
Inleiding
Dit artikel betreft het vervolg op ‘Geotechnisch
ontwerp van De Zalmhaven te Rotterdam Deel 1’
[2], waarin voor het 215m hoge gebouw de bere-
kening van de geotechnische draagkracht en de
statische en dynamische veerstijfheid van de paal-
fundering in relatie tot de uitgangspunten van
NEN9997-1+C2;2017 [1] is behandeld.
In dit artikel wordt ingegaan op de voor het project
uitgevoerde zettingsberekeningen. Ondanks de
toepassing van extreem lange palen treden tijdens
en na de realisatie van het gebouw zettingen 
op. De zetting van het gebouw, het gedrag van 
de paalfundering en de invloed hiervan op de 
omgeving zijn gedetailleerd onderzocht. In figuur
1 is een recente foto van het in aanbouw zijnde 
gebouw weergegeven.
Het project wordt ontwikkeld door Zalmhaven
C.V. (AM B.V. en AMVEST B.V.). De realisatie is 
in handen van BAM Bouw en Techniek Grote 

Projecten B.V. BAM Advies en Engineering B.V. is
als coördinerend constructeur betrokken bij het
project en Zonneveld Ingenieurs B.V. als ontwer-
pend constructeur. De leverancier van de Tubex
palen® is Fundex Verstraeten B.V.

Berekening van de zetting door 
groepswerking en consolidatie
Vanwege de gecompliceerde krachtsafdracht in de
palen en ter bepaling van de invloed hiervan op het
zettingsgedrag van de fundering van het gebouw,
alsmede de te verwachten gronddeformaties in de
Pleistocene zandlaag ter plaatse van de belen-
dende gebouwen, zijn o.a. Plaxis 3D berekeningen
uitgevoerd.

De berekeningen hadden voornamelijk tot doel om
een goede inschatting te kunnen maken van de
extra paalkopzakking die moet worden verwacht
uit het feit dat de individuele palen onderdeel 

uitmaken van een grote groep palen in een dicht
stramien (groepswerking). Daarnaast had de bere-
kening tot doel om de effecten van consolidatie
van de formatie van Waalre op de krachtsverdeling
in en het zettingsgedrag van de palen te beoorde-
len. Uiteraard diende tevens te worden beoor-
deeld welke invloed dit gedrag heeft op de
deformatie van de Pleistocene zandlaag in de 
directe omgeving van de projectlocatie, waarin 
de belendende gebouwen gefundeerd staan.

Voor de te hanteren grondparameters is gebruik
gemaakt van het zeer uitgebreide grondonder-
zoek, waarin uiteraard diepe sonderingen zijn 
uitgevoerd, maar ook een zeer diepe boring tot
maaiveld! –70! m voor ongeroerde monstername.
Voor de slappe Holocene lagen is gebruik gemaakt
van de resultaten van (CUI) triaxiaal proeven 
waarmee Hardening Soil parameters zijn vast 
gesteld. Voor de zandlagen is gebruik gemaakt van
correlaties met de gemeten conusweerstand. 
Op de verkregen monsters uit de kleilagen van 
de formatie van Waalre zijn meerdere 5-traps 
samendrukkingsproeven uitgevoerd.

Gezien de grote diepte en overconsolidatie van
deze lagen zijn de samendrukkingsproeven uit-
gevoerd met belastingtrappen van (tenminste) 
48 uur. Dit is afwijkend van de normale procedure
waarbij doorgaans maximaal 24 uur wordt gehan-
teerd. Voldoende consolidatietijd tijdens de 
samendrukkingsproef is zeer belangrijk, omdat de
samendrukkingsparameters (onterecht) significant
ongunstiger uit komen wanneer tijdens de proef
een monster onvoldoende geconsolideerd is op
het moment dat de volgende belastingtrap wordt
doorgevoerd. Op basis van de resultaten van 
deze proeven zijn voor de kleilagen in de formatie
van Waalre Soft Soil Creep parameters afgeleid. 
De SSC parameters zijn vervolgens gekalibreerd op
basis van zettingsmetingen van eerdere projecten
(waaronder de Maastoren).

