
Geologie en Bodemopbouw
In figuur 1 zijn vereenvoudigde doorsneden van de
Amsterdamse bodem weergegeven, die gemaakt
zijn met behulp van het Digitaal Geologisch Model
van TNO. Hieruit blijkt dat de bodemopbouw
grote variatie vertoont, waardoor in de lokale 
geotechniek van oudsher onderscheid wordt ge-
maakt tussen de 1e, 2ee en 3e zandlaag.

Het zakkingsgedrag van deze zandlagen en de
bouwwerken die daarin zijn gefundeerd verschilt.
Omdat er een relatie bestaat met de ouderdom van
de zandlagen wordt onderstaand kort de geologi-
sche opbouw (Dinoloket en www.geologievan
nederland.nl) van oud naar recent beschreven: 
De 3e zandlaag betreft de Formaties van Urk en
Sterksel, die dateren van het Midden Pleistoceen.
Tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien – 238.000 tot

126.000 jaar geleden) werd de noordelijke helft
van Nederland bedekt door landijs. Op de grens
drongen ijstongen lokaal diep in de bodem, waar-
door glaciale bekkens ontstonden. De omvang van
het glaciale bekken onder Amsterdam is in figuur 1
aangeduid door een blauwe lijn. Aan het eind van
het Saalien ontstond een gletsjermeer, dat werd
opgevuld met afwisselend klei- en zandlaagjes
(Formatie van Drente).

Hierna volgde een warmere periode (Eemien –
126.000 tot 116.000 jaar geleden). De zeespiegel
steeg tot maximaal ca. 6 m boven het huidige 
zeeniveau. Vanuit zee werd klei afgezet (Eem 
Formatie).

Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien – 116.000 
tot 11.700 jaar geleden) bereikte het landijs 
Nederland niet. Er heerste een toendraklimaat. Er
werd vooral zand afgezet (Formatie van Boxtel),
zowel door smeltwater als door wind. Binnen het
Weichselien kwamen ook warmere perioden (inter-
stadialen) voor. In de Amsterdamse bodemopbouw
is het Allerød interstadiaal (13.900 tot 12.850 jaar
geleden) herkenbaar aangezien in deze periode 
behalve zand ook klei en lokaal veen zijn afgezet.
Het onderste deel van de Formatie van Boxtel
wordt in Amsterdam de 2e zandlaag genoemd.
Hierop liggen de afzettingen van het Allerød inter-
stadiaal. Het bovenste deel van de Formatie van
Boxtel wordt de 1e zandlaag genoemd. Tijdens 
het koudste deel van het Weichselien stond de 
zeespiegel ongeveer 120 m lager dan nu, de Noord-
zee lag grotendeels droog.

Ongeveer 11.700 jaar geleden eindigt het pleisto-
ceen en begint het Holoceen, de warmere periode
waarin we nu leven. De zeespiegel steeg aanvanke-
lijk snel en vanaf ongeveer 7000 jaar geleden lang-
zamer. Afhankelijk van het hoogteverschil tussen
zeespiegel en het land werd veen (Formatie van
Nieuwkoop) of klei en wadzand (Formatie van
Naaldwijk) afgezet. In figuur 2 is de geologie en 
de bodemopbouw weergegeven in een represen-
tatieve sondeergrafiek.

Funderingstypen
De oudste gebouwen in Amsterdam Centrum wer-
den gefundeerd op kleefpalen of zelfs op staal
(met name ter plaatse van de oude dijken). Vanaf
de 15e eeuw was het technisch mogelijk om 
houten palen “op stuit” naar de zogenaamde 

Figuur 1 – Vereenvoudigde doorsneden geologie en bodem-
opbouw Amsterdam met ingetekende sondeergrafiek.
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eerste zandlaag op ongeveer NAP -12 m te heien.
Aanvankelijk gebeurde dit alleen voor zware con-
structies zoals stadspoorten, later ook voor 
woningbouw. In gebied A van figuur 3 komen deze
funderingstypen door elkaar voor. In de loop der
eeuwen zijn er natuurlijk ook veel panden gesloopt
en vervangen door nieuwere met betere fun-
deringen.

Aan het begin van de 17e eeuw begon de aanleg
van de Grachtengordel. Hier zijn vrijwel alle pan-
den gefundeerd op houten palen, die “op stuit”
zijn geheid in de eerste zandlaag. Aanvankelijk
werden de palen zonder een vast patroon ver-
spreid onder de bouwmuren geheid. Het funde-
ringshout bestond uit een enkele plaat langshout
van ca. 10 cm dikte en 40 tot 50 cm breedte, die
over paalkoppen werd gelegd en waarop de bouw-
muren werden gemetseld (type B, zie ook figuur 3).
Vanaf 1701 werd de zogenaamde Amsterdamse

