
Inleiding
Uit het eerder verschenen deel 1 (zie Geotechniek
september 2012) bleek dat bij het ontwerp van de
bouwkuip en de fundering met name de omge-
vingsbeïnvloeding een belangrijke rol speelde. De
draagkracht van de bestaande palen van het pand
en de verplaatsingen van het gebouw die ontstaan
door de relatief zeer diepe bouwkuip naast deze
palen spelen een belangrijke rol. Gezien de asym-
metrische geometrie van de bouwkuip, de com-
plexe fasering en de nabijheid van diverse
belendingen zijn de bouwkuip- en vervormingen-
berekeningen uitgevoerd met het eindige elemen-
ten model (EEM) computerprogramma Plaxis. De
resultaten van de Plaxis berekeningen zijn
 gebruikt om de verplaatsingsinvloed van de ont-
graving van de bouwkuip op het bestaande pand
te bepalen. Het gaat hierbij om de momenten in de
bestaande houten palen en om de zakking van de
houten palen als gevolg van grondontspanning
door ontgraven. Het zakken van de bestaande
 funderingspalen leidt tot vervormingen in het

pand van het Conservatoriumgebouw welke zijn
 getoetst aan de hand van een schadepredictie. 
Dit deel beschrijft hoe de bouwwerkzaamheden
zijn gemonitord, welke onvoorziene gebeurtenis-
sen zijn opgetreden en hoe daarop gereageerd is
om de omgevingsbeïnvloeding binnen toegestane
grenzen te houden. 

Monitoringsplan
Voorafgaand aan de werkzaamheden is een moni-
toringsplan opgesteld. In het monitoringsplan zijn
de op basis van de uitgevoerde risicoanalyse af-
geleide grens- en alarmwaarden opgenomen. De
 monitoring voor dit project heeft bestaan uit:
– deformatiemetingen aan de panden
– inclinometingen damwand
– trillingsmetingen
– meting van de grondwaterstand
In de gevels grenzend aan de binnenplaats zijn
hoogtebouten aangebracht om de verticale ver-
plaatsing gedurende de werkzaamheden te moni-
toren. Om verschilzettingen in het gehele pand te

kunnen bepalen zijn ook in de buitengevels (aan de
straatzijde) een twaalftal hoogtebouten geplaatst. 
In tabel 1 is een hoeveelhedenstaat gegeven van
de uitgevoerde monitoringswerkzaamheden. De
vervorming van de damwanden is gemeten met
behulp van vijftien inclinometers. De inclinometin-
gen zijn uitgevoerd om tijdens elke karakteristieke
bouwfase een vergelijking te kunnen maken
 tussen de gemeten en de berekende damwandver-
vormingen en de zakking van de hoogtebouten.
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Figuur 1 – Overzicht hoogtebouten en inclinometers. Figuur 2abc – Drukken damwanden.



Uitbuiging van een damwand leidt namelijk tot
grondvervormingen aan de actieve zijde, maar
hoeft niet altijd te leiden tot zakking van het pand.
figuur 1 geeft een overzicht van de locatie van de
uitgevoerde inclino- en hoogtemetingen.

De damwanden zijn hydraulisch gedrukt op korte
afstand (< 1,5m) van de gevel (figuur 2abc). De tril-
lingen tijdens het inbrengen van de damwanden
zijn gemonitoord door ‘meelopende’ trillingsme-
ters langs de gevel en trillingsmeters in het ge-
bouw. Om de trillingen ten gevolge van het
bouwverkeer te meten zijn ook aan weerszijden
van de ingang van de bouwplaats aan de Paulus
Potterstraat trillingsmeters geplaatst. Omdat dit
de enige toegang tot de bouwplaats vormde was
de intensiteit van bouwverkeer hier zeer groot.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is met alle
betrokkenen partijen uitgebreid gecommuniceerd
over de mogelijke maatregelen welke genomen
kunnen worden bij overschrijding van de gestelde
grenswaarden. De filosofie hiervan is dat doordat
iedereen vóóraf op de hoogte is van welke maat-
regelen genomen kunnen, vertraging van de
bouwwerkzaamheden bij overschrijding van de
grenswaarden zoveel mogelijk kan worden voor-
komen. De mogelijke maatregelen varieerden van
bijvoorbeeld voorboren bij het inbrengen van de
damwanden tot het plaatsen van een extra stem-
pelraam en het versterken van de bestaande fun-
dering. 

