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Invloed van heitrillingen op 
paalfunderingen bij parkeergarage 
Boompjes te Rotterdam

Tijdens het inbrengen van combiwanden in de Scheepmakershaven te Rotterdam werden 
verplaatsingen gemeten aan drie belendende woontorens. Om op kortere afstand van 
de woontorens veilig een tweede combiwand en 700 vibrocombinatiepalen in te 
brengen, is er intensief gemonitord, waarbij ook in de grond is gemeten: vervormingen 
en waterspanningen. De meetresultaten geven waardevolle informatie over de invloed 
van trillingen op belendende paalfunderingen. Voor de interactie met de fundering van 
de woontorens zijn Plaxis-berekeningen uitgevoerd. De gemeten vervormingen tijdens 
de ontgravingsfase bedroegen slechts de helft van de met Plaxis berekende waarden.  
De oorzaak hiervan is dat de parameters gunstiger waren dan in de berekening was 
aangenomen. Het verwijderen van obstakels (puin, houten palen) heeft door een 
zorgvuldige keuze van de uitvoeringsmethode geen extra vervorming veroorzaakt. 

Ing. T.J.M. de Wit 
Geomet

SAMENVATTING

dan 16 m kan de garage toch niet worden. 
Om aan het aantal plaatsen te komen, is 
gekozen voor de maximaal haalbare lengte 
van 275 m en vier lagen de grond in. 
Er speelt nog een aantal randvoorwaarden:
•  een hoogteverschil van 7 m links en rechts 

van de garage;
• een getijdenbeweging in de haven;

•  de bestaande kade moet weg, dus de parkeer-
garage dient alle horizontale belasting zelf op 
te vangen;

•  de aanwezigheid van houten paalfunde-
ringen van vroegere scheepshellingen en 
puinlagen tot 4 à 7 m diepte achter de 
bestaande kade. 

De horizontale stabiliteit van het geheel speelt 
in het ontwerp een belangrijke rol. Er is voor 
een aantal bouwputvarianten een ontwerp 
gemaakt. Uiteindelijk is gekozen voor druk-
schoorpalen in de haven ter hoogte van de  
–1 vloer. Het paaltype is een MV-paal met 
aangelaste voetplaat, welke is geheid via een 
opening in de combibuizen. 
De verankering van de onderwaterbetonvloer 
en onderste constructievloer bestaat uit vibro-
combinatiepalen. Een doorsnede van de par-
keergarage is gegeven in figuur 1. De bodem-
opbouw kan worden afgeleid uit de sondering 
in figuur 2. 

Invloed woontorens op bouwputontwerp 
De drie bestaande woontorens aan de 
Boompjes hebben een hoogte van 75 m en zijn 
gefundeerd op prefab betonpalen met een 
puntniveau van NAP –19 m. De 6 m hoge 

Projectbeschrijving
De parkeergarage aan de Terwenakker, 
achter de Boompjes in Rotterdam, valt op 
door zijn bijzondere afmetingen. Op een 
plek waar eigenlijk geen ruimte is, wordt 
een parkeergelegenheid voor 650 auto’s 
gerealiseerd. Er mag een klein stukje in 
de haven worden gebouwd, maar breder 

\  Figuur 1  Doorsnede van de parkeergarage
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gevelkolommen aan de zijde van de Terwen-
akker zijn niet gekoppeld aan de begane grond-
vloer. De constructie is daardoor gevoelig voor 
horizontale grondverplaatsingen. Voor de 
woontorens is bepaald dat de kolommen een 
scheefstandstoename ofwel spreidstand 
mogen ondergaan van maximaal 20 mm.  
Het inklemmingsmoment aan de bovenzijde 
van de kolommen is hierbij maatgevend.  
Uit berekeningen met Plaxis en MSheet is 
gebleken dat dit een zeer scherpe grenswaarde 
is, die al bij beperkte wandvervorming van de 
parkeergarage kan worden bereikt. 
Door toepassing van een schuin liggend 
stempelraam, met voorspanning, dat de 
krachten direct overdraagt op de MV-palen, 
zijn de vervormingen tijdens het slopen van 
de bestaande kade zeer beperkt gebleven. 
Een tweede stempelraam op NAP –3 m is 
nodig om de momenten en vervormingen 
op het diepere niveau te beperken. 