Berekening van het zettingsgedrag 
van een enkele paal
Begonnen is met het modelleren van een enkele
paal in een 3D model (met afmetingen van
50!x!50!x!80!m) om te verifiëren of de initiële paal-
kopzakking onder de representatieve belasting
met de afgeleide grondparameters bij benaderingFiguur 1 – De Zalmhaven in aanbouw (augustus 2021).
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In deel 1 van dit artikel werd voor het project De Zalmhaven ingegaan op de 
berekeningswijze van de geotechnische draagkracht volgens NEN 9997-
1+C2;2017 [1] en de bepaling van de statische en dynamische veerstijfheid 
van de paalfundering van de 215 m hoge woontoren. In deel 2 wordt ingegaan
op de verwachtte zetting van het gebouw en de invloed op de omgeving, 

welke gedetailleerd is geanalyseerd met behulp van 3D Eindige Elementen 
berekeningen. Er wordt tevens aandacht besteed aan de tijdsafhankelijke 
toename van de normaalkracht in de palen. Tenslotte worden de resultaten 
van inmiddels uitgevoerde zettingsmetingen tijdens de bouw in relatie tot de
zettingsprognose behandeld
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overeen kwam met de berekende initiële paal-
kopzakking volgens NEN 9997-1+C2;2017 [1].
Uit de berekening volgens [1] volgde een paal-
kopzakking van ca. 27 mm door 6,5!MN statische
representatieve belasting en ca. 0,7!MN negatieve
kleef. Hierbij dient men zich te realiseren dat 
volgens [1] de paalkopzakking dient te worden 
berekend op basis van de karakteristieke paal-
drukweerstand, waarin een ! factor (van in dit
geval 1,17) is verdisconteerd. Ook moet men zich
realiseren dat in de berekening van de draagkracht
de conusweerstand volgens [1] rekenkundig 
afgesnoten is. Daarom is een extra berekening 
gemaakt met ! factor van 1,00, zonder negatieve
kleef. In dat geval werd voor de statische represen-
tatieve belasting een paalkopzakking van ca. 24
mm berekend. Uit de meer geavanceerde bereke-
ning met DPilegroup (zie deel 1 van dit artikel [2])
volgde tenslotte een initiële paalkopzakking van
ca. 22 mm.

In Plaxis 3D is de paal in het model geschemati-
seerd als ‘embedded pile’. Hiermee wordt op 
basis van de aanwezige effectieve horizontale en
verticale spanningen na het activeren van de belas-
ting in de grond een initiële verdeling van de
schachtwrijving over de hoogte van de paal en de
(resterende) belasting op de paalpunt berekend.
Rekenkundig wordt in eerste instantie in de 
berekening relatief veel belasting afgedragen in 
de Pleistocene zandlaag, omdat de vervormingen
daar initieel het grootst zijn.

Door consolidatie van de onderliggende formatie
van Waalre is de verschuiving van spanningen 
vanuit de Pleistocene zandlaag naar de diepere 
ondergrond door de gekozen aanpak het grootst,
zodat de berekende extra paalkopzakking die hier-
door ontstaat een bovengrens betreft. In Plaxis 
3D wordt het effect van afsnuiten van de conus-
weerstand immers niet verdisconteerd. Wanneer
initieel minder belasting wordt afgedragen in 
de Pleistocene zandlaag (waar in de draagkracht
berekening met afgesnoten conusweerstanden
vanuit wordt gegaan) is de extra paalkopzakking
door consolidatie van de formatie van Waalre per
definitie immers kleiner.

In een eerste model is een enkele paal gemodel-
leerd met daarop een statische representatieve 
belasting van 6,5!MN om te bepalen welke initiële
paalkopzakking ontstaat direct ná het belasten.

Negatieve kleef en consolidatie spelen in deze 
berekening nog geen rol. Uit de eerste Plaxis 
berekening volgde een initiële paalkopzakking van
ca. 17 mm. Deze uitkomst is als voldoende repre-
sentatief beoordeeld voor het vervolg, zonder 
verdere aanpassingen in het model of de para-
meters. Naast een beoordeling van het initiële last
zakkingsgedrag van een enkele paal is in dit eerste
model ook gekeken naar het krachtsverloop in 
de alleenstaande paal vóór en ná consolidatie. in
figuur 2 is te zien dat de normaalkracht boven in de
paal in eerste instantie goed overeen komt met de
ingevoerde belasting in de berekening (6,5!MN). 
Er is nog geen sprake van negatieve kleef in het 
Holocene pakket, omdat er nog geen consolidatie
is opgetreden.

