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Inleiding
In het kader van het optimaliseren van de afmeer-
plaatsen voor binnenvaart en kleine coasters in het
Calandkanaal heeft het Havenbedrijf Rotterdam
N.V. vanaf de tweede helft van 2016 enkele be-
staande afmeerplaatsen laten aanpassen. Dit arti-
kel beschrijft de aanpassing van de locatie
Calandkanaal–Midden, direct ten oosten van de
Maeslantkering, nabij het zuidelijke talud van de
Noordzeewegdijk.
Het dijklichaam achter de ligplaatsen betreft een
primaire waterkering. Aandachtspunt in het 
project was het ontbreken van een analyse- en
toetsingskader van de paalinstallatie. Om deze
reden werd door Witteveen+Bos teruggegrepen
naar een robuuste wijze van berekenen, analyseren
en toetsen teneinde het statische evenwicht en de
bijkomende dynamisch opgelegde effecten te 
kunnen combineren. Het betrof daarmee een
kwantitatieve analyse om gevolgen en eventuele

maatregelen te beschrijven waarmee instabiliteit
van het talud kon worden bewaakt dan wel voor-
komen. 
De stabiliteitsberekeningen werden uitgevoerd
met representatieve waarden voor de grondpara-
meters, om een zo reëel mogelijk grondgedrag te
modelleren. De toetsing richt zich niet op absolute
waarden voor veiligheid van taludstabiliteit, echter
de analyses spitsen zich toe op het relatieve effect
van het trilwerk, oftewel in welke mate wordt 
stabiliteit beïnvloedt. In deze analyse werd onder
representatieve condities vastgesteld of er sprake
is van een significante impact.

Geometrie
De dukdalven en trospalen van de voormalige 
ligplaats 78 werden uitgetrild en herplaatst. De
oorspronkelijke situatie omvat twee trospalen met
een diameter van 1620mm en wanddikte van
20mm en twee dukdalven met een diameter van

2250mm en wanddikte van 21,8mm. Deze palen
werden uitgetrild en in licht gewijzigde configura-
tie herplaatst op ca. 75m afstand ten oosten van de
oorspronkelijke locatie, zie 1.

Gezien de locatie in het talud werd het intrillen 
van de verplaatste trospalen van ligplaats 78 als
maatgevend herkend, daar deze werden ingetrild
op een afstand van 25 m uit de kruin van het talud,
vrij hoog in het ondertalud, zie 2. Er is een bereke-
ning gemaakt voor het intrillen van de (te herplaat-
sen) trospalen van ligplaats 78. 

Trospaal 78 T-1 werd getrokken en op ca 75 m 
afstand hergebruikt op de geïnstrumenteerde 
locatie (zie 1) van de te realiseren ligplaats. Het 
bovenste deel van de paal was alvorens deze te
trekken ca. 1,5 m boven de waterlijn afgebrand.
Uitgaande van een waterpeil van ca. NAP 0,0 m ten
tijde van uitvoering bevond de afgebrande paalkop
zich op ca. NAP +1.5 m. Tijdens het trekken was
aangroeiing zichtbaar tot ca. 5 m beneden de 
waterlijn, ca NAP -5,0 m. Dit komt goed overeen
met de tekening uit 2010 en de recente diepte 
peiling. De paallengte bedroeg na afbranden ca. 20
m. Wanneer op basis van paaldiameter wordt 
teruggemeten van foto’s, daar markering op de
versgetrokken paal ontbreekt, blijkt de zichtbare
lengte boven water ca 21,5 m. Hoe diep de paal-

STABILITEIT WATERKERING TIJDENS 
INTRILLEN BUISPALEN

Figuur 1 –
Foto 25 augustus 2016, 
intrillen trospaal 78-T1.

Figuur 2 – Toestand trekken trospaal 78-T1 (nagenoeg identiek 
aan situatie intrillen op 75 m oostelijkere positie). 