Verwijderen obstakels
Naast de uitbuiging van de combiwand 
moet ook rekening worden gehouden 
met de mogelijkheid van horizontale 
grondverplaatsingen bij het inbrengen van 
combiwand A en het verwijderen van de 
ondergrondse obstakels. Een open ontgraving 

is uitgesloten vanwege de diepte van de 
obstakels en de noodzaak om de vervormingen 
te beperken. Om het puin en de houten 
palen op te sporen, zijn alle combibuizen 
en damwandplanken voorgeprikt met een 
dummy. Bij vaststelling van obstakels is 
een dikwandige buis van 2,5 m diameter de 
grond ingeslagen die vervolgens helemaal 
is leeggeschept tot 7 m. De vele oude houten 
palen zijn zoveel mogelijk blijven zitten om 
ontspanning van de grond te minimaliseren. 
Alleen de palen die werkelijk op de locatie 
van de combiwand staan, zijn getrokken. 
Na het vullen met zand en verwijderen 
van de buis, is de uiteindelijke combiwand 
ingebracht. De methode voor het verwijderen 
van de obstakels is heel succesvol gebleken. 
Er zijn grote stukken puin mee verwijderd 
en er is uiteindelijk geen enkele combibuis of 
tussenplank beschadigd, of uit het slot gelopen.

Monitoring 
Vanaf de start van de werkzaamheden heeft 
intensieve monitoring plaatsgevonden om 
vervormingen van de belendingen direct te 
kunnen vaststellen. Het belangrijkste 
onderdeel hiervan was een permanente  
XYZ-meting van alle belendingen door middel 
van een automatisch total station en ca. 60 

\  Figuur 2  Karakteristieke sondering .

vaste meetspiegels. De meetresultaten werden 
steeds binnen een halve dag door de opzichter 
gecontroleerd en doorgemaild naar de 
betrokken adviseurs. Verder werden helling-
metingen, nauwkeurigheidswaterpassingen 
en afstandsmetingen bij de kolompoeren 
uitgevoerd. 
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\  Tabel 1:   Ontwerpteam parkeergarage Boompjes

\  Foto 1  Bouwput met palen van de oude kademuur
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Verplaatsingen woontorens
Tijdens het inbrengen van combiwand B in de 
haven werd plotseling een horizontale verplaat-
sing van 16 mm gemeten aan de gevelkolom-
men van een woontoren. Daarnaast werd een 
zetting vastgesteld van 3 mm. De kademuur 
was op dat moment nog intact. Een dergelijke 
verplaatsing was nog wel toelaatbaar, maar in 
dit stadium niet voorzien. Nog opmerkelijker 
was dat de woontoren in zijn geheel 10 mm 
horizontaal was verplaatst. De voorgevel van 
de woontoren ligt op maar liefst 53 m vanaf de 
combiwand.
Nu was het op zichzelf niet ongunstig dat de ge-
hele toren verplaatst was, omdat daardoor de 
spreidstand van de kolommen beperkt bleef. 
Het was wel noodzakelijk om het mechanisme 
achter de vervormingen boven water te 
krijgen. Er moesten immers nog de nodige werk-
zaamheden worden uitgevoerd waarbij ook 
trillingen in de grond ontstaan, met name het 
inbrengen van combiwand A op korte afstand 
van de kolommen van de woontorens, het 
verwijderen van de obstakels en het heien van 
de vibrocombinatiepalen. De veiligheid voor de 
woontorens moest hierbij te allen tijde worden 
gegarandeerd. 

