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Door Daniël van Capelleveen 

Wie een bouwkuip en fundering maakt midden in een historische 

binnenstad, moet zorgvuldig te werk gaan om schade in de omgeving 

te voorkomen. Maar wat als in de bouwkuip zelf nog eens twee 

monumentale panden staan, waarvan er een volledig gelift en 

onderkelderd wordt? Voor deze uitdagende klus werden CRUX 

Engineering b.v. en BouwRisk b.v. ingeschakeld. Zij waakten over deze 

complexe bouwsituatie, midden in de binnenstad van Amsterdam. 

Terwijl de bouw van de nieuwe universiteitsbibliotheek van de UvA op het 

Amsterdamse Binnengasthuisterrein nog in volle gang is, is het meest 



ingewikkelde en risicovolle onderdeel van het project inmiddels afgerond: 

de onderkeldering van de Tweede Chirurgische Kliniek. Door middel van 

vijzeljukken, gedragen door 650 nieuwe funderingspalen, is het pand 

voorzichtig gelift, ontgraven en onderkelderd en weer teruggezet op de 

nieuwe kelderfundering. 

Het Binnengasthuisterrein bestaat uit twee monumentale panden: de 

Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis. Beide monumentale 

panden worden onderdeel van de nieuwe campus van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen. De gebouwen worden aangevuld met een deel 

nieuwbouw en het binnenterrein wordt overkapt met een bijzondere 

kapconstructie die zich als een blad over de bestaande gebouwen 

uitstrekt. De onderkeldering van de Tweede Chirurgische kliniek biedt 

ruimte voor onder andere een fietsenstalling. De ondergrondse ruimte 

wordt doorgetrokken naar de binnentuin en vormt daar een vide, bedoeld 

centrale ontmoetingsplaats. Het ontwerp is van MVSA en 

Architectenbureau J. van Stigt. De hoofdconstructeur is Van Rossum en de 

onderkeldering is uitgevoerd door aannemer Volker Staal en Funderingen 

in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort. 

 

Plattegrond nieuwe Universiteitsbibliotheek UvA. Beeld: MVSA. 



Risico-inventarisatie en monitoring 

Bij de onderkeldering van het pand was het belangrijk dat er in en rondom 

de bouwput geen schade ontstond tijdens de werkzaamheden. Daarom 

werd CRUX samen met zusterbedrijf BouwRisk ingeschakeld door UvA 

voor de risico-inventarisatie en monitoring van de bouwput. 

CRUX is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geotechniek, 

geohydrologie en bodem. In feite kunnen zij advies geven over alles wat er 

op, in en met grond plaatsvindt en doen voorspellingen van de 

beïnvloeding van de omgeving, zeker als het gaat om complexe, 

geotechnische projecten, als deze. Zusterbedrijf BouwRisk is een 

expertisebureau dat gespecialiseerd is in monitoring van de omgeving. 

Tijdens de werkzaamheden rondom het Binnengasthuisterrein werkten de 

twee bedrijven nauw samen. 

David Hartmann, senior adviseur geotechniek bij CRUX, vertelt welke taken 

zij hadden tijdens de bouw: “Voor de universiteitsbibliotheek waren wij 

onder andere verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie. Dat betekent 

dat wij de adviezen gaven rondom de bouwput, dus wat zijn de 

vervormingsrisico’s, wat zijn de grenswaarden van de vervormingen en 

waar en wanneer moeten de vervormingen worden gemeten.” BouwRisk 

voerde vervolgens de metingen uit en rapporteerde die naar CRUX. De 

directievoering, constructeur en aannemer werden vervolgens op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen, doorgaans tijdens de periodieke 

monitoringsoverleggen. 

Doornsnede nieuwe Universiteitsbibliotheek van de UvA. Beeld: MVSA. 



 

Damwanden 

Belangrijk onderdeel van de monitoring waren de damwanden van de 

bouwkuip. Daarbinnen werd tot vijf meter diep ontgraven ten behoeve van 

de nieuwe kelder. Omdat de bestaande gebouwen midden in de bouwkuip 

staan, waren stempels van damwand tot damwand niet mogelijk. Daarom 

zijn tussen de nieuw gestorte betonnen begane grondvloer van de Tweede 

Chirurgische Kliniek en de damwanden kleine stempels geplaatst. Dit had 

als bijkomend voordeel dat het gebouw in horizontale richting meteen 

gefixeerd stond. Tijdens de onderkeldering stond dit gebouw namelijk 

volledig op jukken en verticale stempels en was de constructie relatief 

kwetsbaar. 

