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Inleiding 
 
Amsterdam staat aan de vooravond van de restauratie van een van de oudste en 
belangrijkste gebouwen van de stad. Uniek is bovendien dat onder dit gebouw de 
oudste brug van Amsterdam verscholen gaat.  
 
In dit rapport worden de gezamenlijke resultaten gepresenteerd van de 
ontwerpstudie met betrekking tot het funderingsherstel van de Waag. Dit rapport is 
bedoeld om betrokken partijen en bestuurders een globaal inzicht te geven in de 
verschillende mogelijkheden van herstel.  

 
Projectdefinitie 
 
Het primaire doel is een geschikte uitvoeringssystematiek te ontwerpen zodat voor 
de gehele Waag uiteindelijk een stabiele en duurzame fundering ontstaat. Direct 
zal verdere achteruitgang van de Metselaarstoren zoveel mogelijk worden 
voorkomen.  
 
Secundair zullen alle werkzaamheden voor na het funderingsherstel worden 
bepaald zodat de Waag circa tien jaar geen ingrijpend onderhoud behoeft. De 
benodigde werkzaamheden aan de metselaarstoren zullen daarbij een van de 
belangrijkste zijn. Een volledige restauratie van de Waag zal nu niet aan de orde 
zijn.  

 
Resultaat 
 
De rapportage van de ontwerpstudie is het resultaat van een samenwerkings-
verband van gemeentelijke expertise met externe experts. Er wordt op basis van 
de studie uiteindelijk door de werkgroepleden en de stuurgroepleden een advies 
uitgebracht richting B&W en Raad voor een te kiezen variant.  
 
In de ontwerpstudie worden diverse opties voor het funderingsherstel uitgewerkt. 
Hierop kan uiteindelijk een gedegen politieke en maatschappelijke beslissing over 
de ingreep worden genomen. Er kan op basis van de studie een goede afweging 
plaatsvinden over: 
 
� de garantie van herstel van het gehele monument 
� de duurzaamheid van het herstel 
� de ingrepen aan (delen van) het monument 
� de risico`s ten tijde van het herstel  
� het verschil in kosten 
� de consequenties voor de gebruikers en de omgeving 

Leeswijzer  
 
Het rapport is opgedeeld in drie delen.  
 
In deel A, het algemene gedeelte wordt ingegaan op de aanleiding, de noodzaak 
en de huidige stand van zaken. 
 
In deel B wordt het funderingsherstel vanuit de verschillende disciplines 
beschreven. Er wordt een eerste afweging gedaan voor de verder uit te werken 
varianten. 
 
Deel C bevat de vier overgebleven varianten, de conclusies en aanbevelingen 
voor het mogelijke funderingsherstel. 
 
 
 

 
Detail met de Sint-Anthonispoort Cornelis Anthonisz. uit 1544  
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Aanduiding onderdelen 
 
In het rapport wordt op diverse plaatsen gesproken over de hoofdpoort, voorpoort 
en de Metselaarstoren. In bijgaand figuur worden deze onderdelen aangeduid. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E = Sint Eloystoren; K = gevel richting de Kloveniersburgwal; L = Sint Lucastoren; Z = gevel richting de 
Zeedijk; M = Metselaarstoren, G = gevel richting de Geldersekade, S = Schutterstoren; TA = Theatrum 

Anatomicum toren; SB – gevel richting de Sint Antoniebreestraat; Km = Klompenmakerstoren 

 
 

 
Impressie Nieuwmarkt op voorpoort de Waag (entree) 

 

 
Situatie met aanduiding 
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A.1. Aanleiding 
 
In de afgelopen decennia heeft er aan de Waag diverse keren herstel plaats 
gevonden, veelal in combinatie met funderingswerkzaamheden. De laatste grote 
restauratie heeft plaats gevonden in 1993. Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd, 
die de ernst van de situatie met betrekking tot de fundering aangeven. 
 
In 1987 is door het bureau Grondmechanica van de Dienst Openbare Werken 
Amsterdam onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de fundering. Dit onderzoek 
was gericht op de noordoostelijke en zuidoostelijke torens, die enigszins de 
neiging tot dompen vertoonden. In 1988 is de fundering van beide torens versterkt 
door middel van partieel funderingsherstel. 
 
De noordoostelijke toren is overigens al eerder in 1892 en 1934 onderzocht naar 
aanleiding van vermeende gebreken aan de fundering. Vanaf 2009 wordt 
onderzoek gedaan naar één specifiek onderdeel van de Waag, de noordoostelijke 
toren, in de volksmond ook wel de Metselaarstoren genoemd.  
 
Zowel aan de buitenzijde van de toren als in de gildenvertrekken zijn spectaculaire 
en ingenieuze voorbeelden van zogenoemde meesterproeven aangebracht, die 
een leerling-metselaar moest vervaardigen om als zelfstandig meester-metselaar 
te worden erkend. In deze metselaarstoren treden twee problemen op: 
 

• Overmatige scheurvorming duidend op een ongelijke zetting van de fundering 
 

� Zoutschade aan de gemetselde meesterproeven. 
 
Rond deze periode verschenen ook de eerste berichten in de media. Op 10 juli 
2009 verscheen onder andere in het Parool het artikel “Metselaarstoren Waag in 
verval”. Het patroon van de scheurvorming in de Metselaarstoren duidt erop dat 
het gedeelte met funderingsversterking minder zakt dan de aangrenzende delen 
zonder funderingsversterking. 
 
Behalve in de Metselaarstoren is ook scheurvorming aanwezig in onder andere het 
noordelijke deel van de westelijke gevel. Het zakkingsverschil neemt jaarlijks toe. 
Er moeten binnen enkele jaren maatregelen worden genomen om te voorkomen 
dat de schade onherstelbaar wordt.  
 
 
 
 
 
 
 

A.1.1. Overzicht scheurvorming metselaarstoren 

 
Aanduiding scheurvorming metselaarstoren (1) 

 
Aanduiding scheurvorming metselaarstoren (2) 
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A.2. Korte bouwhistorische geschiedenis 

 
A.2.1. Bouwhistorische onderzoeken 
 
De bouwhistorische geschiedenis van de Waag is in de afgelopen decennia 
meermalen uitvoerig beschreven. Onlangs is door het Bureau Monumenten & 
Archeologie van de gemeente Amsterdam een aanvullende studie verricht naar 
met name de bouwfasering. Zie hiervoor “Rapport “bouwhistorische aspecten van 
de Sint Anthonispoort” gedateerd juli 2011”.  

 
A.2.2. Nieuwe inzichten historie 
 
De belangrijkste conclusies uit de laatste onderzoeken zijn: 
 
� De Sint-Anthonispoort blijkt op basis van de geschreven bronnen ouder dan 

het stadsmuurproject van de jaren 1480-1490. De gedenksteen in de 
Metselaarstoren heeft slechts betrekking op een transformatie die de al 
bestaande Sint-Anthonispoort in 1488 heeft ondergaan.  
 

� De hoofdpoort was oorspronkelijk aanzienlijk kleiner en had aan de veldzijde 
torens met kantelen (Sint-Eloytoren en de Schutterstoren). De middeleeuwse 
voorloper van de huidige Metselaarstoren, die deels nog aanwezig is, maakte 
waarschijnlijk ook deel uit van de kleinere hoofdpoort, gezien de grote 
overeenkomsten hiermee in metselwerk. 
 

� Het bovenste deel van de hoofdpoort is in latere fases toegevoegd, namelijk bij 
een grote verbouwing vóór 1538 en rond 1617 (huidige kappen). Het verschilt 
van het onderste deel qua dikte, metselverband, kleur, het voorkomen van 
speklagen en vermoedelijk ook baksteenformaten. 

 
� De voorpoort is waarschijnlijk in 1488 aan de bestaande Sint-Anthonispoort 

toegevoegd, zoals in die tijd vaker gebeurde. De voorpoort verschilt van de 
hoofdpoort wat betreft baksteenformaten, kleur, en de toepassing van de 
speklagen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorsnede aanduiding nieuwe inzichten 
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A.2.2. Bestaande fundering 
 
De Waag is gefundeerd op een roosterfundering. Vanaf de tweede helft van de 14

e
 

eeuw werd een roosterwerk toegepast van rechtbehakte eiken balken waarbij de 
verbindingen tussen langs- en dwarshout door middel van zwaluwstaartverbind-
ingen zijn uitgevoerd. Gebruikelijk in deze periode was een inheiniveau op de 
zogenaamde wadzandlaag. 
 
 
 

 
Roosterfundering onder gebouw 

 
 
In de 15 eeuw werden voor zware gebouwen, zoals stadspoorten en –muren 
binnen de roosterwerken ook palen geslagen die reikten tot de eerste zandlaag op 
circa 12 meter onder NAP. Uit ervaring had men toen inmiddels geleerd dat voor 
dit soort bouwwerken de wadzandlaag te weinig draagkracht had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Door een Karthuizer monnik is in het jaar 1500 een beschrijving gemaakt van de 
wijze van funderen in Amsterdam: 
 
 

 

 
Doorsnede tekening funderingsinspectie voorpoort 
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A.3. Overzicht zakkingen 
 

A.3.1. Richtlijnen omtrent zakkingen 
 
Door de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O), is voor de 
beoordeling van bestaande funderingen een uniforme en objectieve richtlijn 
opgesteld, die vanaf 2011 landelijk wordt gehanteerd. (www.f3o.nl). 
In deze richtlijn worden onder andere de volgende criteria gehanteerd: 
 
Zakking (mm/jaar) benaming 
tot 0.5 nihil 
0.5 tot 2 klein 
2 tot 3 matig 
3 tot 4 groot 
>  4  zeer groot 
F3O  Tabel beoordeling zakkingssnelheid  

 
 
Rotatie Scheefstand in 

mm/m 
Schadetypering Benaming  

< 1: 300 < 3.3 Geen Nihil 
1:300 – 1:200 3.3 - 5 Architectonisch Klein 
1:200 – 1:100 5 - 10 Architectonisch Matig 
1:100 – 1:75  10 – 13.3 Constructief Groot 
> 1:75 > 13.3 Constructief  Zeer groot 
F3O  tabel beoordeling scheefstand 
 
 
Scheuren (mm) benaming 
0.1 tot 0.5 haarscheur 
0.5 tot 1 lichte scheur 
1 tot 3 matige scheur 
>  3 zware scheur 
F3O / NIVRE Tabel beoordeling scheuren 

 

 
 
 
 
 

A.3.2. Analyse van de zakkingen 
 
 
 
 
 
 

 
Relatieve zakking ( = scheefzakken) in de periode oktober 1991 tot juli 2009 
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A.3.2.1. Ongelijkmatige zakkingen 
 
In de weergave is zichtbaar dat de zogenaamde voorpoort (rood) nagenoeg geen 
zakking ondergaat, en de grootste zakkingen optreden ter plaatse van de 
Lucastoren (blauw). De zakkingen zijn ongelijkmatig. 

 
A.3.2.2. Jaarlijkse zakkingen 
 
St. Lucastoren: 2.1 tot 2.7 mm per jaar, kwalificatie matig op basis van de criteria 
van F3O; 
 
Voorpoort: 0.1 tot 0.5 mm per jaar, kwalificatie klein op basis van de criteria van 
F3O.   

 
A.3.3.3. Scheefstanden en rotatie 
 
De scheefstand van de St. Lucastoren evenwijdig aan de achtergevel van de 
Waag is toegenomen van 60 mm in 1934 tot 255 mm in 2011. De scheefstand 
evenwijdig aan de zijgevel van de Waag is toegenomen van 150 mm in 1934 tot 
247 mm in 2011. De scheefstand in de toren is met gemiddeld 1.3 tot 2.5 mm per 
jaar toegenomen. De optredende rotatie in de overgangsgebieden van de 
Lucastoren is plaatselijk matig tot groot. Dit zijn relatief grote toenamen. 
 
Met name ter plaatse van de metselaarstoren treden scheefstanden op van meer 
dan 10 mm per meter, hetgeen gekwalificeerd wordt als groot.  

 
A.3.3.4. Conclusie zakkingen 
 
Er is sprake van over het algemeen matige zakkingen, maar door ongelijkmatige 
zakkingen op relatief korte afstanden treden grote rotaties op die leiden tot 
constructieve schade aan het casco-metselwerk. 
 
(Bovenstaande figuren zijn gebaseerd op de deformatiemetingen van Geo- en 
Vastgoedinformatie van de gemeente Amsterdam.) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Absolute zakking in de periode oktober 1991 tot juli 2009 

 

 

 

 

Metselaarstoren 

Voorpoort 

St. Lucastoren 

Schutterstoren 

Anatomie toren 

St. Eloystoren 

Klompenmakerstoren 

Hoofdpoort 
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A.4. Tijdelijke maatregelen metselaarstoren 
 
A.4.1. Algemeen 
 
Met betrekking tot de Metselaarstoren is door BV Bouwadviesbureau Strackee op 
13 december 2010 notitie 1 opgesteld. In de notitie wordt een aantal maatregelen 
genoemd die ten uitvoer zijn gebracht. 

 
A.4.2. Ontzouten 
 
Eind december 2010 is het ontzouten van de meesterproeven in de Waag 
stilgelegd, met name bij de proeven waar veel stenen los zitten of dreigen los te 
komen. Voor een aantal meesterproeven zijn de ontzoutingswerkzaamheden dus 
niet afgerond, en op dit moment ook niet verder mogelijk door de getroffen 
stutmaatregelen. 
 
Aangezien ontzouten niet verder mogelijk is gedurende de periode  dat de toren 
gestut zal zijn is gekozen voor het klimatiseren van de toren. Dit om verdere 
schade ten gevolge van het kristalliseren van de zouten te voorkomen. .  

 
A.4.3. Stut- en stempelwerk 
 
Door BV Bouwadviesbureau Strackee is de constructieve staat van de 
metselaarstoren beoordeeld. Dit is vastgelegd in notitie 1 gedateerd 13 december 
2010. Middels deze notitie is vastgesteld dat veiligheidsmaatregelen getroffen 
dienden te worden. 
 
In overleg met bouw- en woningtoezicht is gekozen voor het inpakken van de 
metselaarstoren middels externe houten kransen, en is op maaiveldniveau een 
stalen stutconstructie aangebracht. Op deze wijze wordt de constructieve 
veiligheid van de toren gewaarborgd voor een referentieperiode van ten minste 
één jaar. 

 
A.4.4. Visuele inspectie 
 
Middels periodieke controle wordt zowel de constructieve veiligheid als ook het 
functioneren van de klimatisering van de toren, en de houten stutconstructie 
geïnspecteerd. De registratie vindt plaats middels inspectierapporten. 
 
 

 
Impressie trappenhuis 

 
Aanzicht metselaarstoren 
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A.5. Eerdere funderingsonderzoeken  
 

A.5.1. Overzicht eerdere rapporten 
 
Met betrekking tot de funderingsproblematiek van de Waag zijn de volgende 
rapporten eerder opgesteld: 
 
� Funderingsonderzoek Waaggebouw opgesteld door Bureau Grondmechanica 

van de Dienst Openbare Werken gedateerd 21-07-1987; 
 
� Eindrapportage Vooronderzoek De Waag te Amsterdam opgesteld door 

Archivolt Architecten BV gedateerd 02 februari 2009; 
 
� Metselaarstoren van De Waag, visuele controle van de scheurvorming, 

opgesteld door Archivolt Architecten BV gedateerd 07 juli 2009; 
 
� AAR 45,2010 De Sint Anthoniespoort en de stadsmuur opgesteld door de 

Gemeente Amsterdam Bureau Monumenten & Archeologie; 
 
� De Waag aan de Nieuwmarkt 4 te Amsterdam opgesteld door Fugro 

Ingenieursbureau BV gedateerd 5 juli 2010 
 
� Metselaarstoren De Waag schade aan steen- en overige constructies 

opgesteld door Albert de Vries 5 oktober 2010 inclusief addendum 16 juni 
2011. 

