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Geometrie 
De geometrie van de bouwkuip, en daarmee ook
van het stempelraam, mag zeker als complex 
omschreven worden. De herontwikkeling van ‘De
Tweeling’ aan de Zuidas in Amsterdam bestond uit
het verhogen van toren A met drie extra bouwla-
gen. Rondom toren B wordt een meerlaagse nieuw-
bouw gerealiseerd, bovenop een nieuw gebouwde
drielaagse parkeergarage. Hiervoor was een 
ontgravingsdiepte tot NAP-6,25m nodig. De 
buitenafmetingen van de bouwkuip waren grof-
weg 90 x 90m. Behalve de bestaande torens waren
de volgende belendingen aanwezig rondom de
kuip; het WTC (oostzijde), het Atrium (westzijde),
de rijweg en tramsporen over de Strawinskylaan
(noordzijde). In figuur 1 is de bouwkuip weergege-
ven.  

Royal HaskoningDHV heeft voor dit project de 
constructieve engineering van de herontwikkeling
verzorgd. In samenwerking met Voorbij Funde-
ringstechniek hebben zij onder andere de funde-
ring en permanente damwandconstructie uitgewerkt:
van haalbaarheidsstudie tot definitief ontwerp.
Vanaf de start zijn de risico’s van de werkzaamhe-
den op de omgeving onderkend en meegenomen
tijdens het doorlopen van de verschillende ont-
werpfases. Belangrijke aandachtspunten waren
onder andere: de overall stabiliteit van de bouw-

kuip en de vervorming binnen het stempelraam in
combinatie met de stabiliteit van toren A en B. 

J.P. van Eesteren heeft het definitieve ontwerp en
uitvoeringsontwerp van het stempelraam door
Voorbij Funderingstechniek laten uitvoeren, zodat
er een goede aansluiting met de uitvoering van de
bouwkuip werd gerealiseerd. Als startpunt voor
het definitieve ontwerp van het stempelraam zijn
in het bouwkuipontwerp duidelijke uitgangspun-
ten vastgelegd. Om tot een zo passend mogelijk
ontwerp te komen zijn er 9 secties beschouwd. 
De berekende stempelkrachten varieerden tussen
de 230 kN/m en 667 kN/m. Dit is een aanzienlijk
verschil dat werd veroorzaakt door onder andere: 
- Verschillen in maaiveldhoogte: maaiveld Stra-

winskylaan (noordzijde) ligt op NAP + 3,4m en de
zuidzijde op NAP + 0,9m. De kerende hoogte was
respectievelijk 9,65m en 7,15m. 

- Actieve gronddruk werd beperkt door de par-
keerkelder van het Atrium (westzijde).

- Verschillende maaiveldbelastingen per sectie. 
- Variatie van de grondopbouw.  

Vanwege de asymmetrische beslasting tussen
Noord en Zuid en de aanwezigheid van de tram-
poren door de Strawinksylaan, is ervoor gekozen
om langs deze zijde naast het stempelraam een
tweelaagse verankering aan te brengen. Voor de

overige zijdes was het plaatsen van ankers geen
optie vanwege dichte palenvelden en de be-
staande kelders onder de belendingen. Zie in 
figuur 2 de algemene doorsnede van de bouwkuip
en de doorsnede ter plaatse van de Strawinsky-
laan. 

Analyse stempelkracht 
Ondanks dat de grote verschillen in stempelkrach-
ten goed verklaarbaar zijn, was dit een aandachts-
punt in het ontwerp. Er moest immers evenwicht
zijn. Daarom is door RHDHV in het bouwkuipont-
werp een vergelijk gemaakt voor diverse snedes
om de verschillen in stempelkracht inzichtelijk te
maken. Daarnaast is over de hele breedte van de
kuip een Plaxis 2D berekening gemaakt. Hiermee
is de interactie over de lengte en breedte van de
kuip, inclusief de bestaande toren en de belendin-
gen aan weerszijde, beschouwd. Met deze analyse
is het effect van windbelasting op de bestaande
toren ook doorgerekend, wat resulteerde in een
toeslag op de stempelkrachten. In het Plaxis model
is de bestaande betonconstructie met zijn funde-
ringspalen gemodelleerd, waarbij de windbelas-
ting wordt overgedragen op het grondmassief
tussen de palen. Afhankelijk van de (wind)richting
ontstaan er hogere gronddrukken op het dam-
wand, waardoor de stempelkracht toeneemt. 
Uit de analyse bleek dat deze toename 11 tot 36%

