
Dit jaar vond de 26ste editie van EYGEC (Euro-
pean Young Geotechnical Engineers Confe-

rence) plaats in Graz, Oostenrijk van 11 tot 14
September 2018, georganiseerd door de TUGraz,
ISSMGE, ASSMGE en OI!V en gesponsord door
Keller Holding GmbH. Namens het KIVI zijn Brian
Wehrmann (GEO-GIS) en Stavros Panagoulias
(Plaxis B.V.) gekozen om Nederland te vertegen-
woordigen op deze conferentie. De conferentie
werd bijgewoond door een selecte groep jonge 
ingenieurs uit 26 verschillende Europese landen.

Op woensdag gaf Brian zijn presentatie over ‘Da-
mage risk analysis of buildings due to dike
strengthening’. Voor het project KIJK (Krachtige
IJsseldijken Krimpenerwaard) heeft CRUX Engi-
neering BV een onderzoek uitgevoerd naar de
schadegevoeligheid van ca. 1200 gebouwen 
gelegen op de IJsseldijk. De schadegevoeligheid is
bepaald aan de hand van een kwalitatief onder-
zoek en een kwantitatief onderzoek. Het doel van
het onderzoek is het opstellen van het VKA (Voor-
KeursAlternatief). In het kwalitatieve onderzoek

zijn gegevens (Archief, BAG data, Satelliet data en
Visuele inspecties) verzameld die betrekking 
hebben op de huidige staat en schadegevoeligheid
van de panden en is deze geborgd in een database
en gekoppeld aan GIS. In de database wordt per
pand de feitelijke informatie gebundeld op één
Factsheet. De database maakt het mogelijk om 
bepaalde correlaties te vinden en een geanaly-
seerde invulling te geven aan onbekende gege-
vens, zoals het type fundering en de huidige staat
van het pand. In het kwantitatieve onderzoek zijn
vier dijkversterking alternatieven beschouwd. Een
Grondoplossing, Grondoplossing met damwand
(type II), Damwand (type I) en een Asverschuiving.
De schadegevoeligheid is getoetst op het intrillen
van de damwanden type I en II en grondvervor-
mingen als gevolg van een grondoplossing of 
asverschuiving. Door meerdere representatieve
berekeningen uit te voeren en te koppelen aan de
database is voor ieder pand de schadegevoeligheid
bepaald.

Donderdag mocht Stavros zijn presentatie geven

over ‘An Innovative Design Methodology for 
Offshore Wind Monopile Foundations’. De recen-
telijk ontwikkelde software PLAXIS module, 
MoDeTo (Monopile Design Tool), is geïmplemen-
teerd voor het ontwerp van monopile fundering
van offshore windturbines, onder horizontale 
belasting. Het toegepaste belastinggeval is geba-
seerd op de ontwerpmethodiek van het PISA (Pile
Soil Analysis) onderzoeksproject, waarin een 
één-dimensionaal (1D) berekeningsmodel wordt
gebruikt voor het snel uitvoeren van robuuste ont-
werpberekeningen. De monopile is geformuleerd
naar de Timoshenko balken-theorie. De primaire
resultaten van PISA zijn geïntegreerd in het 
monopile ontwerpproces, als verbetering van de
conventionele ‘p-y curve’ ontwerpbenadering 
ten aanzien van horizontaal belaste monopiles 
met een kleine lengte-over-diameter ratio, door
het inrekening brengen van de additionele grond
reactie componenten langs de schacht en de punt
van de monopile. Twee ideale en uniforme grond-
profielen (klei en zand) zijn gebruikt om de 
gebruikte ontwerp methodiek te verifiëren. De 
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numerieke ontwerpbenadering is toegepast om
het monopile ontwerp te optimaliseren, op basis
van de aangenomen uitgangspunten voor de grond
en belastingen. De resultaten van het 1D ontwerp-
model zijn gecontroleerd door drie-dimensionale
(3D) numerieke berekeningen in Plaxis 3D uit te
voeren. De vergelijkbare resultaten op de mono-
pile uit de twee modellen bevestigen de validatie
en robuustheid van de 1D ontwerpberekeningen.

Social Event en Excursie
Naast de technische presentaties overdag was er
de gelegenheid om onze Europese mede-geotech-
neuten iets beter te leren kennen. Op de laatste
avond moest ieder land een one-minute show
geven met nationale kenmerken. Wij konden met
muziek van Guus Meeuwis, een pop-quiz en zelf
geknutselde tulpen een goede indruk achterlaten.

Vrijdagochtend sloten wij de conferentie af met
een bezoek aan de nieuwe, nog in aanbouw, water-
krachtcentrale van Graz. Deze heeft naast het 
opwekken van groene energie ook een functie om
het waterpeil in Graz hoger op te zetten en beter
aan te laten sluiten op het straatniveau voor esthe-
tische en recreatieve behoeften.

wehrmann@geo-gis.nl 
s.panagoulias@plaxis.com !
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