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1. Project introductie
Onderdeel van het project "uitbreiding overslag-
capaciteit EBS" was de reconstructie van de af-
meervoorziening van de bestaande steiger, zie  
Figuur 1. 

De bestaande steiger heeft een lengte van 230m 
en een breedte van 16m. Onderdeel van de recon-
structie was de installatie van een zevental af-

meerpalen, waarvan een viertal palen op korte af-
stand van de steiger werden voorzien, zie Figuur 2. 

De bestaande steiger constructie bestond uit 
twee liggers in lengte richting met daarboven 
een kraan rail, welke h.o.h 4.5m werden on-
dersteund door een juk van twee holle voorge-
spannen betonpalen. Elk juk was middels een 
voorgespannen dwarsbalk verbonden met het 
juk aan overzijde, 44 in totaal, met een lengte 
van 11 m. Afgaande op de as built informatie van 
de kade waren de palen tot een diepte van 3 m 
ingebracht in de funderingslaag, zie Figuur 3. 
Het paalpuntniveau (ppn) was ingeschat op NAP 
-23 m, 6 m beneden baggerpeil. Het ppn van de 
nieuwe afmeerpalen bedroeg NAP -35 m.

2. Risicoanalyse
Het risico was zetting en daarmee functieverlies 

van de bestaande steiger door plaatsing van de 
4 nieuwe afmeerpalen op korte afstand van de 
bestaande palen van deze steiger. De bestaande 
palen waren relatief ondiep gefundeerd, terwijl 
de afmeerpalen tot grote diepte dienden te wor-
den ingebracht. De pakkingsgraad van de funde-
ringslaag was daarbij gering te noemen rond de 
bestaande paalpunten, zie figuur 4. Een aanvul-
lende analyse werd gebaseerd op een potentieel 
volume verlies in het heitraject beneden paal-
puntniveau (NAP -23 m) tot inbrengniveau (NAP 
-35 m), aangegeven in Figuur 4. In de zettings-
analyse werd een ondergrens van verdichting 
gehanteerd, ontleend aan eerdere projecten met 
installatie van damplanken en palen in zand-
grond (de Nijs 2003, de Nijs 2015). Deze onder-
grens werd gehanteerd teneinde een minimum 
risicoprofiel in de analyse van de vervormings-
capaciteit van de constructie te genereren. 
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Figuur 1 - Oorspronkelijk aanzicht 
kade EBS “Bio Hub”.

Figuur 3 - lengte liggers, 
dwarsligger en paalfundering

Figuur 4 - sondering CPT 15

Paalpunt

ppn afmeerpaal

Figuur 2 - Bestaande steiger en 
locaties afmeerpalen M1 tot M4

geotechniek _Juli_2016_v1.indd   20 02/06/16   16:20



21 GEOTECHNIEK - Juli 2016

Samenvatting
Tijdens de ontwerpfase van de steiger reconstructie “EBS Biohub” in de ha-
ven van Rotterdam werd een hoog risicoprofiel herkend in de korte afstand 
van de nieuw te installeren afmeerpalen tot de bestaande paalfundering 
van de bestaande steiger. Het risico bestaat uit twee aspecten. Het eerste 
aspect betreft het heitraject beneden paalpuntniveau in combinatie met 
de geringe funderingsdiepte van de bestaande paalfundering. Het tweede 
aspect betreft de geringe vervormingscapaciteit van de bovenbouw, wel-
ke middels een constructieve analyse werd vastgesteld. Maatregelen ter 
beheersing van deze risico’s werden onderdeel van de uitvraag, waarbij 
een aanpak volgens de observational method, inclusief registraties aan de 
constructie en de ondergrond, werd voorzien. De aannemer DIMCO bood 
aan de effecten van de installatie van de afmeerpalen eerst bij de afmeer-
palen op veilige afstand tot de kade te beproeven. Rondom de betreffende 