‘SPANNEND’ STEMPELRAAM  

Figuur 1 – Overzicht bouwkuip. Figuur 2 – Doorsnedes bouwkuip.
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bedroeg. Wanneer er al gerekend werd met een
initiële stempelkracht, door bijvoorbeeld voor-
spanning, dan bleef toename beperkt tot 8 á 23%.  
Niet alleen rondom de bouwkuip waren er vervor-
mingsgevoelige objecten aanwezig, in de kuip
stond immers ook toren B, waarvan de funderings-
palen maar een beperkte vervorming mochten 
ondergaan. Om de vervormingen van de damwand
zo veel mogelijk te beperken, is in het bouwkuip-
ontwerp een voorspanbelasting meegenomen.
Deze is ontworpen op 50 kN/m en lokaal op 100
kN/m. Hiermee is de eerste vervorming uit het
stempelraam zelf gehaald en werd ook de grond
achter de damwand opgespannen. 

Voor het aanbrengen van de voorspanning waren
vijzelvoorzieningen noodzakelijk. Deze voorzienin-
gen waren zo getroffen dat er op ieder moment 
vijzels ingezet konden worden.  

Indien uit de monitoring van de bouwkuip bleek
dat de berekende vervorming van de damwanden
rondom de bestaande torens te veel afweek, kon
er extra worden gevijzeld. Voor het (extra) vijzelen
was ook extra capaciteit nodig in het stempelraam.
Met andere woorden: er moest met een hogere 
fictieve stempelkracht gerekend worden. De toe-
slag op de stempelkrachten als gevolg van de extra
vijzelkracht was afhankelijk van de initiële stem-
pelkracht en bedroeg 15 tot 47%.  
Samen met de verhoogde stempelkracht uit de
windanalyse werd er voor sommige secties een
toeslag van 81% gehanteerd. De rekenbelasting
voor het stempelraam werd zo 825 kN/m voor de
zwaarst belaste doorsnede. De minst belaste door-
snede was bijna de helft lager, namelijk 416 kN/m.
In het ontwerp van het stempelframe moest reke-
ning gehouden worden met deze grote verschillen
in belasting en stijfheid. Ten behoeve van het stem-
pelraammodel werden de horizontale veerwaarden
van de damwand (op stempelniveau) opgegeven.
Deze varieerde tussen 30.000 kN/m/m en 40.000
kN/m/m.  

Ontwerp stempelraam 
Voor het uitvoeringsontwerp van het stempelraam
is Voorbij Funderingstechniek de samenwerking

aangegaan met B.V. Ingenieursbureau MUC.  
Het ontwerp van het stempelraam bestond uit een
gording rondom (buitenring rond de bouwput, als-
mede binnenring rondom toren B) met stempels en
schoren. Er is gekozen voor een stempelniveau op
NAP -1,3m, met uitzondering van de zijde direct
naast het Atrium. Hier is afgeweken naar een stem-
pelniveau op NAP -1,8m.  

Voor de gordingprofielen is er gekozen voor een
dubbel H-profiel. Deze profielen variëren tussen
2xHEB1000 en 2x HEB700. In de hoek ter plaatse
van het Atrium was zelfs een 4-laags HEM1000 
benodigd. Op deze positie vervulde de gording
een stempelfunctie waar bovendien ook nog eens
diverse schoorbuizen op aansloten. 

Voor de stempels was een grote variatie nodig en
daarbij behorende buisdiameters. Deze verliepen
van buizen van Ø711mm met wanddikte 9,5mm tot
diameters van Ø1520mm met wanddiktes tot
18mm. Met overspanningen tot bijna 40m, wogen
de zwaarste stempelbuizen circa 30 ton. Met deze
lengtes en gewichten in combinatie met een bouw-
plaats met zeer beperkte ruimte, is er in de ont-

werpfase voor gekozen deze stempels uit twee
delen te fabriceren. 