Afbrandniveau



S A M E N V A T T I N G

De dynamische belasting in combinatie met wateroverspanningen die het 
inbrengen van (funderings) elementen in de invloedszone van waterkeringen 
genereren, zijn in de reguliere dijktoetsing niet voorzien. Ook de wijze van 
kwantificeren is onbekend.  Aan de hand van een  project in het Calandkanaal te
Rotterdam is een opzet gemaakt om een dijktoetsing te kunnen doen voor deze
gecombineerde situatie. Het werk betrof het hoogfrequent intrillen van een 

meerpaal halverwege het talud aan de zijde van het Calandkanaal. De waterover-
spanning is gemodelleerd middels een axiaal symmetrische flow berekening. 
De benodigde bodemversnelling is ontleend aan de methode Massarsch. Deze
waarden zijn aangeboden in een gecombineerde 2D toetsing. Tijdens uitvoering
zijn de trillingen en waterspanningen gemonitord en heeft instabiliteit zich niet
voorgedaan.
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punt zich beneden het wateroppervlak bevond is
niet duidelijk, de stelling was niet hoog genoeg 
om de paal compleet uit het water te heffen. 
Wanneer gesteld wordt dat de paalpunt bij aan-
vang installatie zich juist onder het wateroppervlak
bevond, bedroeg het inheiniveau in werkelijkheid
NAP -20 m. De paal werd daarmee iets dieper her-
plaatst dan de oorspronkelijke situatie gereali-
seerd in 2010 weergegeven in 2, (NAP -18.5 m).

Het huidige talud loopt van NAP +5,7m tot ca. NAP
-20m, onderbroken door een berm op ca. NAP -0,3
m met een breedte van circa 4,0 m.  Vanaf de 
bovenzijde talud tot NAP -3m is er een talud-
bescherming aanwezig. 

Bodemopbouw
Op de locatie zijn verschillende sonderingen 
uit-gevoerd aan de teen van het talud. Tevens is in 
het kader van de toetsing een sondering op de 
installatie locatie uitgevoerd, zie onderstaande 
afbeelding. In de afbeelding zijn tevens de locaties

van sensoren gepresenteerd t.o.v. het heitraject,
hier wordt later in dit artikel nader op ingegaan.

In de sondering is het dikke pakket relatief los-
gepakte zandlagen direct onder bodemniveau
zichtbaar. De diepere lagen (vanaf ca. NAP -19m)
vertonen naast een lage conusweerstand een ho-
gere wrijvingsweerstand, wat duidt op cohesieve
lagen die minder gevoelig zijn voor verdichting en
een lagere doorlatendheid kennen.
Ter plaatse van de nieuw aan te brengen vakken is

een grote variëteit van bodemopbouw terug te 
vinden in de sonderingen. Risico ten opzichte van
de uitgevoerde berekening ter plaatse van de 
trospalen is de mogelijke aanwezigheid van een 
los gepakte zandlaag welke zowel boven als onder
wordt afgeschermd door slecht doorlatende 
cohesieve lagen. Hierdoor ontstaat de mogelijk-
heid dat wateroverspanning in deze laag slecht kan
afstromen. Om een inschatting te krijgen van de
mogelijkheid tot uitstromen uit deze laag, werd de
laag opgenomen in het maatgevend grondprofiel.

Figuur 3 – Sondering en meetposities ter
plaatse van trospaal 78-T1, projectlocatie
Calandkanaal-midden.

Figuur 4 – Safety overview voor huidige situatie (Geel = SF < 1,5; Rood = SF < 1,2).

S A M E N V A T T I N G

Tabel 1    Beoordelingsmethodiek
Stap Omschrijving                                                        
1 Beschouwing huidige taludstabiliteit

met D-Geo Stability.