 

A.5.1. Samenvatting 
 
Op basis van de genoemde criteria rondom de zettingen kan geconcludeerd 
worden dat de zakkingssnelheid matig tot klein is. De aanwezige scheurvorming in 
de gevels is over het algemeen licht tot matig. Bij beide noordelijke torens wordt 
ten gevolge van de verschilzakkingen de toelaatbare rotatie overschreden, 
waardoor sprake is van constructieve schade aan het casco en de fundering. 
 
In het rapport van Archivolt wordt op basis van de zakkingssnelheid en 
scheurvorming geoordeeld dat funderingsherstel momenteel niet aan de orde is. 
 
Door zowel Fugro als Albert de Vries is onafhankelijk vastgesteld dat met name op 
basis van de opgetreden zakkingsverschillen binnen enkele jaren maatregelen 
moeten worden getroffen om te voorkomen dat de schade onherstelbaar wordt.  
 
Albert de Vries stelt tevens dat partieel herstel geen optie voor de lange termijn is. 

Volledigheidshalve zijn de volledige conclusies en aanbevelingen uit de genoemde 
rapporten in dit hoofdstuk integraal toegevoegd. 

 
A.5.2. Rapport Archivolt 
 
Conclusies en aanbevelingen rapport Archivolt 7 juli 2009: 
 
Er zijn geen nieuwe scheuren ontstaan in de periode 2007-2009. Een paar 
scheuren vertonen lichte zetting, maar het merendeel van de scheuren zijn stabiel. 
Uit deze visuele controle kan geconcludeerd worden dat er geen veranderingen 
zijn opgetreden in de constructieve toestand van de toren. Dit wordt mede 
bevestigd door de recent uitgevoerde deformatiemetingen.  
 
De scheurvorming aan de buitenzijde lijkt te zijn toegenomen, maar dat is een 
vertekend beeld. De meeste van deze scheuren lopen door reparaties uit de 
periode 1990-1991. Tijdens dit herstel is gebruik gemaakt van de ongewenst harde 
en onflexibele voeg.  
 
De geringe zetting die de toren heeft, zoals gebruikelijk bij de meeste oude panden 
in Amsterdam, zorgt ervoor dat deze voegen open gaan staan en soms door 
vorstschade worden uitgedrukt. Gezien de geringe toename van scheuren is het 
aannemelijk dat de scheur in de linker hoek van het pand, op basis waarvan alarm 
is geslagen, is ontstaan als gevolg van vorstschade in de recente koude maanden 
van begin 2009 al dan niet gecombineerd met lichte zetting. 
 
Funderingsherstel is momenteel nog niet aan de orde en hoeft ook nog niet 
op korte termijn verwacht te worden mits onderstaande aanbevelingen 
worden uitgevoerd. 
 
Wij adviseren betreffende de constructieve toestand van de toren deze de 
komende jaren nog jaarlijks te laten meten op deformatie. Hierbij zou wellicht ook 
nog enige aandacht besteed kunnen worden aan de zetting van de ‘spil’ van de 
hardstenen trap in de toren, die plaatselijk enige afwijking vertoont.  
 
Deze afwijkingen zijn tot op heden nog niet vastgelegd, omdat er nog geen reden 
voor was, maar geeft wel enig inzicht in optredende zettingen. Voor het behoud 
van de toren en de meesterproeven aan de binnenzijde is herstel van het 
metselwerk op korte termijn noodzakelijk. Met name door de scheuren wordt water 
opgenomen.  Dit leidt niet alleen tot vorstschade, maar activeert en transporteert 
ook zouten.  
 
De grootste scheuren aan de buitenzijde dienen met de juiste flexibele minerale 
mortels en incidenteel inboeten van gebarsten stenen te worden hersteld. De 
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keuze van de mortels en de te gebruiken stenen vraagt zorgvuldigheid, en moet 
onderzocht en afgestemd worden op het overige monumentale metselwerk. Met 
het herstel van het metselwerk krijgt de toren ook weer meer verband waardoor 
het beter in staat is kleine niet te vermijden zettingen op te vangen. Echter in 
verband met de aantasting door zoutvorming van de Meesterproeven, die duidelijk 
zijn toegenomen, is herstel hiervan de eerste prioriteit. Het zout heeft al menig 
steen verpulverd en dit proces gaat door zolang er niet ontzout wordt.  
 
Het risico is zeer groot dat meer stenen in de meesterproeven inwendige 
samenhang aan het verliezen zijn. Zolang dit probleem niet is aangepakt zullen 
werkzaamheden aan de buitengevel waarbij trillingen veroorzaakt worden tot een 
onacceptabele toename van schade leiden aan de Meesterproeven” . 

 
A.5.3. Rapport Fugro 
 
Conclusies en aanbevelingen rapport Fugro 5 juli 2010: 
 
De scheurvorming in de Metselaarstoren is veroorzaakt door zakkingsverschillen 
tussen het versterkte funderingsdeel en de aangrenzende niet versterkte 
funderingen. Sinds het aanbrengen van de funderingsversterking in 1987 zijn hier 
op relatief korte afstand zakkingsverschillen van naar schatting 15 tot 20 mm 
opgetreden. Het zakkingsverschil neemt jaarlijks toe met 0,6 tot 0,9 mm.  
 
Naar onze mening moeten er, gezien de schade die nu reeds is ontstaan ,binnen 
enkele jaren maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de schade 
onherstelbaar wordt. De meest zekere aanpak om verdere scheurvorming in de 
toekomst te voorkomen is algeheel funderingsherstel van het gehele waaggebouw. 
Dit is helaas ook de meest kostbare oplossing. Gezien de importantie van het 
monument De Waag heeft algeheel funderingsherstel zeker onze voorkeur. 
 
Het eveneens versterken van de funderingen direct naast de bestaande 
versterking van de Metselaarstoren is naar onze mening geen optie. De 
noordwestelijke toren zakt namelijk het snelst (max. 2.6 mm/jaar).  
 
Partieel funderingsherstel van het noordelijke deel van de Waag is ons 
inziens ook geen optie. Daarmee valt een gelijkmatig zakkingsgedrag 
in de toekomst niet te garanderen”. 

 
A.5.4. Rapport Albert de Vries 
 
Conclusies en aanbevelingen rapport Albert de Vries 5 oktober 2010: 
 

Uitgaande van de wens tot behoud van dit unieke historische gebouw, moet 
worden geadviseerd de fundering ervan integraal te vernieuwen. 
 
Om te voorkomen dat zettingproblemen zich nadien weer zullen voordoen moeten 
bij het herstel van de fundering een aantal spelregels in acht worden genomen: 
 
� De nieuwe paalfundering moet worden aangebracht in een draagkrachtige 

laag met een homogeen zettingbeeld. Dit betekent de tweede draagkrachtige 
zandlaag, die ter plaatse op circa 18.50 meter -N.A.P. begint 

 
� Het vormveranderingdraagvermogen van de palen moet worden afgestemd op 

de door het gebouw mogelijk te incasseren (geringe) zettingverschillen 
 
� Bij voorkeur dienen nieuwe palen onder spanning te worden geïnstalleerd. 

Gedacht wordt hierbij aan een voorspanning van ongeveer 70 - 80 % van de 
permanente belasting 

 
� Voor tot aanbesteding van een dergelijk plan over wordt gegaan moet een 

ontwerpstudie worden uitgevoerd naar het concept van de 
funderingvernieuwing. 

 
“In mijn opinie is er geen andere dan deze drastische oplossing denkbaar als het 
ontstaan van ernstige en onherstelbare schade op korte termijn moet worden 
voorkomen”. 
 
Conclusies en aanbevelingen addendum Albert de Vries 16 juni 2011: 
 
Een WABO vergunning voor gedeeltelijk funderingherstel kan, gelet op 
voorgaande, voor lange referentieperiodes (50 of 100 jaar) daarom niet 
worden verstrekt. 

 
A.5.5. Notitie Strackee 
 
Conclusies en aanbevelingen Notitie Strackee: 
 
Ons inziens is monitoren (en hopen dat de zakkingssnelheid zal afnemen) 
niet zinvol, wij onderschrijven de conclusie van zowel Fugro als van het 
stadsdeel Amsterdam Centrum dat de fundering hersteld dient te worden. 
 
De noodzaak tot herstel is ons inziens tweeledig, enerzijds het vereiste casco-
herstel om verdere achteruitgang van dit unieke rijksmonument te voorkomen, 
maar anderzijds met name om het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de 
unieke metselaarsproeven in de metselaarstoren te voorkomen. 
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B.1. Programma van eisen en randvoorwaarden 
 
Per belanghebbende partij is aangegeven welke elementen zij willen meegeven 
vanuit hun discipline. Het geeft richting aan de variantenstudie en geeft kaders 
voor de uiteindelijke uitvoering.  

 
B.1.1. Eigenaar 
 

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van de gemeente Amsterdam is 
eigenaar van het gebouw de Waag. Het ontwikkelingsbedrijf (OGA) is in opdracht 
van DMO verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. 
 
1. De gekozen variant voor het funderingsherstel is een duurzame oplossing  
 
2. Het funderingsherstel heeft ruime zekerheid en garantie gedurende de 

bijbehorende referentieperiode van de variant. 
 
3. Er hebben alleen acceptabele ingrepen aan (of delen van) het monument 

plaatsgevonden. 
 
4. Alle risico`s en beheersmaatregelen zijn ten tijde van het herstel in beeld 

gebracht voor gebruikers, het monument en de verdere omgeving. 
 

5. Er heeft een goede financiële afweging plaatsgevonden tussen de mogelijke 
varianten van alle benodigde voorzieningen en exploitatie tijdens de uitvoering. 
 

6. Er heeft een zeer uitgebreid en intensief onderzoek plaatsgevonden om 
zodoende realistische varianten en oplossingen op bestuurlijk niveau te 
kunnen laten vaststellen. 
 

7. Qua structurele lasten, die voortvloeien uit de investeringen is de gekozen 
variant gezien de levensduur en gepaste ingrepen de meest voordelige. 

 
8. In samenwerking met gebruikers, BMA en BWT is intensief gezocht naar een 

zo goed mogelijke oplossing voor alle partijen.  
 

B.1.2. Restauranthouder 
 

Restaurant “In de Waag” is de huurder van de kelder, begane grond en 
entresolverdieping.  
 
Randvoorwaarden tijdens de uitvoering: 

1. Om het restaurant te kunnen blijven exploiteren moeten op de begane grond 
de keuken & bar volledig functioneel blijven.  

 
2. De overlast moet qua geluid beperkt worden zodat het restaurant daar 

zoweinig mogelijk hinder van ondervindt. Of de openingstijden moeten 
dusdanig zijn dat de geluidproducerende werkzaamheden van de aannemers 
en de openingstijden van het restaurant naast elkaar plaats kunnen vinden, 
zonder grote negatieve gevolgen voor de  exploitatie.   

 
3. In theorie kunnen alle onderdelen in de kelder worden verplaatst. Daarvoor 

zullen dan de nodige voorzieningen qua nutsaansluitingen en aansluitingen op 
functionele onderdelen van het restaurant moeten worden getroffen. 

 
4. Als toegangsruimte tot de kelder zijn er verschillende mogelijkheden bij de 

ingang aan de noordzijde. Hier bevindt zich een bevoorradingsluik tussen de 
begane grond en kelder. Daarbij zal het mindervalidentoilet en de 
voorraadruimte, die zich in dit gedeelte bevindt niet toegankelijk zijn. Hiervoor 
zal een tijdelijke vervangende faciliteit moeten worden geregeld.  

 
5. Voor het overgrote gedeelte van de functionaliteiten die in de kelder 

plaatsvinden is een tijdelijke externe locatie onder goede uitwerking mogelijk. 
Als de kelder leeg gaat is minimaal nodig:  

� Mobiele keukenunit: spoelkeuken ca 15 m
2
, voorbereidingskeuken ca 30 

m
2
 inclusief vetvangput. 

� Mobiele koeling & vriescel: totaal ca 7-10 m
2
.  

� Mobiele bar-voorraad ruimte, kelderbier&fustenaansluiting ca 22 m
2
 

� Externe faciliteit voor plaatsing compressor koelfaciliteiten bar, keuken 
(bovengedeelte) en klimaatbeheersing restaurant.  

� Externe toiletwagens, twee wagens (1x dames / 1x heren) met gelijke 
faciliteiten aan huidige sanitaire voorzieningen. Evt. Een mindervaliden-
toiletwagen.  

� Externe opslagfaciliteit afvalcontainers, glascontainers en karton/papier, ca 
3-4 m

2
.  

� Externe stoppenkast tijdelijke voorzieningen. 
� Nieuw te plaatsen vetvangput op maaiveldniveau. 

6. Bij de plaatsing van bovenstaande externe faciliteiten dient rekening te worden 
gehouden met de aanlevering vanuit leveranciers. Voor de aanvoer van het 
bier en de afvoer van de vetvangput is het essentieel dat de vrachtwagen erbij 
kan komen. Uit praktisch oogpunt is het raadzaam de externe faciliteiten zo 
dicht mogelijk bij het gebouw  te plaatsen.  
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7. Enkele interne ruimtes (Torenkamer, Klovenierskamer, Geldersekamer) 
kunnen mogelijk ingericht worden voor opslag en andere functionaliteiten. 
Momenteel worden deze ruimtes ingezet voor groependiners, lunches en 
verhuur aan vergaderingen.  

Randvoorwaarden na oplevering: 

1. Voorkeur om de vrije hoogte in de kelder zo hoog mogelijk te houden i.v.m. 
ventilatie en werkcomfort  

 
2. Voorkeur om de vloeren zoveel mogelijk op gelijke hoogte te brengen i.v.m. 

veiligheid & hygiëne  
 
3. Voorkeur om alle onderdelen die in de bestaande situatie op maat zijn 

gemaakt zoveel mogelijk in te passen  of opnieuw te maken in de nieuwe 
situatie. 
 

4. Vorkeur om de vetvangput buiten het gebouw te plaatsen. 

 
B.1.3. De Waag Society  

1. De overlast moet qua geluid beperkt worden zodat het kantoorgebruik en 
verhuur van de ruimtes daar zou weinig mogelijk hinder van ondervinden 
 

2. Vluchtwegen en toegangen dienen bereikbaar te zijn of er dient een goede en 
tijdelijke oplossing voorhanden te zijn. 

B.1.4. Bureau Monumenten en Archeologie 
 

Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) is het kennis- en expertisecentrum dat 
staat voor behoud, versterking en duurzame ontwikkeling van het gebouwde, 
archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed van Amsterdam, als 
verbindend element tussen heden, verleden en toekomst, in een steeds 
veranderende omgeving.  

1. Het is van belang dat alle onzekerheden die door middel van onderzoek zijn 
weg te nemen ook worden onderzocht. Op voorhand moeten alle mogelijke 
scenario’s zijn onderzocht. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat er op diverse 
plaatsen gegraven moet worden zoals aan de voorzijde (poort) van het 
gebouw. Dit om te zien hoe de fundering er daar precies uit ziet en  hoe de 
diverse stenen muren aansluiten op het gebouw etc. 

 

2. Tijdens de diverse onderzoeken en tijdens de uiteindelijke werkzaamheden 
moet goed archeologisch en bouwhistorisch onderzoek plaats kunnen vinden. 

 
3. Monumentenzorg opteert voor een zo terughoudend mogelijke aanpak waarbij 

het gebouw zo optimaal mogelijk wordt behouden inclusief de bestaande 
gewelven, de overkluizing met landhoofden en sluizen almede het historische 
muurwerk beneden het maaiveld. 
 

4. Aangezien het poortdeel met de overkluizing en het achterdeel (de stadzijde) 
van het gebouw op twee niveaus zijn gefundeerd sluit BMA partieel 
funderingsherstel niet uit. Zolang er een aanvaardbaar risico wordt genomen 
met de Waag kan partieel herstel een reële optie zijn, te meer omdat het 
opvangen van het poortdeel een complexe exercitie is. Let wel: het risico op 
schade aan de Waag als gevolg van funderingsherstel moet tot een minimum 
worden beperkt.  

