
Inleiding
Het museum “Ons‘ Lieve Heer op Solder” is één
van de oudste en meest opmerkelijke musea in
Amsterdam en ontvangt jaarlijks meer dan hon-
derdduizend bezoekers. Achter de karakteristieke
gevel van het grachtenpand ligt een grotendeels
origineel 17e eeuws huis en compleet verborgen
zolderkerk. Deze verborgen kerk “op Solder” is
gebouwd gedurende de Reformatie, toen katho-
lieken werd verboden om openbare diensten te
houden.

Het museum is gerestaureerd, gerenoveerd en uit-
gebreid om het oude huis met de schuilkerk in
stand te houden als ‘historisch huis’, ontdaan van
alle toevoegingen. Het buurpand is erbij betrok-
ken en ondergronds verbonden met het monu-
ment. De passage onder de steeg wordt niet alleen

gebruikt als gang. Voordat de bezoeker de woon-
huizen en de schuilkerk ziet, krijgt deze in de ruim
vijf meter hoge, ondergrondse ruimte informatie
over het monument. Het nieuwe entreegebouw
bevat facilitaire functies zoals een museumwinkel,
garderobe en een museumcafé, voorzieningen 
die in het oude pand niet aanwezig waren. Ook is
er een educatieve ruimte waar in de toekomst 
onderwijsprogramma’s over thema’s als religieuze
diversiteit en tolerantie plaatsvinden.             

Project locatie en omgeving
De projectlocatie is gelegen aan de Oudezijds
Voorburgwal 40, daterend uit de Gouden Eeuw
(17e eeuw). Een locatie met nauwe restricties ten
aanzien van belendingen, logistiek en hinder in het
algemeen. En een museum, op één van de drukste
toeristische knooppunten van Amsterdam, dat ui-

teraard niet tijdelijk kon sluiten. Er zijn daarom
extra maatregelen getroffen om overlast zoveel
mogelijk te beperken.
De projectlocatie en omliggende gebouwen zijn
weergegeven in Figuur 3.  De meeste gebouwen
uit deze periode bestaan voornamelijk uit 4 tot 5
verdiepingen bestaande uit hout en metselwerk. 

Sinds de grachtengordel van Amsterdam in 2010
benoemd werd tot Unesco-Werelderfgoed luidt
het motto ‘Behoud en herstel’. Sloop- nieuwbouw
(volgens moderne architectuur) van Oudezijds
Voorburgwal 40, alsook een luchtbrug tussen de
twee panden was daarmee uitgesloten. De enige
uitweg was daarmee een ondergrondse verbin-
ding, waarvoor paradoxaal het pand op nummer
38 afgebroken moest worden. Dat is zorgvuldig
gebeurd, met behoud van gevelstenen, waarna
een nieuw casco met een op het oude gelijkende
buitengevel is herbouwd. 

Omdat funderingsgegevens van de belendende
panden niet beschikbaar waren, is gestart met een
uitgebreide inventarisatie en analyse van de 
omliggende bebouwing. Er is een groot aantal 
funderingsinspecties uitgevoerd, waarbij alle
denkbare funderingstypen die door Bureau Monu-
menten en Archeologie ooit beschreven waren
voorkwamen. Dit varieerde van de oudste vormen
van funderingen op staal tot de eerste paalfunde-
ringen op slieten in een raster. De fundering van
het monumentale museum verkeerde in een zeer
slechte staat, de palen waren nagenoeg geheel
aangetast. Al in de jaren 60 was de meest kritische
hoek al eens versterkt met enkele perspalen.

Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat
enkele belendingen in een zodanig slechte staat
verkeerden dat deze belemmerend zouden wer-
ken voor een optimaal ondergronds volume. Deze
belendingen zijn in het plan geïntegreerd en de
funderingen zijn voorafgaand aan de aanleg van de
bouwkuip versterkt. Dit gebeurde door middel
van een op spanning gebrachte, nieuwe paalfun-
dering in de Tweede Zandlaag, waarmee deze
nieuwe paalfunderingen vrijwel ongevoelig zijn
voor zettingsinvloeden vanuit de bouw. Voor de
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panden Oudezijds Voorburgwal 40 (het net volle-
dig gerestaureerde museum) en 38 (de nieuwe en-
tree) is daarnaast als uitgangspunt gehanteerd dat
deze funderingsondervangingen nastelbaar moes-
ten zijn door middel van vijzels, zodat eventuele,
onverwachtse verplaatsingen tijdens de bouw
konden worden gecompenseerd ter voorkoming
van schade. Dit alles maakte het mogelijk om een
maximaal ondergronds volume te bouwen.