De fase waarin de belasting wordt geactiveerd 
is als ongedraineerde berekening (zonder tijd-
component) uitgevoerd, zodat ten gevolge van het
aanbrengen van de belasting een maximale water-
overspanning ontstaat in de cohesieve lagen. 
Vervolgens is een consolidatieberekening uitge-
voerd, waarbij de ontstane wateroverspanningen
afvloeien en de zettingsgevoelige lagen verder
consolideren en kruipen. Vanwege de diepe ligging
en overconsolidatie in de kleilagen in de formatie
van Waalre is een verlengde consolidatie tijd van
20.000 dagen gehanteerd om te verzekeren dat
aan het einde van de berekening met zekerheid 
alle wateroverspanning is afgevloeid, zodat de
consolidatiezetting correct is bepaald.

In de eerste fase blijft de normaalspanning over 
de hoogte van de paal in het Holoceen constant
totdat het einde van het Holocene pakket wordt
bereikt. Hieronder neemt de normaalspanning 
geleidelijk af, zoals te verwachten is door de 
afdracht van de belasting naar de ondergrond in 
de verschillende grondlagen. Aan de paalpunt 
resteert een geringe belasting van ca. 60 kN. 
De paal draagt op dat moment dus vrijwel alle 
belasting door schachtwrijving.

in figuur 2 is verder te zien dat na 20.000 dagen
consolidatie van de cohesieve lagen de normaal-
kracht in de paal aan de kop nog overeen komt 
met de aanwezige belasting van ca. 6,5!MN, maar
dat door zetting vanuit de diepere ondergrond 
de normaalkracht in de eerste zandlaag toeneemt
tot een waarde van ca. 9,5! MN. Over deze zone 
verplaatst de grond in neerwaartse richting meer

dan de paal, zodat een extra neerwaarts gerichte
belasting op de paal ontstaat (vergelijkbaar met 
de werking van negatieve kleef).

Op een diepte van ca. NAP! –40,0! m ligt een 
omslagpunt en verplaatst de paal meer dan de
grond, waardoor de paal juist weerstand aan de 
ondergrond ontleend. De normaalkracht neemt
vanaf dit niveau vervolgens richting de paalpunt
verder af totdat uiteindelijke aan de punt een 
belasting van ca. 3,35!MN resteert.

Na 20.000 dagen consolidatie is tevens gekeken
naar hoeveel extra paalkopzakking is opgetreden.
Uit de berekening blijkt dat de paalkopzakking
door consolidatie en kruip is toegenomen van ca.
17 mm naar ca. 50 mm. De berekende toename 
in paalkopzakking voor een alleenstaande paal
door consolidatie van de cohesieve lagen en kruip
in de formatie van Waalre is dus significant en 
bedraagt ca. 33 mm.

Deze resultaten werden in voldoende mate plausi-
bel geacht om te kunnen concluderen dat het last-
zakkingsgedrag van de alleenstaande paal ten

Figuur 2 – Normaalkracht in enkele paal
vóór en ná 20.000 dagen consolidatie.



behoeve van het mobiliseren van de paaldrukweer-
stand in het model voldoende nauwkeurig was om
het resultaat van een uitgebreidere berekening
(met meer palen) voor de bepaling van het groeps-
effect en de extra paalkopzakking door consolida-
tie en kruip van de formatie van Waalre betrouw-
baar uit te kunnen voeren.

Berekening van het zettingsgedrag 
van de paalgroep
In een tweede berekening is een groep van 164
palen gemodelleerd met een betonnen funderings-
plaat van ca. 38,0!x!40,0!x!2,5!m. De belasting van-
uit het gebouw is gemodelleerd als een gelijkmatig
verdeelde belasting op de funderingsplaat die
overeenkomt met de totale representatieve belas-
ting gedeeld door het oppervlak van de funde-
ringsplaat. Uit deze berekening volgt het
uiteindelijke gecombineerde effect van groeps-
werking én consolidatie van de formatie van
Waalre op de paalkopzakking, de krachtsverdeling

in de palen en tenslotte de verwachtte zetting in
het Pleistocene zand in de omgeving.