 
5. Partieel herstel zal zondermeer een voortdurende monitoring van het gebouw 

vragen om te zien of de zakking van beide delen corresponderen. De minimale 
termijn die het gebouw gegarandeerd zonder nieuwe interventie moet kunnen 
doorstaan is minimaal 25 jaar.  

 
6. Wanneer volledig funderingsherstel de meest geschikte oplossing is zal ook 

het poortdeel volledig, inclusief de overkluizing, de landhoofden en de sluizen 
moeten worden opgevangen. Het vermoeden bestaat dat de zeer dikke muren 
beneden het maaiveld onderdelen zijn van een nog oudere poort dan de 
huidige Waag. Aangezien ook deze onderdelen van groot belang zijn voor de 
geschiedenis van Amsterdam zullen ook deze onderdelen moeten worden 
gespaard. De overkluizing wordt beschouwd als onderdeel van de Waag, en 
niet als onderdeel van het waterbouwkundige werk (de totale duikerconstructie 
onder de Nieuwmarkt). 

 
7. Eventueel benodigde dilataties met de duiker dienen op een natuurlijke 

overgang gekozen te worden. 
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B.1.5. Stadsdeel Centrum  - Bouw en Woningtoezicht 
 
Stadsdeel Centrum is verantwoordelijk voor de plantoetsing en handhaving van de 
vigerende normen en eisen vanuit de vergunningen. Binnen de projectgroep 
zorgen zij dat de herstelplannen binnen de wettelijke kaders ontworpen worden. 
 
1. Na funderingsherstel vallen de relatieve rotaties binnen de daarvoor geldende 

wettelijke normen. Publiekrechtelijk betekent het dat de nieuw te maken 
fundering of onderdelen van die fundering, met zijn opleggingen en 
bevestigingen (deel 6.3.2 van NEN 6702), gedurende de referentieperiode 
waarvoor de fundering is ontworpen (artikel 2.1 Bouwbesluit 2003) geen 
grotere relatieve rotaties mag ondergaan dan bedoeld in deel 5.2 van NEN 
6740 (1:100). 

 
2. Na funderingsherstel zijn de zakkingen gelijkmatig en vallen binnen de 

daarvoor geldende privaatrechtelijke normen. 
 

3. Een omgevingsvergunning voor gedeeltelijk funderingherstel kan, voor lange 
referentieperiodes (50 of 100 jaar) niet worden verstrekt. 
 

4. Bij de uitvoering dienen alle risico`s te worden weggenomen om veiligheid te 
allen tijde te waarborgen en eventuele schade aan het monument te 
voorkomen. 

 
5. Tijdens uitvoering dient het gebouw nauwlettend te worden gecontroleerd 

middels een geavanceerd monitoringssysteem. 
 

6. Ten aanzien van de omliggende belendingen mag de grondwaterstand in de 
omgeving verlaagd worden tot maximaal 700 mm – NAP. Ten aanzien van de 
duiker is een waterstandsverlaging tot 900 mm – NAP zonder te treffen 
voorzieningen aangegeven. Uitgangspunt voor de Waag is dat een verlaging 
tot 1000 mm – NAP acceptabel is. Dit dient vooraf middels een pompproef te 
worden vastgesteld.  

 

B.1.6. Stadsdeel Centrum - sector openbare ruimte 
 
De sector openbare ruimte van Stadsdeel Centrum is verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de duiker.  
 
Eventuele ingrepen en aanpassingen aan de duiker dienen in overleg met de 
afdeling beheer en onderhoud te worden afgestemd zodat zij in toekomstig beheer 
en onderhoud hier rekening mee kunnen houden. 
 

B.1.7. Waternet 
 

Waternet is ervoor verantwoordelijk dat nieuwe ontwikkelingen passen binnen de 
watervergunning (AGV). Aanvullend voeren zij in opdracht van de gemeente 
Amsterdam de grondwaterzorgplicht uit. Waternet adviseert de projectgroep 
inzake het grondwater en begeleidt het plan naar een complete 
vergunningsaanvraag. 
 
1. Bij het eventueel afsluiten van de duiker deels garanderen van 

doorspuibaarheid i.v.m. stilstaand water Mogelijkheid afsluiten in twee aparte 
delen d.m.v. pomp: 
� 1x van de Waag naar de Kloveniersburgwal 
� 1v van de Waag naar de Geldersekade. 

 

2. Mogelijkheid (geen harde eis) van doorspuibaarheid van de duiker 

Geldersekade tot Kloveniersburgwal i.v.m. waterpeil als gevolg van reguleren 

waterstanden IJpeil. 

 

3. Er moet voldoende doorstromingscapaciteit in de duiker overblijven voor de 

doorspuibaarheid en het reguleren van de waterstanden in de toekomst (nader 

overleg met Waternet). 
 

4. Zonodig aanvragen van vergunningen voor ontrekken en lozen van 

grondwater. 
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B.1.8. Primaire waterkering 
 
Uit bijgaand figuur blijkt dat de Waag niet in de kernzone van de primaire 
waterkering ligt (rode lijn)., De Waag ligt vermoedelijk wel ten dele in de 
beschermingszone van de waterkering. Deze zone bevindt zich aan weerszijden 
van de kernzone en heeft een breedte van 25 meter. De kernzone is drie meter 
breed en bevindt zich aan de binnendijkse zijde (zuidkant) van de referentielijn. 
 
 

 
Aanduiding primaire waterkering 

 

Voor de vergunningaanvraag moet t.z.t. duidelijk omschreven worden welke 
werkzaamheden in de ondergrond plaats vinden, welke objecten daar geplaatst, 
vervangen en verwijderd worden en wat het effect van de werkzaamheden is op 
de waterkering. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van de Beleidsnota keurontheffingen 
waterkeringen. 
 

B.1.9. Overige omgevingsfactoren 
 
Een inventarisatie van alle bekende obstakels, kabels en leidingen, aanwezige 
bomen etc is weergegeven op tekening. Deze tekening is toegevoegd in de  
bijlagen. 
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B.2. Risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding 
 
B.2.1. Algemeen 
 

Schadepredicties worden uitgevoerd, om met de gevolgen van 
omgevingsbeïnvloeding van bouwwerkzaamheden in de binnenstedelijke 
omgeving rekening te kunnen houden.  
 
Het doel hiervan is om het ontwerp, de keuzes voor de bouwmethodes en 
mogelijke preventieve mitigerende maatregelen zodanig te optimaliseren, dat de 
kans op schade rekenkundig beperkt blijft tot minimale (esthetische) schade aan 
de bestaande constructies in de nabije omgeving van de bouwwerkzaamheden.  

 
B.2.2. Omgevingsbeïnvloeding door zettingen en 
trillingen 
 
Door bouwwerkzaamheden in een stedelijke omgeving zoals rond de Nieuwmarkt, 
kunnen spanningsveranderingen in de grond worden veroorzaakt. Deze 
spanningsveranderingen in de grond kunnen leiden tot grondvervormingen 
(zettingen en horizontale vervormingen), die zich in een bepaald invloedsgebied 
rondom de bouwwerkzaamheden uitstrekken.  
 
Bestaande constructies, zowel de Waag zelf als de stadsgracht en gebouwen, 
wegen, kabels en leidingen die zich in dit invloedsgebied bevinden, ondergaan via 
de fundering deze (verschil)grondvervormingen en kunnen daardoor mogelijk 
schade ondergaan.  Bij het funderingsherstel van De Waag worden de volgende 
bronnen van schadeveroorzakende zettingen en /of trillingen in de omgeving 
onderscheiden.  
 
Zettingen kunnen worden veroorzaakt door: 
 
� Vervorming van grond- en waterkerende bouwkuipwanden, noodzakelijk voor 

het funderingsherstel, optredend tijdens de ontgraving. Door de vervorming 
van de bouwkuipwand vervormt ook de grond achter de wand waarop het 
gebouw en/of de stadsgracht zijn gefundeerd, met als gevolg mogelijke 
(schadeveroorzakende) zettingen en horizontale (verschil) vervormingen; 

 
� Vervormingen tengevolge van het eventueel verwijderen van damwanden. 

Door het verwijderen van de damwand ontstaat volumeverlies in de grond. Dit 
kan zettingen in de omgeving tot gevolg hebben;  

 

� Het inklinken van de grond tengevolge van het in- en uittrillen van de 
damwanden en het heien van funderingspalen. Dit is met name van belang bij 
los en matig vast gepakte zandlagen. Dit leidt tot een keuze om de eventueel 
noodzakelijke damwanden drukkend in te brengen en niet te trekken. De 
inklinkingsgevoeligheid van de ondergrond door trillingen, die worden 
veroorzaakt door zware machines (silent piler) en bouwverkeer op korte 
afstand van de panden, dienen in het kader van deze risicoanalyse wel te 
worden beschouwd. 

 
� Grondwaterstandverlagingen in de omgeving van de bouwkuip ten gevolge 

van een eventueel toe te passen bemaling. Met name de houten paalfundering 
van de nabijgelegen panden dient hierop te worden getoetst. 

 
Trillingen tijdens de bouwwerkzaamheden kunnen worden veroorzaakt door: 
 
� Intrillen van stalen damwanden. Door het intrillen van stalen damwanden wordt 

de omliggende grond in beweging / trilling gebracht. Wanneer de damwanden 
drukkend worden ingebracht en niet worden getrokken, is deze trillingsbron 
niet van toepassing. 

 
� Het heien van palen. Door het heien van palen wordt de omliggende grond in 

beweging / trilling gebracht. Wanneer funderingspalen inwendig worden 
geheid dan is deze invloed beperkt en wanneer in de grond gevormde 
schroefpaalsystemen worden gekozen (bijvoorbeeld schroefinjectiepalen, 
Tubex) of wordt gekozen voor jetgroutkolommen/palen, dan hoeft deze 
trillingsbron beperkt respectievelijk niet te worden beschouwd, omdat het 
trillingsarme respectievelijk trillingsvrije paalsystemen betreft.  

 
� Trillingen door bouwverkeer of inzet van zware machines op korte afstand van 

de belendingen dient te worden beschouwd indien deze noodzakelijk zijn; dat 
moet volgen uit de uitvoeringsaanpak. 

 
De genoemde effecten en de mogelijke schaderisico’s worden in een later stadium 
rekenkundig (kwantitatief) onderzocht. Dit gebeurt door middel van 
voorspellingsmethodieken, die nu ter beschikking staan voor de betreffende 
situatie ter plaatse van de Waag. Hieronder worden de resultaten van de 
funderingsinspectie en het grondonderzoek (sonderingen, boring) betrokken.  
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B.3. Samenvatting Onderzoeken 
 
B.3.1. Grondradar 
 
Door Fugro is een grondradaronderzoek uitgevoerd rondom de Waag. Zie hiertoe 
het rapport gedateerd 14 juli 2011. Door de hoge dichtheid van het maaiveldpakket 
is het niet goed mogelijk gebleken om tot op grotere diepte objecten waar te 
nemen. De kabels en leidingen, die in de bovenlagen waargenomen zijn, komen 
over het algemeen redelijk overeen met de KLIC-melding. 

 
B.3.2. Bodemonderzoek 
 
Door Wareco is een verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek ter 
plaatse van de Waag uitgevoerd,  Zie hiertoe het rapport met projectcode AV28A 
gedateerd 1 juli 2011. Geconcludeerd is dat de grond rondom de Waag over het 
algemeen licht verontreinigd is. Afhankelijk van de definitieve uitvoering van de 
funderingswerkzaamheden kan vastgesteld worden in hoeverre aanvullend 
onderzoek en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
B.3.3. Inspectie van de duiker 
 
Op 15 juni 2011 heeft een visuele inspectie van de sluis plaats gevonden, waarbij 
ook de belangrijkste hoofdmaatvoering gecontroleerd/vastgesteld is. De duiker 
verkeert over het algemeen in een constructief goede staat, er is nauwelijks 
relevante scheurvorming waargenomen. De inmeting van de duiker is vastgelegd 
in tekening S13, bijlage 3 van Bouwadviesbureau Strackee. Door duikers is ter 
plaatse vastgesteld dat de bodem van de duiker bestaat uit een houten rasterwerk. 
In het deel onder de Waag is de positie van de oorspronkelijke Bijleveldsche Sluis 
nog waarneembaar, zowel in het bodemprofiel als ook in de gemetselde toog. 

 
B.3.4. Geotechnisch grondonderzoek 
 
In juli 2011 en augustus 2011 is door Fugro grondonderzoek ter plaatse van De 
Waag uitgevoerd. Het grondonderzoek heeft bestaan uit: 
 
� 6 sonderingen van circa 25m tot 30m lengte met meting van de plaatselijke 

kleef; 

 

� 2 boringen van circa 9m lengte (tot in de zogenaamde Wadzandlaag) inclusief 

de plaatsing van filters in deze Wadzandlaag. Tevens zijn in de Wadzandlaag 

ongeroerde monsters genomen om te onderzoeken of en in welke mate deze 

laag (daadwerkelijk) zandig is. 

 

B.3.4.1. Geotechnisch - Sonderingen 
 
Uit eerder uitgevoerd grondonderzoek in de omgeving van de Waag zijn 
sonderingen beschikbaar. Veel van deze sonderingen zijn nog volgens (ver) 
ouderde methoden uitgevoerd, waardoor de nauwkeurigheid van de metingen niet 
te vergelijken is met die van de huidige metingen. In deze sonderingen is overal 
(hoewel niet altijd goed te zien) een Wadzandlaag aanwezig van circa 2 à 2,5m 
dikte. De conusweerstanden in deze laag liggen tussen circa 1MPa à 2MPa. In 
vrijwel alle sonderingen komt naar voren dat de Allerödlaag sterk zandig is (met 
kleine insluitingen van veen/klei/leem). De Allerödlaag is gelegen tussen de eerste 
en tweede zandlaag. 
 
De nieuwe sonderingen van Fugro laten een vergelijkbaar beeld zien met de oude 
sonderingen. Een afwijkend beeld geven echter sondering DKM 2 en DKM 6, 
gelegen aan respectievelijk de zuidwestelijke muur en de zuidoostelijke toren van 
de voorpoort. Deze laten ten aanzien van de Wadzandlaag het volgende beeld 
zien: 
 
� DKM 2: conusweerstand 1 à 2,5 MPa met locaal pieken tot 6 à 13MPa; dikte 

van circa 2,5m; 

 

� DKM 6: conusweerstand 1,5 à 3,5 MPa met een dikte van circa 1,8m. 

 
De Allerödlaag heeft ter plaatse van de sonderingen DKM1 en DKM5 grotere 
insluitingen van klei/veen/leem, waardoor de funderingen boven en op de eerste 
zandlaag zettingsgevoeliger zijn. 
 

B.3.4.2. Geotechnisch - Grondboringen 
 

De boringen zijn genomen nabij de sonderingen DKM 4 (boring 1, noordoost toren) 
en DKM 5 (boring 2 zuidwest toren / Voorpoort). Uit de boringen en de daaruit 
genomen monsters blijkt dat de Wadzandlaag (bij conusweerstand 1 à 2,5MPa) uit 
uiterst fijn, sterk ziltig zand bestaat. Dit kan de lage conusweerstand in de laag 
verklaren. 
 



�

� �  

Funderingsherstel de Waag - Variantenstudie                            20 

B.3.4.3. Geotechnisch - Grondwaterstand 
 

De gemeten grondwaterstand in de peilbuizen, die zijn geplaatst in de 
Wadzandlaag (onbekend is of het waterniveau zich na plaatsing heeft kunnen 
aanpassen) is: 
 
� Boring 1: NAP -0,7m 

� Boring 2: NAP -0,4m 

 

Ter vergelijking: het stadsboezem ligt op NAP -0,4m waardoor het lijkt dat de 
Wadzandlaag tevens deze waterstand heeft. Op basis van een enkele meting is dit 
echter niet met zekerheid te zeggen; in de toekomst worden nog  herhalings-
metingen uitgevoerd. 
 