Grond en grondwater
Ter plaatse van het project is het typisch Amster-
dams bodemprofiel aanwezig. Het maaiveld ligt
op NAP +0,5 m. De eerste meters onder maaiveld
bestaan uit Antropogeen zand en klei. Onder deze
toplaag, bevinden zich tot een diepte van onge-
veer 15 m minus maaiveld Holocene afzettingen
bestaande uit veen en klei en een siltige tussen-
laag, de zogenaamde Wadzandlaag. Onder het
Holocene pakket bevinden zich de ‘Amsterdamse’
Eerste en Tweede Zandlaag.

Het grondwaterniveau ligt op NAP -0,4 m (gracht-
peil), circa 1 m minus maaiveldniveau. De stijg-
hoogte van het water in het Wadzand is lokaal
gelijk aan het freatische niveau. In het Pleistocene
zand is de stijghoogte rond NAP -2 m.

Constructie onderdoorgang
De ondergrondse passage, die de beide panden
onder de Heintje Hoeksteeg door met elkaar ver-
bindt, is 6 meter diep, 9 meter breed en 20 meter
lang. De nieuwe kelder is opgedeeld in drie delen,
een rechthoekige standaard bouwput bestaande
uit damwanden tot een diepte van 11m, een kleine
bouwput in het bestaande souterrain met combi-
wanden tot 7m, en de bypass onder de monumen-
tale bouwmuur tot net onder ontgravingsniveau
door middel van een waterdicht afgelaste berli-
nerwandconstructie. Voorafgaand aan deze ope-
ratie is de ondergrond om de dertig centimeter
met stalen pinnen voorgeprikt. Dit om eventuele
obstakels in de grond tijdig op te sporen. Hierbij
is op enkele plaatsen op houten en metselwerk
funderingsresten gestuit, die vervolgens zijn weg-
gefreesd. Nadat de damwanden zijn geplaatst,
zijn zo’n 70 palen 19 meter diep de grond inge-
gaan. De werkzaamheden voor de bouw van de
onderdoorgang konden vervolgens van start.
De bouw van de nieuwe ondergrondse ruimten 
bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:
• Inbrengen damwand in het oude huis;
• Funderingsherstel van het museum en overige

aangrenzende gebouwen;
• Verwijderen van obstakels en plaatsen damwand;

• De “grote” bouwkuip onder de steeg en het
nieuwe huis (diepte van 6m);

• De “trap” bouwkuip onder het oude huis (diepte
van 4,5m);

• Verbinding onder de gevel van het oude huis.

Damwanden
In het voortraject zijn verschillende bouwkuipva-
rianten onderzocht. Een gestempelde damwand
in combinatie met de water ondoorlatende Holo-
cene formatie is als meest risico- en kosten effi-
ciënte oplossing gekozen. Om verticaal evenwicht
te waarborgen zijn damwanden tot voorbij de

37 GEOTECHNIEK – Januari 2016

Figuur 2 – Links van de steeg
het Oude Huis en rechts het
Nieuwe Huis.

Samenvatting
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van de oudste
musea van Amsterdam. Het is recentelijk gerestaureerd, opnieuw ingericht 
en uitgebreid. Uitbreiding was noodzakelijk om de druk op het monument te 
verminderen en om meer ruimte te scheppen voor informatie en educatie, voor
context en verdieping. Het buurpand is erbij betrokken en ondergronds, onder
de naastgelegen steeg, verbonden met het monument. De uitvoering van het 
project inclusief restauratie is in 2009 gestart en heeft in totaal zes jaar geduurd.

Het vernieuwde museum is op 22 september 2015 door Koningin Máxima ge-
opend. Dit artikel beschrijft de uitdagingen in het geotechnisch ontwerp en de
uitvoering van een top 100 UNESCO (NL) monument in de historische binnenstad
van Amsterdam. Het project kende een risicogestuurde aanpak volgens GeoRM 
met bijbehorende risicoanalyses en -documenten. Het ontwerp kende bijzondere
grondkeringen en maatregelen om stabiliteit van de bouwkuip te waarborgen.
Geotechnisch Risico Management in alle fasen van het project heeft bijgedragen
aan een bouwproject zonder significante schade of vertraging.