2 Bepaling verdichting door het intrillen
per grondlaag, op basis van sondering
(Massarsch, Seed & Idriss, Olsen).

3 Wateroverspanningenverloop in 
de tijd en diepte bepalen op basis 
van Plaxis analyse.

4 Toetsing taludstabiliteit met 
wateroverspanningen en trillingen 
(D-Geo Stability).

5 Uitvoeringsaspecten en vaststellen
benodigde maatregelen en 
monitoring.

6 Interpretatie meting.

Doel
De uitgangssituatie vaststellen en 
bepalen waar mogelijk de kritische
punten en gevoeligheden liggen.
Bepalen hoeveel water er uitstroomt
uit de poriën tijdens het intrillen van 
1 meter paal en het vaststellen van de
bronversnelling.
Vaststellen van wateroverspanningen
door intrillen.

Effect van wateroverspanningen en
trillingen op taludstabiliteit.

Vertaling van de resultaten van de
analyse naar praktische voorstellen
om risico’s te kunnen beheersen.
Terugkoppeling met oorspronkelijke
verwachtingen

Sensor-
posities



1  Evaluatie methodiek
De methode van beoordelen is samengevat in 
onderstaande 1.
2  Huidige taludstabiliteit
Om de te verwachtten invloed van de trilwerk-
zaamheden op de taludstabiliteit te kunnen 
bepalen, is eerst de stabiliteitsfactor en de maat-
gevende glijcirkel van het huidige talud zonder de
trilwerkzaamheden bepaald met behulp van D-Geo
Stability (versie 15.1 build 2.4). In zowel het boven-
als het ondertalud zijn relatief hoge stabiliteits-
factoren berekend. De minimale stabiliteitsfactor
per locatie is te zien in 4. De huidige taludstabiliteit
is groter dan 1,0 voor de initiële situatie. Dit 
betekent dat het talud een zekere marge tegen 
bezwijken kent. 

3  Verdichting per grondlaag

3.1 VERWEKINGSGEVOELIGE LAGEN
Allereerst is onderzocht of de ondergrond verwe-
kingsgevoelige zandlagen bevat. Voor het bepalen
of een zandlaag verwekingsgevoelig is, wordt het
verwekingscriterium van CUR113 toegepast. Een
zandlaag is verwekingsgevoelig indien:

de laagdikte groter is dan 1 m en;
de relatieve dichtheid kleiner is dan 60 % (Baldi).

Diverse sonderingen gaven meerdere zandlagen
weer die aan bovenstaande criteria voldeden. 
eneden NAP -22 m zijn er ook verwekingsgevoelige
lagen getroffen, maar deze werden niet mee-
genomen in de berekening aangezien de maatge-
vende glijcirkels deze lagen niet doorkruisen en
verweking op grote diepte zeer veel energie vergt.
In aardbevingsonderzoek wordt het verwekings-
risico veelal gezien in de eerste 10 m beneden
maaiveld, vrij vertaald naar een korrelspanning
kleiner dan ca. 100 kPa. 

3.2 OPTREDEN VAN VERDICHTING 
EN UITSTROOM 
Op basis van de conusweerstanden in sonderingen
is de dichtheid van de zandlagen en de verwachte
verdichting en reikwijdte tijdens intrillen bepaald
(de Nijs, 2003). Met behulp van Massarsch werd
een waarde voor de benodigde bodemversnelling
verkregen teneinde verdichting te genereren, 
hier in de orde tussen 0,1 en 0,3 g. Gegeven de
reikwijdte van verdichting (hier 1,5 m uit hart paal)

en de benodigde bodemversnelling kan een beno-
digde slagkracht worden teruggerekend, welke
goed overeenkwam met de capaciteit van het 
voorgenomen en ingezette trilblok 2350 VM, zie 1.
De verwachte uitstroom van poriënwater is gelijk-
gesteld aan het verdrongen volume, immers de
korrels zijn onsamendrukbaar. Op basis van het 
ingebrachte staalvolume (geen plugging) van de
paal en de mate van verdichting is het volume 
verdrongen poriënwater p/m en p/min bepaald: 