afmeerpaal werden  testpalen op verschuillende afstanden geïnstalleerd 
teneinde de zetting op bestaand paalpunt niveau te kunnen detecteren. 
De opgetreden zettingen werden vergeleken met een vooraf contractueel 
vastgelegd criterium voor schadevrije installatie. Op basis van de test wer-
den twee installatie methoden voorgesteld. Twee afmeerpalen werden on-
der een dusdanige schoorstand geïnstalleerd, waarmee een afstand van 5 
m tot de belendende paalpunt werd gecreëerd. De andere methode betrof 
het doorsnijden en actief vijzelen van belendende palen van de twee reste-
rende afmeerpalen. In het project zijn alle criteria ten aanzien van draag-
vermogen, trillingssterkte, zettingen, vervormingen en conusweerstand 
behaald. Schade aan of vervorming van de bestaande steiger constructie 
is niet waargenomen, waarmee in termen van budget, planning en risico 
management sprake is van een succesvol verlopen project.

2.1. Effect van paalinstallatie
Tijdens de inzet van een tril- dan wel heiblok 
moet rekening gehouden worden met bodem-
verdichting. Als inschatting is een ondergrens in 
verdichting van 1% over een reikwijdte van 0.75 
meter van het in te brengen element aangehou-
den. Dit volume verlies is aangehouden over het 
heitraject en herverdeeld over de hoogte waar-
mee een zettingstrog vanaf funderingsniveau is 
verkregen, zie Figuur 5. De afmeerpalen werden 
op 2 m uit het hart van de bestaande palen inge-
bracht, waardoor een ondergrens in de zettin-
gen van 20 mm op ppn is aangehouden. 
 
2.2. Invloed op constructie
De lengteliggers van de bovenbouw, verto-
nen blijkens modelanalyse een stijf gedrag. 
De dwarsverbindingen en de koppeling met de 
paalfundering zijn scharnierend aangehouden. 
De beperkte dikte (8 cm) van het in situ gestorte 
betonnen dek gaf aan dat de krachtsherverde-
ling in dit vlak niet aannemelijk was. In geval van 
paalpuntzetting zou dit eveneens een horizon-
tale verplaatsing genereren gegeven de schoor-
stand van 4 op 1. Dit gedrag is met de rood ge-
markeerde paal schematisch weergegeven in 
Figuur 6. 

Doordat de omringende paaljukken geen ver-
plaatsing zouden ondervinden, zou deze hori-
zontale verplaatsing op de betreffende dwars-
ligger een trekkracht genereren. Gegeven de 
as-built informatie kon de aansluiting van de 
dwarsligger deze trekkracht niet opnemen. Als 
gevolg van deze verplaatsing zou schade aan 
het dek ontstaan en zou de tolerantie van de 
onderlinge kraanrail afstand overschreden wor-
den. Op basis van de constructieve EEM analyse 
kon worden vastgesteld dat de kade slechts een 
beperkte paalzetting in de orde van 10 mm kon 
opnemen. 
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Figuur 5 -  Predictie volume verlies, ondergrens .

Figuur 6 - Schematische weergave vervorming.
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3. Contracturele benadering
3.1. Risico
Op basis van de constructieve analyse werd een 
hoog risico op constructieve schade vastgesteld 
als gevolg van paalzetting veroorzaakt door het 
heiend installeren van de belendende meer-
paal. 
Vanuit het perspectief van de opdrachtgever,  
Port of Rotterdam, was er onvoldoende grip op 
risico en gevolgschade wanneer contractueel 
alleen een zettingscriterium van 10 mm werd 
opgenomen.
 
Echter een alternatieve, kosteneffectieve en 
betrouwbare risicovrije installatie procedure 
bleek niet voorhanden en ook niet contractueel 
te definiëren. Met name de praktische aspecten 
ten aanzien van de paalinstallatie en het tijdig 

ingrijpen waren lastig in te schatten en te de-
finiëren. 

In reactie op deze onzekerheid werd door Port 
of Rotterdam besloten de inschrijvers te waar-
deren naar het minimaliseren van het genoem-
de risico. De geboden beheersmaatregelen 
werden daarmee onderdeel van het contract 
tussen de aannemer en de opdrachtgever. 