Uit archiefonderzoek zijn tevens gegevens van de Holocene toplaag en de eerste 
en tweede zandlaag achterhaald. De freatische grondwaterstand beweegt zich 
tussen circa NAP +0,6m en NAP -0,8m (waarnemingen van peilbuis D0657A 
tussen januari 1990 en juni 1990 buiten beschouwing gelaten) en de stijghoogte in 
de eerste en tweede zandlaag beweegt zich tussen NAP -1,0 à -2,5m. 

 
B.3.5. Funderingsonderzoek 
 
B.3.5.1. Funderingsonderzoek - Inspecties 
Door Fugro zijn drie funderingsinspecties uitgevoerd. Ziede rapporten 4010-0269-
006. 
 
Inspectieput 1 
Ter plaatse van de aansluiting van de Lucastoren op de westgevel is de fundering 
ontgraven tot circa 1.50 meter onder NAP. Er is een zogenaamde roosterfundering 
aangetroffen waarbij de paalkoppen direct aansluiten op het funderings-
metselwerk. De aanlegdiepte van het funderingsmetselwerk bedraagt 1.07 meter – 
NAP. Er is sprake van een grote variatie in toegepaste paaldiameters. Aanvullend 
is op deze locatie ook onderzoek gedaan naar fundering van de natuursteen-
spiltrap in de toren.  
 
Inspectieput 2 
Deze put is gegraven op de aansluiting van de duiker op de Schutterstoren. Het 
was niet mogelijk tot op het niveau van de palen te ontgraven. Geconstateerd is 
dat de gemetselde duiker aan de bovenzijde voorzien is van een betonnen 
drukverdelende afdekplaat. Het metselwerk van de duiker is geïntegreerd in het 
metselwerk van de toren.  
 

 

 
Onderzijde trapspil Lucastoren 

 
Inspectieput 3 
Deze put is gegraven in de aansluiting van de Anatomietoren en de duiker. 
Bij deze funderingsinspectie is de funderingsversterking uit 1988 blootgelegd. 
Geconstateerd is dat de stalen buispalen die zijn ontworpen in een diametervan 
168 mm aanzienlijk zwaarder zijn uitgevoerd in een diameter van 273 mm. Het 
toegevoegde draagvermogen is ten minste twee maal groter dan oorspronkelijk 
ontworpen. Visueel functioneert deze versterkte fundering in voldoende mate. 
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B.3.5.2. Funderingsonderzoek - Houtonderzoek 
 

Ter plaatse van inspectieput 1 zijn houtmonsters genomen van de palen en het 
funderingsraster. Deze houtmonsters zijn geanalyseerd door de Stichting 
Houtresearch, zie rapport 11.0025-030. Er blijkt sprake te zijn van elzen palen en 
eiken rasterbalken. Alle paalmonsters zijn geheel sterk aangetast door met name 
bacteriën, waardoor de sterkte bijna geheel verdwenen is. 
 

B.3.5.3. Funderingsonderzoek - Metselwerk 
 

Ter plaatse van de inspectieputten 1 en 3 is een aantal kernboringen in het 
funderingsmetselwerk uitgevoerd. Deze monsters zijn beproefd door Nebest 
Adviesgroep. Vastgesteld is dat het metselwerk niet goed is uitgevoerd met een 
kalkgebonden metselmortel. Een van de monsters had onvoldoende samenhang 
en is uiteengevallen in brokstukken. Op basis van de drukproeven is vastgesteld 
dat het funderingsmetselwerk op de onderzochte plaatsen van voldoende kwaliteit 
is.  

 
B.3.6. Waterpassingen en loodmetingen 
 
Door Fugro zijn een aantal metingen verricht, zie hiertoe rapport 4010-0269-007 
gedateerd 5 juli 2011. 

 
B.3.6.1. Herhalingsmeting waterpassing 
 
De analyse van de nauwkeurigheidswaterpassing is uitgebreid verwoord in de 
bijlage. 

 
B.3.6.2. Loodmeting Lucastoren 
 
In november 1934 heeft ook een afloding van deze toren plaats gevonden. Er zijn 
twee waarden gemeten. De scheefstand evenwijdig aan de achtergevel van de 
Waag is toegenomen van 60 mm in 1934 tot 255 mm in 2011. De scheefstand 
evenwijdig aan de zijgevel van de Waag is toegenomen van 150 mm in 1934 tot 
247 mm in 2011. De scheefstand in de toren is met gemiddeld 1.3 tot 2.5 mm per 
jaar toegenomen. Dit zijn relatief grote toenamen. 
 
 

B.3.6.3. Lintvoegwaterpassing hoofdpoort en 
voorpoort 
 
De gemeten rotatie bedraagt 5300 / 34 = 1:155 aan de noordzijde. Aan de 
zuidzijde is een verwaarloosbare verschilzakking gemeten.  

 
B.3.7. Archeologisch onderzoek 
 
De resultaten van de aanvullende archeologische onderzoeken zijn vastgelegd in 
het rapport van Bureau Monumenten & Archeologie gedateerd juli 2011. 
Bij dit onderzoek zijn tevens enkele houtmonsters genomen ten behoeve van 
datering via dendrochronologisch onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn 
nog niet beschikbaar. 
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B.4. Constructieve aspecten 
 
B.4.1. Algemeen 
 
Scheurvorming en scheefstanden worden vaak direct gerelat
funderingsproblemen. Algemeen kunnen deze problemen ver
het casco (actie), in de overgang van casco naar de fundering
fundering (reactie). 
 
Scheurvorming kan met name ook veroorzaakt worden door g
casco. Scheuren in bijvoorbeeld gemetselde gewelfbogen ku
worden door corrosie van smeedijzeren trekstangen en muur
thermische werking kan een oorzaak van scheurvorming in h
Scheefstanden in vloeren kunnen ook veroorzaakt worden do
doorbuiging in balklagen. 
 
In de situatie van de Waag, waar de scheurvorming in de me
aanleiding vormt tot onderzoek en herstel is mede op basis v
scheefstanden eenduidig vastgesteld dat de oorzaak van de 
gelegen in de fundering. Voor een objectief advies met betrek
funderingsproblematiek van de Waag zal gestart worden met
mogelijke analyse van mogelijke oorzaken en oplossingen. U
volgt een “short list”  mogelijkheden of methoden, die nader o
uitgewerkt zullen worden. 
 
Bij de herstelmethoden zal onderscheid gemaakt worden in m
partieel herstel en integraal herstel van de fundering. Bij parti
basis van de gestelde randvoorwaarden een referentieperiod
ten minste 25 jaar. Bij het integraal vernieuwen van de funder
geadviseerd uit te gaan van een referentieperiode van ten mi
overeenkomstig de Eurocode’s, die vanaf 1 juli 2012 van toep
 
Een goede restauratie kost tijd. Bij restauratie spelen andere 
nieuwbouw. Bij restauratie kan alleen een goed advies opges
van betrouwbare en exacte informatie. Vaak start een restaur
probleem is geconstateerd, bijvoorbeeld scheefstand of sche
geneigd dat snel te willen verhelpen. Om niet alleen de symp
maar ook de oorzaak aan te pakken is over het algemeen me
nodig. Het grootste risico bij restauratie vormen het ondoorda
verbouwen of wijzigen van het monument. De afdracht van kr
monument loopt vaak anders dan in het verleden bedoeld of 
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B.4.2. Partieel funderingsherstel 
 

B.4.2.1. Toepasbaarheid partieel herstel 
 
In de afgelopen decennia is ten behoeve van de Waag een aantal keer gekozen 
voor partieel herstel van optredende gebreken, integraal herstel werd niet 
noodzakelijk geacht. Reeds in 1891 is de fundering van de Metselaarstoren 
onderzocht. Dit is te lezen in het  bestek: “Tot versterking der fondeering van het 
noordelijk torentje volgens aanwijzing te storten 5 m³ beton”.  
 
Ook in de periode 1988 -1993 heeft er twee keer partieel herstel van de fundering 
van de Waag plaatsgevonden.  
 
� In 1988 versterking van de noordoost- en zuidoosttoren door middel van 

betonnen funderingsbalken en stalen buispalen (o.l.v. Diens Openbare 
Werken Amsterdam); 

 
� In 1993 verwijderen van gewicht door ontgraven kelders, en grond rondom vrij- 

houden middels isolatieplaten  (o.l.v. Evers partners). 
 
Om te beoordelen of het herstel van de fundering van de Waag ook partieel 
uitgevoerd kan worden wordt er na een grondige analyse van de oorzaak van de 
gebreken gekeken naar de opgetreden hoekverdraaiingen. 
 
Integraal herstel is niet noodzakelijk bijvoorbeeld bij: 
 
� Sterk verloop of wisseling in de vastheid van de zandlaag waarin de palen 

geheid zijn 
 
� Lokaal hogere negatieve kleef bijvoorbeeld ten gevolge van het dempen van 

de stadsgracht. 
 
In de meeste gevallen zal partieel herstel leiden tot de mogelijkheid om het 
integraal herstel gefaseerd uit te voeren binnen een referentieperiode van 15 tot 
25 jaar. 
 
Principe: 
In de F3O-richtlijn wordt aangegeven dat constructieve schade ten gevolge van 
scheefstand kan ontstaan bij een rotatie > 1:100. Bij rotaties tussen 1:100 en 1:300 
kan wel architectonische (cosmetische) schade ontstaan. Deze schade is wel 
zichtbaar maar beïnvloedt de constructie niet negatief. (veiligheidscriterium). Ook 
in NEN 6740 artikel 5.2 wordt voor grenstoestand 1B een relatieve rotatie van 
maximaal 1:100 aangehouden (publiekrechtelijke uiterste grenstoestand). 

De bruikbaarheidsgrenstoestand 1:300 is een privaatrechtelijk uitgangspunt. 
 
Afhankelijk van de combinatie van aanwezige hoekverdraaiingen en 
zakkingssnelheid kan bepaald worden in hoeverre partieel funderingsherstel de 
resterende referentieperiode beïnvloed.  
 
Uitgangspunten: 
1. Bij de start van de werkzaamheden zijn ter plaatse van de Waag geen 

hoekverdraaiingen groter dan 1:150 opgetreden; 
 
2. Zakkingssnelheden gemeten middels nauwkeurigheidswaterpassingen klein 

(0.5 tot 1 mm/jaar); 
 
3. De oorzaak van de funderingsproblematiek is grondig geanalyseerd, en niet 

gelegen in droogstandsproblemen en / of te ernstige aantasting van de 
bestaande palen. 

 
Beschikbare funderingsonderzoeken 
Met betrekking tot de Waag zijn de volgende funderingsonderzoeken in het 
verleden uitgevoerd: 
 
1891: t.p.v. de metselaarstoren; 
1934: t.p.v. de beide noordelijke torens, waaronder de metselaarstoren; 
1987: t.p.v. de voorpoort, rapport 4312 grm.8 uitgevoerd door de Dienst 

Openbare Werken Amsterdam; 
1993: BMA, fotografische documentering van drie ontgravingen; 
2007: BMA, rapport AAR 45. 
2011: Fugro, inpspectieput 1 tot en met 3 
 
Controleberekening 
Op basis van de uitgevoerde funderingsinspecties is een controleberekening 
uitgevoerd van het restdraagvermogen van de bestaande fundering. Globaal 
bedraagt het restdraagvermogen 200 kN/m

1
, terwijl de optredende belasting 

(inclusief benodigde rekenkundige) circa 300 kN/m
1 
bedraagt. Dit impliceert dat de 

fundering (partieel) versterkt kan worden door circa 100 kN/m
1
 toe te voegen. 
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Uit de nu beschikbare onderzoeken is gebleken dat de Waag niet integraal als één 
bouweenheid is gebouwd, en op ten minste vier verschillende funderingstypen 
rust. De aangetroffen bestaande funderingen betreffen: 
 
1. Fundering voorpoort aangelegd op circa NAP-3,8M. 

2. Fundering hoofdpoort aangelegd op circa NAP-1,3M. 

3. Originele fundering metselaarstoren wellicht op een voorloper van de 

stadswal. 

4. Stalen buispalen ter plaatse van de noordoost- en zuidoosttoren. 

 

 
 
Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de vorm van de Metselaarstoren het sterkst 
aangepast is. De vorm van de fundering komt ook niet overeen met de contouren 
van de huidige toren. Bijgaande illustratie uit AAR 45 toont de toren op de 
stadsplattegrond van Pieter Bast uit 1597, waarbij de metselaarstoren een 
onderdeel van de stadsmuur vormt. 
 
De zakkingen ten gevolge van deze verschillende funderingen zijn ongelijkmatig. 
Hierdoor treedt schade op en m.b.t. de constructie en overige onderdelen zal 
uiteindelijk de uiterste grenstoestand worden bereikt. In komende jaren leidt dit tot 
verdere schade aan het gehele monument. De verschilzakkingen zijn ook niet 
constant.  Recentelijk is de zakkingsnelheid van de grote toren noordzijde 
(Schutterstoren) sterk toegenomen, terwijl deze de afgelopen 18 jaar min of meer 
constant was. 
 

Bij partieel funderingherstel kan op basis van de bouwhistorie overwogen worden 
een scheiding te maken tussen de hoofdpoort en de oorspronkelijke voorpoort. 
De voorpoort is in de afgelopen 18 jaar circa 16 mm gezakt, hetgeen nauwelijks 
meer is dan de zakking van de 1

e
 zandlaag. De hoofdpoort is in deze periode circa 

16 tot 46 mm gezakt.  
 
De muurvlakken tussen de hoofdpoort en voorpoort zijn omstreeks 1890 
vernieuwd. Hierbij is waarschijnlijk gemetseld met een bastaardmortel, en niet 
meer de originele kalkmortel. Kalkmortel kan langzame vervormingen goed 
opnemen zonder daarbij scheurvorming te vertonen. Een bastaardmortel is wel 
sterker, maar ook brosser, en daardoor gevoeliger voor scheurvorming. 
 
Er wordt in de praktijk onderscheid gemaakt in drie vormen van te voorkomen 
schade: estetische, functionele en constructieve schade. Voor rijksmonumenten 
worden over het algemeen de grenswaarden behorend bij estetische schade als 
criterium gehanteerd. Voor de relatieve rotatie wordt dan een eis gehanteerd van 
1/500 om scheurvorming te voorkomen. Dit is dus een zwaardere eis dan die 
algemeen in de methode van F3O wordt gehanteerd (1/300). 
 
Uitgaande van een breedte tussen de hoofdpoort en voorpoort van 5000 mm 
bedraagt de maximaal aanvaardbare scheefstand 5000 : 500 = 10 mm tot 
maximaal 5000 : 300 = 16 mm. De maximale waarde is sterk afhankelijk van onder 
andere de toegepaste mortel. In de bestaande toestand is op dit punt een 
scheefstand van 34 mm aanwezig, en is geen zichtbare scheurvorming aanwezig. 
 
De voorpoort is gefundeerd op de 1

e
 zandlaag. Hiervoor wordt een gemiddelde 

zakkingssnelheid van 1.0 mm per jaar aangehouden. In de huidige situatie is de 
lintvoeg nagenoeg horizontaal of vertoont een hoekverdraaiing in positieve zin. Op 
basis van de toelaatbare rotatie is het nu niet vernieuwen van de fundering van de 
voorpoort acceptabel voor een referentieperiode van: 
 
1. Fundering van de hoofdpoort vernieuwen, aanlegniveau 1

e
 zandlaag: 

 
De zakking van de 1

e
 zandlaag bedraagt circa 0.5 mm per jaar, de additionele 

zetting ten gevolge van het funderen van de hoofdpoort bedraagt circa 5 mm. 
Over 25 jaar is dit gemiddeld 5 / 25 = 0.2 mm De verschilzakking tussen de 
hoofdpoort en voorpoort bedraagt dan 1.0 – 0.7 = 0.3 mm per jaar. Uitgaande 
van een toelaatbare verschilzakking van 10 mm bedraagt de referentieperiode  
ruim 25 jaar; 
 

2. Fundering van de hoofdpoort vernieuwen, aanlegniveau 2
e
 zandlaag: 

 
De zakking van de 2

e
 zandlaag is nagenoeg 0, de additionele zakking van het 

funderingsherstel op deze laag wordt ingeschat op 5mm. Over 15 jaar is dat 
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gemiddeld 5/15 = 0.3 mm per jaar.het verschil in zakking tussen de hoofdpoort 
en voorpoort bedraagt dan circa 1- 0.3 = 0.7 mm per jaar. Uitgaande van een 
toelaatbare verschilzakking van 10 mm bedraagt de referentieperiode dan 
circa 15 jaar.                                           

 
Conclusie: 
 
De huidige scheefstand tussen de hoofdpoort en voorpoort bedraagt in de huidige 
situatie maximaal 34 mm aan de noordzijde. Deze waarde is nagenoeg zonder 
scheurvorming opgetreden. De toelaatbare zakking tussen de hoofd- en voorpoort 
zal dus globaal tussen de 10 en 30 mm liggen. Gesteld kan worden dan partieel 
herstel op de 1

e
 zandlaag acceptabel is voor een referentieperiode van maximaal 

25 jaar, en partieel herstel op de 2
e
 zandlaag maximaal 15 jaar. 

