
De ondergrond
Na de spoorwegramp in Weesp in 1918 had de 
discipline grondmechanica begin jaren dertig han-
den en voeten gekregen met de instelling van een
leerstoel aan de Technische Hogeschool Delft 
en de oprichting van het Laboratorium voor Grond-
mechanica (LGM). De daar vergaarde kennis zou
men al snel hard nodig hebben (1, 2 en 3).

Spoorlijnen van en naar Amsterdam
In de begintijd van de spoorwegen lagen de 
eindpunten van de spoorlijnen in Amsterdam aan
de rand van de toenmalige stad. De bouw van het
Centraal Station was een goede oplossing voor de
lijnen in de richtingen west, noord en oost (respec-
tievelijk Haarlem, Zaandam en Weesp).
Dat betekende echter niet dat alles wat betreft het
Amsterdamse spoorwegnetwerk eens en voorgoed

was opgelost. De treinen naar het zuiden (Utrecht)
hadden het Rhijnspoorstation (het latere station
Weesperpoort) (figuur 1) als uitvalsbasis.
De verbindingsbaan tussen het Weesperpoort-
station en het Centraal station lag langs de 
Watergraafsmeer in Amsterdam Oost op maaiveld-
niveau. Het steeds drukkere treinverkeer en de 
uitgebreide rangeerbewegingen betekenden dat
overwegen daar welhaast eindeloos lang gesloten
waren (figuur 2).
En dan was er nog het station Willemspark, vanwaar
de treinen naar de Haarlemmermeer vertrokken.
Dat station, later het Haarlemmermeerstation 
genoemd, was in Amsterdam al helemaal niet met
de rest van het spoorwegnet verbonden.

De start van de aanleg 
van de Ringspoorbaan
Ook na de bouw van het in 1889 geopende 
Centraal Station verschenen er nog diverse plan-
nen voor de bouw van nieuwe sporen. Om de stad
van de knellende banden van de bestaande lijnen
te verlossen wilde men de verhoogde ringspoor-
baan aanleggen. Met de bouw daarvan werd 
volgens (4) al in 1921 begonnen.
Meer over de werkzaamheden in Amsterdam is 
te vinden in het verslag van een bijeenkomst op 
29 juni 1921 van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs (5). Het Centraal Station werd uitge-
breid met een tweede kap, het westelijk Stations-
eiland en het Westerdokseiland werden gewijzigd
en uitgebreid en er werd een tweede viaduct langs
de Haarlemmer Houttuinen aangelegd. De goederen-
ringbaan met aansluiting op de lijn Amsterdam –
Haarlem en het rangeeremplacement te Duiven-
drecht kwamen er nog niet, maar een zandlichaam
langs toenmalige de zuidrand van de stad tot 
aan de Amstel lag er eind jaren twintig al wel. Hoe
dat werd aangelegd is te vinden in (6): zand uit 
de ontgraving voor de sluizen te IJmuiden werd
met bakken via het Noordzeekanaal naar de Amstel
gevaren en vervolgens met kiepwagentjes op een
grondverbetering ter plaatse van de uitgegraven
veenlaag aangebracht.

Spoorverbindingen: 
Spoorwegwerken Oost
Toch moest er in de jaren dertig nog meer gebeuren.
De Amsterdamse wethouder Salomon (Monne)

Figuur 2 –
Overweg 
Javastraat.

Figuur 1 – Weesperpoortstation.
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In 1921 ging de aanleg van de Ringpoorbaan in Amsterdam van start met 
de aanleg van een baanlichaam op een grondverbetering voor het gedeelte 
ten westen van de Amstel. In de jaren dertig werd er begonnen met de 
Spoorwegwerken Oost en de aanleg van de verbindingsbaan tussen de 

spoorlijn Amsterdam – Utrecht en het rangeerterrein in de Watergraafsmeer. De
grote ophogingen, de slechte ondergrond en de snelle aanleg leidden tot grond-
mechanische puzzels. Met de elementaire kennis die men in die jaren juist had
opgebouwd lukte het toch het werk tot een goed einde te brengen.
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S A M E N V A T T I N G