Ten behoeve van optimalisatie en aantoonbaar-
heid van risicobeheersing, werd het de bieden-
de partijen toegestaan te werken volgens de 
Observational Method. Met name de installatie 
van drie meerpalen op grote afstand tot de stei-
ger bood mogelijkheden voor het creëren van 
een leercurve. Het was de aannemer tevens 
toegestaan de slag energie te beperken door 

het uitnemen van grond in de buispaal tot 2 m 
boven de paalpunt. 

3.2. Behoud van structurele integriteit
De aannemer DIMCO bood een plan aan dat 
voorzag in een testopstelling rondom twee 
meerpalen, te weten palen M6 en M7. Deze 
palen bevonden zich op veilige afstand van  de 
steiger en zouden voorafgaand aan de kritische 
palen worden geïnstalleerd. De meerpaal po-
sities werden omringd door een negental test 
palen welke vergelijkbaar waren met de be-
staande paalfundering van de steiger ten aan-
zien van  funderingsdiepte en dimensies. De 
test palen werden op verschillende afstanden 
tot de nieuw te installeren meerpalen voorzien. 
Op deze wijze kon de paalzetting veroorzaakt 
door de meerpaalinstallatie als functie van de 
afstand worden vastgelegd. Op de palen P3 tot 
en met P5 werd een verticale belasting aange-
bracht. Een overzicht van de opstelling is weer-
gegeven in Figuur 7.

De test resultaten zouden worden vergeleken 
met het vooraf contractueel gestelde criterium 
van 10 mm. In geval van overschrijding werden 
twee beheersmaatregelen aangeboden voor 
de installatie van de vier resterende kritische 
meerpalen. 

Het eerste alternatief betrof de installatie on-
der een schoorstand van 7 op 1, waarmee het 
heitraject onder een optimale afstand tot de be-
lendende palen werd gebracht, zie Figuur 8. De 
tweede optie, zie Figuur 9, betrof het doorzagen 
van de bestaande, zeer nabij de meerpaal gesi-
tueerde  palen gecombineerd met de plaatsing 
van een actief hydraulisch ondersteund frame, 
waarmee ondanks paalpunt verplaatsing de 
krachtsafdracht behouden zou blijven via de 
vijzels. 

4. De uitvoering
4.1. Test palen
Ter voorbereiding van de test werd een serie 
van negen palen op verschillende afstanden 
tot de te plaatsen meerpalen M6 en M7 geïn-
stalleerd. De impact op de funderingslaag als 
gevolg van de installatie van M6 en M7 werd 
verkregen door het inmeten van de omringende 
testpalen, zie Figuur 10.

De verkregen resultaten werden verzameld en 
geïnterpreteerd, zie Figuur 11. De resultaten 
gaven aan dat de ondergrens van de predictie 
van het volumeverlies, te weten 1%, in ruime 
mate was overschreden bij alle test palen, zo-
wel belast als onbelast. De resultaten deden 

Figuur 7 -Overzicht testpalen rondom meerpalen M6 en M7.
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een volume verlies in de orde van 2 tot 3% ver-
moeden, ongeacht de installatie wijze. 

De resultaten gaven aan dat de optredende zet-
ting met grote zekerheid te groot zou zijn om 
reguliere meerpaalinstallatie toe te kunnen 
staan.  Om deze reden besloot de aannemer 
beide alternatieven in te zetten. 