Interactie tussen damwand 
en stempelraam 
Ten gevolge van de asymmetrie van de bouwkuip
werden er aan de zijde van de Strawinskylaan naast
het stempelraam op NAP-1,3m op twee niveaus 
ankers toegepast, respectievelijk op NAP+1,8m 
en NAP-2,8m. Ondanks dat deze damwandselectie
nu maar liefst drie steunpunten had, was hier 
wel de nodige inspanning nodig. Dit was om de 
berekende vervorming uit het bouwkuipontwerp
overeen te laten komen met de vervorming van 
het stempelraam met ankers. De aanvankelijk 
gewenste geometrie met haakse stempels naar de
overzijde bleek geen uitvoerbaar ontwerp. Vanuit
het bouwkuipontwerp bedroeg de berekende 
vervorming ter hoogte van het stempelraam onge-
veer 25mm. In de berekening van het stempelraam
werd lokaal aan de zijde van de Strawinskylaan een
vervorming berekend van 45mm, wat nogal afweek
(zie afbeelding 3). De stijfheid van de stempels
bleek lager te zijn dan aangehouden in het dam-
wandontwerp. 

Figuur 3 – Berekende vervorming stempelraam.

Voorbij Funderingstechniek heeft in opdracht van TBI onderneming J.P. 
van Eesteren gewerkt aan de stempelraamconstructie ten behoeve van de 
herontwikkeling van de kantoortorens ‘de Tweeling’ (nu 2Amsterdam), aan de
Zuidas in Amsterdam. Provast is namens Commerz Real de projectontwikkelaar.
Onderdeel van dit project was de realisatie van een drielaagse parkeergarage
tussen (en rondom) de twee bestaande torens. De volgende partijen zijn tevens
betrokken geweest bij dit onderdeel van het project: Royal HaskoningDHV,
B.V. ingenieursbureau MUC en Civiele technieken deBoer BV.  
De parkeergarage is gerealiseerd binnen een bouwkuip. Ter stabilisatie van 
de bouwkuip is gekozen voor een stempelraam met aan één zijde grout-
ankers. De bouwkuip en stempelraamconstructie (zie figuur 1) kenmerkte zich

voornamelijk door de volgende punten:
- Complexe geometrie.
- Toren B bevond zich ín de bouwkuip, terwijl toren A direct naast de bouwkuip

stond.
- Belendingen: WTC, het Atrium, tramsporen over de Strawinskylaan.
- Geen symmetrie rondom de bouwkuip met betrekking tot gronddrukken.
- Strikte vervormingseisen, met als gevolg het voorspannen van het gehele

stempelraam.
- Stempelkrachten zijn gefaseerd afgelaten.
- Weinig werkruimte.



Na analyse van deze verschillen moest de oplossing
gezocht worden in de interactie tussen de bereke-
ning van de damwand en de berekening van het
stempelraam. In beide berekeningen werden na-
melijk vereenvoudigde aannames gedaan. Zo werd
er in de berekening van de damwanden geen reke-
ning gehouden met de complexe geometrie van
het stempelraam. Bepaalde aansluitingen van
schoren bleken namelijk niet de veronderstelde
veerstijfheid te halen. De staaldoorsnede en lengte
van de stempelprofielen werden wel meegenomen,
maar de hoek tussen de gording en stempelbuis
vaak niet. De veronderstelde veerstijfheid viel
daarmee lager uit. Een schoor die onder 45 graden
aansluit, reageert minder stijf dan een haakse 
aansluiting.

Tevens werd de vervorming van de gording tussen
de aansluitende schoren lokaal onvoldoende mee-
genomen. De buigstijfheid van de balkprofielen
bepalen de vervorming van de balk, die significant
toeneemt bij serieuze overspanningen. De netto
vervorming van de gording tussen aansluitende
schoren bedroeg hierdoor meer dan bij de aan-
sluitingen zelf. Als constructeur zou je in je 
schematisatie kunnen kiezen om een gemiddelde
vervorming aan te houden. Verder werd het effect
van de aanwezige ankerrijen niet meegenomen in
de berekening van het stempelraam. Met name
voor deze sectie was het van belang de interactie
van de bouwkuip met de ankers en het stempel-
raam integraal te beschouwen. De berekende 
vervorming van het stempelraam kon namelijk niet
optreden, gezien de groutankers dan dezelfde 
vervorming zouden moeten ondergaan.    

