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Inleiding
Kenmerkend aan de binnenstad van Utrecht 
zijn de vele historische wal- en kluismuren  
langs de grachten die door de stad lopen (zie 
figuur 1). Bij ieder perceel langs het water, 
hoorde vroeger een aparte wal- of kluismuur. 
De voorbije 700 jaar maakte elke perceeleige-
naar deze ‘kluis’ naar wens en budget. Achter 
de huidige kluismuur, een aaneenschakeling 
van de individuele kluizen, bevonden zich tal-
rijke ondergrondse werfkelders, die het ach-
terliggende pand verbonden met de gracht 
langs de kluismuur. Oorspronkelijk waren deze 
werfkelders bedoeld voor opslag van handels-
waren die gelijkvloers vanaf de waterweg naar 
de huiskelder konden worden gebracht.
 
Tegenwoordig worden vele van deze werfkel-
ders gebruikt door restaurants, uitgaansgele-
genheden, winkels of als atelierruimte. Deze 
werfkelders en kluismuren maken deel uit 
van het typische beeld van de binnenstad van 
Utrecht. Het is dan ook de wens van de ge-
meente Utrecht om deze kluismuren zoveel 
mogelijk in hun oorspronkelijke staat te hou-
den en waar nodig te restaureren. 

Doelstelling werken 
Rond 2010 zijn er verzakkingen bij enkele kluis-
muren ter hoogte van de Stadhuisbrug vastge-
steld. De oorzaak van deze verzakkingen was 
de zwaar aangetaste paalfundering waarop de 
kluismuren rusten. Deze grenen palen, rond 
1800 aangebracht, waren grotendeels verrot. 
De oorzaak hiervan was een bacterie in het 
water en een schimmel die, bij een lage grond-
waterstand, het hout heeft aangetast. 

Om deze oude fundering te verstevigen heeft 
de klant geopteerd voor de techniek van jet-
grouting. Met deze techniek is het mogelijk 
grote funderingsmassieven onder een be-
staande structuur te realiseren met minimale 
impact op de bestaande historische kluismu-

ren en achterliggende werfkelders. Er zijn 
slechts enkele kleine lokale doorboringen ver-
eist. In figuur 2 wordt dit proces schematisch 
voorgesteld.

Bij deze stabilisatiewerken werden groutmas-
sieven (800m!) gemaakt onder de bestaande 
muren tot een draagkrachtige laag, ongeveer 6 
meter dieper (-7 meter NAP in figuur 3). Deze 
stabilisatiewerken werden uitgevoerd aan bei-
de zijden van de Stadhuisbrug, Rak 6 en Rak 7 
genaamd. Ter hoogte van Rak 6 werd een 30-
tal meter kluismuur met achterliggende werf-
kelders gestabiliseerd en ter hoogte van Rak 7 
werd een 60-tal meter gestabiliseerd. 

Gekende uitdagingen
Wegens de aard van de werken en de locatie 
van de bouwwerken waren op het moment van 
aanbesteding reeds een aantal moeilijkheden 
gekend. 
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Figuur 1 - Kluismuren - UNEDITED.

Figuur 2 - Dwarssnede.
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De beschikbare ruimte om deze werken uit te 
voeren was zeer beperkt. De werfkelders die 
zich achter de kluismuren bevonden,  waren 
zeer klein en enkel via het water toegankelijk 
omdat de verbinding met het achterliggende 
pand door de jaren in onbruik was geraakt. Bo-
ven deze kelders bevond zich de openbare weg, 
welke slechts gedeeltelijk mocht worden onder-
broken. De nieuwe funderingen moesten zowel 
onder de kluismuur als onder de keldermuren 
geplaatst worden. Een aangepaste uitvoerings-
wijze drong zich hier op.