Figuur 3 – Overzicht van projectlocatie en omgeving.



Wadzandlaag geïnstalleerd. De stijghoogte in
deze laag mag niet worden verlaagd omdat dit re-
latief snel tot zakking van oude paalfunderingen
leidt door een toename van de negatieve kleef en
een afname van de positieve kleef. AZ17-700 en
PAL3290+HEB220 damwanden tot NAP-10 m zijn
gebruikt voor de grote-bouwkuip (0,5m in het klei
voor volledige afsluiting van de Wadzandlaag). De
PAL damwandprofielen zijn gebruikt vanwege res-
tricties in de profielhoogte om zoveel mogelijk
nuttige ruimte in het museum te kunnen creëren.

Bijzondere grondkeringen
Voor de bouwkuip in het souterrain van het mu-
seum is een relatief korte combiwand tot NAP-7 m
aangebracht, welke bestond uit stalen buispalen
met aangelaste damwandvleugels , zie Figuur 5.
Deze innovatieve techniek maakte het mogelijk
om de wand met een (trillingsarm) inwendig val-

blok binnen de voor een monument geldende tril-
lingsrichtlijnen (SBR-A, cat. 3) aan te brengen. Dit
was essentieel omdat de werkhoogte in het sou-
terrain slechts 2 meter bedroeg en machines om
damwanden volledig trillingsvrij op diepte te druk-
ken niet door de deur het souterrain in konden. 

Installatie van de damwanden en gecombineerde
damwanden was niet mogelijk direct onder de 
monumentale gevel van het oude gebouw. Hier 
is de bouwkuip lokaal gerealiseerd door gebruik-
making van een (gelaste) stalen berlinerwand-
constructie tot NAP -7 m, die voorafgaand aan 
de ontgraving met vijzels in de grond zijn gedrukt,
zie Figuur 6.
De korte combiwanden sluiten de Wadzandlaag
niet af en zoals eerder aangegeven mocht de wa-
terstand in de Wadzandlaag niet worden beïn-
vloed. Op basis van een 1D beschouwing is de

bouwkuipbodem dan niet in evenwicht. Ook wan-
neer de beperkte breedte van de bouwkuip in de
evenwichtsbeschouwing wordt meegenomen is
nog geen sprake van evenwicht. Dit evenwicht is
wel bereikt door aan de palen een 1 m2 plaat te
bevestigen, zodat de bouwkuipbodem vernageld
wordt. Om deze plaat te kunnen bevestigen en
verticaal evenwicht te behouden is gefaseerd ont-
graven. De plaat is door middel van een bout
enigszins aangespannen, zodat een lichte belas-
ting op de bouwputbodem wordt uitgeoefend.
Hiermee wordt de mogelijke initiële vervorming
van de bodem beperkt en zal de paal en plaat direct
functioneren als weerstandbiedend element.

Funderingsondervangingen 
Zelfs goed gesteunde damwanden zorgen voor
enige ontspanning van de grond in de nabijheid
van de bouwkuipen, met grond verplaatsingen als
gevolg. Deze grondverplaatsingen kunnen ge-
bouwzettingen veroorzaken (vooral bij funderin-
gen op staal en oude houten palen), buigende
momenten in palen en mogelijk vermindering van
paaldraagvermogen.
Vanwege deze negatieve effecten en de slechte
conditie van de houten palen onder het museum
en omliggende gebouwen is uit voorzorg de fun-
dering verstevigd met nieuwe geboorde stalen
buizen tot in de tweede zandlaag op NAP-19,5 m
voorafgaand aan de ontgravingswerkzaamheden.
De buispalen onder het museum zijn gefaseerd
voorgespannen met vijzels in 3 rondes (70% - 90%
en 100%), zie Figuur 7.

De vijzels zijn behouden gedurende de bouw om
mogelijke verschilzettingen van het gebouw te
compenseren. Door het voorspannen van de
palen, is de belasting van de bestaande oude hou-
ten palen direct overgedragen op de nieuwe palen
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Figuur 5 – Souterrain tijdens plaatsen combiwand. Figuur 6 – Berlinerwand onder de gevel van het museum.