Om de lagere stijfheid van het stempelraam 

integraal te kunnen beschouwen, zijn variaties 
gemaakt op de  damwandberekening, waarbij de
stijfheid van het stempelraam met lagere waardes
is gecontroleerd. Dit varieerde van 30.000 kN/m/m
tot slechts 5.000 kN/m/m. Hieruit werd geconclu-
deerd dat in het uiterste geval de stempelkracht
reduceerde naar slechts 30% van de initiële stem-
pelkracht, maar dat de vervorming met +/- 30mm
zou toenemen. De waarheid ligt ergens in het 
midden en kan enkel door meerdere iteratieslagen
bepaald worden. Na analyse is ervoor gekozen om
de stempelkracht uit het bouwkuipontwerp te
handhaven en dit als bovengrens aan te houden.
Voor de groutankers is tevens uitgegaan van een
extra toeslag in ankerkracht, wat ook weer als 
bovengrens gesteld kon worden. Bovendien
toonde dit voldoende aan dat de berekende 
vervorming die gevonden werd in de berekening
van het stempelraam, nooit zou kunnen optreden
in de praktijk. Op de damwanden zijn inclinobuizen
aangebracht, om gedurende de uitvoering de 
vervorming van de damwanden te kunnen monito-
ren.Voorafgaand aan de uitvoering zijn signale-
rings- en overschrijdingswaarden vastgesteld.  

Groutankers 
Voor de tijdelijke groutankers is er uiteindelijk 
gerekend met een axiale rekenbelasting van 196
kN/m (bovenste ankerniveau) en 405 kN/m (onder-
ste ankerniveau). Hiervoor zijn zelfborende ankers
toegepast met types 53/26 mm tot 85/48 mm 
(binnen/buiten diameter) met lengtes variërend
van 26,5 tot 32m. De ankers op het bovenste anker-
niveau zijn hart op hart 2,8m en op het onderste 
niveau 3,5m uit elkaar geplaatst. Hiervoor is er 
een spreidingsgording van HEB600 en HEB700 
gebruikt. 

Omdat de onderste ankerrij onder de grondwater-
stand aangebracht moest worden, is er hier voor
het ankerdetail voor een zogenaamde ‘vlaggen-
mast’ gekozen. Hiervoor moest de gording volle-
dig op trek worden verbonden met de damwand.
Daartoe zijn in alle damwandkassen strips aange-
bracht. Voor de bovenste ankerrij is gekozen voor
een traditionele ankerstoel met knieplaten. Zie 
figuur 4.  

Detaillering stempelraam 
Een van de belangrijkste details van het stempel-
raam waren de kruisende stempelbuizen welke 
tussen toren B en de zuidzijde zijn geplaatst en 
de stempelbuizen van toren A naar de oostzijde.
Dit waren de stempelbuizen met de grootste dia-
meter, namelijk Ø1520mm en tevens de langste.
De maximaal berekende drukbelasting per stem-
pelbuis was bepaald op 5300 kN. Vanuit de uitvoe-
ring bestond tevens de wens om deze details te
prefabriceren in onze eigen lashal, waar wij con-
form NEN 1090 tot EXC 3 produceren. Hiervoor is
een detail ontworpen waarbij er in de doorgaande
stempelbuis twee delen HEB1000 zijn ingesneden. 

Het detail is zodanig ontworpen dat alles prefab op
de bouw aangeleverd kon worden. Zo zijn er extra
verstevigingsschotjes en kopplaten aangebracht,
zodat de buizen ertussen geprefabriceerd aange-
bracht konden worden. De langste stempelbuizen
zijn in twee delen aangebracht. Hiervoor is een
koppeling berekend bestaande uit kopplaten,
welke aan elkaar gebout werden met 13 bouten
M30.

Vijzelwerk 
Een bijzonder onderdeel van het stempelraam 
betrof het benodigde vijzelwerk. Naast het 
aanbrengen van een initiële stempelkracht (voor-
spanbelasting), diende er voor dit project ook (in-
dien nodig) tussentijds gevijzeld te kunnen
worden. Na het aanbrengen van de -3 keldervloer
werd de stempelkracht deels afgelaten. Dit werd
gedaan om de uiteindelijke trekbelasting op de -3
vloer te reduceren (waterdichte keldervloer). 