4.2. Installatie onder schoorstand 7 op 1
De meerpalen M3 en M4 werden middels een 
dieselhamer type Delmag D100 onder een ge-
optimaliseerde schoorstand 7 op 1 ingebracht, 
zie Figuur 12. Onder deze schoorstand werd een 
minimaal benodigde afstand van 5 m behaald 
tot de belendende palen. De dieselhamer ope-
reerde op 75% van de maximale slagenergie, 

aangezien bij volle slagenergie een grotere zet-
ting bleek te ontstaan bij de meerpalen M6 en 
M7. Een tweede belangrijk aandachtspunt was 
de inzet van het leegspoelen van de palen tot 
2 m boven de paalpunt. Deze maatregel werd 
ingezet in geval de kalenderwaarde boven de 65 
klappen per 25 cm uit zou komen. Toepassing 
bij meerpaal M3 deed de kalenderwaarde dalen 

RISICOANALYSE EN BEHEERSMAATREGELEN BETREFFENDE PAALINSTALLATIE NABIJ DE EBS BIOHUB STEIGER

Figuur 10 - Installatie meerpaal 
met nabije testpalen.

Figuur 11 - Zettingen testpalen na meerpaal installatie.

Figuur 8 - Meerpaal onder schoorstand 7 op 1. Figuur 9 - Meerpaal installatie met hydraulische compensatie.

vijzel voorziening 
en doorzagen 
palen
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van 70 naar 21 klappen / 25 cm. Een eventuele 
onderbreking van het heiproces bleek geen bij-
komend nadelig effect te veroorzaken. 

4.3. Actief vijzelen tijdens meerpaalinstallatie
De meerpalen M1 en M2 werden op dezelfde 
wijze geïnstalleerd als de palen M3 en M4, zij 
het te lood. Op deze positie was sprake van een 
afwijkend paalstramien onder de kade, omdat 
een aanwezig verstijvingsvlak eveneens werd 
ondersteund door palen, zie Figuur 13. Hierdoor 
bleek de schoorstand oplossing niet toepasbaar 
en werd gekozen voor actief vijzelen. 

De belendende palen met een helling naar de 
meerpalen M1 en M2 toe, werden voorzien van 
een frame met hydrauliek en doorgezaagd, 
zie de gemarkeerde palen in Figuur 13. Alvo-
rens de palen werden doorgezaagd, werd het 
frame met de vijzels op spanning gebracht, 
zie Figuur 14. De palen werden tot gebruiks-
belasting belast. Middels de hydraulische 
vijzels werd de zetting gecompenseerd en de 
belasting behouden tijdens de installatie van 
de meerpalen. Tijdens de meerpaalinstallatie 
werd een zetting in de orde van 40 mm waar-
genomen.   

5. Resumé
In de reconstructie van de bestaande steiger 
“EBS Biohub” in de haven van Rotterdam was 
een hoog risico de zetting van de bestaande 
steiger door de meerpaalinstallatie. Het con-
tract en de aanbestedingsstrategie bood de 
aannemer speelruimte en aanmoediging om 
het risico op zetting te minimaliseren en ter 
plaatse opgedane ervaring in te zetten op kri-
tische locaties. Op basis van de uitvoering van 
twee test afmeerpalen bleek dat grotere zet-
tingen van de steiger te verwachten zouden 
zijn dan de contractuele zettingseis van 10mm. 
De aannemer heeft op basis van deze test be-
heersmaatregelen genomen, te weten heien 
onder optimale schoorstand en actief vijzelen 
en heeft zo voldaan aan de eisen ten aanzien 
van zettingsbeheersing en schade preventie. 
Alle criteria ten aanzien van draagvermogen, 
trillingsniveau’s, zettingen, vervormingen en 
conusweerstand zijn in het project behaald. 

Referenties 
-  Nijs, R.E.P. de (2003). Installatie van damwan-

den in granulaire bodem, Geotechniek, okto-
ber 2003, p 46-54. 

-  Nijs, R.E.P de, Kaalberg, F.J, Osselaer, G, Cou-
ck, J. van Royen, K. (2015). Full scale field test 
(sheet)pile drivability in Antwerp (Belgium), 
Proceedings of XVI ECSMGE 2015, Edinburgh, 
13-17 September 2015.

Figuur 12 - Meerpaal installatie onder schoorstand 7 op 1. Figuur 13 - Meerpaalposities M1 en M2, te lood geheid.

Figuur 14 - Zettingen testpalen na meerpaal installatie.
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