Vergelijking metingen en predictie
In figuur 3 zijn de berekende en de gemeten maxi-
male uitbuiging van de damwanden in de diepe
bouwkuip naast elkaar gezet. De metingen zijn ge-
presenteerd voor één locatie en na twee verschil-
lende bouwfasen. In de eerste gepresenteerde
bouwfase is in sleuven ontgraven om de stempels
te plaatsen. De tweede meting is uitgevoerd
na het droog ontgraven van de diepe bouwkuip
tot NAP -6,1m. Dit was tevens de maatgevende
bouwfase voor de horizontale uitbuiging van de
damwanden. De maximaal gemeten damwand-
uitbuiging bedraagt 41mm, hetgeen redelijk over-
een komt met de verwachte uitbuiging van 36mm.
Uit de inclinometingen blijkt duidelijk dat de
 damwand tijdens de sleufontgraving minder is

verplaatst dan op basis van de berekening werd
verwacht. Dit is te verklaren doordat de bereke-
ningen zijn uitgevoerd met een ‘gesimplificeerd’
2D model waardoor het 3D effect van een sleu-
fontgraving niet geheel correct kan worden gemo-
delleerd. Bovendien bleek achteraf dat juist op
deze locatie over een bepaalde breedte de sleuf
voor het stempel breder was gegraven dan voor-
zien (en berekend). De directe terugkoppeling van
de meting heeft daarbij geholpen betrokken
 partijen ervan te overtuigen dat integraal ontgra-
ven (in plaats van in sleuven) voor het aanbrengen
van de stempels geen optie was. 

Zoals uit figuur 3 valt op te maken lopen de ver-
vormingen van de damwanden in de maatgevende
bouwfase minder snel terug dan verwacht. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lagere
stijfheid van de grondlagen direct onder het
 Hollandveen dan aangenomen in de berekening.
De uitgevoerde hoogtemetingen aan het Conser-
vatoriumgebouw lieten echter geen overschrij-
ding van de gestelde alarmwaarden zien, zodat de
werkzaamheden konden worden voortgezet.

Value engineering en incidenten
De nauwe samenwerking en goede communicatie
tussen opdrachtgever (Alrov Group / IQNN  Vast-
goed), constructeur (Van Rossum Raadgevend
 Ingenieurs), geotechnisch adviseur (CRUX Engi-
neering), aannemer (Strukton) en fundering
 onderaannemer (Van ‘t Hek) bij de bouw en het
monitoren, heeft drie keer bewezen van groot nut

te zijn. Voor en tijdens de bouw moest er drie keer
snel gereageerd worden op (deels) onvoorziene
omstandigheden die geleid hebben tot aanpassin-
gen van het oorspronkelijke bouwplan: 
1. bij een optimalisatieslag (vóór aanvang van de
bouw), 
2. incident 1: tijdens het verzakken van het
 stempel op NAP-5,0m in de diepe bouwkuip en 
3. incident 2: bij zakking van het pand Paulus
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Samenvatting
In dit tweede deel van twee artikelen over de verbouwing van het Conservatori-
umgebouw in Amsterdam wordt nader ingegaan op het monitoringsplan en de
 relatie tussen de predictie en monitoringsresultaten. Specifiek wordt aangetoond
hoe deze combinatie heeft geleid tot value engineering en hoe een tweetal

 incidenten, die een aanzienlijke vertraging hadden kunnen veroorzaken, zonder
noemenswaardige problemen en/of vertraging zijn opgelost. Monitoring en een
goede en open communicatie speelden hierbij een belangrijke rol.

Figuur 3 - Gemeten en berekende uitbuiging 
damwanden (inclinometer 11).

Materieel Aantal sensoren c.q. meetpunten

Meetbouten aan buitengevels 12
Meetbouten gevels 

langs damwand 34
Inclinometers 15
Trillingsmeters 1 set à 4 sensoren tijdens inbrengen damwanden

5 enkele sensoren meting bouwverkeer 
Peilbuizen 15 freatisch grondwaterstand

2 peilbuizen in de wadzandlaag
2 peilbuizen in het 1e watervoerend pakket

Tabel 1   Hoeveelhedenstaat monitoring
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Figuur 4 – Inspectie gording 2e stempellaag. Figuur 5 – Inclinometingen tot en met verzakken stempel -5,0m.