Door de verdeling van de schachtwrijving in de
palen vóór en ná 20.000 dagen consolidatie met 
elkaar te vergelijken kon de aanname worden 
geverifieerd dat een afname van schachtwrijving 
in de eerste zandlaag inderdaad leidt tot een 
toename van de schachtwrijving en puntweerstand
in de dieper gelegen grondlagen en dat deze 
verschuiving van spanningen leidt tot extra vervor-
ming van de palen (en de grondlagen waarin deze
zich bevinden). Impliciet volgt uit de berekening
het verschil in gedrag tussen individuele palen 
binnen de groep en de eerder besproken resultaten
voor een alleenstaande paal.

in figuur 3 is te zien dat na het activeren van de 
belasting op paalpuntniveau een maximale neer-
waartse grondverplaatsing van circa 31!mm wordt
gevonden. De extra zakking door het groepseffect

is uiteraard midden onder het gebouw het grootst.
Aan de randen van het gebouw wordt nog een
extra zakking door het groepseffect gevonden van
circa 20!mm.

Te zien is dat door de wijze van modelleren niet 
alle palen evenveel belasting dragen. De palen
midden onder het gebouw worden minder zwaar
belast dan de palen aan de rand en op de hoeken.
Het gedrag van de palen in een groep volgt min of
meer het gedrag volgt dat ook voor een alleen-
staande paal werd gevonden. In eerste instantie is
op paalkopniveau een normaalkracht aanwezig 
die overeen komt met de uitgeoefende belasting
op de funderingsplaat en deze neemt in de diepte
geleidelijk af. Te zien is wel dat de initiële normaal-
kracht in de palen binnen de groep in de diepte
minder snel afneemt dan bij een alleenstaande
paal. Dit kan worden verklaard doordat de groep
als geheel meer zakt dan een enkele paal; de grond
tussen de palen zakt deels mee, waardoor minder
schachtwrijving wordt gemobiliseerd.

De resulterende belasting op de paalpunt direct na
het activeren van de belasting is groter dan bij een
alleenstaande paal. Ook dit is verklaarbaar doordat
een paal binnen een groep een grotere verticale
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Figuur 3 –
Verticale 
grondverplaatsing 
(half model) op 
paalpuntniveau 
direct na belasten.

Figuur 5 –
Verticale grondver-
plaatsing (half model)
op paalpuntniveau 
na 20.000 dagen 
consolidatie.

Figuur 4 –
Verticale 

verplaatsing 
funderingsplaat 

(half model) direct 
na belasten.

Figuur 6 –
Verticale 

verplaatsing 
funderingsplaat 

(half model) direct 
na 20.000 dagen 

consolidatie.



verplaatsing ondergaat dan een individuele paal,
zodat de paalpunt automatisch meer weerstand
moet leveren.
Na 20.000 dagen consolidatie is te zien dat de 
normaalkracht onder de eerste Pleistocene zand-
laag in de paal ook is toegenomen tot boven de
oorspronkelijke normaalkracht vanuit de gebouw-
belasting, zoals dat ook bij de alleenstaande paal
het geval was. De toename in normaalkracht bij een
midden paal is echter significant lager dan bij een
hoekpaal. Dit is logisch, omdat de omringende
grond die een neerwaartse belasting op de midden
palen uitoefent ruimtelijk beperkt is door de 
aanwezigheid van naburige palen, terwijl dit bij
palen onder de hoek en langs de randen minder het
geval is.

Beoordeling van de zettingen 
in de omgeving
in figuur 9 zijn zettingslijnen uit het midden van het
model weergegeven op een diepte van NAP! –
25,0! m direct na het activeren van de belasting 
en na 20.000 dagen op een niveau van NAP!-25!m.
Dit is het funderingsniveau van de meest nabije 
bestaande belending (het Joulz gebouw).
Hiermee is het verloop van de zetting onder 
de toren en in de directe omgeving inzichtelijk 
gemaakt. Op basis hiervan is de maximale rotatie 
ter plaatse van het Joulz gebouw bepaald. De 
minimale afstand tussen De Zalmhaven I en het 
gebouw van Joulz is ca. 8 m.