Rodrigues de Miranda (1875 – 1942) wierp zich op
als stimulator van een project dat veel werkgele-
genheid opleverde. Zo kwam het tot de uitvoering
van de “Spoorwegwerken Oost”, de vervanging
van het Weesperpoortstation door het Amstel-
station en de aanleg van de verhoogde verbin-
dingsbaan tussen het Amstelstation en het nieuwe
Muiderpoortstation (7). Tegelijkertijd werd begonnen
met de aanleg van een verhoogde verbindingsbaan
over een deel van de ringspoorbaan tussen Duiven-
drecht en Diemen en de bouw van een groot ran-
geerstation in de Watergraafsmeer. Helaas, de
ondergrond hier was niet zo best.

In (8) vinden we een overzicht van de stand van
zaken van de werkzaamheden op dat moment. Jean
Diederik Menno Bardet (1890-1975), ingenieur 
afdeelingschef 1e kl. der Nederl. Spoorwegen,
merkt daar op “dat men bij deze werkzaamheden
nog geen grote tegenslagen heeft gehad en dat
men er ook geen verwacht”.
Zo eenvoudig als Bardet het hier schetst zou het
echter niet gaan. Een bericht uit het Algemeen
Handelsblad van 17 maart 1937:
“Door het zand verdreven
Aan de Oud-Diemerlaan te Diemen is dezer dagen
een woonhuis komen scheef te staan, daar de
grond werd opgeperst door het zand, dat in de na-
bijheid, voor den te maken spoorwegdam, meters
hoog in het weiland ligt. De bewoners, twee be-
jaarde menschen, hebben de wijk genomen naar
een veiliger woonplaats. Daar gevaar van instorting
niet denkbeeldig is, heeft de gemeentearchitect
van Diemen, de heer J. de Boer, het perceel thans
onbewoonbaar verklaard. De gedupeerde huis-
eigenaar heeft den aannemer van het spoorweg-
werk aansprakelijk gesteld voor de schade.” 
(figuur 3, 4 en 5)

In oktober 1937 ging het nog een keer mis. De Tijd
van 24 oktober 1937 meldt onder het kopje
“De lastige veenbodem laat zich geducht gelden”
dat de gasleiding naar Weesp en Muiden zoveel
opzij schoof dat de arbeiders, belast met het 
omleggen van die leiding, die juist hun brood zaten
te eten, onmiddellijk in de benen moesten omdat
het niet verantwoord was die leiding nog langer 
in bedrijf te houden nadat een zandtreintje 28
kiepkarretjes met zand had gestort. 
In het Algemeen Handelsblad van 27 oktober 1937
is onder de kop “Persleiding Amsterdamse gas-
fabrieken geraakt” een vergelijkbaar bericht te 
vinden.

Toch niet zo gemakkelijk
In (9) schetst Bardet een genuanceerder beeld 
van de ophoogwerkzaamheden. In dat artikel
merkt hij op dat men voor de aanleg van de hoge
baan twee cunetten wilde graven en dat men de
baan wilde opspuiten tussen zandkisten die men zo
kon vormen. Anders dan gepland kwam de slappe
veenlaag en ook nog de daaronder liggende 
kleilaag echter in beweging. Had men het van 
tevoren zien aankomen, dan had men een andere
werkwijze gekozen, maar men kon niet meer terug.
Daarbij kwam nog dat het spuiten niet kon worden
onderbroken omdat het perswater voor het 
spuiten uit moest worden gedreven omdat het 
anders opgesloten zou zijn en het niet meer afge-

voerd kon worden. Het gevolg waren vrij aanzien-
lijke oppersingen. Toch lukte het uiteindelijk 
het zand met draglines op zijn plaats te schuiven.
De totale hoeveelheid zand volgens het bestek
werd niet overschreden.