Figuur 4 – Links het oude huis (nr. 38), rechts het nieuwe huis (nr. 40).



en zijn tijdsafhankelijke verplaatsingen geminima-
liseerd.

Geotechnisch Risico Management
Vanwege de gevoelige omgeving is in de ontwerp-
fase  een grondige risicoanalyse ten aanzien van
omgevingsbeïnvloeding uitgevoerd in combinatie
met intensieve monitoring tijdens uitvoering. Een
essentieel onderdeel hiervan is om de raakvlakken
van het ondergrondse met het constructieve en
uitvoeringstechnische deel grondig te inventari-
seren en beschouwen.  Dit is in het geval van Mu-
seum Ons’ Lieve Heer op Solder gedaan door
intensieve samenwerking en duidelijke communi-
catie tussen de verschillende disciplines en van
ontwerp tot en met de uitvoering te werken con-
form de zogenaamde georisicomanagement
(GeoRM) aanpak uit het nationale GeoImpuls pro-
gramma (2009 - 2015). 

Het verminderen van de risico’s was hierbij het pri-
maire doel van het ontwerpteam. De volgende
aanpak is gebruikt:
1. Bepalen conditie van constructie, fundering en

weerstand van de belendende constructies.
Eisen opgelegd door de omgeving en verschil-
lende partijen zoals pandeigenaren en beheer-
ders van ondergrondse infra.

2.  Voorspellen van vervormingen, trillingen en
grondwaterstanden ten gevolge van de bouw-
werkzaamheden.

3. Bepalen van verwachte schaderisico’s; gerela-
teerd aan stap 1 en 2.

4. Het nemen van preventieve (ontwerp) maatre-
gelen als niet wordt voldaan aan de eisen.

5. Monitoring; vergelijken van voorspellingen en
metingen gedurende de uitvoering (observa-
tie). Dit in elke relevante/ significante fase.

6. Informatie overdragen naar volgende fase en
waar nodig het nemen van corrigerende maat-
regelen wanneer de metingen groter zijn dan de
voorspelling. Deze maatregelen zijn in het ont-
werpproces gedefinieerd.

Deze 6 stappen zijn geïntegreerd in het gehele
ontwerpproces van het museum en vertaald in
een risicodocument. In het risicodocument zijn
de risico’s, de effecten, de preventieve (ont-
werp) maatregelen, monitoring en corrigerende
maatregelen vastgesteld voor de volgende drie
hoofdonderwerpen: damwanden, ontwatering,
(nieuwe) paalfundering.

Een van de belangrijkste risico’s bij het onder-
grondse bouwen in een historisch centrum zijn de
ondergrondse obstakels. Indien deze worden aan-
getroffen gedurende het inbrengen van de dam-
wanden leidt dit tot vertraging en extra kosten.
Deze kosten zijn over het algemeen voor rekening
van de opdrachtgever. Vanwege de onzekerheden

en tijdsdruk van de uitvoering is dit al snel een las-
tig te beheersen kostenpost. De kans op onder-
grondse obstakels was bij dit project groot. 
Als beheersmaatregel heeft CRUX een methode
gespecificeerd in het risicodocument om obsta-
kels, voorafgaand aan de funderingswerkzaamhe-
den, te lokaliseren en verwijderen.
Voor de damwand zijn bijvoorbeeld de volgende
risico’s beschouwd:
A.Niet op ontwerp diepte komen, vanwege obsta-

kels of weerstand (bij drukken)
B.Trillingen van machines tijdens drukken.
C.Ontspanning van de grond door voorboren van

de grond en obstakels.
D. Lekkage bij sloten van de damwanden.
E. Lekkage bij bouwkuip nabij gevel kruising.
F. Meer verplaatsingen van de damwand dan in het

ontwerp.
G. Instabiliteit van de damwand.
Dit is in tabelvorm als volgt in het risicodossier op-
genomen (zie Tabel 1 en 2).
De monitoringsmethode en correctieve beheers-
maatregelen zijn hierin niet weergegeven.