De initiële stempelkracht (vijzelkracht) was be-
perkt, namelijk 50 kN/m en 100 kN/m. Bij een hart
op hart afstand van de stempelbuizen van 5m,
kwam dit op +/- 500 ton uit. Echter, door de com-
plexe geometrie van het stempelraam zou dit 
betekenen dat iedere stempel een vijzelvoorzie-
ning zou moeten krijgen. Bovendien werden er
vanwege de complexe geometrie veel verschil-
lende hoeken voor de schoren toegepast en 
bestond er veel variatie in de hart op hart afstand.
Ook de fasering voor het aanbrengen van de vijzel-
kracht zou enorm complex worden. Daarom heeft
Voorbij Funderingstechniek in samenwerking met
Civiele technieken deBoer gezocht naar een alter-
natieve vijzelmethode, welke ook geschikt zou 
zijn voor het eventueel tussentijds vijzelen en het
aflaten van de stempelkracht. Als alternatieve 
methode is ervoor gekozen om de vijzelvoorzienin-
gen niet bij de stempels aan te brengen maar 
tussen de gording en de damwand in. Op deze
wijze werd tevens een uniform verdeelde belasting
maximaal gerealiseerd. Bij het voorspannen van al-
leen de stempels werden voornamelijk lokaal grote
belastingen aangebracht. De uitdaging lag hem in
het correct aanbrengen van de vijzelvoorziening 
in de beperkte ruimte van de kassen van de dam-
wand. Bovendien betekende dit dat er veel vijzels
gelijktijdig toegepast moesten worden. Om dit
nog enigszins te beperken, is ervoor gekozen om
het vijzelen in 4 fasen uit te voeren. Dit was echter
een stuk minder fasen dan wanneer er gekozen zou
zijn om ter plaatse van de stempels te vijzelen. 
In dit laatste geval was er een complexe fasering
nodig waarbij de stempels één voor één op voor-
spankracht werden gebracht en gefixeerd zouden
moeten worden.   

Als vijzelvoorziening is er een overbruggingsplaat
geconstrueerd, zodat de damwandsloten niet 
beschadigd zouden raken. Bovendien werd de 
belasting zo goed afgedragen naar de stijve delen

Figuur 4 – Principedetails ankerstoelen.
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van het damwandprofiel. Om te zorgen dat de 
vijzelkracht over de twee H-profielen van de gor-
ding werd gespreid, is er een verdeelplaat toege-
past. Er waren plaatdiktes van 50mm en 60mm
benodigd, zie figuur 5. 

Randvoorwaarde voor het vijzelen op deze manier
was dat de ruimte tussen gording en damwand
werd uitgevuld door middel van een grout uit-
vulling. Enerzijds werd de uitvulling aangebracht
vóór het vijzelen, anderzijds werd de uitvulling
aangebracht tijdens het vijzelen om zo de voor-
spankracht te borgen. Doordat er in iedere dam-
wandkas een vijzel aangebracht kon worden, werd
de kracht per vijzel beperkt. Tijdens het aanbren-
gen van de voorspanbelasting bedroeg deze maxi-
maal 140 kN per damwandkas.  

Om de uiteindelijke trekbelasting in de -3 kelder-
vloer te reduceren, heeft RHDHV samen met J.P.
van Eesteren voorgesteld om in een tussenfase 
de stempelkracht beheerst te laten reduceren en
de damwand iets te laten vervormen. Door de 
eerder gekozen vijzelmethode kon dit eenvoudig
worden gerealiseerd. Door opnieuw te vijzelen 
tussen de gording en damwand, zou het mogelijk
worden om eerder aangebrachte grout uitvulling
te verwijderen. Daarna kon de vijzelkracht worden
afgelaten tot de gewenste waarde en kon er een
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Figuur 5 –
Principedetails 
vijzels.

Figuur 6 –
Kruisende 
stempelbuizen 
vanuit de lucht.
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IN DRAAGVERMOGEN

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd  

in het uitvoeren van alle voorkomende 

funderingswerkzaamheden. Een combinatie van 

creativiteit en praktische kennis zorgt ervoor dat  

wij een geschikte partner zijn voor de meest 

uiteenlopende funderingsprojecten. Wij denken  

graag mee over ontwerp, alternatieve oplossingen  

en complexe funderingsvraagstukken.

nieuwe grout uitvulling aangebracht worden. Om
ruimte te creëren tussen damwand en gording
moest de dan aanwezige stempelkracht worden
‘overwonnen’. Hiervoor is gekeken naar de repre-
sentatief berekende stempelkracht. Voor de maat-
gevende doorsnede was dat 509 kN/m. Om dit te
kunnen overtreffen en voldoende overcapaciteit te
hebben, is ervoor gekozen om in deze fase 100
tons vijzels toe te passen (in íedere damwandkas). 

