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Fréderike Westerbeke - SBE
KIVI Symposium Kademuren 07-03-2023

Asset management gebaseerd op observaties van het werkelijke bezwijkgedrag



• Ongeveer 4000 MV palen in Rotterdamse kademuren.

• Huidige rekenmethode verouderd en onverifieerbaar.

• Proefpalen onderdeel van constructie (geschiktheidsproeven) → niet tot bezwijken getest. 

• Nieuwe inzichten: 6 met rekvezels geïnstrumenteerde MV-palen tot bezwijken getest bij 
de constructie van de HTT kade op Maasvlakte II.  
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MV-paal

Aanleiding



• MV = Müller Verpress.

• Grondverdringende stalen palen met een groutomhulling

• Verankering van kademuren.

• Heien met gelijktijdige grout injectie.

• Grote lengtes mogelijk (tot 60 meter lang in Rotterdam).
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Installatie van een MV paal

Paalpunt

Achtergrond



Momenteel: Conusweerstand als indicatie capaciteit
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𝜶𝒕 : paalfactor (trek) [-]
𝒒𝒔 : schachtwrijving [kPa]
𝒒𝒄 : conusweerstand (CPT) [kPa]
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Cone Penetration Test

N.B. Een sondering is recht, MV-palen zijn schuin!
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Empirische relatie



Nieuw inzicht: Installatiedata als indicatie capaciteit

• Installatie energie (blow count · hei energie) correleert goed met conusweerstand.

Installatie energie

Conusweerstand



Potentie: zwakke plekken detectie

Zwakke plek kademuur (MV paal): 
waarschijnlijk het gevolg van het 
overschatten in situ conusweestand

Zeer goede correlatie!



Opzet bezwijkproeven

8
/0

3
/2

0
2
3

7

Reksensoren
(gelust)

Losmaken grond d.m.v. casing: 

Doel: max. schachtwrijving in het Pleistocene zand 

Volledige 
schachtwrijving

Gereduceerde 
schachtwrijving



Samenvatting resultaten
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Huidige ontwerpmethode (1987)

• Paalfactor 𝛼 van 1.4% op de Maasvlakte (1.2% in de rest van Nederland).

• Conusweerstand gelimiteerd op 18 MPa op basis van een maximaal 
aangetoonde schachtwrijving van 250 kPa.

• Afleiding van deze waarden is niet terug te vinden.

Nieuwe ontwerpmethode

• Gemiddelde paalfactor 𝛼 van 1.2%.

• Conusweerstand niet limiteren op 18 MPa.

Overig

• Uitvoeringsdata gebruiken om te voorspellen waar zwakke plekken zitten 
→ zeer goede correlatie tussen installatie energie en paaldraagvermogen.

𝒒𝒔 > 𝟐𝟓𝟎 𝒌𝑷𝒂



Praktische toepassingen voor assetmanagement
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 Capaciteit oude kademuren updaten

• Voordeel: bestaande kademuren zwaarder belasten.

• Uitdagingen: sterkte staal mogelijk maatgevend.

 Nieuwe kademuren efficiënter ontwerpen

• MV paallengte reductie van 5 tot 7 m lijkt mogelijk.

Per km kademuur (schatting):

• Totale besparing van € 0.75M - €  1.00M

• 1000 ton CO2 reductie 
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