Gezien de ligging van deze werf, in het histori-
sche centrum van Utrecht, had de klant stren-
ge geluidseisen opgelegd om de hinder voor 
omwonenden en toeristen tot een minimum te 
herleiden. Er was maximaal 65 db(A) toegela-
ten tijdens deze werken. In normale werkom-
standigheden kan de geluidsproductie van de 
volledige jetgroutinstallatie oplopen tot boven 
de 90 db(A). Dergelijke eis was niet eenvoudig 
te voldoen maar men is er in geslaagd de ge-
luidsproductie te reduceren tot 63,5 db(A) door 
het inzetten van speciaal aangepast, ‘state of the 
art’ materieel. 

Vooronderzoek
Voor aanvang van de werken werd, zoals voor-
zien door de klant, een vooronderzoek uitge-
voerd door Denys naar het aanzetpeil en de 
staat van de oude funderingen. Hierdoor kon het 
palenplan aangepast worden naar de werkelijke 
situatie. Waar de initiële aannames van het aan-
zetpeil en de vorm van de funderingen vrij goed 
overeen bleken te komen met de werkelijke toe-
stand, bleek de aantasting van de funderingen 
vele malen ernstiger dan ingeschat.

De kluismuur (de muur aan de waterzijde) was 
over een lengte van ongeveer 30 meter volledig 
losgescheurd van de achterliggende werfkel-
ders en helde over naar de waterzijde, hierdoor 
was er een niet te verwaarlozen risico dat deze 
kluismuur in het water kon vallen. In figuur 4 
wordt het overhellende deel van de kluismuur 
voorgesteld waarop de rode lijn de afscheuring 
van de werfkelders symboliseert, de pijlen geven 

Dit artikel handelt over de restauratie van de kluismuren Rak 6 en Rak 
7 in de historische binnenstad van Utrecht. In dit artikel wordt specifiek 
ingegaan op het fundering technische aspect van deze restauratie, de 
focus ligt op de uitvoeringaspecten evenals de beperkingen en moeilijk-
heden waar men bij restauratieprojecten rekening mee moet houden. 

Na een probleemschets en een beschrijving van de vooropgestelde sta-
bilisatietechniek wordt verder ingegaan op de specifieke uitvoeringas-
pecten van deze stabilisatiewerken en de ongewone situaties die zich 
tijdens de uitvoering hebben voorgedaan.

Samenvatting

Figuur 4 - 3D Model scheur.

Figuur 3 - Sondering.

geotechniek _Oktober_2016_v1.indd   27 26/08/16   12:49



28 GEOTECHNIEK - Oktober 2016

de kanteling van de kluismuur weer. In figuur 5, 
gemaakt vanuit een werfkelder ziet u aan de lin-
kerkant de kluismuur en aan de rechterkant het 
keldergewelf. De scheuropening, zoals vastge-
steld tijdens het vooronderzoek, bedroeg onge-
veer een 5-tal centimeter. 

Tijdens het vooronderzoek ter plaatse van Rak 
6 bleek dat onder de vloer van bepaalde werf-
kelders de grond volledig was weggespoeld. 
Figuur 6 is een foto die is genomen door een 
verkenningsboring doorheen de vloer van de 
werfkelder. Aan de bovenkant van de foto kan de 

onderzijde van de baksteen vloer van de werf-
kelder worden waargenomen hieronder was alle 
grond is weggespoeld.  Bij verder onderzoek is 
gebleken dat de kluismuren en werfkelders op 
bepaalde locaties tot anderhalve meter ver on-
derspoeld waren. Hierdoor hing de keldervloer 
en kluismuur in het ijle waardoor de stabiliteit 
niet langer kon worden gegarandeerd. Men ver-
moed dat de fundering van de kluismuur onder 
de waterlijn mettertijd beschadigd is geraakt 
en dat door de turbulentie in het water (ver-
oorzaakt door bijvoorbeeld de boegschroeven 
van de vaartuigen op de gracht - voor de kluis-

muur lag een scherpe bocht) de grond onder de 
kluismuur en werfkelders stelselmatig verder is 
weggespoeld van onder de bestaande kluismuur 
en achterliggende werfkelders.