Bardet: Een moeilijkheid leverde nog de aanleg van
de hooge ringbaan juist ten Noorden van den
spoorweg Amsterdam - Hilversum onder Diemen.
Hier ligt de hoge baan tussen twee gedeelten van
een Israëlietische begraafplaats, welke uit de aard
der zaak niet mocht worden verstoord, evenmin als
het bedrijf over den in exploitatie zijnde spoorweg.
Hier is het zand in den droge ingereden onder
voortdurend weggraven van een sleuf aan de west-

Figuur 3 en 4 – Algemeen Handelsblad, 1 maart respectievelijk 2 maart 1937.

Figuur 5 –
Door afschuiving 

beschadigde woning, 
Delftsche Courant 

3 maart 1937.



zijde van het stort. Hier heeft deze methode succes
opgeleverd en zijn verstoringen buiten de grens,
welke tot elke prijs vermeden moesten worden,
met weinig kostbare middelen geheel voorkomen
(figuur 6).

Stabiliteit tijdens het aanbrengen 
van een ophoging
Nicolaas Machlinus de Kanter (1873 - 1937), als
Chef van de Werken Noord der Nederlandsche
Spoorwegen betrokken bij de Spoorwegwerken
Oost, beschrijft de plannen tot Verbetering van de
Spoorweg- en Verkeerstoestanden Amsterdam
Oostzijde in twee artikelen in het tijdschrift Spoor-
en Tramwegen, respectievelijk van 26 september
1933 en van 10 oktober 1933. In die artikelen zegt
hij nog niets over de stabiliteit van de hooggelegen
baan, maar in maart 1933 was hij wel degene die in
het kader van het onderzoek naar de spoorweg-
ramp in Weesp in 1918 stabiliteitsberekeningen
langs een cirkelvormig glijvlak uitvoerde voor 
Albert Sybrandus Keverling Buisman (1890 – 1944),
de eerste hoogleraar grondmechanica en de 
oprichter van het Laboratorium voor Grondmecha-
nica.

Op 27 februari 1936 was er een afschuiving aan 
de Kruislaan (ongeveer ter hoogte van het huidige
station Science Park) opgetreden. Of De Kanter
daarvoor ook al glijvlakberekeningen heeft uitge-
voerd weten we niet. De Kanter overleed op 15 juni
1937. De blauwdruk van deze afschuiving (figuur 7)
is door Bardet in elk geval wel geparafeerd.

In het algemeen rekent men eerst naar de stabili-
teit in de eindsituatie, maar de stabiliteit direct na
het ophogen is aanzienlijk kleiner. In 1936 wist
men dat ook al wel, maar men kon er nog niet goed
aan rekenen. Gronddeeltjes hebben wrijvings-
weerstand, grondwater heeft dat niet. Karl von
Terzaghi (1883 – 1963) toonde aan dat in volledig
met water verzadigde grond de som van korrel-
spanning en waterspanning bij gelijkblijvende 
bovenbelasting constant is. Omdat water stijver is
dan een slap korrelskelet, neemt bij toename van
de belasting eerst alleen de waterspanning toe 
en pas na enige tijd, als het overspannen water is
afgevloeid, de korrelspanning. Dit wordt de 
aanpassing genoemd. Direct na het aanbrengen
van een ophoging is de wrijvingsweerstand dan
ook relatief klein en deze groeit maar geleidelijk
aan. Daarom is een ophoging kort na aanbrengen
van een ophoging minder stabiel dan na een tijd
wachten, als de ondergrond eenmaal is aangepast
aan de bovenbelasting. 

Uit (10) van de hand van Cornelis Biemond (1899 –
1980), Chef der Afdeeling Bruggen bij den Dienst
van Publieke Werken te Amsterdam, blijkt dat men
destijds al heel goed begreep wat er gebeurde:  
De slechte lagen bleven gevaarlijk, zoolang de 
inwendige waterdruk sterk bleef toenemen met
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Figuur 6 – Ringbaan bij de Israëlitische begraafplaats te Diemen.