Trillingen
De bovenverdiepingen van het museum zijn reeds
gerenoveerd op het moment dat de ondergrondse
werkzaamheden begonnen. Om het risico van
schade door trillingen te minimaliseren zijn de
damwand gedrukt of inwendig geheid in het geval
van de combiwand onder het museum en zijn de
nieuwe paalfunderingen geboord. Om het risico
van trillingen en het niet op diepte komen van de
damwand te minimaliseren is de damwand zo kort
mogelijk gehouden, met een voetniveau boven de
vaste zandlaag. Deze optimalisatie heeft tevens

een gunstig effect op de kosten door een vermin-
deren van materiaal en bouwtijd. 

Vervormingen
Het bouwkuipontwerp is voornamelijk uitgevoerd
met 2D EEM PLAXIS. Ter controle van het dam-
wandprofiel is een toetsing conform de CUR166
systematiek uitgevoerd. Met behulp van PLAXIS
zijn verschillende berekeningen en gevoeligheid-
sanalyses iteratief uitgevoerd om zo tot een opti-
maal ontwerp te komen met minimale en
acceptabele invloed op de bestaande gebouwen,
aanwezige kabels en leidingen, de nieuwe paal-
fundering en de constructie zelf. De optimalisaties
zijn onder andere gevonden in de stijfheid van de
damwandprofielen, een extra stempellaag, aan-
passing van de stempelniveaus en ontgraving in
sleuven.

In het uiteindelijke ontwerp is de maximaal bere-
kende damwandverplaatsing 30 mm. De bere-
kende grondverplaatsingen tussen 10 mm en 30
mm zijn gebruikt om de buigende momenten en
horizontale rekken in de aangrenzende gebouwen
te bepalen. De schadepredictie en daarmee de
toetsing van het ontwerp is uitgevoerd met de
“Methode der Grensrekken” zoals beschreven
door Netzel (2009).
Tevens zijn met PLAXIS de nieuwe paalfunderin-
gen ontworpen op de buigende momenten die
door de horizontale grond vervormingen optre-
den. 
CRUX heeft het gehele geotechnische ontwerp
uitgevoerd van de funderingsondervangingen. De
constructeur Strackee heeft het constructieve
deel hiervan ontworpen.
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Figuur 7 – Vijzels binnenin kelder van het oude huis.



Tabel 3. Bouwfasen ondergrondse 
werkzaamheden
Fase nummer en beschrijving

1 Funderingsherstel belendende gebouwen
2 Stutconstructie Oude Huis
3 Installatie combiwand souterrain 
4 Installatie palen Oude Huis 
5 Plaatsing betonvloer van Oude Huis
6 Voorspannen palen Oude Huis
7 Slopen naastgelegen pand nr. 38
8 Installatie van damwanden 
9 Funderingsherstel resterende 

belendende gebouwen
10 Ontgraving tot NAP -0,25 m
11 Plaatsing stempelraam NAP + 0 m
12 Ontgraving tot NAP -2,0 m
13 Plaatsing stempelraam NAP -1,75 m
14 Ontgraving tot NAP -4,75 m
15 Storten betonnen keldervloer
16 Verwijderen stempelraam NAP-1,75 m
17 Plaatsing betonwanden en 

begane grond vloer
18 Verwijderen stempelraam NAP +0 m
19 Ontgraving tot NAP -2,3 m in souterrain
20 Plaatsing stut frame NAP -2,1 m 

in souterrain
21 Ontgraving tot NAP -3,85 m in souterrain
22 Maken van verbinding en afmaken 

constructie

Uitvoering en monitoring
Vanwege de gevoeligheid van het oude huis en
omliggende gebouwen en de complexiteit van de
bouwwerkzaamheden is een uitgebreid monito-
ringsprogramma geïmplementeerd. Dit bestaat uit
het meten van vervormingen van de gebouwen, de
damwandvervorming, trillingen bij gebouwen en
grondwaterniveaus. De monitoring van het oude
huis bestond uit een geavanceerd ‘liquid level’ sys-
teem, gecombineerd met “standaard” hoogte-
boutjes (z-richting) en x,y,z-prisma’s. 
Met het liquid level systeem was het mogelijk om
de pandzakkingen real-time 24/7 nauwgezet te
volgen en te bewaken. De opvolging van over-
schrijding van grenswaarden van het liquid level
systeem en onderlinge communicatie is al in een
vroeg stadium tijdens de bouw getest op het mo-
ment dat (per ongeluk) een spijker door een water-
slang is geslagen. 
Gedurende de uitvoering bleek de combinatie van
het risicodocument, het monitoringsplan en de
monitoring gegevens waardevol voor het beheer-
sen en op tijd aanpassen van het gehele bouwproces.