Voorbereidende werken
In het licht van deze resultaten werd beslist on-
middellijk actie te ondernemen. De instabiele 
werfkelders werden binnenin geschoord om 
instorting te vermijden en in afwachting van de 
definitieve funderings- en restauratiewerken 
werd het afgescheurd deel van de kluismuur 5 
meter naar het achterliggende pand toe veran-

Figuur 5 - Scheur tussen 
kluismuur en werfkelder.

Figuur 8 - Boorkop jetgrout-
machine door gewelf kelder.

Figuur 6 - Holte onder vloer wegens uitspoeling.

Figuur 7 - Boormachine Jetgrouting.
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kerd. Om de doeltreffendheid van deze tijdelijke 
schoring en verankering te beoordelen werd de 
muur 3 maal per dag ingemeten met een Totaal 
station en dit op een 20-tal punten verspreid 
over de instabiele kluismuur te Rak 6.

De gaten in de fundering van de kluismuur on-
der de waterlijn werden afgedicht door middel 
van een tijdelijke houten wand die aan de wa-
terzijde werd geplaatst. Hierna kon de uitge-
spoelde holte onder de vloer van de werfkel-
ders terug worden gevuld. Dit gebeurde door 
het inbrengen van een tijdelijk vulmateriaal be-
staande uit zandcement. Dit zandcement werd 
ingewassen doorheen enkele kleine openingen 
in de vloer van de werfkelders. Hierdoor kon de 
impact van deze interventie tot een minimum 
worden beperkt.

Deze voorbereidende werken waren vereist 
om de stabiliteit van het geheel te verzekeren 
in afwachting tot en tijdens het uitvoeren van 
de jetgrout werkzaamheden. De werken onder 
de waterlijn hadden tot doel te voorkomen dat 
de spoil van het jetgrouten (de retourstroming 
bestaande uit verwijderde grond gemengd met 
water en cement) in het vaarwater terecht 
zou komen. Deze zou het reeds ondiepe vaar-
water ontoegankelijk kunnen maken voor het 
scheepsverkeer. 

Eenmaal de tijdelijke schoring en verankering 
was geplaatst, werd de uitvoeringsprocedure 
voor het uitvoeren van de jetgroutkolommen 
herwerkt, rekening houdend met de resulta-
ten van het vooronderzoek. Bijkomende fun-
deringspalen werden voorzien en de uitvoe-
ringsvolgorde van de funderingspalen werd 
aangepast om de stabiliteit niet verder in het 
gedrang te brengen.

Verdieping fundering door middel 
van jetgrouting
Zoals reeds aangehaald moest de bestaande, 
aangetaste, houten paalfundering onder de 
kluismuren en werfkelders vervangen worden 
door jetgroutpalen. Door middel van de jetg-
routtechniek werden groutpalen met diame-
ters van 120 cm en 130 cm onder de bestaande 
fundering, die onder het grondwaterpeil lag, 
gerealiseerd doorheen een boorgat met  een 
diameter niet groter dan 15 cm. Hierdoor was 
één boring per meter fundering voldoende om 
een aaneengesloten fundering, met een conti-
nue ondersteuning van de structuur, te realise-
ren onder de bestaande muren. Hierdoor bleef 
de impact van deze werken op de historische 
structuur zeer beperkt.

Weinig ruimte
Zoals reeds aangehaald was de beperkte be-
schikbare ruimte één van de grote uitdagingen bij 
dit project. De werfkelders waaronder de grout-
palen moesten worden gemaakt waren enkel 
toegankelijk via een smalle deuropening langs 
het water. Deze smalle, groene deuren aan de 
waterzijde zijn duidelijk zichtbaar in figuur 1. 

