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Geachte mevrouw van Eijk en heer Bosch,
Hierbij zenden wij namens CRUX Engineering, NL Bouwmeesters, Strackee Bouwadviesbureau en
Bouwbedrijf van Schaik onze inzending toe voor de Schreudersprijs 2015.
Onze inzending betreft Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam.
In de bijlagen ontvangt u ter toelichting een nadere beschrijving van het ontwerp en de aanleg van de verbinding
van beide panden middels de ondergrondse ‘plaza’ en de daarbij behorende bijzondere bijdragen. Bovendien
voegen we hierbij een paper die zal worden gepresenteerd op ISGSR2015 (13 – 16 oktober 2015 te Rotterdam).
Tevens willen we vermelden dat in het vakblad GEOTECHNIEK begin volgend jaar een artikel van onze hand zal
verschijnen. Beide publicaties over dit unieke project brengen de bijzondere aspecten ten aanzien van
ondergronds bouwen nog eens nader bij constructeurs en geotechnici onder de aandacht.

Planrealisatie / omvang

•

Funderingsherstel museum (en enkele belendende panden)

•

Ondergrondse plaza: 200m2 (circa negen meter breed, twintig meter lang en vijf meter diep)

•

Nieuwbouw museum: 800m2 (zes verdiepingen)

•

Restauratie van het Oude Huis en de zolderkerk

Het betreft hier de uitbreiding en restauratie van een Rijksmonument aan de Oudezijds Voorburgwal 40, op de
hoek met de Heintje Hoekssteeg te Amsterdam, dat dienst doet als museum. Het museum is met deze
uitbreiding tweemaal zo groot geworden en bestaat nu uit twee huizen aan weerszijden van de Heintje
Hoeksteeg: het Oude Huis (het monument) en het Nieuwe Huis (ook wel het Entreegebouw genoemd). Deze
twee 'Huizen' zijn middels een ondergrondse 'plaza' met elkaar verbonden tot één vernieuwd museum. Tevens is
het Oude Huis zorgvuldig gerestaureerd en ingericht als historisch huis.

Wij hopen met deze inzending een goede bijdrage te hebben geleverd aan het gewenste hoge niveau van de
inzendingen voor de Schreudersprijs en zien die uiteraard graag met een laureaat beloond.
Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij uiteraard bereid.
Ondertussen verblijven wij, hoogachtend,
namens de inzenders CRUX, NL Bouwmeesters, Strackee en van Schaik,

Ing. A.T. Balder
CRUX Engineering

Ing. M. van Broekhuijsen
NL Bouwmeesters

Ing. B. Olij RO
Strackee BV Bouwadviesbureau

J. Kooistra
Bouwbedrijf van Schaik

Impressie van de uitbreiding © Sabine Heijne

Een van de oudste musea van Amsterdam tweemaal zo groot door
ondergrondse verbinding met een grachtenpand aan de overkant van
de steeg. Door deze uitbreiding blijft niet alleen dit bijzondere monument
behouden, maar wordt ook bijgedragen aan de verbetering van de buurt.

Inzending Schreudersprijs 2015
Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam

© 2015 CRUX Engineering BV
Niets uit dit drukwerk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar
gemaakt, in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, microfilm zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CRUX Engineering BV, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander
werk dan waarvoor het is vervaardigd.

