Symposium:
“pile design and displacements”
Koninklijk Instituut
Van Ingenieurs (KIVI)
Afdeling voor Geotechniek

Op 27 mei a.s. vindt een bijzonder symposium plaats over het onderwerp ‘Paalontwerp en
vervormingen’ waarin enkele internationaal gerenommeerde sprekers bereid zijn gevonden
een bijdrage te leveren. Sprekers zijn hoogleraren uit Canada, Duitsland en België. Tevens
worden de lezingen in een Nederlandse context geplaatst.

Date:

Friday, May 27th, 2016

De presentaties zullen in het Engels worden gegeven.

Time:

08.30 - 17.00 hour

On the 27th of May a symposium will be held on “Pile Design and Displacements”.
Internationally respected speakers from Canada, Germany and Belgium have been found
willing to contribute to this special occasion. Furthermore, the lectures will be put in the
perspective of the Dutch practice. The symposium will be held in English.

Location: KIVI-building
(Grote Zaal),
Prinsessegracht 23,
2514 AP the Hague

Programma / Programme:
08.30
Ontvangst / reception
09.00

Prof Bengt Fellenius (C)
Analysis of Load Transfer to the pile, Pile Capacity, and Pile Response to Load
Piles and Pile Groups — Long-Term Behavior and how we know what we know

10.45

Pauze / break

11.15

Prof Bengt Fellenius (C)
The Unified Design Method

12.00

Prof William van Impe (B)
Pile group settlement behavior – data of a case history in Ostend

13.00

Lunch

14.00

Prof Rolf Katzenbach (D)
Combined Pile-Raft Foundations (CPRF) in Theory and Engineering Practice
• Current Developments

15.00

Pauze / break

15.30

Dr Mandy Korff (NL)
Piles in settling soil conditions

16.15

Adriaan van Seters (NL)
Pile Design and Pile Load Tests in The Netherlands

17.00

Borrel / apetizer

Bijdragen / Fees
KIVI-leden en studenten: geen / KIVI members and students: none
DFI- en NVAF-leden: € 80,- (excl. BTW) / DFI and NVAF Members: € 80,- (excluding VAT)
Niet-leden: € 100,- (excl. BTW) / Non-Members: € 100,- (excluding VAT)
Aanmelden en informatie / Registration and information
Zie ook de website https://www.kivi.nl/afdelingen/geotechniek/activiteiten/activiteit/. Kivi
leden kunnen zich hier aanmelden. (Let op: KIVI-leden dienen bij aanmelden eerst ingelogd
te zijn. Dan verschijnt het correcte inschrijfformulier).
Niet KIVI-leden kunnen zich, met vermelding van factuurgegevens, aanmelden via het
volgende mailadres: Office@dfi-europe.org. Een factuur zal dan worden toegestuurd.
Information and registration for KIVI members can be found at: https://www.kivi.nl/
afdelingen/geotechniek/activiteiten/activiteit/
Others can register by sending a mail (including invoicing information) to:
office@dfi-europe.org. An invoice will be sent accordingly.
Meer informatie bij Bart van Paassen (email bart.van.paassen@bam.nl ) of
Henk de Koning (office@dfi-europe.org)