Naast de smalle deuropeningen was er ook de 
sterke kromming van de gewelven van een aan-
tal van de achterliggende werfkelders waardoor 
het, zelfs met de kleinste jetgrout materieel, 
onmogelijk was om groutpalen onder de funde-
ringsaanzet te maken zoals voorzien. Hierdoor 
was men genoodzaakt om het jetgrouten uit te 
voeren vanop de bovenliggende straat, door-
heen de bestrating, keldergewelven, kelder en 
keldervloer zodoende de groutpalen onder de 
bestaande structuur te realiseren. Deze uitvoe-
ringsmethodologie is schematisch voorgesteld 
in figuur 2. 

Om dergelijke doorboring veilig te kunnen uit-
voeren werd voorafgaand de bestrating ver-
wijderd en geleidingsbuizen aangebracht tus-
sen de vele aanwezige nutsleidingen. Na het 
her aanvullen van deze gewelven werden door 
deze geleidingsbuizen kernboringen uitgevoerd 
door de baksteen gewelven en muren tot aan 
het aanzetpeil van de funderingen. Hierna werd 
de rupsboormachine bovenop de her aange-
vulde gewelven geplaatst. In figuur 7 ziet men 
de rupsboormachine de boorstang door de ge-
leidingsbuis neerlaten. In figuur 8, genomen uit 
een werfkelder, ziet men de boorkop en jetg-
routstangen door het keldergewelf naar bene-
den zakken tot de bodem wordt bereikt. 

Vreemde bodem
Tijdens het jetgroutproces wordt een mengsel 
bestaande uit water en cement onder 400 bar in 
de grond geïnjecteerd door middel van 2 verstui-
vers, nozzles aan de zijkant van de boorkroon. 
Om drukopbouw in de ondergrond te vermij-
den is het van groot belang dat steeds evenveel 
spoil, retourstroom (boormodder die terug naar 
het oppervlakte stroomt) uit het boorgat stroomt 
als er onderaan boorvloeistof in de grond wordt 
gepompt. 

Kort na de aanvang van de werkzaamheden 
werd vastgesteld dat de stroming van de spoil 
afnam om uiteindelijk geheel weg te vallen. In-
dien verder zou gejetgrout worden, zal het (tij-
delijk) vloeibare groutbad onder de fundering 
onder druk komen te staan met het risico op 
opheffing van de structuur of doorbraak van het 

groutbad naar de naastliggende ‘Oudegracht’. 
Er werd beslist werd om de boorstangen terug 
te trekken uit het boorgat en de boring voorlo-
pig te staken. Na terugtrekken van de boorstang 
kwam er terug een kleine hoeveelheid modder 
naar boven, gemengd met grote brokken. 

Na filtering bleek dat die boormodder een groot 
aantal beenderen bevatte. Ook bij verder liggen-
de groutpalen bleek dit fenomeen zich te mani-
festeren. Na onderzoek door een forensisch ex-
pert bleek het over dierlijke beenderen te gaan, 
deze waren volgens de dienst erfgoed afkomstig 
van de slachthuizen uit de 18e eeuw die hun 
slachtafval daar systematisch hadden gestort. 
In Figuur 9 ziet u de hoeveelheid dierlijke been-
deren die per groutpaal werd opgepompt.

Wegens de aanwezigheid van deze beenderen 
in de ondergrond werd de vraag gesteld of deze 
iets te maken konden hebben met het weg-
vallen van de retourstroming. Na een aantal 
proeven is duidelijk geworden dat het soorte-
lijk gewicht van deze beenderen net lager was 
van het soortelijk gewicht van de boormodder. 
Hierdoor hadden deze beenderen de neiging, 
eenmaal omringd door het vloeibare groutbad, 
om naar het oppervlakte te stijgen. Deze been-
deren waren te groot om via de ringruimte tus-
sen de boorstang en het kleine boorgat naar het 
oppervlakte te stijgen en blokkeerden gradueel 
de retour van de boormodder. Dit fenomeen is 
schematisch weergegeven in Figuur 10. Een-
maal dit fenomeen gekend was, was de oplos-
sing eenvoudig, alhoewel niet vanzelfsprekend 
voor de dienst erfgoed; door het vergroten van 

Figuur 9 - Beenderen uit boormodder.
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het boorgat of het boren van een naastliggend 
gat ontstond voldoende ruimte zodat de beende-
ren naar de oppervlakte konden komen drijven.  