Figuur 8 – dwarsprofiel Amsterdam – Utrecht.

Figuur 9 –
Dwarsprofiel 
Amsterdam – 
Utrecht.
Rechts de 
door Biemond
geconstrueerde
Berlagebrug,
geopend in
1932.

Figuur 7 – Afschuiving bij de Kruislaan.
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het verhoogen van de bovenbelasting; de water-
druk in deze lagen moet worden beschouwd niet
als de hydrostatische druk, maar als die van in 
de poriën opgesloten water, dat de grondkorrels
van elkaar houdt en bij toename van den druk op
spanning komt. In normale (zand-) lagen stijgt de
stijghoogte van het water niet bij verhooging van
de bovenbelasting (de „aantrekking" van het
grondwater, hetwelk een ander verschijnsel is,
daargelaten); zijn de bodemlagen slecht en 
voornamelijk kleiachtig, dan wordt de meerdere
bovenbelasting niet overgedragen van korrel op
korrel naar den ondergrond, maar is het mogelijk
dat het vastgehouden water onder druk komt. Dit
beteekent, dat deze bodemlagen vloeibaar blijven
of worden en dat daarin een alzijdige vloeistofdruk
optreedt. Alleen daardoor zijn de quasi-vulcani-
sche uitbarstingen te verklaren. De waarnemingen,
met deze filterbron verricht, stemmen met boven-
staande beschrijving overeen.

Uit het jaarverslag van het LGM over 1937 blijkt
dat nog maar net een begin gemaakt was met 
het meten van waterspanningen om te voorspellen
hoe groot of klein de stabiliteit van een ophoging
direct na het aanbrengen van die ophoging zou zijn
en om te bepalen hoe lang men moest wachten tot
de grond voldoende zou zijn aangepast.

Biemond gaat wel in op de relatie tussen stabiliteit
en waterspanningen. Hij noemt in zijn artikel zijn
samenwerking met Keverling Buisman en geeft aan
dat metingen aan de Dijksgracht in Amsterdam
hadden aangetoond dat inwendige waterdrukken
meetbaar zijn en dat “bij hooge belasting elke 
verdere belasting voor 100% door toename van 
de waterdruk wordt gedragen”. 

Pas in 1939 werd dit type metingen meer gemeen-
goed. Uit het jaarverslag 1939 van het LGM: 
Tijdens de uitvoering kan men door middel van het
meten van waterspanningen in den ondergrond
een controle op de werkwijze verkrijgen. Een 
apparaat voor het meten van deze waterspanningen

werd dit jaar veel verbeterd en vond op veel 
werken toepassing. 
In (11) wordt voor de baanverbetering in Oudewa-
ter een beschrijving gegeven van een kwikwater-
spanningsmeter zoals men die in 1942 gebruikte.

Zakkingen op de lange termijn
Keverling Buisman was begonnen als hoogleraar
Algemene Mechanica. In 1933 had hij met Johan-
nes Lohmann (1908 - 1996), de latere president-di-
recteur van NS, samengewerkt aan het tot stand
komen van de VOSB, de voorschriften voor het
ontwerpen van stalen bruggen. Lohmann was
werkzaam bij de afdeling Weg- en Werken van de
NS in Utrecht en hij werkte op zijn beurt samen met
Hermannus Gerardus Johan Schelling (1888 –
1978), de ontwerper van het Amstelstation.

De ophoging voor het Amstelstation was niet gering
(figuur 8, 9 en 10). Het voorplein van het station lag
op NAP – 5 m, het niveau van de Watergraafsmeer.
Het stationsplein lag op NAP + 2,3 m maar de spo-
ren lagen op NAP + 7 m, zodat hier een ophoging
van in totaal 12 m nodig was.
Alle tijd die men had moest men hier gebruiken om
zo snel mogelijk van de wateroverspanningen af te
komen. Methoden om de aanpassing te versnellen,
zoals verticale drainage, bestonden nog niet. Wel
werd een bronbemaling toegepast om het spuit-
water zo snel mogelijk af te voeren.