Tabel 2  -  Bouwfasering
Oorspronkelijk ontwerp Mv-stempel en jetgroutstempel Stempel -5,0m in put A verzakt Verzakking pand Paulus

eruit; sleufontgraving Potterstraat 44

A, B: damwanden aanbrengen A, B: damwanden aanbrengen A, B: damwanden aanbrengen A, B: damwanden aanbrengen
A, B: maaiveldstempel (geen mv-stempel meer)
A: ontgraven -2,0m; gws -2,0m A, B: droog ontgraven in A & B: droog ontgraven in A & B: droog ontgraven in 

sleuven -2,3m 1:2 sleuven -2,3m 1:2 sleuven -2,3m 1:2
A, B: stempel -1,5m aan A, B: stempel -1,5m aan A, B: stempel -1,5m aan A, B: stempel -1,5m aan
B: aanvullen tot boven mv B: aanvullen tot boven mv B: aanvullen tot boven mv B: aanvullen tot boven mv 
A: droog ontgraven -5,5m A: droog ontgraven -5,5m A: droog ontgraven -5,5m A: droog ontgraven -5,5m 
A: stempel -5,0m aanbrengen A: stempel -5,0m aanbrengen A: stempel -5,0m aanbrengen A: stempel -5,0m aanbrengen 
A: droog ontgraven -6,1m A: droog ontgraven -6,1m A: droog ontgraven -6,1m A: droog ontgraven -6,1m 
A: waterpeil omhoog +0,0m A: waterpeil omhoog +0,1m A: waterpeil omhoog +0,1m A: waterpeil omhoog +0,1m 
A: nat ontgraven -10,9m A: nat ontgraven -10,9m A: nat ontgraven -10,9m A: nat ontgraven -10,9m 
A: onderwaterbeton A: onderwaterbeton A: onderwaterbeton A: onderwaterbeton
A: droogzetten put A: droogzetten put A: droogzetten hart stempel -5,0m A: droogzetten hart stempel -5,0m

A: stempel -5,0m weg A: stempel -5,0m weg
A: waterstand verlagen tot -6,5m A: waterstand verlagen tot -6,5m
A: waterstand omhoog +0.1m A: waterstand omhoog +0.1m 
A: stempel -5,0m herstellen A: stempel -5,0m herstellen
A: droogzetten put A: droogzetten put

B: droog ontgraven -4,5m B: droog ontgraven -4,5m B: droog ontgraven -4,5m
B: stempel -4,0m aanbrengen B: stempel -4,0m aanbrengen B: stempel -4,0m aanbrengen 

B: voorspannen stempel -4,0m
met 150 kN/m'

B: droog ontgraven -6,1m B: droog ontgraven -6,1m B: droog ontgraven -6,1m
A: vloer -8,4m aanbrengen A: vloer -8,4m aanbrengen A: vloer -8,4m aanbrengen A: vloer -8,4m aanbrengen 
A: Stempel -5,0m weg A: stempel -5,0m weg A: stempel -5,0m weg A: stempel -5,0m weg
A: vloer -3,2m; tussenwanden A: vloer -3,2m en +0,545m aanbrengen A: vloer -3,2m en +0,545m A: vloer -3,2m en +0,545m
A: tijdelijk mv-stempel aan; A: stempel -1,5m weg A: stempel -1,5m weg A: stempel -1,5m weg
stempel -1,5m weg A: vloer +0,545; tussenwanden A: mv-stempel weg

B: mv-stempel aanbrengen en 
jetgroutstempel aanbrengen
B: droog ontgraven -6,1m
B: vloer -5,335m aanbrengen B: vloer -5,335m aanbrengen B: vloer -5,335m aanbrengen B: vloer -5,335m aanbrengen

B: stempel -4,0m weg B: stempel -4,0m weg B: stempel -4,0m weg
B: vloer -2,7m; vloer +0,36m; B: vloeren -2,7m en +0,365m B: vloeren -2,7m en +0,365m B: vloeren -2,7m en +0,365m
tussenwand; mv-stempel weg      aanbrengen 

B: stempel -1,5m weg B: stempel -1,5m weg B: stempel -1,5m weg



 Potterstaat 44 bij de ondiepe bouwkuip B ter
plaatse van de toegangsweg.