Vragen en nader onderzoek
De eerste vraag was hoe de fundering van de 
woontorens tot op 53 m van de combiwand 
horizontaal kon verplaatsen. Het vermoeden 
bestond dat de kademuur een verplaatsing had 
ondergaan, omdat de punt van de schoorpalen 
op ca. 4 m vanaf de combiwand stond. Aan de 
kademuur zelf werden in eerste instantie geen 
metingen uitgevoerd, maar na het vaststellen 
van de verplaatsingen werden alsnog meet-
punten aangebracht. Ter hoogte van de nieuwe 
meetpunten werd tijdens het inbrengen van de 
combiwand een horizontale verplaatsing van 
maximaal 58 mm aan de kade gemeten en een 
zakking van 19 mm. Hiermee was aangetoond 
dat de kade inclusief baardplank horizontaal 
was getransleerd en gekanteld. Daarmee was 
het aannemelijk dat het totale pakket aan 
ophooglagen tussen de 3 m hoger gelegen 
Boompjes en de kade van de Terwenakker een 
horizontale verplaatsing had ondergaan. Door 
de beperkte schuifweerstand van de veenlaag 
tussen NAP –3,5 en –6,5 m konden de verplaat-
singen zich tot ver achter de kade ontwikkelen. 

De verticale zakking van de schoorpalen werd 
dus veroorzaakt door de trillingen tijdens het 
inbrengen van de combiwand. Daarbij was nog 
wel een aantal belangrijke vragen onbeant-

\  Figuur 3  Verloop van de waterspanningen
a.  Stijghoogtes tijdens intrillen buispalen, datum 12-12-2003
b. Stijghoogtes tijdens heien buispalen, datum 15-12-2003
c.  Stijghoogtes tijdens intrillen damwandplanken, datum 17-12-2003
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woord. Werden er door de verdichting dermate 
grote wateroverspanningen opgewekt dat er 
sprake was van een tijdelijk verlies aan paal-
draagvermogen? Hoe groot waren de horizon-
tale en verticale verplaatsingen en tot welke 
diepte traden ze op? Om meer inzicht te krijgen 
in deze zaken, werd besloten waterspannings-
meters en hellingmeetbuizen te installeren bij 
combiwand A. De metingen werden uitgevoerd 
op een voor de woontorens niet-gevoelige 
locatie. 

Bespreking meetresultaten
In figuur 3a t/m 3c kan het verloop van de 
waterspanningen worden gevolgd tijdens het 
installeren van combiwand A. De waterspan-
ningsmeters zijn geïnstalleerd in een boorgat 
op 4 m uit het hart van de combiwand.  
De combibuizen zijn geïnstalleerd door middel 
van intrillen tot ca. NAP –12 m en vervolgens 
heien tot het puntniveau van NAP –22 m.  
De tussenplanken zijn door middel van trillen 
op het puntniveau van NAP –18 m gebracht.  
In geval van teveel weerstand op de tussen-
planken is gestopt met trillen en zijn de 
planken door middel van heien op diepte 
gebracht. Uit de meetresultaten kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 
•  zowel intrillen als heien veroorzaakt water-

overspanning;
•  de grootste wateroverspanning wordt 

gemeten in de tussenzandlaag op NAP –11 m; 
•  de wateroverspanning blijft beperkt tot 

maximaal 20 kPa en is 1 à 2 uur later volledig 
verdwenen;

•  de waterspanning op NAP –18 m reageert op 
het getijde, maar geeft niet of nauwelijks 
wateroverspanning; 

•  in de toplaag op NAP –1,5 m treedt geen 
wateroverspanning op;

•  in de klei- en veenlagen op NAP –5 en –8 m 
treedt een wateroverspanning op van 5 kPa 
tijdens het intrillen van de tussenplanken;

•  in de kleilaag op NAP –16 m treedt een 
wateroverspanning op van 6 kPa tijdens 
het heiend inbrengen van de combibuizen. 

Er zijn nog meer waterspanningsmetingen uit-
gevoerd en deze hebben vergelijkbare of lagere 
waarden laten zien dan in figuur 3a t/m 3c.  
De grootte en tijdsduur van de waterover-
spanningen blijven al met al beperkt en in de 
Pleistocene zandlaag is al helemaal geen 
sprake van beïnvloeding. De invloed van de 
wateroverspanningen heeft daarom bij een 
afstand van ca. 4 m geen noemenswaardige 
negatieve gevolgen voor het draagvermogen 
van de bestaande palen. 