Keverling Buisman heeft op drie plaatsen lange ter-
mijn zakkingsmetingen laten uitvoeren ter onder-
bouwing van zijn theorie m.b.t. het seculair (=
eeuwigdurend) effect: het proefvak Stolwijk (goed
gedocumenteerd), de toegangsweg Gouda (Burge-
meester Jamessingel, enige gegevens bewaard) en
het Amstelstation (medio jaren vijftig besproken
door Emmericus Carel Willem Adriaan Geuze (1906
– ca.1987) in (12), weinig gegevens overgeleverd).

Lohman geeft in (13) een zakkingsgrafiek als func-
tie van de tijd na het stapsgewijs aanbrengen van
de ophoging bij het Amstelstation. Hij extrapo-

leert de zakkingsmeting naar 100 jaar na ophogen
(figuur 11).

Keverling Buisman geeft dezelfde grafiek (figuur
12) meer gedetailleerd weer in (14). Daar vinden
we ook meer over de grootte (12 m) en het belas-
tingsschema van de ophoging.
In (15) bespreekt Keverling Buisman dit verloop.
Hij noemt wel de consequenties van de waterover-
spanningen voor het zettingsverloop, maar niet die
voor de stabiliteit. Uiteindelijk komt het hele werk
wel tijdig gereed, zoals beschreven in (16) van
Arend Plomp (1884-1964), chef Nieuwe Werken
der Nederlandsche Spoorwegen.

Hoe liep het af met 
de ringspoorbaan?
Na de oorlog lag er in het niet afgemaakte deel van
de ringspoorbaan al een aantal stalen bruggen. 
Die werden toen verwijderd en gebruikt om elders
vernielde bruggen te vervangen.

Figuur 10 –
Ophoging 
Amsterdam Amstel,
doorsnede.

Figuur 11 – Zak-
king Amstelstation

berekend en geme-
ten door Lohman.

Figuur 12 – Zakking Amstelstation 
geïnterpreteerd door Keverling Buisman.
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Dat station Willemspark alleen verbonden was 
met de Haarlemmermeer maar niet met de andere
Amsterdamse stations was niet zo’n probleem
want de lijnen naar de Haarlemmermeer waren 
in die tijd nog maar van geringe betekenis. Wel
ontstond er in de wederopbouwjaren direct na de
oorlog een plan om een ondergronds station ter
plaatse van het Leidseplein via een ondergrondse
(kruisingvrije) spoorlijn onder de Lairessestraat en
de Cornelis Krusemanstraat met het Haarlemmer-
meerstation te verbinden, het plan Plomp (17).
Vanuit het centrum van Amsterdam was dan, via de
Haarlemmermeerlijn, om het Amsterdamse Bos
heen, Schiphol te bereiken. Financieel was dit toch
wel een beetje erg hoog gegrepen.

De Schiphollijn werd uiteindelijk pas een kleine 50
jaar later aangelegd, niet over de Haarlemmer-
meerspoorlijn maar over de zuidelijke, en later ook
de westelijke tak van het tracé van de ringspoor-
baan. Toen de lijn van Schiphol naar Leiden nog
niet gereed was, konden de sporen van de Haar-
lemmermeerspoorlijn nog wel worden gebruikt
voor de uitwisseling van reizigersmaterieel voor 
de Schiphollijn. Nu worden het Haarlemmermeer-
station en de sporen langs het Amsterdamse Bos
alleen nog gebruikt door de elektrische museum-
tramlijn van Amsterdam naar Amstelveen en Boven-
kerk. Via de verlenging van vroegere sneltramlijn

51 zal de nieuwe tramlijn 25 het Amsterdamse 
station Zuid WTC aan de ringspoorbaan echter
toch nog gaan verbinden met het oude stationnetje
van Uithoorn aan de Haarlemmermeerlijn.
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