Alvorens nader in te gaan op genoemde drie ont-
werpwijzigingen wordt verwezen naar het over-
zicht van de bouwfasering en de wijzigingen en
maatregelen zoals weergegeven in tabel 2. Met
rood lettertype zijn de wijzigingen dan wel de
maatregelen aangegeven die doorgevoerd wer-
den. De nummers in de tabel corresponderen met
bovengenoemde nummers. De in de tabel ge-
bruikte peilmaten zijn gegeven ten opzichte van
NAP. 

In figuur 9ab is een overzicht van de complete
bouwkuip opgenomen. Alvorens in detail op de
ontwerpwijzigingen in te gaan wordt eerst nog een
korte beschrijving gegeven van het bouwkuipont-
werp:
De ontgravingen op de binnenplaats van het con-
servatoriumgebouw bestaan uit een diep (A) en
een ondiep (B) gedeelte. Het diepe gedeelte A is
nat ontgraven tot NAP-10,9m waarna geschroefde

palen zijn aangebracht en de afsluiting is gereali-
seerd met onderwaterbeton, waarna de put kon
worden drooggezet. Het ondiepe gedeelte B is
droog ontgraven tot NAP-6,1m. In beide kuipen
zijn de wanden AZ26-700 gestempeld met twee
stempelframes. Het bovenste stempel lag in beide
kuipen op NAP-1,5m. Het tweede stempelframe
lag in deel A op NAP-5,0m en in deel B op
NAP-4,0m.

Optimalisatie
Aanvankelijk was het de bedoeling om in beide
 gedeelten A en B op maaiveldniveau (circa
NAP+0,5m) een stempelframe aan te brengen
zodat de damwand niet uit zou kragen bij de
 ontgraving ten bate van het aanbrengen van het
stempel op NAP-1,5m. Dit stempelniveau was in
het bijzonder gekozen omdat de kespen van de
fundering van het belendende gebouw zich daar
bevonden. 

Kort voordat met de bouw begonnen zou worden
bleek dat er in het pand overal een souterrain met

voldoende constructieve sterkte aanwezig was.
Deze gunstige informatie maakte het mogelijk om
het ontwerp te optimaliseren, omdat door de aan-
wezigheid van het souterrain de gronddruk aan de
actieve zijde van de grondkering lager is dan oor-
spronkelijk werd aangenomen. Het 1e stempel op
maaiveldniveau in het oorspronkelijk ontwerp van
de diepe bouwkuip kon hierdoor komen te verval-
len, met als bijkomend voordeel dat de aannemer
nu direct middels een ponton varend ‘bovenop’
het (oude 2e, NAP -1,5m) stempelraam de palen
kon installeren figuur 8, in plaats van eerst te moe-
ten overpakken van het eerste stempelraam. 
Omdat het stempel met hart op NAP-1,5m bij het
ontbreken van het maaiveldstempel nu in een vrij
grote ontgravingsstap moest worden aange-
bracht, moest wel in sleuven worden ontgraven om
deze zonder te grote vervormingen aan te kunnen
brengen. Er is overigens wel eerst nog onderzocht
of het stempel op NAP-1,5m hoger geplaatst kon
worden, hetgeen echter niet mogelijk bleek in ver-
band met de minimaal benodigde waterdiepte in
de bouwkuip voor het varend ponton. 
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Figuur 6 – Inclinometers.

Figuur 7 – Verplaatsingen PP44.