 
Vloerpeil / primaire waterkering: 
 
Het peil van de beganegrondvloer van de Waag is gelegen op circa 2600 mm + 
NAP, en het aansluitende maaiveld ligt op NAP+2,4M.  
 
De primaire waterkering in de gemeente Amsterdam wordt onderhouden op 2000 
mm + NAP. Funderen op de zogenaamde 1

e
 zandlaag zal derhalve ook voor de 

maximale referentieperiode van 100 jaar geen probleem zijn ten aanzien van eisen 
met betrekking tot absolute zakking. 
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B.4.2.2. Partieel herstel – Aanpassing draagvermogen 
Metselaarstoren 
 
Uit nadere analyse van alle tot nu toe beschikbare gegevens is vastgesteld dat de 
aanleiding tot het voorgenomen funderingsherstel met name ligt in de optredende 
verschilzakkingen ter plaatse van de metselaarstoren. Voor de reden waarom de 
grootste schade juist optreedt bij de metselaarstoren bestaat de volgende 
hypothese: 
 
Op basis van de uitgevoerde funderingsinspecties met proefbelasting en 
aangetroffen paaldiameters is in het rapport van Albert de Vries geconcludeerd dat 
de Waag op de eerste zandlaag is gefundeerd. Van de aansluitende stadsmuur 
wordt algemeen aangenomen dat deze niet tot in de eerste zandlaag reikt:  
 
De bouw van de stadswal is gestart in mei 1481, en waarschijnlijk gefundeerd op 
palen van 5-7 meter, reikend tot in de wadzandlaag. De metselaarstoren is 
gesitueerd ter hoogte van de aansluiting van de stadsmuur op de Waag, en is pas 
in een veel later stadium (omstreeks 1617) in de huidige vorm opgetrokken. 
Het is goed mogelijk dat de Metselaarstoren, die is opgetrokken op de eerdere 
bebouwingsresten hierdoor gefundeerd is op de hoger gelegen zogenaamde 
wadzandlaag.  
 
Tot 1988 leidde het optredende zakkingsverschil tussen de wadzandlaag en de 
eerste zandlaag er toe dat de toren van de Waag afdompte. Door Bureau 
Grondmechanica is voor de metselaarstoren geadviseerd om ruim 45% aanvullend 
draagvermogen toe te voegen Dit is aanzienlijk meer dan het advies voor de 
zuidoostelijke toren waar geadviseerd werd om 25% draagvermogen toe te 
voegen. 
 
Vanaf 1988 is de metselaarstoren ter plaatse van de entree gefundeerd op een 
relatief zware fundering op stalen buispalen, in de middenvlakken wellicht op de 
wadzandlaag, en in de aansluiting op de Waag op de eerste zandlaag. Uit de 
visuele inspectie blijkt dat het partieel funderingsherstel van de Metselaarstoren 
aanzienlijk slechter functioneert dan bij de andere toren. 
 
Een herstel van deze fundering zou kunnen bestaan uit het gecontroleerd 
ontlasten van de funderingsversterking, die in 1988 is aangebracht, gecombineerd 
met het aanbrengen van extra drukverdelende betonnen funderingsbalken. Gezien 
het verschil in de aanwezige paaltypen, gecombineerd met de onbekendheid van 
de bestaande palen van de Waag, en bijbehorend paalpuntniveau wordt gesteld 
dat deze methode geschikt is voor een referentieperiode van maximaal 10 jaar. 
Hiertoe is tevens een continue monitoring noodzakelijk. 
 

 
 

. 
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B.4.2.3. Partieel herstel - Aanvullend draagvermogen 
 
Uit nadere analyse van de zakkingsmetingen blijkt dat de grootste zakkingen 
optreden ter plaatse van de noordwestelijke hoektoren (Lucastoren). Indien de 
oorzaak van zakkingen en verschilzakkingen gelegen is in overbelasting van de 
fundering ten gevolge van belastingtoevoegingen en/of wijzigingen in de 
belastingafdracht kan overwogen worden om de bestaande fundering te 
versterken middels aanvullend draagvermogen.  
 
Essentieel is een goede interactie tussen de bestaande en nieuwe palen. 
Uitgangspunt hierbij zal zijn om palen bij te plaatsen onder de bestaande muren. 
Op basis van de uitgevoerde funderingsinspecties is een indicatieve 
controleberekening opgesteld van de restcapaciteit van de bestaande 
paalfundering. Gezien het feit dat er slechts een beperkt deel van de fundering is 
onderzocht is het voor het overige deel niet mogelijk garanties te geven op het 
effect van aanvullend draagvermogen.  
 
Ten gevolge van het aanwezige paalraster is het niet goed mogelijk om palen bij te 
plaatsen onder de bestaande muren. Het bijplaatsen zou gepaard gaan met 
uitschakeling van bestaande palen waardoor per saldo niet of nauwelijks sprake is 
van toename van draagvermogen. Het toepassen van excentrisch geplaatste 
zogenaamde “consolepalen” is niet mogelijk gezien de relatief dikke 
muurconstructies. 

 
B.4.2.4. Partieel herstel - Paalpuntinjectie / 
compensation grouting 
 
Na de uitvoering van de funderingsversterkingen zijn meetbouten in de Waag 
aangebracht voor het uitvoeren van nauwkeurigheidswaterpassingen. In rapport 
4010-0269-000, gedateerd 5 juli 2010, opgesteld door Fugro wordt vermeld bij de 
analyse van de metingen: 
 
“Uit de metingen blijkt dat de funderingen onder het zuidelijke deel van de Waag 
een redelijke geotechnische draagkracht hebben. De funderingen onder het 
noordelijke deel van de Waag vertonen zakkingssnelheden van 2.0 tot 2.6 mm per 
jaar, hetgeen op een matige geotechnische draagkracht duidt”. 
 
Ten behoeve van de aanleg van de Noord-Zuidlijn zijn proeven uitgevoerd voor het 
verhogen van de draagkracht van houten heipalen door middel van groutinjectie. 
Dit onderzoek is opgenomen in het proefschrift  van Almer van der Stoel van Crux. 
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Om de grond bij de paalpunt op te spannen (verdichten) en zo de draagkracht van 
de paal te vergroten, wordt naast de punt als het ware een groutworst uitgeperst 
met compaction-groutingtechniek. 
 
In de conclusies van het proefschrift van Almer van der Stoel is aangegeven dat 
de kosten voor paalpuntinjectie circa 50% bedragen van de kosten van traditioneel 
funderingsherstel. 

Nadelen voor deze methode in de situatie van de Waag zijn: 

1. Het paalpuntniveau van de bestaande fundering is niet bekend. 
2. De kwaliteit van de matig tot ernstig aangetaste houten palen verbetert niet. 

Deze methode lijkt alleen toepasbaar voor partieel herstel van de Waag. Er is dan 
echter nog wel uitgebreid aanvullend onderzoek noodzakelijk naar het 
paalpuntniveau van de bestaande fundering. 

Over het verloop van de aantasting van houten palen over de hoogte zijn op dit 
moment onvoldoende gegevens beschikbaar en is in de literatuur nog 
onvoldoende wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Indien de mate van 
aantasting, zoals door Stichting Hout Research vastgesteld tot aan de paalpunt 
optreedt is dit geen duurzame oplossing en kunnen mogelijk andere 
bezwijkmechanismen optreden. 
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B.4.2.5. Partieel herstel - Reductie negatieve kleef 
 
Door Bureau Grondmechanica is in het rapport van 1987 vastgesteld dat een deel 
van de opgetreden verzakkingen een gevolg is van negatieve kleef. Deze 
negatieve kleef is een gevolg van het in 1614 gedempte gedeelte van de 
Kloveniersburgwal. 
 
In 1997 is in de Amsterdamse Rivierenbuurt een alternatieve methode van 
funderingsverbetering ontwikkeld, nl. door middel van een belastingvermindering 
op de ondergrond. Bij deze methode wordt een gedeelte van het pakket 
ophoogzand, dat zich onder de panden bevindendt vervangen door het aanzienlijk 
lichtere schuimbeton. 
 
Ten grondslag aan de methode ligt dat de nog te verwachten zakking van de 
paalfundering – onder invloed van de actuele paalkopbelasting en de heersende 
negatieve kleef – als een afgeleide van de maaiveldzetting, die nog wordt 
verwacht kan worden gezien. Derhalve geldt dat met het reduceren van de 
(seculiere) terreinzetting, die nog wordt verwacht eveneens de nog steeds 
voortschrijdende zakking van de betrokken panden in gunstige zin zal worden 
beïnvloed.   
Bij dit onderzoek is vastgesteld dat schuimbeton hierbij effectiever is dan 
bijvoorbeeld kleikorrels of schelpen. 

 
Met deze methode is het in de Rivierenbuurt mogelijk gebleken om de gemiddelde 
zakkingssnelheid met circa 1mm per jaar te reduceren.  
 
Bij de restauratie van de Waag in 1993 zijn door de constructeur ten behoeve van 
de funderingsontlasting berekeningen uitgevoerd.  Geadviseerd is inwendig puin 
en zand te verwijderen, kelderruimten te creëren en aan de buitenzijde de 
zandaanvulling te vervangen door schuimbeton. Dit voorstel is niet uitgevoerd. Er 
is tevens een voorstel gedaan om het zandpakket alleen te ontkoppelen van het 
waaggebouw. Zie bijgaande tekening hiernaast. Het aanbrengen van de 
isolatieplaten tussen het metselwerk en de grond is grotendeels uitgevoerd. Uit de 
gemeten zakkingen van de nauwkeurigheidswaterpassingen is hiervan geen effect 
meetbaar. De zakkingssnelheid is de laatste 18 jaar min of meer constant 
gebleven. 
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B.4.2.6. Partieel herstel - Kespherstel / 
Paalkopverlaging  
 
Bij het funderingsonderzoek in 1987 is vastgesteld dat de kwaliteit van het 
paalhout varieert van redelijk tot slecht. Tevens was de onderslagbalk, die zich 
rond de houten palen bevindendt,  circa 0.3 tot 0.4 meter onder het metselwerk 
weggezakt. Dit heeft mede heeft geleid tot het enigszins inknijpen van vooral de 
buitenste paalschachten. 
 
In situaties waarbij de oorzaak van zakkingen en verschilzakkingen gelegen is in 
een gebrek in de aansluiting van de paalkoppen op het funderingsmetselwerk zijn 
methoden ontwikkeld om deze aansluiting te verbeteren. Bekende voorbeelden 
zijn kespherstel, of het vervangen van platen en kespen voor een betonbalk.  
 
Bij de aangetroffen rasterfundering is geen sprake van langshout, maar sluiten de 
paalkoppen direct aan op het funderingsmetselwerk.  
Ten gevolge van het paalraster in combinatie met de muurdikte is het niet mogelijk 
om alle palen te bereiken, waardoor deze methode ongeschikt is voor de Waag. 

 
B.4.2.7. Partieel herstel - Bestrijden aantasting houten 
palen 
 
Het idee dat grondwater aan hout een goede bescherming biedt tegen aantasting 
in de bodem, blijkt niet altijd op te gaan. Dit fenomeen kwam duidelijk aan het licht 
in de jaren negentig door grootschalige funderingsproblematiek in Haarlem. 
Behalve dat bacteriën de veroorzakers waren, was tot dat moment eigenlijk nog 
weinig bekend over de processen van bacteriële aantasting. Sinds 2002 houdt het 
Europese project Bacpoles zich bezig met het proces van aantasting van houten 
paalfunderingen. 
 
Op 28 plaatsen in vijf Europese landen zijn inmiddels houtmonsters verzameld en 
is het milieu rondom het hout in kaart gebracht. Daarnaast zijn diverse 
experimenten uitgevoerd in de laboratoria van de universiteiten van Göttingen en 
Uppsala, en SHR Hout Research. Ook worden langdurige metingen uitgevoerd in 
de bodem van Amsterdam. Waterstroming speelt een cruciale rol bij proces van 
aantasting 
 
Er blijkt binnen Nederland een grote variatie in aantasting van het funderingshout 
te bestaan. In alle onderzochte palen is tenminste enige bacterie-activiteit 
waargenomen, meestal over de hele lengte van de paal. In de Rotterdamse palen 
was nauwelijks bacteriële aantasting aanwezig, terwijl de mate van aantasting 
oploopt van Amsterdam naar Zaandam en Haarlem, waar de palen van top tot 

punt ernstig waren aangetast. Hoewel hout in de bodem vol met bacteriën zit en 
het moeilijk is de echte houtaantasters eruit te halen, is dit voor veel monsters 
uiteindelijk wel gelukt. De eerste DNA-analyses wijzen in de richting van nog nooit 
eerder beschreven soorten bacteriën. 
 
De komende jaren zullen de soorten houtaantastende bacteriën duidelijk 
omschreven moeten worden. Ook zullen specifieke phagen* worden 
geproduceerd, die in het laboratorium op hun bacterie-bestrijdende effectiviteit 
zullen worden getest. Hiernaast zullen de lopende experimenten, veldmetingen en 
multidisciplinaire analyses duidelijkheid moeten verschaffen over de stoffen die het 
stromende water meevoert en die een sleutelrol lijken te spelen bij bacteriële 
houtaantasting.  
 
Gezien de leeftijd van de palen van de Waag mag verondersteld worden dat het 
spinthout van de palen reeds volledig aangetast is en er niet tot nauwelijks nog 
sprake zal zijn van uitbreiding van de aantasting. In dat geval heeft conserveren 
geen toegevoegde waarde voor de palen. 
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B.4.3. Integraal funderingsherstel 
 

B.4.3.1. Integraal herstel - Palen onder muren plaatsen 
 
Bij de aanwezigheid van dikke bouwmuren en een diepe aanleg van het 
funderingsmetselwerk bestaat de mogelijkheid om onder de bestaande muren 
extra funderingspalen aan te brengen in vooraf aangebrachte boorgaten door de 
muur. Bij deze methode wordt geen stijve betonplaat aangebracht die zorg kan 
dragen voor herverdeling van krachten bij ongelijke paalbelastingen. 
 
Gezien de kwetsbaarheid van stalen onderdelen in de bestaande muren wordt 
voor deze methode een referentieperiode gehanteerd van 50 jaar. In verband met 
het aanwezige raster van bestaande funderingspalen zijn uitsluitend zeer slanke 
stalen palen toepasbaar. De palen worden tevens schuin geboord om zo veel 
mogelijke buiten de rasterfundering te vallen Hierbij kan gedacht worden aan 
schroefinjectiepalen of zogenaamde VHP-groutpalen (very high pressure). De 
krachtsoverdracht van het gebouw op de palen vindt plaats door middel van de 
groutaanhechting met het metselwerk.  
 
Vanwege de ouderdom en kwaliteit van het bestaande metselwerk zal dit leiden tot 
een beperking van de toelaatbare paalbelastingen. Bij deze methode dienen strikte 
eisen gesteld te worden aan het herstel van de inkassingen van het monumentale 
metselwerk. Voorgeschreven wordt dat dit geschiedt door aanheling middels het 
uitkomende metselwerk.  
 