Lokale abnormaliteiten (drainagekanalen)
Tijdens het verdere verloop van het project 
werden nog een aantal boringen geregistreerd 
waar het, ondanks bovenstaande maatregelen, 
niet mogelijk was om retourspoeling terug naar 
het oppervlakte te laten vloeien. Verdere studie 
wees uit dat deze problemen zich in drie spe-
cifieke zones voordeden. Nader onderzoek van 
deze zones door middel van camera inspectie 
toonde aan dat er zich in elk van deze zones 
baksteen metselwerktunnels, gevuld met water, 
bevonden onder de kluismuur. Het bestaan en de 
reden van deze ondergrondse tunnels was door 
niemand gekend. De dienst erfgoed heeft op 
basis van deze bevindingen en onderzoek in de 
archieven kunnen achterhalen dat dit eeuwen-
oude drainagekanalen betrof die destijds waren 
aangelegd om het achterliggende moerasland-
schap te draineren. Een digitale representatie 
van de monding van deze drainagekanalen in de 
Oudegracht is in figuur 11 weergegeven. De ar-
cheologen van de dienst erfgoed vonden dit een 
fantastische ontdekking, wij als aannemer iets 
minder…

Omdat geen jetgroutpalen kunnen worden ge-
maakt in holtes werd na overleg met de dienst 
erfgoed in onderling overleg beslist deze drai-
nagekanalen (die niet meer in dienst waren) 
over een lengte van enkele meter te dempen 
door middel van zandcement. Deze drainage-
kanalen werden opgevuld doorheen de reeds 
geboorde gaten door middel van inspoeling van 
zandcement. Na verharding van dit vulmateri-
aal kon hierdoor een boring worden uitgevoerd 
waardoor groutpalen onder en door deze tun-
nels konden worden gerealiseerd.  

Herstel kluismuur onder waterpeil
Tijdens de vooronderzoeken en uitvoering van 
de werken was het duidelijk geworden dat het 
gedeelte van de kluismuur dat zich onder het 
waterpeil bevond in zeer slechte staat was. De 
kluismuur bestond uit 18e-eeuws baksteenmet-
selwerk. Het  gedeelte onder water bestond uit 
grote natuursteenblokken, daterend uit de 13e 
eeuw.  

Gezien dit stuk van de kluismuur zich in het 
drukst bevaren gedeelte van de grachten in 
Utrecht bevond, namelijk de Oudegracht ter 
hoogte van de Stadhuisbrug, mocht het scheeps-
verkeer geenszins gehinderd worden door deze 
werken. Deze grachten worden nog steeds in-

Figuur 10 - Verstopping door beenderen.

Figuur 12 - Bouwkuip natuusteenrenovatie.

Figuur 11 - Drainagekanaal onder werfkelders.
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tensief gebruikt, niet alleen door toeristen maar 
ook toeleveranciers of voor de afvalophaling in 
het centrum. Hierdoor was men genoodzaakt 
een zeer smalle bouwkuip te plaatsen over de 
lengte van het te renoveren onderwaterdeel ter 
hoogte van Rak 6. Deze bouwkuip bestond uit 
een houten damwand die door middel van scho-
ren werd afgestempeld naar de kluismuur. Deze 
damwand werd ingedrukt aangezien intrillen 
niet was toegestaan wegens de instabiliteit van 
de naastliggende kluismuur.  In figuur 12 kan 
u deze, leeggepompte bouwkuip waarnemen, 
weliswaar na de uitvoering van de natuursteen-
restauratie. 