Tabel 3 - Vergelijking maximale damwandverplaatsing oorspronkelijk 
bouwfasering en na uitval stempel -5,0m

Bouwstap Oorspronkelijk Met calamiteit en 
herstelmaatregel

A: nat ontgraven -10,9m en 27,1 (1) 27,1 (1)
onderwaterbeton

A: droogzetten hart stempel 5,0m n.v.t. 26,6
A: stempel -5,0m weg n.v.t. 34,4 (3#)
A: waterstand verlagen tot -6,5m n.v.t. 35,5
A: waterstand omhoog +0.1m n.v.t. 27,3 (4#)
A: stempel NAP-5,0m herstellen n.v.t. 27,3

A: droogzetten put 26,6 (2) 28,5 (5#)
B: droog ontgraven -4,5m 27,8 31,1
B: droog ontgraven -6,1m 28,3 31,3
B: stempel -1,5m weg 36,4 37,5

(1) Nummers tussen haakjes komen overeen met nummers in AFB-6

Figuur 8 – Aanbrengen palen.



Een andere wijziging was het komen te vervallen
van een oorspronkelijk bedacht jetgroutstempel
in de Wadzandlaag onder de ondiepe ontgraving
B. In plaats van het jetgroutstempel werd een
stempelframe op NAP-4,0m in de ondiepe bouw-
kuip noodzakelijk. 
Al met al hebben deze wijzigingen een besparing
opgeleverd die ruimschoots groter was dan de
extra engineeringskosten en zijn daarmee dus een
goed voorbeeld van value engineering.

Incident 1: Stempeluitval
Nadat de diepe bouwkuip A op ontgravingsdiepte
was en het aangebrachte onderwaterbeton vol-
doende was uitgehard, kon begonnen worden
met het droogzetten van de put. Op dat moment
waren de beide stempellagen op NAP-1,5m en op
NAP-5,0m actief. Bouwkuip B was nog niet ont-
graven. Wel waren in deel B de damwanden en het
bovenste stempel op NAP-1,5m aanwezig en de
grond aangevuld tot maaiveldniveau. Tijdens het
droogzetten van de diepe bouwkuip, toen het wa-
terpeil op circa NAP -5,0m was en de tweede
stempellaag door het dalende waterpeil zichtbaar
werd, bleek een gedeelte van het stempelframe
op NAP-5,0m te zijn weggezakt. De situatie op dat
moment is weergegeven in figuur 9a. 

Door de positie van de stempelbuizen en het ui-
teraard horizontale waterniveau was een en ander
voor de oplettende toezichthouder direct zicht-
baar. De verzakking werd visueel vastgesteld op
maximaal circa 0,8m. De aannemer is vervolgens
onmiddellijk gestopt met het droogmalen van
de bouwkuip. Het vermoeden bestond dat de
 console waarop de gording rust bij de graafwerk-
zaamheden door de machine geraakt was en daar-
door was losgeraakt. Dit kon echter pas definitief
worden vastgesteld na een inspectie (figuur 4).

Om een en ander te kunnen inspecteren moest het
waterpeil in de put met 1,5m verlaagd worden tot
NAP-6,5m, dat wil zeggen tot onder de onderkant
van het stempelframe. Het waterpeil mocht ech-
ter pas verlaagd worden nadat rekenkundig was
vastgesteld dat de extra uitbuiging van de dam-
wanden als gevolg van de verminderde waterdruk
en het deels uitvallen van de stempeling aan-
vaardbaar was. De stempels moesten vervolgens
ook weer hersteld worden. Om het stempel zo
strak mogelijk terug te kunnen plaatsen is een
werkwijze bedacht waarbij het waterpeil in de
bouwkuip maximaal omhooggezet (NAP+0,1m)
werd, zodat de damwand enigszins tegen de
grond in geduwd zou worden. Duikers hebben
vervolgens het frame op de juiste plaats terug -
gezet en gefixeerd. 
Zowel de peilverlaging voor de inspectie als de
herstelmaatregelen zijn met Plaxis doorgerekend

24 GEOT ECHNIEK – Funderingsdag 2012 Special

Figuur 9a-b – Totaaloverzicht bouwkuip (ten tijde van incident 1).

