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Onderzoek naar historische kademuren
Focus op houten palen fundering 

▪ Uitleg Amsterdam 1578 – 1665 

▪ 200 km op hout gefundeerd
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Hoe toon je veiligheid van kademuren aan?
Verificatie van bouwwerken

▪ Toetsen middels berekening 

▪ Overwegend een negatief oordeel, terecht? 

▪ Rekenmodellen niet toegesneden op de constructie 
wijze van kademuren 

Eindige Elementen Modellen 

(K.Choosrithong , 2022) 

    

Top load

Lateraal falen houten paal fundering



Wat is van invloed?



Doel onderzoek: Aanscherpen van rekenmodellen
Modellen ontwikkelen en valideren met proefbelasting 

▪ Verhoogd inzicht in veiligheid 

▪ Prioritering vervangingsopgave 

▪ Leefbaarheid/ bereikbaarheid 

▪ Kosten 

▪ Ontwikkelen rekenmodellen

▪ Probabilistisch/Bayesian analyses. 

▪ Aanscherpen rekenmodellen middels proefbelasten

Analytisch model (Hemel et al. 2022) 
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Proeflocatie Overamstel –Amsterdam
(1906)



Technische doorsnede Kademuur Overamstel

▪ Verwijderen schoorpalen

▪ Onklaar maken ankers 

▪ Meerpalen reeds verwijderd 

Te beproeven dwarsdoorsnede



Beoogd effect bij (over) belasten

▪ Conditie / Buig eigenschappen van het hout

▪ Lateraal paal – grond – paal interactie 

▪ Grond medium achterzijde kade 

? ?

?



Test programma Overamstel

▪ Vier-punt buigproeven op 6 palen (6x)

▪ Laterale proeven op paalgroepen (2x)

▪ Proeven op kademuren van elk 6m breed  (4x)

Horizontale

belasting √
√

Verticale

belasting

Stapsgewijs ontwikkelen/valideren modellen 



Buigproeven 

▪ Materiaal eigenschappen hout in buiging 

▪ Palen trekken +100 jaar oud

▪ Effect ‘zachte schil’

▪ Monitoring bestaande uit 

▪ Force sensors 

▪ Prisma’s 

▪ Glasvezel, 4 kwadranten 



MOR

Eb



Laterale paalproef

▪ Paalgroep gedrag 

▪ Paalbreuk/geotechnisch falen 

▪ Monitoren krachten per paalkop en paalkop rotatie, stroprek

▪ Monitoren paalgroep verplaatsing

▪ Tachymetrie 

▪ Draadopnemers 

▪ Glasvezel
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Kopkrachten en buigende momenten



Kademuur proef
Segmenten van 6,5m

▪ Belasten voor/achter kade

▪ Watercontainer (gelijke druk)

▪ Variëren in bodem diepte 

▪ Variëren in aantal palen 

▪ Intensieve monitoring tot bezwijken

Water basin
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Kademuur proef (fotos)
120 ton volledige ballast



Monitoring kade muur proef

▪ Verplaatsingen constructieve elementen  

▪ Krommingen constructieve elementen  

▪ Rotaties elementen 

▪ Grond vervormingen

▪ Water drukken 

▪ Maaiveld zettingen

A) Top view (to scale)
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B) Section view C:C (to scale)
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Resultaat
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(voorlopige) conclusies

▪ Buigproeven

▪ Grote spreiding in buigtreksterktes en buigtreksterktes

▪ Spreiding tussen palen maar ook in langs richting van palen -> sterkere invloed aantasting i.v.t. diameter

▪ Plastisch gedrag palen 

▪ Palenproeven (lateraal) 

▪ Grote verschillen in kopkrachten in één groep (3x4 palen)

▪ Groepswerking -> uitmiddelen (individueel palen is weinig/niets van te zeggen) 

▪ Inklemming NAP-7-8m (wadzandlaag) 

▪ Kademuur proeven 

▪ Geotechnisch onderzoek erg belangrijk

▪ Variatie geotechnische opbouw en manier van belasten zorgt voor verschil in response  (Segment A 150mm, Segment D 40mm) 

▪ Kade komt niet terug na ontlaststap(pen) 

▪ Gescheiden proeven 

▪ Samenwerking met Gemeente Amsterdam-> implementatie onderzoek in Toetskader Amsterdamse Kades (TAK) 

▪ Resultaten eind van dit jaar (2023) 
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