Na het leegpompen van deze bouwkuip werd 
snel duidelijk dat de problemen verre van op-
gelost waren. Zoals vermeld was de kluismuur 
niet meer verankerd aan de achterliggende kel-
dergewelven (cf. de scheur tussen de gewelven 
en de kluismuur). Door het wegschuiven van de 
kluismuur naar de waterzijde was  ook de fun-
dering van de kluismuur onder het waterpeil 
beginnen kantelen. Hierdoor stond de kluis-
muur ter hoogte van de waterlijn 10 centimeter 
verder naar het water toe dan de aanzet van de 
natuursteen fundering. Door deze schuinstand 
was het duidelijk dat een lokale herstelling van 
de fundering niet ging volstaan om de stabiliteit 
te verzekeren. 

Een volledige restauratie van de fundering was 
vereist. Op die manier kon deze terug verticaal 

onder de kluismuur kon worden geplaatst. In 
overleg met de dienst erfgoed werd beslist de 
volledige fundering te verwijderen en te in-
ventariseren. Zoveel mogelijk oorspronkelijk 
materiaal werd behouden en herplaatst. De 
natuurstenen die niet meer geschikt waren of 
ontbraken werden vervangen door nieuwe ste-
nen uit dezelfde groeves als de oorspronkelijke 
natuurstenen. Deze nieuwe natuurstenen zul-
len de komende jaren verweren en stilaan het 
uiterlijk van de oorspronkelijke natuurstenen 
aannemen. 

Dit terugplaatsen gebeurde via een inplantings-
plan opgesteld door de dienst erfgoed. Hierin 
werden de oorspronkelijke materialen naar de 
waterlijn toe gebracht en de nieuwe natuurste-
nen onderaan geplaatst. Om de oorspronkelijke 
situatie zoveel mogelijk te respecteren werden 
de natuurstenen terug ingeplant zoals ze eeu-
wen terug waren geplaatst. In figuur 13 wordt 
het resultaat van deze restauratie weergegeven. 
Om de oorspronkelijke fundering te kunnen 
verwijderen voor restauratie werd de volledige 
kluismuur met tijdelijke stempels afgeschoord 
naar de onderliggende groutpalen. Wegens het 
plaatsgebrek in de smalle bouwkuip was het 
niet mogelijk deze blokken te verwijderen met 
behulp van machines maar diende dit handma-
tig te gebeuren, zoals geïllustreerd in figuur 14. 
In acht genomen dat sommige natuurstenen tot 
250 kg zwaar waren, was het geen eenvoudige 
klus om deze na restauratie terug op hun plaats 

te krijgen. In deze restauratiefase is dus niet 
alleen het historische karakter van het bouw-
werk gerespecteerd maar is dit ook nog eens 
uitgevoerd volgens de oorspronkelijke manuele 
bouwwijze. Van symboliek gesproken.

Conclusie 
Funderingsrestauratie is geen eenvoudige zaak. 
De impact op de structuur moet zoveel moge-
lijk geminimaliseerd worden, met een maximaal 
hergebruik van de oorspronkelijke materialen.  
Hiervoor is een uitvoerige voorstudie vereist. 
Tijdens de uitvoering dienen de werken grondig 
opgevolgd en gemonitord te worden door een 
bouwteam met ervaring in deze materie en een 
grondige kennis van de voorgeschiedenis van de 
structuur. Zoals met deze casus aangetoond, 
zal de ervaring van het bouwteam er toe leiden 
dat problemen tijdig kunnen erkend worden en 
onvoorziene omstandigheden adequaat kunnen 
worden aangepakt. Dit zal  zowel de planning, 
het budget en de te restaureren structuur zelf 
ten goede komen.  

Figuur 13 - Bouwkuip natuusteenrenovatie. Figuur 14 - Uitvoering restauratie natuursteen.
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