 

 
Doorsnede palen onder de fundering 

 

 

 
Het boren van gaten door de fundering 

 

 

 
Het maken van palen in de kelder  

met handgereedschap 
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B.4.3.2. Integraal herstel - Funderingsplaat 
 
Het geheel vernieuwen van de fundering door middel van de tafelmethode. 
 
 

 
Doorsneden mogelijkheden tafelmethode 
 
Links    - Funderingsplaat geheel op begane grond 
 
Midden  - Funderingsplaat (hoofdpoort) op bestaande keldervloer   

- Funderingsplaat (voorpoort) boven duiker   
 
Rechts  - Funderingsplaat geheel onder niveau duiker 
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B.5. Geotechnische aspecten 
 

B.5.1. Afweging funderingsniveau 1e, 2e zandlaag 
 

Uit oriënterende berekeningen volgt dat bij een integraal funderingsherstel met 
funderingsplaat op bestaand kelderniveau rekening dient te worden gehouden met 
een representatieve belasting van 200 à 300kN/m.  
 
Indien een funderingsniveau in de tweede zandlaag (beneden NAP-18,5m) wordt 
gehanteerd, zullen de zettingen nihil zijn mits de palen van tevoren op spanning 
zijn gebracht met behulp van vijzels. Anders dient alsnog rekening te worden 
gehouden met paalkopzakkingen als gevolg van elastische verkorting van de paal 
en mobiliseren draagkracht. De tweede zandlaag is dusdanig gepakt dat 
afhankelijk van het paalpuntniveau, paalsysteem en paaldiameter paalbelastingen 
van 200 tot 1000kN hier in principe opgenomen kunnen worden.  
 
De eerste zandlaag die zich bevindt tussen NAP-12,5 à -13m en circa NAP-15,5m, 
wordt in de diepte gevolgd door klei- en zandlagen. Doordat deze zandlaag een 
beperkte dikte en een variabele pakking heeft, varieert het draagvermogen van 50 
tot 300kN afhankelijk van het paalpuntniveau, paalsysteem en paaldiameter. Naast 
de autonome zakking van de 1

e
 zandlaag zal sprake zijn van zakkingen ten 

gevolge van de samendrukking van de grondlagen onder het paalpuntniveau. 
 
De Waag is gefundeerd op een roosterfundering waarbij de (hoek)palen zijn 
geheid tot in de eerste zandlaag. Tijdens het funderingsonderzoek in 1987 is bij de 
voorpoort een proefbelasting uitgevoerd op een paal die gesitueerd is onder de 
voormalige walmuurconstructie. De resultaten hiervan zijn gerapporteerd in 
Bureau Grondmechanica rapport 4312 Grm. 8 (d.d. 21-07-1987). 
 
Aan de hand van de sonderingen DKM5 en DKM6 die zijn uitgevoerd bij de 
voorpoort is het draagvermogen van de bestaande houten palen bepaald. Volgens 
het bovengenoemde rapport is de bovenkant van de proefpaal (diameter Ø 
180mm) vastgesteld op NAP-3,8m en is het paalpuntniveau NAP-14m. Uitgaande 
van een tapsheid van 7,5mm/m is een paalpuntdiameter van Ø 105mm bepaald. In 
onderstaande tabel zijn de draagvermogens gepresenteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel - Paaldraagvermogen 

Sondering Paalpuntniveau 
[NAP m] 

Houten paal Ø105mm 

Fr;max;d [kN] Fr;net;d [kN] 

DKM5 -14,0 84 49 
DKM6 -14,0 90 55 

 
Conform NEN6743-1 wordt bij proefbelastingen de maximum draagkracht van een 
grondverdringende paal gelijk gesteld aan de kracht waarbij de zakking van de 
paalpunt gelijk is aan 0,1 Deq. Uitgaande van een paalpuntdiameter van Ø 105mm 
betekent dit dus een verplaatsing van circa 10mm. Uit het last-zakkingsdiagram 
blijkt dat deze deformatie optrad bij een belasting van 160kN. De rekenwaarde van 
de maximumdraagkracht (Fr;max;d) van de houten palen bedraagt op grond van 
deze proefbelasting circa 100kN.  
 
Een hogere draagkracht wordt gevonden met de proefbelasting omdat ook 
(schacht)wrijving wordt gemobiliseerd in de kleilagen. De negatieve kleef is bij de 
houten palen vanaf NAP-1,0m (= aangenomen bovenkant paalkop daar 
inspectieput 2 en 3 van niet voldoende diepte zijn) tot NAP-7,0m (= bovenkant 
wadzandlaag) en bedraagt circa 35kN. 
 
Uit de meetgegevens van Fugro en Geo- en Vastgoedinformatie blijkt dat De 
Waag aan zettingen onderhevig is. Op grond van bovenstaande berekening is 
aangenomen dat indien gefundeerd wordt in de 1

e
 zandlaag op een niveau van 

NAP-14m een belastingtoename van 100 à 150kN/m optreedt (conservatieve 
aanname). Aan de hand van oriënterende berekeningen is bepaald dat dan 
additionele zettingen van 3 à 8mm te verwachten zijn naast de autonome zakking 
van de 1

e
 zandlaag (0,5 à 1,0mm/jaar) en de paalkopzakkingen als gevolg van de 

elastische verkorting van de paal en het mobiliseren van de draagkracht indien de 
palen niet op spanning worden gebracht. 
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B.5.2. Omgevingsrisico’s 
 
B.5.2.1. Beoordeling partieel funderingsherstel  
 

De partiële methodes hebben ten aanzien van de omgevingsbeïnvloeding als 
groot voordeel dat hun invloed over het algemeen beperkt is waar het de 
belendende panden / infra betreft. Ten aanzien van de vervormingen binnen de 
constructie van de Waag zelf hebben deze methoden echter vaak wel nadelige 
invloeden, omdat door het introduceren van zettingsverschillen en verschillende 
stijfheden van de fundering binnen het gebouw een herverdeling van belastingen 
kan ontstaan. Dit kan weer scheurvorming en andere schade tot gevolg hebben.  
De (ongewenste) resultaten van eerder partieel herstel getuigen hiervan.  
 
Hoewel partieel herstel, mits zorgvuldig uitgevoerd en gemonitord op zich dus wel 
een oplossing kan zijn, blijven de risico’s ten aanzien van toekomstige schades 
binnen het gebouw significant groter dan bij integraal herstel. Vanuit dat oogpunt 
gaat de voorkeur dan ook uit naar integraal herstel.  
 

B.5.2.2. Beoordeling integraal funderingsherstel  
 

Om de integrale methodes te realiseren is ten aanzien van de 
omgevingsbeïnvloeding het nadeel dat in meer of mindere mate bouwkuipen 
noodzakelijk zijn. Om deze bouwkuipen te maken zijn bouwkuipbegrenzingen 
noodzakelijk. Dit  houdt in dat de omgevingsbeïnvloeding ten aanzien van 
belendende panden / infra,  van de stadsgracht en van de Waag zelf zal ontstaan.  
 
Voor wat betreft de vervormingen binnen de constructie van de Waag zelf is het 
voordeel van deze methoden dat zettingsverschillen en verschillende stijfheden 
van de fundering binnen het gebouw, respectievelijk een herverdeling van 
belastingen nu juist niet kunnen ontstaan. Daarmee wordt verdere scheurvorming 
en andere schade na afronding van de werkzaamheden met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid voorkomen. Omdat risico’s ten aanzien van 
toekomstige schades binnen heb gebouw significant kleiner zijn dan bij partieel 
herstel, gaat vanuit dat oogpunt de voorkeur uit naar integraal herstel.  
 
Aanvullend geldt dat het bijplaatsen van palen onder de muren relatief het minst 
ingrijpend is ten aanzien van de belendingen. De palen zullen in ieder geval 
trillingsarm aangebracht moeten worden. 
 
De andere methoden zijn varianten op de ‘tafelmethode’ waarbij het gebouw als 
geheel op een plaat/vloer wordt opgevangen. Vooral de aanwezigheid van de 
stadsgracht zorgt daarbij voor extra complicaties, omdat hier ofwel overheen dan 
wel onderlangs gewerkt moet worden.  

 
Vooral de diepe variant, waarbij de funderingsplaat op niveau keldervloer of niveau 
bestaande fundering komt te liggen vereisen een relatief diepe bouwkuip. Dit zal 
ten aanzien van de situatie van het grondwater mogelijk consequenties hebben 
voor de belendingen. Gezien de sterke restricties die gelden voor de 
grondwaterstandverlaging zijn de mogelijkheden zeer beperkt; hier wordt verderop 
nader op ingegaan.  
 
Voor het overige geldt dat de bouwkuip op zich goed in stalen damwand uit te 
voeren is. Het aanbrengen zal middels het drukken van de wand tot maximaal net 
boven de 1e zandlaag dienen te geschieden, omdat anders schade door trillingen 
zal ontstaan. De enige echte complicatie ten aanzien van damwanden doet zich 
voor bij het doorkruizen van de Stadsgracht bij de diepe variant.  
 
Mogelijk dat een jet grouting wand plaatselijk een oplossing kan bieden. Dit is 
echter ten opzichte van gedeeltelijk amoveren en herstellen van de stadsgracht 
waarschijnlijk een zeer kostbare oplossing. Bovendien vormt het water van de 
gracht bij jet grouting een extra complicatie. 
 
Ten aanzien van de horizontale krachten in de bouwkuip geldt dat het aanbrengen 
van verankeringen van de wand, gezien de vele obstakels in de omgeving, niet 
mogelijk zal zijn. Gekozen dient te worden voor het afstempelen van de 
bouwkuipwanden op de wanden van de Waag. Hiervoor moeten mogelijk 
constructieve voorzieningen worden getroffen.  
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B.5.3. Bouwkuipontwerp 
 
B.5.3.1. Algemeen 
 

Er zijn verschillende methoden voor integraal funderingsherstel opgesomd. In 
principe kunnen de volgende aanlegniveaus worden onderscheiden: 
 
1. Herstel op bestaand keldervloerniveau 

 
Uitgaande van bovenzijde nieuwe betonvloer op NAP-0,4m en een vloerdikte 
van 0,5m dient het niveau van de bemaling tot minimaal NAP-0,9m uitgevoerd 
te worden. Door het aanbrengen van een werkvloer van 10cm dik wordt een 
begaanbare bouwputbodem gecreëerd.  
 
Uitgaande van een ontgravingsniveau van NAP-1,0m die nagenoeg gelijk is 
aan bovenkant paal volgens inspectieput 1 van Fugro, wordt geadviseerd de 
freatische grondwaterstand tot minimaal NAP-1,0m te verlagen. 

 
2. Herstel op bestaand funderingniveau 

 
Uitgaande van bovenzijde nieuwe betonvloer op NAP-1,6m en een vloerdikte 
van 0,6m dient het niveau van de bemaling tot minimaal NAP-2,2m uitgevoerd 
te worden.  
 
Voor het creëren van een begaanbare bouwputbodem door middel van een 
werkvloer van 10cm dik wordt geadviseerd tot minimaal NAP-2,3m de 
freatische grondwaterstand te verlagen. 
 

3. Herstel d.m.v. palen onder de bestaande muren  
 
Met uitzondering van de overkluizing en de 1m uitspringende muur bij de 
voorpoort is ten bate van deze variant geen (significante) ontgraving of 
verlaging van het grondwaterpeil noodzakelijk. De bovenkant van de 
uitspringende walmuur bevindt zich op NAP-1,27m. Indien geen casing wordt 
toegepast, moet het freatische grondwater hier worden verlaagd tot NAP-1,3m. 

 
Herstel op beganegrondvloerniveau is in deze paragraaf buiten beschouwing 
gelaten daar hiervoor geen (significante) ontgraving of verlaging van het 
grondwaterpeil noodzakelijk is. 
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B.5.3.2. Inventarisatie gegevens 
 

Uit de funderingsinspecties blijkt dat de stadsmuur (circa 1,4m breed) schuin tegen 
de poort aansluit ten zuiden van de Lucastoren en de Metselaarstoren. Bij beide is 
een muurdeel aangetroffen die aan de achterzijde (loodrecht) op de schildmuur 
van de stadsmuur stond. Het is niet duidelijk of de dwarsmuur nabij de 
Metselaarstoren een aanbouw of een hoek in het tracé van de stadsmuur is. 
 
Vastgesteld is dat de overkluizing koud op de zuidoostkant van de Theatrum 
Anatomicimtoren aansluit. Aan de oostzijde van de voorpoort is een betonplaat 
aangetroffen boven de overkluizing. De bodem van de duiker bestaat uit een 
houten rasterwerk (bovenkant = circa NAP-2,27m) en het aanzetniveau van de 
muur aan de kant van de hoofdpoort is NAP-2,3m.  
 
Op grond van historisch onderzoek wordt ter hoogte van de St. Eloystoren en de 
voorpoort nog oude funderingsresten verwacht. Tijdens het grondradar onderzoek 
rondom de Waag is ook op andere locaties een afwijking in de grondsamenstelling 
waargenomen. Behalve deze obstakels in de ondergrond bevinden zich ook nog 
kabels en leidingen rondom het gebouw. Uit een inventarisatie van de funderingen 
van de panden in de omgeving blijken de volgende gegevens qua herstel  
 
� Nieuwmarkt 4A en Zeedijk 134/138 zijn op nieuwe funderingen gezet. 
� Nieuwmarkt 6 geen gegevens beschikbaar. 
� Nieuwmarkt 8 geen gegevens beschikbaar. Binnenkort wel onderzoek naar de 

staat van de fundering. 
� Nieuwmarkt 10 heeft een nieuwe fundering. 
� Nieuwmarkt 12 geen gegevens beschikbaar. 
� Nieuwmarkt 14 heeft een nieuwe fundering. 
� Nieuwmarkt 16 geen gegevens beschikbaar.  
� Nieuwmarkt 18 de winkelvloer is onderheid los van de rest van het pand. 
 
Over de aanleghoogte van de funderingen van de niet opnieuw onderheide 
panden is bij het Stadsdeel Centrum niets bekend. Mocht besloten worden tot een 
tijdelijke verlaging van de freatische grondwaterstand ten bate van De Waag dan 
staat Stadsdeel Centrum dit toe tot 30 cm onder het huidige grondwaterpeil. Uit de 
meetgegevens van Waternet peilbuizen die in de omgeving staan, blijkt dat het 
freatische grondwater varieert van NAP+0,6m tot NAP-0,2m aan de zuidoostzijde 
(peilbuis D06344A) en van NAP+0,2m tot NAP-0,8m aan de noordzijde (peilbuis 
D06334A).  
 
Mede op grond van peilbuis D06576A, die gesitueerd is ten zuidwesten van De 
Waag, is het huidige grondwaterpeil gesteld op NAP-0,4m. Dit betekent in dit geval 
dat het freatische grondwater mag worden verlaagd tot een hoogte van maximaal 
NAP-0,7m. 

De maaiveldhoogte op de locatie is ten tijde van het door Fugro uitgevoerde 
grondonderzoek aangetroffen op NAP+2,32m à NAP+1,97m. De toplaag bestaat 
tot NAP-0,4m à NAP-1,0m uit puinhoudend zand, in de diepte tot plaatselijk NAP-
4,25m gevolgd door humeuse klei doorsneden met zand- en puinhoudende lagen. 
 
 
 

 
Overzichtstekening kabels, leidingen en obstakels 
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B.5.3.3. Bouwput bij herstel op bestaand kelderniveau 
 

Bij een herstel op bestaand kelderniveau dient tot een niveau van 3,0 à 3,3m 
beneden maaiveld te worden ontgraven en moet het freatische grondwater 0,6m 
(tot NAP-1,0m) worden verlaagd. Gezien de ontgravingsdiepte en 
grondwaterstandverlaging is in principe een damwand of een ontgraving onder 
talud mogelijk. In verband met de diverse obstakels in de ondergrond en het 
puinhoudende karakter van de toplaag zal het creëren van een gesloten bouwkuip 
met behulp van een damwand met de nodige uitvoeringstechnische problemen 
gepaard gaan. Ervan uitgaande dat ter plaatse van de duiker een verlaging van de 
grondwaterstand tot NAP-1,0m acceptabel is, is een ontgraving onder talud een 
optie. 
 