Uit figuur 9 wordt ter plaatse van het Joulz gebouw
een maximaal zettingsverschil van ca. 4!mm over
een afstand van ca. 3,0!m afgeleid. Dit komt over-
een met een lokale maximale hoekverdraaiing van
ca. 1:750. Opgemerkt wordt dat in de berekening
de aanwezigheid van belendende gebouwen zelf
niet is gemodelleerd. De berekende vervormingen
zijn daardoor een overschatting, omdat het reeds
verhoogde spanningsniveau in de grond onder de
belending en de stijfheid van het gebouw zelf niet
zijn verdisconteerd.

Verder is te zien dat de zetting na 20.000 dagen
getalsmatig logischerwijs groter is, maar dat de 
rotaties relatief gezien kleiner zijn geworden. 
Hiermee wordt aangetoond dat wanneer er kruip
optreedt in de diepere ondergrond, dit een gunstig
effect heeft op de zettingsverschillen en hoekver-
draaiingen. Door het hogere spanningsniveau
onder de toren treedt relatief gezien minder kruip
op, of beter gezegd, de vervorming ontstaat 
eerder in de tijd. Omdat kruip door de volledige
omgeving wordt ondergaan is dit effect verder niet
schadelijk voor de aanwezige constructies.
Toetsing van de maximale hoekverdraaiingen
diende dan ook plaats te vinden op basis van 
de zettingen die direct na het activeren van de 
belasting zijn berekend. Met een hoekverdraaiing
van 1:750 wordt ruim voldaan aan de eisen van
NEN 9997-1+C2;2017.

Gevoeligheidsanalyses van 
de 3D berekening
Om de berekeningsresultaten beter te kunnen 
duiden zijn meerdere extra berekeningen uitge-
voerd. Dit betrof onder andere een berekening
waarin uitsluitend 20.000 dagen consolidatie en
kruip is berekend, zonder de aanwezigheid 
van constructieve elementen en/of spannings-
verhogingen. Uit deze berekening volgde specifiek
de kruipverplaatsing in de cohesieve lagen van de
formatie van Waalre. Uit de berekening volgde dat
de kruipverplaatsing in het model na 20.000 dagen
ca. 35 mm bedroeg, wat overeen komt met een 
autonome zetting van ca. 0,65 mm/jaar, wat niet
onredelijk lijkt.

Verder zijn variatieberekeningen uitgevoerd met
hoge en lage waardes voor de Plaxis parameters
(sterkte +/- 10%, stijfheid +/- 25%), een bereke-
ning waarin de dwarscontractie coëfficiënt (!) is
verhoogd (van 0,20 naar 0,40) om de invloed hier-
van op de grootte van de zettingstrog (deze wordt
vaak onderschat) te beoordelen en tenslotte een
berekening waarin de stijfheid van de betonnen
funderingsplaat is verwaarloosd om de bovengrens
van de onderlinge verschillen in paalkopzakking te
bepalen.

Uit al deze aanvullende beschouwingen is gecon-
cludeerd dat met de gekozen paalconfiguratie en
het gekozen paalpuntniveau voldoende zekerheid
verkregen was over het naar behoren functioneren
van de fundering. Het effect van de verhoging van
de normaalkracht in de paal door consolidatie 

van de formatie van Waalre is in de berekening 
van de geotechnische paaldrukweerstand niet
doorgevoerd als verlaging van de netto paaldruk-
weerstand. In plaats daarvan is de extra vervor-
ming door dit effect bepaald en hier is rekening
mee gehouden in het constructief ontwerp van 
het gebouw. Hierdoor is dus eigenlijk een op 
vervormingen gestuurd funderingsontwerp tot
stand gekomen. Uiteraard is de doorsnede van de
Tubex palen® zelf wel constructief getoetst op 
de verhoogde normaalkracht.