Tussen de damwanden en nieuwe betonvloed zijn kleine stempels aangebracht. Foto: Daniël 
van Capelleveen 



 

De Tweede Chirurgische Kliniek is op vijzeljukken geplaatst en onderkelderd. Foto: Daniël van Capelleveen 

Vervorming als eerste signaal 

Ter hoogte van de horizontale stempels is de positie van de damwanden 

gefixeerd, maar daaronder kunnen de wanden vanwege de gronddruk 

buiten de bouwput nog steeds vervormen – zeker naarmate de bouwkuip 

dieper wordt ontgraven en de gronddruk als gevolg daarvan steeds groter 

wordt. Aangezien de bouwkuip midden in de Amsterdamse historische 

binnenstad staat, kunnen vervormingen in de damwanden grote gevolgen 

hebben voor omliggende panden. Hartmann legt uit: “Als de damwand 

vervormt, is dat het eerste signaal dat het maaiveld rondom de bouwkuip 

ook kan vervormen. Dat is bij een bouwkuip middenin een weiland 

bijvoorbeeld niet zo erg, maar midden in de stad met huizen, die 

misschien wel op houten palen van slechte kwaliteit staan, kan dat tot 

schade leiden.” 

Inclinobuizen 
Om de vervorming van de damwanden te meten zijn op de damwanden 

zogenoemde inclinobuizen gelast. “Dat zijn stalen kokers met daarin een 

sensor die de scheefstand van de koker kan meten”, vertelt Marc Möhle 



van BouwRisk. “De kokers zijn loodrecht tegen de damwand gelast op de 

kritische plaatsen in de bouwput.” 

Waar die buizen precies geplaatst moeten worden en hoeveel, bepaalt 

CRUX. Hartmann: “We stellen risicoprofielen op met behulp van een 

computerprogramma. Op basis daarvan bepalen we wat de acceptabele 

vervormingen zijn en zoeken we daarbij een acceptabele oplossing.” 

Grenswaarden 
Bij dit project waren ‘gewone’ damwanden een acceptabele oplossing, 

waaraan grenswaarden van de vervorming werden gekoppeld. Möhle: “De 

grenswaarden een verzamelnaam voor twee verschillende waarden: de 

signaalwaarden en de interventiewaarden. Eerstgenoemde zijn de 

waarden waarbij we direct melding moeten maken bij CRUX van de 

vervorming, en laatstgenoemde zijn de waarden waarbij volgens de risico-

inventarisatie van CRUX direct ingegrepen moet worden.” 

  

Zicht op de vide in de binnenplaats. Foto: Daniël van Capelleveen 



 

Een deel van de nieuwe kelder is hier al zichtbaar. Foto: Daniël van Capelleveen 

Worden er waarden boven de interventiewaarde gemeten, dan wordt 

samen met de hoofdconstructeur Van Rossum de vervorming constructief 

beoordeeld. Is er sprake van vervorming, maar ligt deze onder de 

grenswaarden, dan worden ze wel gemeten en geregistreerd, maar niet 

direct gemeld. In plaats daarvan worden ze naar CRUX verstuurd in de 

vorm van een reguliere rapportage. 

Hoogtemetingen 

In de twee monumentale panden en ook op plekken in de buitengevel van 

de belendende panden zijn meetpunten in de gevels geplaatst ten 

behoeve van de hoogtemetingen. De meetpunten worden met het 

uitvoeren van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte vastgelegd. 

Vervormingen in het pand worden hiermee inzichtelijk gemaakt. “Zo’n 

instrument heeft een nauwkeurigheid van ongeveer een halve millimeter. 

In de praktijk moet je dan rekening houden met rond de 1 mm afwijking.” 



Trillingen, grondwaterstand en scheurvormingen 
Naast de hoogtemetingen en vervormingsmetingen, zijn ook de trillingen 

in de omgeving, de grondwaterstand en scheurvormingen in de panden 

gemonitord. De frequentie van de uitgevoerde metingen, inclusief de 

vervorming van de damwanden, varieerde en was afhankelijk van waar de 

werkzaamheden werden uitgevoerd en hoe groot de risico’s van de 

betreffende werkzaamheden waren ingeschat. 

 

Alle dragende wanden van het monumentale pand zijn tijdelijk ondersteund op vijzeljukken. Foto: BouwRisk 

Bijzonder project 

Tijdens het gehele project zijn nauwelijks overschrijdingen van de 

grenswaarden geconstateerd – een indicatie dat het ontwerp vooraf 

zorgvuldig was uitgedacht en de bouwwerkzaamheden naar behoren zijn 

uitgevoerd. Dat betekende overigens niet dat er tijdens het bouwproces 

geen aanleiding was tot nagelbijten. Hartmann: “Vooral het terugvijzelen 

van het pand op de nieuwe fundering was een erg spannend moment. 

Daarbij waren ook alle betrokken partijen op de bouwplaats aanwezig en 

hebben nauw samengewerkt. 



Hoewel het monitoren van risicovolle bouwprojecten CRUX en BouwRisk 

dagelijkse kost is, zullen Möhle en Hartmann de werkzaamheden aan de 

UvA niet snel vergeten. “Niet zozeer het monitoren, maar het project zelf 

maakt zo’n klus bijzonder; een kelder onder een monument maken met 

nieuwe fundering en veel vijzelwerk, dat maak je niet vaak mee”, besluit 

Möhle. 

Meet weten over dit project? Lees dan het artikel ‘Monument bij 

onderkeldering overgezet op nieuwe constructie’ in Bouwwereld #05/2021. 
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