Waarbij:
Vverdrongen = Volume van uit de poriën verdrongen  

water in 1 minuut [m3/m/min]
Vstaal = Staalvolume =  = 0,102 [m3/m]
Vverdrongen = Volume waarover verdichting 

kan optreden =  = 7,07 [m3/m]
%verdichting = Verwacht verdichtingspercentage  

van de laag [-]
D = Diameter van de paal = 1,62 [m]
t = Wanddikte van de paal = 0,02 [m]
v = Installatiesnelheid, aangenomen  

op 1 [m/min]
R = Reikwijdte van de verdichting uit  

het hart van de paal, aangenomen  
op 1,5 [m]

Dit resulteert in de volgende verdrongen volumes
per minuut per verdichtingspercentage:
Verdichting m3/m
8% 0,667 
5% 0,455 
2% 0,243 
0% 0,102 (slappe lagen)

4  Wateroverspanningen
De verwachte wateroverspanningen zijn bepaald
met behulp van Plaxis 2D (versie 2015.2). Er is 
gebruik gemaakt van een ‘fully coupled flow’-
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Figuur 6 - Stijghoogteverloop over afstand bij
voortgang tot 4-5 meter onder maaiveld.

Figuur 5 –
Uitstroom vanuit de
bron bij voortgang tot
4-5 meter onder maai-
veld (0,667 m3/m).
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berekening in een axisymmetrisch model. De
grondlagen zijn lineair-elastisch gemodelleerd. 

Elke fase van de ‘staged construction’ duurt 1 
minuut. In de eerste fase wordt de bovenste meter
van de paal geactiveerd, samen met een bron die
in het hart van de paal is gemodelleerd en een 
omtrek heeft van 1 meter. Uit deze bron stroomt
gedurende de fase van 1 minuut het watervolume
dat voor het betreffende installatie traject bere-
kend is. In de volgende fase wordt de volgende
(diepere) meter van de paal geactiveerd. De bron
wordt in de eerste meter gedeactiveerd, en in de
nieuwe meter geactiveerd met het watervolume
van de betreffende grondlaag/grondlagen. Zo
wordt cumulatief berekend wat het effect is van
het uitstromende water per meter.

De fasen gaan door tot een intrildiepte van NAP -
21,9 m bereikt is. Op basis van de Plaxis-bereke-
ning is de tijdelijke wateroverspanning rond de
paal bepaald over zowel afstand (vanaf de paal) 
en tijd (dissipatie zodra de installatie vordert).

In 5 is de uitstroom vanuit de bron te zien, op het
moment dat deze zich tussen 4 en 5 meter onder
het maaiveld bevindt. De uitstroom is op deze 
locatie 0,667 m3/m (8% verdichting). : laat het
stijghoogteverloop rond de bron zien op datzelfde
moment. Hieruit valt te concluderen dat de water-
overspanning nabij de paal hoog is, maar over
enige afstand al snel afneemt.
De wateroverspanning bouwt over de tijd geleide-
lijk op, vanwege de hoger gelegen bron/installatie,
zie 7. De grootste wateroverspanning ontstaat
echter over het algemeen tijdens de installatie 
direct naast het meetpunt. Zodra de installatie 
verder vordert neemt de wateroverspanning rede-
lijk snel af. Binnen enkele seconden nadat de bron
1 m dieper zit, is de wateroverspanning, afhanke-
lijk van de omliggende grondlaag, ongeveer 40-
60% afgenomen. De wateroverspanning die
overblijft, is het resultaat van de onderliggende
bron die actief is.

5  Taludstabiliteit bij waterover-
spanning en trillingen

5.1 STABILITEITSANALYSE 
IN D-GEO STABILITY
De berekende wateroverspanningen zijn in de 
stabiliteitsberekening ingevoerd als verhoging van
de freatische waterstand. In de beide omringende
lagen van schoon, matig vast gepakt zand is ook
een (lagere) wateroverspanning gemodelleerd,
volgens de op hetzelfde moment optredende
waarden in Plaxis. Beide verlopen zijn opgenomen
in 2.