Geobest B.V. heeft tijdens de uitvoering van de
paalfundering voor de hoofdaannemer, waarbij
voltijds, onafhankelijk toezicht is gehouden, alle
uitvoeringsgegevens van de leverancier en het toe-
zicht beoordeeld en het proces van het maken en
beoordelen van de controlesonderingen verzorgd.
Hiervan is een eindrapport opgesteld, waarin 
de deugdelijkheid van de fundering richting 
het Bevoegd Gezag (zoals geëist volgens de voor-
waarden van de CC3 toetsing) is bevestigd. De 
uitvoering is zonder noemenswaardige incidenten
verlopen en volgens planning afgerond.

Beoordeling van de gemeten 
zettingen t/m Q2 2021
Na het succesvol installeren van de palen en 
het maken van de funderingsplaat zijn een viertal
eenvoudige meetbouten aangebracht op de hoek-
punten van de funderingsplaat. Van deze punten is
op verschillende momenten tijdens de bouw van de
toren door middel van een eenvoudige waterpas-
sing de hoogte ten opzichte van NAP bepaald. In

Figuur 7 – Normaalkracht in midden paal direct
na belasten en en na 20.000 dagen consolidatie.

Figuur 8 – Normaalkracht in hoek paal direct
na belasten en en na 20.000 dagen consolidatie.
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verband met de aanwezigheid van de liftschachten
en stabiliteitswanden bleek het praktisch niet
goed mogelijk om nog een meetpunt in het midden
van de funderingsplaat te plaatsen.

Om de zettingen na het op hoogte komen van het
gebouw zo goed mogelijk in te kunnen schatten is
de 3D berekening nogmaals uitgevoerd met een
gefaseerde belastingtoename met tijdstappen die
overeen komen met de realisatie van één bouwlaag
per maand voor de eerste 4 bouwlagen en daarna
tot 60 verdiepingen een gemiddeld bouwtempo
van één verdieping per week.

Op meerdere momenten tijdens de bouw is de zet-
ting van de vier hoekpunten van de funderings-
plaat gemeten. Op alle meetmomenten is door 
de constructeur het op dat moment aanwezige 
gewicht bepaald. Dit gewicht is terug vertaald 
naar een fictief aantal dagen na start bouw om de
zettingsmetingen grafisch met de zettingsprog-
nose te kunnen vergelijken. De op de hoeken en 
in het midden van de plaat berekende zetting en
de gemeten zettingen van alle hoekpunten zijn
weergegeven in figuur 10.

Uit de meest recente zettingsmeting (22 juni 2021)
blijkt dat na het bereiken van de 60e verdieping
(maximaal gewicht vrijwel volledig aanwezig) 
de grootst gemeten zetting 54 mm bedroeg. Ver-
der is te zien dat er kleine verschillen in zetting 
tussen de meetpunten waargenomen zijn. De mini-
male gemeten zetting op een hoekpunt bedraagt
41 mm. Voor de 38 m lange funderingsplaat komt
dit overeen komt met een rotatie van ca. 1/3.000.
Tijdens de bouw worden voor de opgetreden 
rotaties uiteraard kleine correcties doorgevoerd
doordat de (zeer kleine) afwijkingen per verdie-
ping genivelleerd worden. 

De oorzaak voor de verschillen is niet geheel 
duidelijk, maar kan mogelijk te maken hebben 
met asymmetrie in de belastingafdracht van het
gebouw en het palenplan, met een dominante rich-
ting van de windbelasting of meetafwijkingen.
Uit de zettingsberekening volgde na oplevering
van het gebouw een maximale zetting in het 
midden van de plaat van ca. 62!mm. Aan de rand is
een zetting van ca. 54!mm berekend. De gemeten
maximale zetting bij oplevering ligt dus redelijk 
in lijn met de uitgevoerde berekeningen. De 
gemiddeld gemeten zetting over de vier hoek-
punten ligt met 49 mm netjes onder de prognose
van ca. 54 mm.

De berekende totale tijdsafhankelijke zetting die
de komende ca. 50 jaar nog ontstaat op de hoek-
punten en in het midden is (op logaritmische
schaal) weergegeven in figuur 11. Volgens de 
prognose zal de zetting op de hoekpunten na
20.000 dagen nog met circa 20 mm zijn toegenomen
(van ca. 54 mm tot ca. 74 mm). 
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Figuur 9 – Zettingen in de omgeving na activeren belasting.