Uit oriënterende berekeningen is gebleken dat uitgaande van een doorlatendheid 
van de toplaag van 1 à 3m/dag en een verlaging van de grondwaterstand van 
NAP-0,4m naar NAP-1,0m in de bouwput ter plaatse van de belendingen voldaan 
wordt aan de gestelde verlagingseis van maximaal NAP-0,7m.  
 
In het model is uitgegaan van filters die gesitueerd zijn rondom de bouwput bij de 
insteek van het talud en een niet-drainerende watergang. Afhankelijk van de dikte 
van de sliblaag en de waterstand van de watergang (duiker) dienen inpandig filters 
te worden geplaatst. Een exactere voorspelling kan worden gedaan indien een 
pompproef wordt uitgevoerd. Indien naast het talud geen bovenbelastingen 
aanwezig zijn, is een talud van 1:1,5 à 1:2 (v:h) mogelijk. Eventuele kabels en 
leidingen dienen te worden opgevangen of verlegd. 

 
B.5.3.4. Bouwput bij herstel op bestaand 
funderingsniveau 
 
Bij een herstel op bestaand funderingsniveau dient tot een niveau van 4,3 à 4,6m 
beneden maaiveld te worden ontgraven en moet het freatische grondwater 1,9m 
(tot NAP-2,3m) worden verlaagd. Bij een open bouwput zal een dergelijke 
bemaling bij de belendingen leiden tot een verlaging van de grondwaterstand die 
niet acceptabel is. Het toepassen van een retourbemaling in de toplaag zal door 
het kleihoudende karakter van de toplaag (die het retourneren bemoeilijkt) en de 
afstand tussen de retourfilters en de onttrekkingsfilters niet het gewenste resultaat 
opleveren. 
 
Een bemaling is daarom alleen mogelijk binnen een afgesloten bouwkuip. Dit zal 
met de nodige uitvoeringstechnische problemen gepaard gaan. Een afsluitende 
voorziening is noodzakelijk bij de doorkruising van de stadsgracht en de 
stadsmuur. 
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Isohypsen [NAP m] van de freatische grondwaterstand 
uitgaande van k = 1m/dag (excl. watergang) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Isohypsen [NAP m] van de freatische grondwaterstand 

uitgaande van k = 3m/dag (excl. watergang) 
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B.5.3.5. Bouwput bij palen onder de bestaande muren 
 

Bij het aanbrengen van extra funderingspalen in de dikke bouwmuren van de 
overkluizing en de walmuur bij de voorpoort moet de freatische grondwaterstand 
worden verlaagd tot NAP-0,9m en aan de voorkant tijdelijk tot NAP-1,3m. Gezien 
de ontgravingsdiepte en grondwaterstandverlaging is in principe een damwand of 
een ontgraving onder talud mogelijk. Het creëren van een gesloten bouwkuip met 
behulp van een damwand zal door de diverse obstakels moeilijk uitvoerbaar zijn.  
 
Uit oriënterende berekeningen is gebleken dat uitgaande van een doorlatendheid 
van de toplaag van 1 m/dag en een verlaging van de grondwaterstand van NAP-
0,4m naar NAP-1,3m bij de voorgevel van de voorpoort, voldaan wordt aan de 
gestelde verlagingseis van maximaal NAP-0,7m ter plaatse van de belendingen. In 
het model is het positieve effect van de diepe aanleghoogte van de walmuur (te 
weten NAP-3,47m) niet meegenomen. 
 

B.5.3.6. Onderwaterbeton 
 

Het is met onderwaterbeton mogelijk om onder water beton te storten. Deze 
methode wordt toegepast als bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet 
mogelijk is. De verharding kan uitstekend onder water plaatsvinden. De verwerking 
van betonmortel vraagt wel om bijzondere maatregelen om uitspoelen van de 
specie te voorkomen.  
 
De minimale dikte van een onderwaterbetonvloer is 80cm en deze wordt meestal 
ongewapend uitgevoerd. In verband hiermee wordt bovenop de 
onderwaterbetonvloer een constructieve vloer aangebracht. Uit de dwarsprofielen 
van duikerbrug Kloveniersburgwal Nieuwmarkt blijkt dat het aanzetniveau van het 
metselwerk van de overkluizing gelijk is aan de bodem (te weten circa NAP-2,3m).  
 
Ter hoogte van de voorpoort is bovenkant vloer volgens tekeningen van Stadsdeel  
Centrum NAP-2,28m maar is het aanzetniveau van het metselwerk niet bekend. 
Het is zeer waarschijnlijk dat dit hier eveneens NAP-2,3m is waardoor het niet 
mogelijk is om een onderwaterbetonvloer met constructieve vloer aan te brengen 
(totale dikte minimaal 1,2m) zonder dat het doorstroomprofiel significant wordt 
gewijzigd.  
 
 
 
 
 
 
 

Het dieper aanbrengen van het onderwaterbeton kan alleen worden uitgevoerd 
met behulp van damwanden. Het onderwaterbeton / damwand sluit dan echter niet 
naadloos aan op het metselwerk van de overkluizing waardoor bij het leegpompen 
van de bouwput lekkages kunnen ontstaan die met behulp van injecteren dienen te 
worden verkomen. Het doorzagen van het houten rasterwerk kan daarnaast 
consequenties hebben voor de stabiliteit van de overkluizing.  
 
 
 

 
Isohypsen [NAP m] van de freatische grondwaterstand 
uitgaande van k = 1m/dag incl. watergang (0,5m slib) 
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B.6. 1e Afwegingsmatrix constructief / geotechnisch 
 

B.6.1. Wettelijk kader referentieperiode 
 
Op  1 juli 2012  treedt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking. Ten aanzien van 
de beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij 
verbouw is dan NEN 8700van toepassing.  . 
 
De minimale referentieperiode wordt gesteld op 15 jaar. Voor gebouwen in 
“gevolgklasse” 2 en hoger, waarbinnen de Waag valt, wordt echter nadrukkelijk 
aanbevolen uit te gaan van een restlevensduur en derhalve referentieperiode van 
30 jaar.  
 
Aangezien ook vanuit de randvoorwaarden een referentieperiode van ten minste 
25 jaar is gewenst worden methoden met een kortere referentieperiode daarom 
niet verder beschouwd. 
 

B.6.2. 1e afwegingsmatrix 
 
funderingsmethode Partieel/ 

Integraal 
referentieperiode geschikt voor de 

Waag? 
Aanpassing 
draagvermogen 
metselaarstoren 

Partieel Maximaal 10 jaar Nee 

Aanvullend 
draagvermogen 

Partieel 10-15 jaar Nee 

Paalpuntinjectie / 
compensation 
grouting 

Partieel / 
integraal 

10-15 jaar Nee 

Reductie negatieve 
kleef 

Partieel 10-15 jaar Nee 

Kespherstel / 
Paalkopverlaging 

Partieel 10-15 jaar Nee 

Bestrijding 
aantasting palen 

Partieel 10-15 jaar Nee 

Palen onder muren 
plaatsen 

Partieel  
Integraal  

     15-25 jaar 
     50 jaar 

Ja  
Ja 

Funderingsplaat / 
tafelmethode 

Partieel  
Integraal  

    15-25 jaar 
   100 jaar 

Ja 
Ja  

 
 
 

B.6.3. Resterende varianten 
 
In deel C van dit rapport zullen de volgende nog resterende varianten verder 
worden onderzocht: 
 
1. Partieel herstel van alleen de hoofdpoort op zowel de eerste als tweede

e
 

zandlaag. Dit is mogelijk zowel met palen onder de bestaande muren als ook 
met de tafelmethode. 

 
2. Integraal herstel op de tweede zandlaag. Dit is mogelijk met zowel palen onder 

de bestaande muren als ook met de tafelmethode. Voor de tafelmethode zal 
ter plaatse van de duiker onderscheid gemaakt worden naar aanleg op begane 
grond niveau en kelderniveau. 
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C.1. Toelichting 4 varianten  
 
Voor bijbehorende tekeningen en principedetails van de 4 varianten zie bijlage 

 
C.1.1. Partiële varianten 
 
1. Aanvullend draagvermogen 
 
Toelichting:  
Bij aanvullend draagvermogen wordt er op posities waar dit noodzakelijk is extra 
palen en/of balken bijgezet. Het aanvullend vermogen moet op basis van de 
metingen van de afgelopen jaren en de analyse van de zettingen worden bepaald.  
 
De methodiek heeft als doel om de ongelijkmatige zakkingen zoveel mogelijk 
gelijkmatig te maken. M.a.w. het laten verzakken van de Waag conform de lichte 
zetting van de eerste zandlaag, zonder dat er verder functionele schade aan het 
monument kan optreden. 
 
Het aanvullend draagvermogen is qua methodiek vergelijkbaar met de ingrepen 
die in 1987 aan de metselaarstoren hebben plaatsgevonden. 

 
2. Herstel van alleen de hoofdpoort 
a. 1

e
 zandlaag  

b. 2
e
 zandlaag 

 
Toelichting:  
Bij het herstel van de hoofdpoort wordt alleen onder dit gedeelte een stijve 
betonplaat aangebracht gecombineerd met nieuwe palen naast de bouwmuren. 
De betonplaat wordt op het niveau van de huidige kelder aangebracht. Om de 
muren en het gewicht van het gebouw op te vangen worden er op geringe afstand 
van elkaar ronde gaten geboord in het metselwerk. Door de gaten worden stalen 
profielen geschoven die de tafelconstructie en de muren met elkaar in verband 
brengen. 
 
Bij deze variant worden onder de voorpoort vooralsnog geen ingrepen gedaan. 
Insteek is dat bij herstel van de hoofdpoort op de eerste zandlaag deze in de 
toekomst gelijkmatig gaat verzakken met de voorpoort. Bij herstel op de tweede 
zandlaag zal dit verschil in zakkingen groter zijn en zal ook de voorpoort binnen 
een periode van maximaal 15 jaar hersteld moeten worden. 
 
 
 
 

C.1.2. Integrale varianten 
 
3. Tafelmethode 
a. Begane grond 
b. Kelderniveau 
 
Toelichting:  
Bij de tafelmethode wordt onder het gehele gebouw een stijve betonplaat 
aangebracht, gecombineerd met nieuwe palen naast de bouwmuren. De 
betonplaat kan zowel op het niveau van de begane grond als op het niveau van de 
kelder worden aangebracht.  
 
Om de muren en het gewicht van het gebouw op te vangen worden er op geringe 
afstand van elkaar ronde gaten geboord in het metselwerk. Door de gaten worden 
stalen profielen geschoven die de tafelconstructie en de muren met elkaar in 
verband brengen. 

 
4. Palen onder de bestaande muren 
 
Toelichting: 
Bij deze variant worden nieuwe palen onder een helling in de bestaande muren 
geplaatst. De palen moeten aan weerszijden van de muren geplaatst worden om 
een goed horizontaal evenwicht te bewerkstelligen. Dit leidt er toe dat bij deze 
methode het interieur van de kelder toch gedemonteerd moet worden. 
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Partieel herstel Criterium 

Aanvullend draagvermogen Herstel hoofdpoort 1
e
 zandlaag Herstel hoofdpoort 2

e
 zandlaag 

Referentieperiode in jaren:  
15- 

Hoofdpoort: 100+ 
Voorpoort :     25- 

Hoofdpoort:  100+ 
Voorpoort:       15- 

Risico’s: � Aanzienlijke kans op blijvende ongelijke zakkingen 

en scheurvorming. De mate hiervan hangt sterk af 

van de procentuele toevoeging aan 

draagvermogen. 

� Ten gevolge van verschilzakking is lichte 

scheurvorming tussen hoofdpoort en voorpoort 

waarschijnlijk; 

� 1
e
 zandlaag is niet homogeen, dit kan ook binnen 

de hoofdpoort tot geringe zakkingsverschillen 

leiden; 

� Relatief veel palen nodig in verband met geringe 

draagkracht 1
e
 zandlaag. Dit is een potentieel risico 

bij aanpassingen ten gevolge van onvoorziene 

obstakels. 

� Ten gevolge van verschilzakking treedt enige 

scheurvorming tussen hoofdpoort en voorpoort op; 

� Na maximaal 15 jaar worden de blijvende 

zakkingsverschillen ontoelaatbaar groot. 

Behoud monumentale / 
archeologische 
onderdelen: 

� Aantasting bestaand funderingsmetselwerk en 

bestaande palen. 

� Verwijderen aansluitingen van de stadswal � Verwijderen aansluitingen van de stadswal 

Consequenties gebruikers: � Gering, werkzaamheden grotendeels mogelijk 

zonder uitplaatsing 

� Tijdelijke uitplaatsing kelder noodzakelijk � Tijdelijke uitplaatsing kelder noodzakelijk 

Voordelen: � Korte bouwtijd; 

� Geringe overlast voor gebruikers en omgeving; 

� Alle toekomstige opties blijven open: geen 

blokkade voor toekomstig integraal herstel. 

� Voorzieningen kunnen worden geïntegreerd in 

toekomstig integraal herstel; 

� Functionaliteit van de kelder neemt toe door de 

grotere verdiepinghoogte; 

� De duiker kan in de toekomst alsnog integraal 

worden hersteld. 

� Geen damwanden benodigd, alleen bemaling. 

� Voorzieningen kunnen worden geïntegreerd in 

toekomstig integraal herstel; 

� Functionaliteit van de kelder neemt toe door de 

grotere verdiepinghoogte; 

� De duiker kan in de toekomst alsnog integraal 

worden hersteld. 

� Geen damwanden benodigd, alleen bemaling. 

Nadelen: � Continu monitoren; 

� Voorzieningen kunnen niet worden geïntegreerd in 

toekomstig integraal herstel; 

� Herstelwerkzaamheden van de kwetsbare 

meesterproeven in de metselaarstoren zijn moeilijk 

te garanderen. 

� De methode voldoet niet aan de randvoorwaarden 

ten aanzien van de minimale referentie- periode 

van 25 jaar. 

� Relatief grote aantasting van bestaande fundering 

en metselwerk voor een tijdelijke oplossing. 

� Continu monitoren; 

� Na maximaal 25 jaar is herstel van de voorpoort 

alsnog noodzakelijk; 

� Ook na integraal herstel kans op geringe 

zettingsverschillen ten gevolge van zakking en 

inhomogeniteit van de 1
e
 zandlaag; 

� Relatief veel palen nodig in verband met geringe 

draagkracht 1
e
 zandlaag. Hierdoor 

verhoudingsgewijs duur. 

� Continu monitoren; 

� Na maximaal 15 jaar is herstel van de voorpoort 

alsnog noodzakelijk; 

� Palen kunnen nagenoeg niet op spanning gebracht 

worden omdat dit de optredende 

zettingsverschillen bespoedigd en de 

referentieperiode hierdoor verkort. 

� De methode voldoet niet aan de randvoorwaarden 

ten aanzien van de minimale referentie- periode 

van 25 jaar. 

 

C.2. Afwegingsmatrix partieel Herstel 
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Integraal herstel Criterium 

Tafelmethode beganegrond Tafelmethode kelderniveau Palen onder de bestaande muren 
Referentieperiode in 
jaren: 

 
100+ 

 
100+ 

 
50+ 

Risico’s: � Nagenoeg geen technische risico’s � Bemaling van de duiker kan leiden tot 
paaldroogstand /lichte zakkingen. 

� Risico op omgevingsbeïnvloeding ten gevolge van 
bemalen. 

� Nazakking indien palen niet afgespannen kunnen 
worden; 

� Kans op lichte scheurvorming in metselwerk van 
het casco; 

 

Behoud monumentale / 
archeologische 
onderdelen: 

� Funderingsmetselwerk wordt niet opgevangen; 
� Duiker en gemetseld gewelf wordt niet 

opgevangen; 
� Behoud van de stadswal-aansluitingen. 