Om de trillingen te simuleren is er in de berekening
ook een aardbeving belasting ingevoerd. Deze 
belasting wordt echter integraal over de glijcirkel

toegepast in plaats van lokaal, hetgeen een zeer
forse overschatting betreft. Uitgaande van de 
Barkan formule is alleen al op basis van geome-
trische spreiding een afname te verwachten even-
redig met 1/!R, oftewel een twee maal zo grote 
afstand tot de bron is een factor 1,4 kleinere 
amplitude. Daarom is gekozen voor de verticale
trillingsbelasting 0,05 g, wat overeen komt met
een verschalingsfactor van 0,5 van de verwachtte
bodemversnelling op een afstand van ca. 3 m van
de paal, te weten 0,1 g. De horizontale versnelling
is ingeschat op 40% van de verticale versnelling,

daar het een vormvaste buispaal betrof. 

De stabiliteitsbeschouwing betreft een 2D be-
schouwing met de maatgevende situatie ter
plaatse van de paal. De wateroverspanning neemt
snel af bij een toenemende afstand vanaf de paal.
Dit effect is in de richting uit het beschouwde vlak
niet meegenomen, waardoor de invloed van de 
wateroverspanning kleiner zal zijn dan in deze 
berekening aangenomen. 

Door de hoge waterspanning in deze drie zand-

Figuur 7 – Stijghoogteverloop over de tijd op verschillende dieptes, direct naast de paalwand.

Tabel  2  Verloop stijghoogte ter plaatse van maatgevende 
verwekingsgevoelige zandlaag [m]
Afstand vanuit het hart van de paal        0,00      0,81        2,0        3,0    10,0     12,0

Stijghoogte ZAND, siltig-kleiig, los       14,7      14,7        4,3        2,5     -0,4      -0,6
Stijghoogte omliggende lagen                    7,5         7,5        4,3        2,5     -0,4      -0,6          

Figuur 8 – Stijg-
hoogteverloop over

de tijd op verschil-
lende dieptes, direct

naast de paalwand.
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lagen is de effectieve spanning gering of zelfs nul,
en kan er beperkte schuifsterkte gemobiliseerd
worden, zie 8. Desondanks is de minimaal gevon-
den stabiliteitsfactor nog 1,33, bij representatieve
grondsterkte ontleend aan de standaard tabel op
basis van CPT. Gegeven deze marge is niet de 
volledige variatie in input doorlopen, maar werd
besloten de uitvoering te sturen op verwachtings-
waarden voor een situatie met wateroverspanning
en een situatie zonder wateroverspanning. In geval
van een situatie zonder wateroverspanning werd
een twee maal zo hoge toelaatbare trillingsbelas-
ting afgeleid, alvorens het stabiliteitscriterium
werd onderschreden.

6  Uitvoering en maatregelen
Op basis van de sonderingen werd verwacht dat de
eerste meters minder slagkracht zouden vergen en
dat tijdens het intrillen tot einddiepte, de hogere
benodigde slagkracht niet in wateroverspanning
op de ondiepere kritischere niveau’s zou resulte-
ren. Tevens werd verwacht dat de slagkracht met
name aan de paalpunt werd overgedragen aan de
ondergrond, zodat de trillingsniveau’s ondanks de
hogere slagkracht in de ondiepere meetposities
niet maatgevend zouden worden op deze diepte.