Ondergrondse obstakels
Het onderzoek naar de obstakels vond plaats door
het drukken van een slank stalen profiel tot een
diepte van 5 m. Dit werd elke 0,3 m uitgevoerd in
het hart van het damwandtracé en ter plaatse van
de funderingspalen. Uit het onderzoek kwamen
obstakels langs het belendende gebouw op een
diepte van ongeveer 3m naar voren, echter de dik-
tes hiervan waren onzeker. Voor het verwijderen
van het object werd een crusher (Ø500 mm, figuur
10) gebruikt tot een maximale diepte van 5 m
onder maaiveld, in combinatie met toevoeging van
een cement bentoniet mengsel.
Om een doorlopende sleuf en ontspanning/ ver-
vorming van de omliggende grond te voorkomen
werd het ‘crushproces’ om en om in vakken van 3m
uitgevoerd. Nadat het cement bentoniet mengsel
is uitgehard tot een kleiachtig materiaal, zijn de
tussenliggende vakken gecrushed. Om binnen en-
kele dagen de schuifsterkte van de lokale klei te
bereiken (minimum van 20 kPa), is een hogere mix-
ratio dan normaal gebruikt voor de cement bento-
niet. De voorgestelde technieken zijn vervolgens
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Figuur 8 – Schematisering ondergrondse bouwfasen (tekeningen: Strackee).

Tabel 1 !  en Tabel 2 " - Risicobeschouwing onderdeel damwand.



succesvol uitgevoerd en de damwanden zonder
problemen en vertragingen geïnstalleerd.

Diepere ontgraving
Tijdens de ontgravingswerkzaamheden is in fase
12 (ontgraving voorafgaand aan stempel) per 
ongeluk 0,5 m dieper gegraven dan op basis van
het ontwerp was toegestaan (NAP-2,5 m in plaats
van NAP-2,0 m). Omdat de damwand op dat 
moment nog niet was gestempeld, waren aanvul-
lende wandverplaatsingen te verwachten, welke
doorwerken tot in latere faseringen en op diepere
niveaus en de invloed op de omgeving vergroten.
Door direct na het constateren van deze afwijking
een inclinometing aan de damwand uit te voeren
kon op basis van de meetresultaten en aanvul-
lende PLAXIS-berekeningen snel worden gecon-
stateerd dat de damwandverplaatsing ten gevolge
van ontgraving van NAP-2,5m ten opzichte van 
het ontwerp weliswaar met 40% (+5 mm) was 
toegenomen, maar dat in de laatste fase slechts 

een toename van 10% (+3 mm) te verwachten was.
Omdat dit vanuit omgevingsbeïnvloeding accep-
tabel werd geacht kon de aannemer de bouwwerk-
zaamheden vervolgen zonder enige significante
vertraging (figuur 11). 

Conclusie
Mede door een zorgvuldige risicogestuurde aan-
pak, een intensieve samenwerking en duidelijke
communicatie tussen de verschillende disciplines
van ontwerp tot en met de uitvoering is het mu-
seum in de zomer van 2015 succesvol afgerond
zonder enige significante schade of vertraging.

Nominatie Schreudersprijs 2015
Het project ‘Funderingsherstel en uitbreiding 
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder’ is in oktober
2015 genomineerd voor de Schreudersprijs 2015,
een tweejaarlijkse prijs voor projecten waarbij op
een innovatieve en verantwoorde manier gebruik
is gemaakt van de ondergrond.
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samenwerking van CRUX Engineering, NL Bouw-
meesters, Strackee BV Bouwadviesbureau en Bouw-
bedrijf van Schaik en BREM funderingsexpertise.
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realiseren van dit bijzondere project.
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Figuur 10 –
Crusher.

Figuur 11 – Vergelijking tussen berekende en gemeten damwandvervormingen.

Figuur 9 –
Liquid level 
systeem
(meetpunten 
en resultaten).