In figuur 4a en 4b kan het verloop van de 
horizontale grondverplaatsing worden gevolgd 
tijdens het installeren van combiwand A. De 
hellingmeetbuizen zijn geïnstalleerd in 
geboorde gaten op 2 m uit het hart van de 
combibuizen. De horizontale verplaatsing rich-
ting combiwand bedraagt minimaal 8 mm op 
NAP –2 m en maximaal 35 mm op NAP –10 m. 

Hellingmeetbuis 2B is op NAP –14 m uitge-
knikt, waarschijnlijk door verticale belasting 
ten gevolge van inklinking naast de buis.  
Er zijn nog meer hellingmetingen uitgevoerd 
en deze gaven vergelijkbare waarden als in 
figuur 4a en 4b. In de Pleistocene zandlaag op 
ca. NAP –19 m bedraagt de horizontale ver-
plaatsing nog altijd 15 tot 30 mm. 

Voor de bestaande kademuur, met prefab 
betonpalen op ca. NAP –19 m, kan op basis van 
de waterspanningsmetingen worden uitge-
sloten dat de zakking het gevolg was van een 
verlies aan paaldraagvermogen. De schoor-
palen waren tijdens het inbrengen van de 
combiwand niet hoog belast, omdat de water-
stand in de haven hoger was dan gemiddeld. 
Daarnaast zorgt de kademuur voor spreiding 
van de belasting. De zakking van ca. 19 mm 
moet dus met name zijn veroorzaakt door 
inklinking van het zandpakket onder het 
paalpuntniveau. Gezien de resultaten van de 
hellingmetingen op de kade is het waarschijn-
lijk dat de punten van de schoorpalen tevens 
een horizontale verplaatsing in de orde grootte 
van 20 mm hebben ondergaan. 

De gevelkolommen van de woontorens zijn 
tijdens het inbrengen van combiwand A op de 
Terwenakker 3 tot 6 mm gezakt, waarvan 
globaal de helft tijdens het inbrengen van de 
buizen en de andere helft bij het inbrengen van 
de tussenplanken. Het verwijderen van obsta-
kels, dat juist ter plaatse van de woontorens 
zeer frequent is toegepast, heeft niet of nauwe-
lijks horizontale en verticale verplaatsingen 
veroorzaakt. 

Plaxisberekening woontorens
De deformatie tijdens het inbrengen van de 
combiwanden moet worden meegenomen 
bij de toetsing van de fundering en de kolom-
men van de woontorens. Hiertoe is een 
nieuw Plaxismodel gemaakt met de gehele 
woontoren, inclusief de kolommen.  
De locatie van combiwand A is als modelrand 
ingevoerd. Voor deze verticaal kan op basis 
van de metingen een goede inschatting 
worden gemaakt van de horizontale ver-
plaatsingen na het inbrengen van de combi-
wanden. De horizontale verplaatsing ten 
gevolge van de ontgraving volgt uit de eer-
der uitgevoerde Plaxis-berekening van de 
parkeergarage. De palen van de woontoren 
zijn ingevoerd als vlakke plaatelementen 
met een gemiddelde equivalente stijfheid. 
De berekende vervormingen kwamen 

\  Figuur 4  Verloop van de horizontale grondverplaatsing
b.  Hellingmeting tijdens inbrengen combiwand A, 

hellingmeetbuis 2B
a.  Hellingmeting tijdens inbrengen combiwand A, 

hellingmeetbuis 2A   
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goed overeen met de gemeten horizontale 
verplaatsing van de woontoren. De gehele 
woontoren ondergaat in de berekening 
een horizontale verplaatsing, precies zoals 
de metingen eerder hadden laten zien. 

In figuur 5 zijn de berekende totaalver-
vormingen gepresenteerd. De berekende 
momenten in kolommen en funderingspalen 
blijven hierbij binnen de toelaatbare grenzen, 
maar de berekende spreidstand van de kolom-
men benadert wel de grenswaarde van 20 mm. 
Veiligheidshalve is besloten om de kolommen 
tijdelijk te koppelen aan de fundering van 
het hoofdgebouw. Ook de situatie met de 
koppeling van de kolommen is doorgerekend 
met Plaxis en geeft acceptabele krachten. 