Uit de berekening met gecombineerd toegepaste
uitgangspunten werd herkend dat een hogere 
waterspanning in een lagere stabiliteitsfactor 
resulteerde. Om deze reden werd voor een situatie
met een op 3 m afstand van de paal gemeten 
wateroverspanning van 25 kPa een maximale 
(verticale) gemeten trillingssnelheid van 4 mm/s bij
37 Hz (is een geregistreerde bodemversnelling van
lokaal 0,1 g welke in het D stab model gereduceerd
is naar integraal 0,05 g)  aanbevolen op deze 
sensor. In geval van het uitblijven van een water-
overspanning kon een (verticale) trillingsnelheid
van 8 mm/s bij 37 Hz worden toegestaan (is een 
geregistreerde bodemversnelling van lokaal 0,2 g
welke in het D stab model gereduceerd is naar 
integraal 0,1 g). In de D-stab berekening werd 

uitgegaan van de bijbehorende 40% horizontale
bodemversnelling.
In overleg werd besloten met name het voorpoten
behoedzaam uit te voeren en de inbrengsnelheid
ook bij geringe heiweerstand te maximeren op 
ca. 1 m / minuut. Tijdens uitvoering werd continu
gemonitord in de ondergrond en werd nabij de
kruin en de leidingen strook continu gewaakt voor
verplaatsingen.

7  Resultaten en terugkoppeling

WAARNEMING INTRILLEN
Tijdens de uitvoering op 25 augustus 2016 is het
inbrengen van de meerpaal van ligplaats 78 
bewaakt middels een meetopstelling van versnel-
lingsopnemers en waterspanningsmeters op ca. 3
m afstand uit de paal, zie 3. De snelheid van inbren-
gen is bewaakt middels foto en video registratie.
Ook is na afloop het onderwatertalud ingemeten,
waarbij geen melding is gemaakt van significante
verplaatsingen of zettingen.

VISUEEL
De terugplaatsing werd in vergelijking met 2 op
iets grotere afstand van de waterlijn uitgevoerd bij
een iets grotere waterdiepte, ca NAP -6,0 m, zoals
waargenomen in de diepte peiling en tijdens 
het uitvoeren van sondering S01, juist voor paal-
installatie. De paal werd iets dieper ingebracht, 
de bovenzijde stak ca 0,5 m boven de waterlijn na
inbrengen. Het heitraject bedroeg daarmee van ca.
NAP -6 tot NAP -21 m ca. 15 m. Mogelijk dat het
positioneren op de bodem reeds de eerste meter
indringing heeft veroorzaakt, waarmee ca. 14 m
trillen resteerde. Het inbrengen in drie intervallen
duurde gesommeerd ca. 11 minuten, waarbij van
09:57 tot 09:59 werd getrild, van 10:06 tot 10:08
en van 10:12 tot 10:19 (meetsysteem tijd). Bij 
aanvang positioneren stak er ca. 16 m buispaal
boven water. Bij aanvang van het trillen stak er ca.
14,5 m uit. Na het eerste interval stak er nog 11,5
m uit boven de waterlijn.  Bij aanvang van het laat-

ste heitraject steekt er nog ca. 9,5 m boven water
uit. Deze waarden zijn afgeschat op basis van foto’s
en videobeelden genomen van de heitrajecten. 
De inbreng snelheid bedroeg ca. 1 tot 1,5 m/
minuut.

WATERSPANNING
Tijdens het inbrengen is middels de waterspan-
ningsmeters nagenoeg geen wateroverspanning
geregistreerd op 3 m afstand uit de paal. Wel moet
opgemerkt worden dat de resultaten van de water-
spanningsmeters van de sensoren 1 en 2 werden
betwijfeld, omdat deze voor aanvang zeer hoge
waarden registreerden en een grillig verloop ver-
toonden alsook negatieve waarden. De registraties
van de sensoren 1 en 2 vertoonden tevens geen
correlatie met trilblok activiteit (S5 VEC, bodem-
versnelling sensor 4), zodat ook een incrementele
analyse (dwz alleen een toename binnen een kort
interval beschouwend) niet mogelijk is. Sensor 
3 toonde een drift van enkele centimeters per 
minuut, een relatie met het trilproces is niet te 
duiden. Sensor 4 (S5 WSM) toont een stabiel beeld
en toont als enige sensor in de laatste minuten een
toename, in detail weergegeven in onderstaande
grafiek. 