S A M E N V A T T I N G

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de geologie en bodemopbouw 
van Amsterdam en van de toegepaste funderingstypen. De grootste aandacht 
gaat naar houten paalfunderingen, het herstel daarvan en het zakkingsgedrag 
van deze funderingen en de draagkrachtige bodemlagen. De houten palen zijn van
oudsher geheid tot in de zogenaamde 1e zandlaag. Recenter toegepaste beton-
palen worden meestal geheid naar de zogenaamde 2e zandlaag. Er bestaat al 

lang een mythe dat de 1e zandlaag ongeveer 1 mm/jaar zou zakken ten opzichte
van de 2e zandlaag ondanks dat er maar weinig samendrukbaar materiaal tussen
beide zandlagen aanwezig is. In dit artikel wordt op basis van meetresultaten 
aangetoond dat er niet of nauwelijks zakkingsverschil tussen beide zandlagen 
optreedt, waarmee de mythe wordt ontzenuwd.
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Figuur 3 – Kaart 
Funderingstypen 
Amsterdam.

S A M E N V A T T I N G

Figuur 2 – Sondeergrafiek met
geologie en bodemopbouw. 



houten paalfundering verplicht gesteld.
Deze constructie bestaat uit een dubbele palenrij
met kespen en langshout (type B1).
Sinds ongeveer 1925 werd de houten funderings-
constructie vervangen door betonopzetters (type
C) of alleen betonnen funderingsbalken (type C1).

Vanaf ongeveer 1955 werden voor hoogbouw be-
tonpalen naar de 2e zandlaag toegepast (type D).
Het was toen inmiddels mogelijk om grondonder-
zoek uit te voeren door middel van sonderingen en
er was inmiddels een berekeningsmethode voor de
draagkracht van palen beschikbaar (Van Mierlo &
Koppejan 1952).

De draagkracht van een paal wordt sindsdien bere-
kend uit draagkracht punt plus positieve schacht-
wrijving minus negatieve kleefbelasting. De meest
toegepaste paalsystemen zijn sinds 1955 prefab

betonpalen en Vibro-palen. Vanaf 1960 ontstond
een sterke afname van de toepassing van houten
palen.

De funderingen van de kostbare grachtenpanden
in het oude centrum van Amsterdam waren in de
20e eeuw regelmatig aan vervanging toe. De fun-
deringen waren toen ruim 300 jaar oud en gingen
in kwaliteit achteruit waardoor verzakkingen ont-
stonden. Ook bestond de wens om de panden te
renoveren, waardoor de belasting op de fundering
vrijwel altijd toe zou nemen. Het eerste funde-
ringsherstel werd uitgevoerd met behulp van be-
tondrukpalen (systeem De Waal). Dit systeem was
echter zeer arbeidsintensief, zodat vanaf ca. 1980
meestal gebruik wordt gemaakt van inwendig ge-
heide stalen buispalen (trillingsarm). Voor het tril-
lingsvrij uitvoeren van funderingsherstel wordt
meestal gebruik gemaakt van schroefinjectiepalen.

Zakkingsgedrag houten 
paalfunderingen
Ongeveer tot 1955 werden houten paalfunderin-
gen empirisch ontworpen. Deze funderingen ver-
tonen over het algemeen een (beperkt) doorgaand
zakkingsgedrag doordat er bij het ontwerp geen
rekening is gehouden met negatieve kleefbelas-
ting op de palen. In Amsterdam worden zakkings-
snelheden van 1,0 à 1,5 mm/jaar daarom als
normaal beschouwd. De 19e eeuwse panden met
deze huidige zakkingssnelheden vertonen over het
algemeen weinig schade omdat de zakkings-
verschillen beperkt zijn gebleven tot enige 
centimeters. De absolute zakkingen sinds de bouw
bedragen meestal 0,20 tot 0,25 m.

Opmerking: De grenzen tussen de gebieden met
verschillende funderingstypen zijn globaal en er
zijn altijd uitzonderingen

De mythe van de zakkende 
1e zandlaag
Reeds vóór het begin van de loopbaan van de
schrijvers van dit artikel, ruim 40 jaar geleden, 
bestaat er in Amsterdam een mythe die verluidt 
dat de 1e zandlaag zou zakken ten opzichte van de
2e zandlaag (vaak wordt een zakkingssnelheid van
1 mm/jaar genoemd). Om deze reden vereist 
het bevoegd gezag in Amsterdam nog steeds dat
er rekening moet worden gehouden met dit 
verschil in zakkingsgedrag bij het uitvoeren van
funderingsherstel in de 2e zandlaag als aangren-
zende panden van dezelfde bouweenheid in de 1e

zandlaag zijn gefundeerd.

Uit figuur 1 blijkt dat de 1e zandlaag, de 2e zand-
laag en de tussenliggende lagen behoren tot de
Formatie van Boxtel. Deze formatie is afgezet 
tijdens het Weichselien (laatste ijstijd). Het mate-
riaal tussen de 1e en de 2e zandlaag is afgezet 
tijdens het Allerød interstadiaal, een warmere 
periode in deze ijstijd. Over het algemeen bestaat
dit materiaal uit los tot matig vast gepakt zand met
daarin 0,5 m klei en/of 1,0 m kleiïg zand.