� Duiker dient gedilateerd te worden ten behoeve 
van toekomstige zakkingsverschillen. Nader 
onderzoek noodzakelijk hoe dit uitvoerbaar is 
zonder bemaling; 

 

� Duiker dient gedilateerd te worden ten behoeve 
van toekomstige zakkingsverschillen.  Nader 
onderzoek noodzakelijk hoe dit uitvoerbaar is 
zonder bemaling; 

� Doorboren van bestaande funderingspalen en 
funderingsmetselwerk. 

 
Consequenties 
gebruikers: 

� Kelder vervalt 
� Tijdelijke uitplaatsing beganegrond noodzakelijk; 
� Nieuwe vloerpeil circa 100 mm hoger, 

aanpassingen in het restaurant nodig. 

� Tijdelijke uitplaatsing kelder noodzakelijk; 
� Verwijderen van de aansluitingen van de stadswal. 

� Tijdelijke uitplaatsing kelder noodzakelijk; 
� Aansluitingen van de stadswal dilateren; 
� De duiker dient tijdelijk afgesloten te worden ten 

behoeve van een waterstandsverlaging. 

Voordelen: � Geen risico op omgevingsbeïnvloeding; 
� Geen bemaling nodig; 
� Geen dilataties in de duiker noodzakelijk.  
� De overkluizing kan in de toekomst alsnog 

integraal worden hersteld in combinatie met de 
duiker; 

� Functionaliteit van de kelder neemt toe door de 
grotere verdiepinghoogte; 

� Gefaseerde uitvoer mogelijk, waardoor het 
restaurant in gebruik kan blijven. 

� De landhoofden en overkluizing onder de 
voorpoort blijven een onlosmakelijk deel van de 
Waag. 

 

� Geen risico op omgevingsbeïnvloeding; 
� Geen bemaling noodzakelijk voor de hoofdpoort; 
� Geen doorsnede-vermindering van het 

doorstromingsprofiel van de duiker. 
� De landhoofden en overkluizing onder de 

voorpoort blijven een onlosmakelijk deel van de 
Waag. 

Nadelen: � Verhuurbare kelderruimte vervalt; 
� Nieuwe vloerpeil circa 100 mm hoger dan 

bestaand om duiker te overbruggen. 
Aanpassingen in het restaurant nodig. 

� De overkluizing met landhoofden die een wezenlijk 
onderdeel vormen van de Waag worden niet 
integraal meegefundeerd, en kunnen van de Waag 
afzakken. 

� Grote omgevings-beïnvloeding door noodzakelijk 
rondom ontgraven tot kelderniveau; 

� Afvoer van licht verontreinigde grond. 
� Het doorstromingsprofiel van de duiker neemt 

circa 35% af; 
� Bij de voorpoort is een damwandconstructie en 

zware bemaling noodzakelijk. 

� Gehele inbouwpakket van de kelder dient 
verwijderd te worden; 

� Inbouwpakket op de beganegrond ter plaatse van 
de niet onderkelderde gedeelten verwijderen, met 
name bij de torens en de duiker. 

� Geen stijve plaatconstructie ten behoeve van 
nivellering van paalbelastingen mogelijk. 

� Onevenredig grote aantasting van de fundering en 
muurwerk. 

 

C.3. Afwegingsmatrix integraal Herstel 
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C.4. Conclusies 
 
1. Uitgaande van de minimale wettelijke handhavingstermijn bij verbouw 

van 15 jaar wordt geadviseerd uit te gaan van integraal herstel.   
 
Toelichting:  
Partieel herstel is een tijdelijke maatregel en in feite uitstel van executie. De 
houten paalfundering is ernstig aangetast, en wordt bij partieel herstel niet 
verbeterd. Daarnaast is bij partieel herstel in de komende jaren een 
zorgvuldige monitoring noodzakelijk. Het succes van partieel herstel is 
afhankelijk van veel interne en externe factoren waardoor vooraf geen 
gegarandeerde restlevensduur kan worden vastgesteld. De enige methode om 
zekerheid en garantie voor de Waag  te verkrijgen is een methode van 
integraal funderingsherstel. 
 

2. Gezien het unieke, onvervangbare karakter van de Waag wordt 
geadviseerd om voor de nieuw aan te brengen funderingsonderdelen uit 
te gaan van een referentieperiode van 100 jaar. 
 
Toelichting:  
In de NEN-EN 1990 (Eurocode) wordt voor klasse 4 van monumentale 
gebouwen een ontwerplevensduur aangegeven van 100 jaar. 
  

3. Voor de hoofdpoort van de Waag wordt een betonnen tafelconstructie op 
kelderniveau geadviseerd. 
 
Toelichting:  
Rondom de hoofdpoort kan onder een talud ontgraving plaatsvinden. Door 
middel van filterbemaling en eventueel aangevuld met retourbemaling ter 
plaatse van de belendingen kan het grondwater tot een goede werkdiepte 
verlaagd worden. Hierbij blijven de omgevingsrisico`s / consequenties voor het 
monument tot een minimum beperkt. De betonnen tafel kan op kelderniveau 
worden aangebracht. Mogelijk zelfs iets dieper dan in de huidige situatie, zodat 
meer vrije hoogte ontstaat in de kelder. 
 

4. Voor de voorpoort van de Waag wordt een nadere afweging op risico`s 
en uitvoeringsmethodiek  geadviseerd. 
 
Toelichting:  
Het  grootste uitvoeringsrisico is een grondwaterverlaging tot op het niveau 
van de bodem van de duiker. Hierbij kan schade optreden aan het monument, 
de duiker en de omliggende bebouwing. Er zijn drie mogelijke 
oplossingsrichtingen voor de voorpoort. 
 

4.1. Tafelconstructie onder de voorpoort 
Vanuit constructief oogpunt is de tafelconstructie onder het niveau van de 
duiker voor de voorpoort de meest optimale oplossing. Deze tafelconstructie 
ligt dan dieper t.o.v. de tafelconstructie van de hoofdpoort. Damwanden 
rondom de voorpoort zullen dan echter benodigd zijn om het grondwaterpeil 
zover te verlagen dat uitvoering mogelijk zal zijn. De duiker, funderingsresten, 
kabels en leidingen zijn voor de zgn. damwanden obstakels, die technisch qua 
uitvoering uiterst complex zijn. De herstelkosten van de fundering  van de 
voorpoort zullen op deze wijze hoog worden. De risico`s voor het monument, 
maar ook voor de omgeving zijn aanzienlijk.  
 
4.2. Tafelconstructie op begane grond niveau 
De tafelconstructie op beganegrondniveau heeft vooralsnog als nadeel dat de 
vloer wordt verhoogd en er grote monumentale ingrepen op de begane grond 
moeten plaatsvinden. Het restaurant zal niet kunnen doorfunctioneren. Tevens 
wordt de  overkluizing met landhoofden, die een wezenlijk onderdeel vormen 
van de Waag, niet meegefundeerd, en kan daardoor verder zakken. De 
risico`s voor de omgeving zijn wel goed beheersbaar. 

 
4.3. Palen in de muren / duiker 
In combinatie met beheersbare risico`s, de uitvoerbaarheid en het monument 
ligt de voorkeur bij het plaatsen van palen in  / onder de muren. Hierbij hoeft 
het grondwater niet extra verlaagd te worden. Wel moet de waterstand van de 
duiker enigszins verlaagd worden.Wat de palen in de duiker en de voorpoort 
betreft zijn er nog aantal onzekerheden die weg genomen moeten worden om 
tot een goede voorkeursvariant te kunnen komen: 
 
a. de krachtenafdracht in de boog in combinatie met de nieuwe palen; 
b. de positionering en aantallen van de nieuwe palen in de duiker; 
c. de kwaliteit en homogeniteit van het dieper gelegen funderingsmetselwerk; 
d. de technische uitvoerbaarheid van de palen in de duiker en voorzijde 

voorpoort;  
e. de wijze waarop de ontwerplevensduur van de palen verhoogd kan 

worden van 50 naar 100 jaar.  
 
Indien uit de onderzoeken blijkt dat er toch nog teveel onzekerheden naar 
voren komen en er geen gedegen oplossingen voor gevonden worden, zal de 
tafelconstructie voor de voorpoort mogelijk als voorkeursvariant weer naar 
voren komen.      
 

5. Voor de nieuwe palen wordt geadviseerd om deze onder spanning te 
brengen en deze op de tweede zandlaag te brengen. 
 
Toelichting: 
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Ook bij een nieuwe fundering op de tweede  zandlaag zal het door de relatief 
lage zakkingssnelheid een bepaalde tijd duren alvorens de Waag geheel op de 
nieuwe fundering draagt.    Gezien de importantie van het monument verdient 
het de voorkeur om de nieuwe palen door middel van vijzels direct al onder 
spanning aan te brengen. Daardoor worden er nagenoeg geen restzettingen 
meer verwacht en kan er geen verdere schade aan het hoger gelegen 
monument optreden. Tevens kan direct gestart worden met het herstel van de 
meesterproeven in de Metselaarstoren. 
 

6. Voor de ondergrondse duiker, oude stadsmuren, funderingsversterking 
uit 1988 wordt geadviseerd deze te dilateren en/of los te maken.    
 
Toelichting:  
De genoemde bouwkundige elementen hebben een andere type fundering op 
een hoger gelegen zandlaag. Derhalve dienen deze onderdelen los te worden 
gezet van het gebouw.  
 

7. Ten tijde van het resterende ontwerptraject en met name het 
uitvoeringstraject wordt geadviseerd een geavanceerd 
monitoringsysteem aan te brengen.  
 
Toelichting: 
Om een goede en veilige uitvoering te laten plaatsvinden is het belangrijk dat 
de Waag op allerlei posities continu in de gaten wordt gehouden. Het 
monitoringsysteem kan worden gezien als een alarmeringssysteem vanuit 
opdrachtgever richting opdrachtnemer.  
 

8. Tijdens de verdere uitwerking wordt geadviseerd rekening te houden met 
aantal specifieke uitvoeringsaspecten en deze nader uit te werken. 
 
Toelichting: 
8.1.  Grondwerk 
De zeer zware funderingsmuren van de Waag kunnen niet uitsluitend vanuit 
de binnenzijde opgevangen worden. In verband met het aan twee zijden 
opvangen is dan een randbalk aan de buitenzijde van de Waag nodig. Bij 
funderingsherstel ter hoogte van de keldervloer leidt dit tot een aanzienlijke 
hoeveelheid grondwerk. In verband met de geconstateerde lichte 
verontreinigen dient rekening gehouden te worden met afvoer van de licht 
verontreinigde grond. 
 
Een zone van ca. 4 a 6 mtr. rondom de Waag dient in verband met de 
uitvoering vrij te blijven van onder meer tijdelijke units.  Ter plaatse van bomen 
moet rekening worden gehouden met damwanden, berliner wanden of het 
tijdelijk verplaatsen van de bomen. 

8.2. Inkassingen in het metselwerk 
Om trillingen en geluidsoverlast te beperken dienen de inkassingen in de 
buitenmuren te worden geboord. De doorgaande onderbreking van de 
tussenmuren dient te worden gezaagd. Ter plaatse van de St. Lucastoren, 
Metselaarstoren, St. Eloystoren is op dit moment geen kelder en/of kruipruimte 
aanwezig. Deze ruimten dienen toegankelijk te worden gemaakt. Hiervoor zijn 
tijdelijke doorgangen in de muren noodzakelijk. 

 
8.3. Los koppelen van de grond en kelderwanden. 
Mogelijke verdere uitwerking door toepassing van thermische isolatie-platen. 
 
8.4. Restauratiewerkzaamheden na de funderingsherstel 
Insteek is om gedurende ca. 5 à 10 jaar na het funderingsherstel geen 
onderhoudswerkzaamheden meer plaats te laten vinden aan de Waag. Om dit 
te bewerkstelligen dienen in een apart  ontwerptraject minimaal de volgende 
restauratiewerkzaamheden verder te worden uitgewerkt: herstel 
Metselaarstoren, herstel voegwerk en scheuren gevels, herstel natuursteen, 
eventueel onderhoud schilderwerk  kozijnen / dak. 

 
8.5. Kabels en leidingen 
In en rondom de Waag liggen een groot aantal kabels en leidingen. Mogelijk 
vallen deze kabels en leidingen in het talud dat door uitvoerende partijen zal 
worden uitgegraven. In het ontwerptraject dienen deze kabels en leidingen 
verder nauwkeurig in beeld te worden gebracht. Daar waar nodig moeten  
deze tijdens de uitvoering verlegd of opgevangen te worden. 

 
8.6. Type bemaling 
Voor de voor- en hoofdpoort dient t.b.v. de uitvoerende partijen exact te 
worden vastgesteld hoe de verlaging van de grondwaterstand kan gaan 
plaatsvinden. D.m.v. een pompproef kan de doorlatendheid van de ondergrond 
worden vastgesteld. Op basis hiervan kan voor de omliggende gebouwen en 
de Waag een gepaste bemaling met zo min mogelijke risico`s worden bepaald.  

 
8.7. Installaties kelder 
In de kelder van de Waag zijn veel kabels en leidingen voor het gehele 
gebouw aanwezig. Indien de kelder vrijgemaakt zal gaan worden t.b.v. 
funderingsherstel zullen deze kabels en leidingen verlegd moeten gaan 
worden om het doorfunctioneren te garanderen. 

 
8.8. Functies kelder 
In de kelder is een aantal functies van het restaurant aanwezig. T.b.v. het 
gebruik van het restaurant zullen een aantal functies tijdelijk buiten het gebouw 
op de Nieuwmarkt geplaatst moeten gaan worden. 
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C.5. Aanbevelingen 
 

1. Zet voor de voorpoort de nog benodigde onderzoeken uit om de juiste 
uitvoeringssystematiek te kunnen kiezen. 
 

2. Werk op basis van de afwegingsmatrix en conclusies een 
voorkeursvariant uit voor de voorpoort en de hoofdpoort.  

 
3. Zorg ervoor dat betrokken partijen gezien alle afwegingen zich goed in 

de uitvoeringssystematiek kunnen vinden; 
 

4. Stel een gedetailleerde bouw en investeringsraming op behorende bij de 
voorkeursvariant en bepaal de jaarlijkse structurele verhoging van de 
kapitaallasten; 
 

5. Stel een risicoanalyse op en bepaal de bijbehorende 
beheersmaatregelen; 
 

6.  Stel een gedetailleerde planning op voor het verdere ontwerp-, 
vergunningen-, en uitvoeringstraject; 
 

7. Stel een goede fasering op t.b.v. doorfunctioneren restaurant en overige 
gebruikers. 
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Bijlagen bij dit rapport  
 
1. Schetsontwerp van de 4 varianten    

 
1.1. VO-01 - Nieuwe palen onder de muren Strackee 23-09-2011  
 
1.2. VO-02 - Herstel Hoofdpoort   Strackee 23-09-2011 
 
1.3. VO-03 - Herstel op begane grond niveau  Strackee 23-09-2011 
 
1.4. VO-04 - Herstel op kelderniveau  Strackee 23-09-2011 
 

Overige bijlagen (los beschikbaar) 
 

2. Overzicht beschikbare archiefgegevens Divers  n.v.t.  
 

3. Uitgevoerde onderzoeken  
 

A. Grondradaronderzoek   Fugro   14-07-2011 

B. Bodemonderzoek   Wareco  01-07-2011 

C. Inmeting duiker    Strackee 11-10-2011 

D. Sonderingen    Fugro  13-07-2011 

E. Grondboringen    Fugro  24-06-2011 

F. Funderingsinspecties   Fugro  19-07-2011 

G. Houtonderzoek    SHR  17-12-2011 

H. Kernboring (metselwerk)  Nebest  29-07-2011  

I. Herhalings / lood / waterpasmeting Fugro  05-07-2011 

J. Bouwhistorie Archeologie  BMA  08-08-2011 

K. Dendrochronologisch onderzoek BMA  01-10-2011 
 

4. Overzichtstek. kabels, leidingen    Strackee 20-06-2011 
 

5. Inspectietekening duiker   Stds Centrum  09-09-2009 
 

6. Analyse deformatiemetingen  Crux  27-11-2011  
 

7. Controleberekening bestaande fund. Strackee 28-11-2011 
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