Vermoed wordt dat door verdichting in de onder-
grond de sensor naar beneden is verplaatst waar-
door de geregistreerde waterdruk is toegenomen.
Dit zou een verplaatsing in de orde van 40 cm 
suggereren, hetgeen wellicht aan de hoge kant te
noemen is op 3 m uit de paal. De vraag blijft ook
waarom de andere sensoren dit fenomeen niet 
vertoonden, hoewel twijfels bestaan omtrent de
werking van de sensoren 1 t/m 3. Het heiproces 
bestond uit drie delen, waartussen een eventuele
wateroverspanning zou zijn afgebouwd. Een 
dergelijk effect is niet waargenomen. 

Zowel vooraf (basis monitoring), tijdens (proces
monitoring) als na paal installatie (eindmonitoring)
is geen lange meetreeks voorhanden, zodat niet

Figuur 9 – Verloop paalpunt niveau
trospaal 78 dd. 25 augustus 2016. Figuur 10 – Meting water-

spanningen trospaal 78 dd.
25 augustus 2016.



herkend kon worden of getijde beweging correct
werd weergegeven op deze sensoren als blijk van
juiste werking.

Vooralsnog wordt op basis van sensor 4 geconclu-
deerd dat bij het inbrengen van trospaal 78 
zich geen significante wateroverspanning heeft 
voorgedaan op 3 m afstand uit de paal.

TRILLINGEN
Alle trillingssensoren geven blijk van een directe
reactie op trilblok activiteit. Ook is geen sprake
van onverklaarbare achtergrond waarden. De 
gemeten frequentie komt overeen met het toeren-
tal van het trilblok. De gemeten versnelling lag 
tussen de 1 en 2,5 m/s2 en het verloop over het 
heitraject en de diepte komen eveneens overeen
met de verwachting en gehanteerde grenswaarden
tijdens uitvoering.

De maximale geregistreerde bodemversnelling 
tijdens het voorpoten (inbrengen eerste 6 m tot
NAP -12 m) was relatief laag te noemen, te verkla-
ren door de diepere ligging van de sensoren en de
lage consuweerstand over dit traject. Over de
diepte gezien deed zich een logisch verloop van de
bodemversnelling voor.

Tijdens voorpoten bedroeg de trillingssnelheid in
de orde van 5 mm/s (ca. 1 m/s2), waarbij zich ook
hoge horizontale waarden kon voordoen in 
dezelfde orde, hetgeen duidelijk afweek van de
aangehouden 40%. Tijdens het aftrillen werd een
maximale waarde in de orde van 10 mm/s (ca. 2
m/s!) seconden geregistreerd, waarbij de sensoren
nabij de paalpunt duidelijk hogere waarden gene-
reerden dan de ondieper geplaatste sensoren. Ook
was de verticale versnelling tijdens aftrillen 
ca. 35% groter dan de horizontale versnelling. 
Opvallend is dat sensor 3 de grootste bodemver-
snelling vertoont (ca 2,5 m/s2) en afwijkt van sen-
sor 2 op dezelfde diepte. Ook overtreft sensor 3 
de waarde van sensor 4, waar ter plaatse de 
bodemweerstand het hoogst is. Vermoed wordt
dat sensor 3 een iets te hoge waarde toont, ook 
op basis van de trillingsprognose bij maximale 
slagenergie, maar de sensor wordt niet buiten 
beschouwing gelaten. In navolgende figuur 10 
zijn de snelheden per sensor in functie van tijd 
af-gebeeld. Tevens is in figuur 11 een overzicht van
de piekwaarden per heitraject en sensor positie
weergegeven ter herkenning van het verloop 
an de trilling over de hoogte en afhankelijk van de
positie van de paalpunt.  