Algemene projectgegevens
Adres: Oudezijds Voorburgwal 40 – Amsterdam
Naam: Ons' Lieve Heer op Solder
Status: Rijksmonument, Top 100 Nederlands UNESCO-monument
Plan verwerving Oudezijds Voorburgwal 38 – Amsterdam voor toekomstige uitbreiding; 2002
Start ontwerpwerkzaamheden 'uitbreiding Ons' Lieve Heer op Solder: 2008
Start restauratie Oudezijds Voorburgwal 38 (inpandig); 2009
Uitbreiding Ons' Lieve Heer op Solder: 2013 - 2015
Opdrachtgever en eigenaar pand: Stichting Museum Amstelkring
Projectmanagement: NL Bouwmeesters
Architect uitbreiding: Felix Claus Dick van Wageningen Architecten
Architect restauratie: ir. F. Franken Bureau voor bouwhistorisch onderzoek en restauratie
Constructeur: Bouwadviesbureau Strackee
Geotechniek, georisicomanagement (GeoRM) en monitoringsbegeleiding: CRUX Engineering BV
Aannemer: Bouwbedrijf van Schaik
Monitoring: Brem Funderingsexpertise
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Het museum
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, opgericht in 1888, is een van
de oudste musea van Amsterdam. Achter de karakteristieke gevel
van het 17de -eeuwse grachtenhuis gaan een prachtig gerestaureerd
woonhuis en een complete kerk schuil. Deze kerk ‘op zolder’
ontstond in de tijd na de Reformatie, toen rooms-katholieke
gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Het
museum heeft als doel het cultureel en religieus erfgoed van roomskatholiek Amsterdam levend te houden. Het is de plek waar de
geschiedenis van religieuze diversiteit en tolerantie verteld wordt als inspiratie voor heden en toekomst.
Ons' Lieve Heer op Solder is een uniek monument en museum dankzij de combinatie van kerk, woonhuis en
ligging in de historische binnenstad van Amsterdam. Het pand huisvest het Museum Amstelkring, dat een beeld
geeft van een rijk koopmanshuis met een rooms-katholieke huiskerk die op de drie bovenverdiepingen was
ingericht.
Het is de enige van de vroeger talrijke Amsterdamse zolderkerkjes die in vrijwel oorspronkelijke toestand
bewaard is gebleven. Het monument is meer dan 350 jaar oud. Vijfentwintig jaar geleden gelden gold het
monument nog als een goed bewaard geheim, sindsdien verdrievoudigde het bezoekersaantal naar bijna 100
duizend per jaar. Vanwege deze groeiende bezoekersaantallen en de daarmee samenhangende druk op het
monument is het museum uitgebreid. Deze uitbreiding is gedaan in het hoekpand aan de overzijde van de
Heintje Hoekssteeg, dat daartoe is aangekocht.
Restauratie, herinrichting en uitbreiding
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is gerestaureerd, opnieuw ingericht en uitgebreid. De uitvoering van het
project begon in 2009 en heeft in totaal 6 jaar geduurd. Vanaf woensdag 23 september 2015 is het vernieuwde
museum open voor publiek. De entree is vanaf die dag via het nieuwe entreegebouw, gelegen aan de andere
zijde van de Heintje Hoekssteeg. Het nieuwe pand is via een ondergrondse passage met het historische pand
verbonden. Het ontwerp van het nieuwe entreegebouw is van Felix Claus (Felix Claus Dick van Wageningen
Architecten). Bij de bouw van het nieuwe pand is gebruik gemaakt van oude bakstenen, afkomstig van het 19deeeuwse pand dat hier stond. Dit pand is met oorspronkelijke materialen, in de oorspronkelijke stijl met een
eigentijdse touch herbouwd. Het huis is teruggebracht tot zijn kern: een 17 de -eeuws huis waar mensen
woonden, werkten en hun geloof beleden. De verhalen van de verschillende bewoners staan in de vernieuwde
museale opstelling centraal. De bezoeker krijgt nog meer dan voorheen het gevoel door een pand uit het
verleden te lopen.
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De kosten voor restauratie, herinrichting, uitbreiding en nieuwe programmering (onderwijsprogramma’s)
bedragen in totaal zo’n 10,8 miljoen euro. Met de uitbreiding is het vloeroppervlak van het museum verdubbeld.
Het museum bleef gedurende de gehele bouwperiode geopend voor publiek (7 dagen per week, ruim 100.000
bezoekers in 2014).

Historie museum
De uit Duitsland afkomstige Jan Hartman koopt in 1661 het grachtenhuis aan de Oudezijds Voorburgwal (nr.
40), inclusief de twee erachter liggende woningen — in de Heintje Hoekssteeg. Tijdens een circa half jaar
durende verbouwing laat de welgestelde koopman onder andere de bovenste verdiepingen van de drie panden
met elkaar verbinden. In 1663 komt daar de kerk, in een tijd waarin openbare katholieke misvieringen verboden
zijn. Het protestantse stadsbestuur weet wel van het bestaan van de zolderkerk, maar gedoogt vrijwel alle
geloofsovertuigingen binnen Amsterdam. Hartman zelf gaat aan de gracht op de bel-etage en eerste verdieping
wonen terwijl de eerste priester, Petrus Parmentier, een steegwoning aan de achterkant betrekt. Tot 1887 blijft
de zolderkerk in gebruik. In dat jaar wordt de grotere, nabijgelegen Sint-Nicolaaskerk ingewijd. De huiskerk
komt leeg te staan en het grachtenpand wordt met de sloop bedreigd. Een groep vooraanstaande katholieke
Amsterdammers besluit het pand te redden. Zij zien in dat de huiskerk een bijzondere periode in de
Amsterdamse geschiedenis markeert. Vrijwel direct na aankoop wordt op 24 april 1888 Museum Amstelkring
geopend. Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is, na het Rijksmuseum, het oudste museum van Amsterdam.
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Aanleiding restauratie en uitbreiding
Een groeiende bekendheid bedreigt het monument; er komen inmiddels zoveel bezoekers dat het gebouw —
vooral de trappen — eronder lijken te lijden. Directeur Judikje Kiers laat vanaf 2002 onderzoek doen naar de
bouw- en bewonersgeschiedenis van het pand, de beleving en verwachtingen van bezoekers, en naar de slijtage
van het monument. Een risicoanalyse wordt uitgevoerd voor het hele museum, voor zowel het pand als de
objecten. Ook bouwhistorisch onderzoek en de bewonersgeschiedenis horen daarbij. Zo’n risicoanalyse is nooit
eerder uitgevoerd; het museum werkt nauw samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Getty
Conservation Factsheet restauratie, herinrichting en uitbreiding Institute. Het blijkt dat niet alleen de zolderkerk,
maar het hele pand uniek is in Nederland. Geen zeventiende-eeuws huis is zo goed behouden gebleven.
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De knoop wordt doorgehakt: het pand zelf komt voortaan op de eerste plaats. Het museum wordt een
‘historisch huis’. In 2009 begint de grote restauratie en herinrichting van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De
zolderkerk krijgt het uiterlijk uit de negentiende eeuw terug, de laatste periode waarin de kerk nog als kerk
functioneerde. De kleur wordt: dodekop paars. Verder wordt het orgel onder handen genomen en worden de
herenbanken, vloeren en trappen hersteld. Er komen replica’s van de oude gaslampen en ook de biezen matten
komen terug op de kerkvloer. Scheuren in de herenbanken en halsbrekende traptreden worden gerestaureerd.
De andere grote verandering is de uitbreiding van het museum. Uitbreiding is noodzakelijk om de druk op het
monument te verminderen en om meer ruimte te scheppen voor informatie en educatie, voor context en
verdieping. Het buurpand wordt erbij betrokken en ondergronds verbonden met het monument. De passage
onder de steeg wordt niet alleen gebruikt als gang. Voordat de bezoeker de woonhuizen en de schuilkerk ziet,
krijgt hij in de vijf meter hoge, ondergrondse ruimte informatie over het monument. Het nieuwe entreegebouw
bevat facilitaire functies zoals een museumwinkel, garderobe en een museumcafé, voorzieningen die in het oude
pand niet aanwezig waren. Ook is er een educatieve ruimte waar in de toekomst onderwijsprogramma’s over
thema’s als religieuze diversiteit en tolerantie plaatsvinden.
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Fotografie pagina 7 – 10 @ Arjan Bronkhorst