Het Allerød interstadiaal wordt gedateerd op een
ouderdom van 13.000 tot 14.000 jaar. Gezien de
ouderdom van deze lagen is het samendrukkings-
proces tegenwoordig uitsluitend seculair van aard.
Afgezien van het logaritmische verloop en op basis
van 1 mm/jaar samendrukking zou er inmiddels een
samendrukking van minimaal 13 tot 14 m moeten
zijn opgetreden. Dit is nogal onwaarschijnlijk voor
zo weinig samendrukbaar materiaal. Bovendien
heeft de Meetkundige Dienst van RWS in 1997 
de zakking van het pleistoceen in Amsterdam, dus
inclusief de 1e en 2e zandlaag, bepaald op 0,2 
tot 0,4 mm/jaar.

Met behulp van het Meetboutennet van de ge-
meente Amsterdam is geprobeerd aanvullend be-
wijs te vinden om aan te tonen dat het veronder-
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Figuur 4 – Zakkingsgrafiek van meetbouten in panden met funderingsherstel in de 1e zandlaag.

Figuur 5 - Zakkingsgrafiek van meetbouten in panden met funderingsherstel in de 2e zandlaag.
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stelde zakkingsverschil tussen de 1e en 2e zandlaag
een mythe is. In Amsterdam zijn op grote schaal
meetbouten aangebracht om de zakkingen van 
gebouwen (funderingen) te monitoren, met name
in de 19e eeuwse wijken. In Stadsdeel Zuid zijn 
relatief veel metingen uitgevoerd, vooral in 
relatie met de aanleg van de Noord-Zuidlijn van de
metro. Deze metingen zijn integraal per bouwblok
uitgevoerd, zonder rekening te houden met funde-
ringsherstel.

Over het algemeen worden bij de uitvoering van
funderingsherstel de nieuwe palen in de 2e zand-
laag geplaatst. Maar als de draagkracht van de 1e
zandlaag toereikend is, dan worden de nieuwe
palen ook wel in deze laag geplaatst. Het voor-
malige Stadsdeel Oud-Zuid heeft tot 2012 een
overzicht bijgehouden van het uitgevoerde funde-
ringsherstel en dat is destijds ook gepubliceerd via
de website van dat stadsdeel. Met behulp van dat
overzicht is gezocht naar panden met funderings-
herstel en een meetbout die niet alleen vooraf-
gaand aan, maar ook langdurig na het funderings-
herstel is gemeten.

De grafieken in de figuren 4 en 5 geven de resul-

taten van meetbouten in panden van Stadsdeel 
Oud-Zuid met funderingsherstel in respectievelijk
de 1e en in de 2e zandlaag. De stippen in de zak-
kingslijnen stellen het tijdstip van funderings-
herstel voor. Hieruit blijkt dat er na het funderings-
herstel een periode van minimaal 1 jaar verstrijkt
voordat de nieuwe fundering de functie volledig
heeft overgenomen van de oude fundering. Maar
afhankelijk van de zakkingssnelheid vóór het 
funderingsherstel kan dit ook langer duren. Uit de
sonderingen nabij de beschouwde meetbouten
blijkt dat tussen de 1e en 2e zandlaag een gebrui-
kelijke hoeveelheid samendrukbaar materiaal 
aanwezig is.

Nadat de nieuwe fundering de functie volledig
heeft overgenomen van de oude fundering is er
geen zakkingsverschil gemeten tussen herstelde
funderingen in de 1e en de 2e zandlaag. Dit is ook
aannemelijk omdat beide zandlagen tot dezelfde
geologische afzetting behoren en de hoeveelheid
samendrukbaar materiaal tussen beide zandlagen
zeer beperkt is. Bovendien leiden de hogere paal-
belastingen bij een funderingsherstel in de 1e
zandlaag blijkbaar niet tot extra zakking. Op basis
van het voorgaande is dus aangetoond dat er niet

of nauwelijks zakkingsverschil optreedt tussen de
1e en de 2e zandlaag.

De mythe van ca. 1 mm/jaar zakkingsverschil tussen
de 1e en 2e zandlaag is waarschijnlijk in de wereld
gekomen doordat men vroeger veronderstelde dat
de zakking van houten paalfunderingen veroor-
zaakt werd door zakking van de 1e zandlaag, terwijl
in werkelijkheid de zakking hoofdzakelijk veroor-
zaakt wordt doordat de palen geotechnisch over-
belast worden door negatieve kleefbelasting,
waardoor de paalpunten steeds dieper in de 1e

zandlaag komen te staan. Vervorming in de funde-
ringsconstructie speelt echter ook een rol.
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