8  Resumé 
Het analyseren van de stabiliteit door de combina-
tie van uitgangspunten verkregen uit deelanalyses
is mogelijk gebleken. De gehanteerde stappen 
uit de toetsingsmethodiek boden een belangrijk
houvast in de evaluatie van de werkzaamheden. 
De analyse van de initiële stabiliteit gaf inzicht in

de aanwezige reserve en de positie van meest 
kritische bezwijkvalakken. De analyse van de 
mogelijke verdichting en installatie snelheid werd
vertaald naar een uit te stormen poriënvolume,
welke middels een bron-emmissie over de hoogte
en in de tijd in een axiaal symmetrisch model 
succesvol werd vertaald naar een aan te houden
verloop van de stijghoogte. De afschatting van de
benodigde slagkracht middels CPT en Massarsch
gaf houvast in de evaluatie van bijkomende dyna-
mische belastingen. De gecombineerde toetsing in
D-stab gaf inzicht in het uiteindelijke risicoprofiel

en aan te houden grenswaarden tijdens uitvoering. 

Het optreden van significante wateroverspanning
is niet aangetoond, waarbij niet met volledige 
zekerheid kan worden gesteld dat dit volledig is
uitgebleven. 

De trillingssterkte is goed af te schatten op basis
van CPT en de methode van Massarsch. De 
verwachte trillingssterkte blijkt zich in iedere 
richting te kunnen voordoen, hetgeen risicovoller
moet worden gezien dan de oorspronkelijke 
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Figuur 12 –
Piekwaarde 

bodemversnelling
over de hoogte 
per heitraject.

Figuur 11 –
Trillingssterkte 
sensoren 1 t/m 4
in de tijd.



aanname van 40% van de verwachtte (verticale)
bodemversnelling.

Het afheien naar einddiepte genereerde de hoog-
ste bodemversnelling, waarbij de verticale richting
maatgevend was.

De berekening in de software met integrale waar-
den voor bodemversnelling (gelijk een aardbeving)
vormen een (niet nader gekwantificeerde) over-
schatting van de aandrijvende trilblok krachten,
zowel in 2 D als in 3D gezien. De meting toont aan
dat de trillingssterkte afneemt over de hoogte 
en de theorie (Barkan) geeft aan dat de trilling 
afneemt over de afstand tot de bron. De thans 
aangehouden reductie van 50% van de prognose
ten behoeve van glijcirkel berekening met 
integraal opgelegde bodemversnelling is werkbaar
gebleken. 

Het invloedsgebied van de wateroverspanningen
als gevolg van de trilwerkzaamheden heeft op
basis van de axiale flow berekening een straal van
ca. 10 m rond de paal. Buiten deze zone bedraagt
de toename niet meer dan 0,2 m stijghoogte. 
Significante wateroverspanningen hebben zich op
3 m uit de paal niet voorgedaan, uitgaande van de
goede werking van de meest stabiel veronder-
stelde sensor.

Bij meerpaal 78 is waargenomen dat de benodigde
slagkracht nog juist door de 2350 VM was te 
genereren, De analyses laten zien dat in dit betref-
fende project de invloed van de paalinstallatie op
de stabiliteit van het talud beperkt lijkt, doch wel
degelijk een verlaging van de stabiliteitsfactor kan
veroorzaken. Grootschalige taludinstabiliteit ten
gevolge van trilwerkzaamheden was op voorhand
niet waarschijnlijk. Lokaal kleinschalig falen in 
een zone rondom de paal was wel aannemelijk. De
uitgevoerde registraties gaven geen blijk van 
significante verplaatsing of zetting.

De verkregen meetresultaten en de opgestelde 
berekeningsmethodiek bieden ongetwijfeld nog
ruimte voor verificatie en validatie. Dit artikel moet
daarom als een aanmoediging voor verdere analyse
worden gelezen, waarbij getracht is zo veel moge-
lijk informatie aan te reiken voor dit doel.   
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