De gemeten vervormingen tijdens de ont-
gravingsfase bedragen slechts de helft van 
de met Plaxis berekende waarden. Ook de 
gemeten horizontale verplaatsing van de 
combiwand is duidelijk lager dan de berekende 
waarden. Waarschijnlijk is door ongedraineerd 
grondgedrag in de klei- en veenlagen minder 
horizontale belasting op de parkeergarage 
opgetreden. Daarnaast zijn de bovenbelasting 
op de Terwenakker en de laagwaterstanden 
in de haven gunstiger geweest dan in de 
berekening. De vervormingen en de krachten 
in de kolommen en de  funderingspalen van 
de woontorens zijn daardoor ruimschoots 
lager dan de vastgestelde grenswaarden.

Heien vibrocombinatiepalen 
Het heien van de vibrocombinatiepalen vanaf 
een traverse is de laatste fase geweest waarin 
trillingen op de ondergrond zijn overgebracht. 
Het puntniveau bedraagt NAP –28 m en de 
gemiddelde grondverdringing door de palen 
is 3,4%. Tijdens het heiwerk was de bouwput 
ontgraven tot NAP –12,5 m. Tussen de palen 
zijn controlesonderingen uitgevoerd welke 
aantoonden dat de heiverdichting tenminste 
de waarde volgens CUR 2001-4 heeft bereikt. 

Op het moment dat de palen werden geheid 
voor de woontorens zijn extra vervormingen 
opgetreden, maar deze zijn beperkt gebleven 
tot ca. 3 mm horizontaal en ca. 2 mm verticaal. 
Uit de hellingmetingen is gebleken dat de 
combiwanden tijdens het heiwerk een 
horizontale vervormingstoename van 8 tot 12 
mm op het ontgravingsniveau hebben 
ondergaan. Ter hoogte van zowel de kop als  
de punt van de combibuizen is niet of nauwe-
lijks horizontale verplaatsing opgetreden.  

De combibuizen zijn 8 tot 14 mm gezakt tijdens 
het heien van de vibrocombinatiepalen.  
Dit betekent dat ondanks de grondverdringing 
van de palen er sprake is geweest van inklin-
king ten gevolge van verdichting. Het gewicht 
van de heistelling en de dynamische trek-
kracht op de buizen hebben geen aantoonbare 
invloed gehad op de zakking. Dit kan worden 
afgeleid uit het feit dat de maximale zakking 
van 14 mm is gemeten in de ronding van de 
parkeergarage. De traverse is hier lokaal op 
hulppalen in de bouwput gefundeerd, met als 
gevolg dat er tijdens het heien geen verticale 
belastingen op de combiwand zijn uitgeoefend. 

Vooraf heeft discussie plaatsgevonden of 
trillingsvrij te installeren trekelementen of 
heien voorafgaand aan ontgraving niet beter 
zou zijn voor de vervormingen van de woon-
torens. Gezien de kosten en uitvoeringstech-
nische risico’s is voor geen van beide gekozen. 
Op basis van de gemeten vervormingen kan 
worden geconcludeerd dat de toegepaste uit-
voeringmethode een juiste keuze is geweest. 

Conclusies
Tijdens het inbrengen van beide combiwanden 
en de vibrocombinatiepalen zijn deformaties 
opgetreden door verdichting in het Pleistocene 
zandpakket. De uitgebreide monitoring heeft 
bruikbare informatie opgeleverd over het 
vervormingsgedrag van bestaande paalfun-
deringen in dergelijke situaties. De helling-

metingen tonen aan dat er over vrijwel de 
gehele hoogte van de combiwand sprake is 
geweest van horizontale deformaties. Dit kan 
vervormingen van belendende paalfun-
deringen veroorzaken. De waterspannings-
metingen tonen aan dat er geen risico bestaat 
van vervormingen door tijdelijke afname van 
draagvermogen. Het verwijderen van 
obstakels heeft door de zorgvuldige keuze van 
de uitvoering geen extra vervormingen 
veroorzaakt. De scheefstand van de kolommen 
is mede daardoor onder de toegestane 
grenswaarde van 20 mm gebleven.

\  Figuur 5  Berekende totaalvervormingen

 Geotechniek  |  juli 2005

Invloed van heitrillingen op paalfunderingen bij parkeergarage Boompjes te Rotterdam