Figuur 10 –
Berekende versus 
gemeten zettingen 
op de hoekpunten 
tijdens de bouw.

Figuur 11 –
Berekende 
versus gemeten 
zettingen op 
de hoekpunten 
na 20.000 dagen.
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Verwacht wordt dat de meetpunten na de opleve-
ring slecht (of on)bereikbaar zijn en niet meer 
regelmatig kunnen worden gemeten. Vanaf het
moment dat het gebouw gereed is, zal de zetting
van het gebouw wel worden gevolgd met behulp
van openbaar toegankelijke satelliet data.

Conclusies
De optredende zetting ter plaatse van de hoog-
bouw en in de omgeving op de korte en lange 
termijn is geanalyseerd op basis van geavanceerde
3D eindige elementen berekeningen, waarin ook
het effect van het verschuiven van spanningen van
de Pleistocene zandlaag naar de diepere onder-
grond is onderbouwd en gekwantificeerd. De 
hogere normaalkracht in de palen die hierdoor na
verloop van tijd ontstaat is niet verdisconteerd in
een afname van de netto draagkracht van de palen,
maar in een extra vervorming van de paalkop,
waarmee in het constructief ontwerp van het 
gebouw rekening is gehouden.

Ondanks de extreem lange palen leidt de realisatie
van het gebouw alsnog tot zettingen in de Pleisto-
cene zandlaag onder het gebouw van maximaal ca.
40 mm direct na oplevering en ca. 75 mm na 20.000
dagen. Uit analyse van de zettingstrog die ontstaat
is in de Pleistocene zandlaag, waarin de bestaande
belendingen gefundeerd staan, ter plaatse van het
meest nabije gebouw op ca. 8,0 m afstand, een

maximale hoekverdraaiing van 1:750 bepaald.
Hiermee wordt ruim voldaan aan de rotatie eisen
van NEN 9997-1+C2;2017 [1].

De uitgevoerde zettingsmetingen (op de hoeken
van de funderingsplaat) tonen aan dat de metingen
tijdens de uitvoering goed overeen komen met de
resultaten van de uitgevoerde Eindige Elementen
analyses. Aan het einde van de bouw zal hierover
nog een laatste evaluatie plaats vinden. In de 
verdere toekomst zal het zettingsgedrag van 
het 215!m hoge gebouw op langere termijn kunnen
worden gevolgd met behulp van openbaar toe-
gankelijke satelliet data.

Verder wordt geconcludeerd dat een doorlopende
betrokkenheid van een(zelfde) onafhankelijke 
geotechnisch adviseur in alle fases van Voorlopig
Ontwerp tot en met de realisatie enorme toege-
voegde waarde biedt. Dit is niet altijd evident, 
aangezien ‘doorlopende betrokkenheid’ in zo’n
geval onder de contractuele verantwoordelijkheid
van verschillende bij het project betrokken partijen
valt. 

Voor De Zalmhaven is er bewust voor gekozen om
de dienstverlening van de onafhankelijke geotech-
nisch adviseur, die in het ontwerpstadium veelal
door een projectontwikkelaar wordt gecontrac-
teerd, voort te zetten middels een contract met 

de hoofdaannemer. Hierdoor heeft men zich 
verzekerd van continuïteit van de volledige basis-
en achtergrondkennis gedurende het gehele 
project. Gebleken is dat een dergelijke continuïteit
in het belang van alle partijen is en de efficiency
van planvorming en technisch overleg in alle 
projectstadia sterk ten goede komt.

Tenslotte wordt geconcludeerd dat de toepassing
van extreem lange Tubex palen® het mogelijk
heeft gemaakt om op een gevoelige locatie 
kosteneffectief het hoogste woongebouw van de
Benelux te realiseren. De Zalmhaven I is significant
hoger (50 m) dan de tot nu toe in Rotterdam gerea-
liseerde hoogbouw. De grenzen voor het ontwik-
kelen van nieuwe plannen met nog hogere
gebouwen in de nabije toekomst zijn daarmee 
verder in gunstige zin opgeschoven. De geologie
van de omgeving en de beschikbare funderings-
technieken vormen niet langer een remmende 
factor voor de ontwikkeling van nieuwe ambitieuze
plannen voor serieus hoge(re) gebouwen.
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