Figuur 10 – Overzicht diepe bouwkuip A na ontgraven.



alvorens ze werden uitgevoerd. Hierdoor kon
vooraf een analyse gemaakt worden van de gevol-
gen en de effectiviteit van de maatregelen. Door
de uitgekiende frequentie van de inclinometingen
was het bovendien mogelijk om op basis van de
 situatie net voor het incident vast te stellen dat de
damwand tot op dat moment zich had gedragen
conform de verwachting. Ook de belendende
 panden waren niet verzakt.
Ter vergelijking van de geplande bouwfasering en
de fasering na uitval van het stempel op NAP -5,0m
en het herstel van dit stempel, zijn de maximale
berekende horizontale verplaatsingen van de
damwand weergegeven in figuur 5 en TABEL-3.
De berekende maximale damwandverplaatsing na
wegvallen van het stempel bedraagt circa 3,5cm.
De maximaal gemeten damwandverplaatsing ter
plaatse van inclinometers 7, 8 en 9 na het verzak-
ken van het stempel op NAP-5,0m bedraagt circa
2,6cm. Dit is minder dan de berekende 3,5cm.
De gemeten en berekende vervormingen vallen
binnen de gestelde grenswaarde van de damwan-
duitbuiging van 4,0cm. De metingen van inclino-
meters 7, 8 en 9 zijn weergegeven in figuur 6. 

Door het snelle ingrijpen van de toezichthouder en
de onmiddellijke implementatie van de monito-
ring en berekeningen, kon de aannemer binnen
twee weken het herstel van het stempelraam uit-
voeren en kon de bouwkuip zonder noemenswaar-
dige vertraging worden afgebouwd figuur 10.

Incident 2: Zakking pand 
Paulus Potterstraat 44
Begin november 2009 begon het pand aan de Pau-
lus Potterstraat naast de toerit van de bouwplaats

(figuur 11a) tijdens het droog ontgraven van de
ondiepe put te zakken. De grootste zakkingen
werden gemeten bij de hoek van het pand het
dichtst bij de ontgraving (figuur 11b). Nadat dit
geconstateerd werd, is in november in overleg met
de opdrachtgever, de aannemer en Bouw- en Wo-
ningtoezicht Amsterdam de meetfrequentie opge-
voerd tot bijna dagelijks meten in combinatie met
een regelmatige visuele inspectie van het pand. Er
was op dat moment nog geen aanleiding om de
bouw stil te leggen. De hoogtemetingen zijn weer-
gegeven in figuur 7.

Begin december was ontgraven tot circa NAP-
2,0m en de gemeten zakking op dat moment be-
droeg maximaal 16mm. Het stempelframe op
NAP-1,5m was al aangelegd tegelijk met de bouw
van de diepe put. Opmerkelijk is dat er toen nog
geen zakkingen waren opgetreden. Na een reken-
kundige analyse is besloten om volgens het oor-
spronkelijke plan in den droge verder te graven tot
NAP-4,5m om het stempelframe op NAP-4,0m te
kunnen plaatsen. Als maatregel om verdere zak-
kingen van het pand te minimaliseren is wel beslo-
ten om de stempels op NAP-4,0m voor te spannen
met een voorspankracht van 150 kN/m’. Door het
voorspannen is er een kleinere afname van de
gronddruk aan de actieve zijde van de grondkering
waardoor de draagkracht van de palen van het
pand minder beïnvloed wordt (figuur 11c). Het
voorspannen was niet voorzien in het oorspronke-
lijk ontwerp. 
Zoals gezegd was het bovenste stempelframe al
aanwezig sinds het maken van de diepe bouwput.
Deze stempels zijn niet voorgespannen. Volgens
de berekeningen kon de maximale uitbuiging van

de damwand door het voorspannen met circa 1cm
worden gereduceerd ten opzichte van situatie
zonder voorspannen.

Conclusie
De verbouwing van het de voormalige Rijkspost-
spaarbank in Amsterdam tot luxe vijfsterren Con-
servatorium hotel is vanuit geotechnisch perspec-
tief zeer succesvol verlopen. Door een uitgekiend
geotechnisch ontwerp en een uitvoerige risicoa-
nalyse van de vervormingen van het gebouw
vooraf in combinatie met nauwgezette en pro/ac-
tieve monitoring en een goede communicatie tij-
dens de uitvoering hebben incidenten niet geleid
tot significante meerkosten en/of vertraging. De
investering die dit heeft gevraagd is in relatie tot
de potentiele kosten van een dergelijke vertraging
ruimschoots terugverdiend. �
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Figuur 11a-b-c – Inrit bouwkuip voor (a), tijdens (b) incident 2 en na completering (c).
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