Tijdens deze fase diende er gemonitord te worden
wat de vervorming van de damwand was, wat de
aanwezige stempelkracht was en wat de reste-
rende stempelkracht bedroeg. Hiervoor is een 
protocol door Civiele technieken deBoer en 
Voorbij Funderingstechniek opgesteld, met rand-
voorwaarden afkomstig van RHDHV.  

Kwaliteitsborging laswerk
Het aanbrengen van de gestapelde 4-laags
HEM1000 was bijzonder om te doen. Het is gang-
baar om 2-laags gordingen aan te brengen, 4-laags
zorgde voor wat uitdaging. Vooral bijzonder was
de overspanning, die moest worden overbrugd
zonder consoles ertussen. Dit betekende dat de
balken deels niet ondersteund lagen en door het
eigen gewicht gingen doorbuigen. Door hier een
samengesteld profiel van te maken, kon dit worden
beperkt. 

Uiteraard was het aanbrengen van het kruis wel 
het meest uitdagende onderdeel van dit werk. zie
figuur 6 (J.P. mail toestemming) . Het was nood-
zakelijk om de grond exact op één hoogte te bren-
gen, zodat een schottenplateau tijdelijk onder-
steuning gaf aan de geprefabriceerde onderdelen.
Dit ‘bouwpakket’ was in onze lashal dusdanig voor-
bereid dat dit op het werk alleen nog hoefde te
worden gemonteerd. Eerst was het belangrijk het
middenkruis exact te positioneren en aansluitend
de grote stempelbuizen ertussen te hijsen. Som-
mige stempelbuizen wogen 18 ton, dus hierdoor
werd het manoeuvreren een hele uitdaging. De
stempelbuizen werden aan één zijde op de gording
gemonteerd en de andere zijde door middel van
een boutverbinding aan het kruis worden verbon-
den. De uitvoering hiervan kostte zo’n drie dagen
maar alles paste precies zoals bedacht.
Kwaliteitsborging laswerk

Bij al het staalwerk, maar zeker met deze complexi-
teit is een goede kwaliteitsborging noodzakelijk.
Zoveel mogelijk onderdelen van het stempelraam
zijn geprefabriceerd in de lashal van Voorbij 
Funderingstechniek.  

Voor het borgen van de kwaliteit van de laswerk-
zaamheden zijn o.a. een lasmethodebeschrijving
(LMB) en een lasmethodekwalificatie (LMK) nood-

zakelijk. De LMB is een beschrijving van de wijze
waarop de las gemaakt dient te worden door de
lasser, ook wel het recept voor de las genoemd.
Hierin staat bijvoorbeeld het type lasdraad 
benoemd, materiaaldikte, de snelheid, voorbewer-
king, benodigde voltage etc. Alle factoren die 
effect hebben op de kwaliteit van de las. Een LMB
is specifiek opgesteld voor een bepaald type 
project of object. Voorbij Funderingstechniek
heeft deze generiek opgesteld voor alle voor-
komende laswerkzaamheden aan stempelramen.
Met een lasmethodekwalificatie (LMK) kan er 
aangetoond worden dat de in de LMK beschreven
lasmethode conform de norm uitgevoerd mag 
worden en is een proefstuk door een onafhanke-
lijke deskundige zowel destructief als niet-
destructief beproefd. De lashal van Voorbij Funde-
ringstechniek is gecertificeerd conform de EN
1090 tot een uitvoeringsklasse 3.

Wij zijn als Voorbij Funderingstechniek trots op 
het project en het eindresultaat in de vorm van het
ontwerpen en plaatsen van een complex stempel-
raam op project 2Amsterdam. Wij zijn meer dan 
tevreden over de samenwerking tussen de verschil-
lende partijen, waarbij alle specialiteiten tijdig bij
elkaar kwamen en elkaar op alle fronten hebben
versterkt.  !
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