Constructie onderdoorgang
De ondergrondse passage, die de beide panden onder de Heintje Hoeksteeg door met elkaar verbindt, is 6
meter diep, 9 meter breed en 20 meter lang. Voor de constructie van de onderdoorgang werden 40 damwanden
aangebracht, die tot 11 meter diep in de grond werden gedrukt. Voorafgaand aan deze operatie werd de
ondergrond om de dertig centimeter met stalen pinnen voorgeprikt. Dit om eventuele obstakels in de grond
tijdig op te sporen. Hierbij werd op enkele plaatsen op houten funderingsresten gestuit, die vervolgens werden
weg gefreesd. Nadat de damwanden geplaatst waren, zijn zo’n 70 palen 19 meter diep de grond ingegaan. De
werkzaamheden voor de bouw van de onderdoorgang konden vervolgens van start.
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Tijdspad

2002 De groeiende bekendheid van Ons’ Lieve Heer op Solder bedreigt het monument. Het bestuur van het
museum besluit onderzoek te laten doen naar de noodzaak en mogelijkheden van uitbreiding, ten behoeve van
het behoud van het monument en de verbetering van de publieksfaciliteiten. Een risicoanalyse vindt plaats,
inclusief uitgebreid onderzoek naar bouwhistorie en bewonersgeschiedenis. Start fondsenwerving.
2004 Architect Felix Claus (Felix Claus Dick van Wageningen Architecten) schetst de eerste mogelijkheden van
uitbreiding. Uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut blijkt dat persoonlijke verhalen de beleving intensiveren
en de kwaliteit van het museumbezoek verhogen. Zij gaan de basis vormen voor het museumverhaal.
2006 Deskundigen debatteren onder leiding van Felix Rottenberg over noodzaak en mogelijkheden van
uitbreiding van het museum. Noodzaak wordt unaniem erkend, over brug of tunnel wordt uitvoerig
gedebatteerd.
2008 De keuze voor ondergrondse passage wordt definitief omarmd. Bijdrage van € 800.000 van BankGiro
Loterij fungeert als vliegwiel voor de fondsenwerving en uitvoering van de plannen.
2009 Start Restauratie. Gemeente Amsterdam benoemt restauratie en uitbreiding van het museum tot een van
de ‘sleutelprojecten’ binnen de veranderingen in het Wallengebied (het 1012-Project). Het door Arcadis
geschreven rapport over maatschappelijke en economische waarde van de restauratieen uitbreidingsplannen
dient als krachtige onderbouwing voor een Europese subsidieaanvraag. Het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling verleent een subsidie van 3,3 miljoen. Na uitgebreid kleurenonderzoek start de restauratie van de
zolderkerk: de zolderkerk kleurt voortaan dodekop paars.
2010 Op 25 augustus adviseert de commissie Welstand positief over de verbouwingsplannen.
2013 Voltooiing restauratie van de kerk. Viering 125-jarig bestaan van het museum. Start uitbreiding.
Overeenkomst met Bouwbedrijf Van Schaik uit Breukelen. Spectaculaire vondst door archeologen van
honderden glazen, borden, potten en kommen in beerput tijdens funderingsherstel.
2014 Demontage buurpand aan overzijde van Heintje Hoekssteeg. De bakstenen worden schoongebikt en zullen
worden hergebruikt in de nieuwe gevel. 15 september: viering bereiken diepste punt, in aanwezigheid van
wethouder Kajsa Ollongren.
2015 Op 22 september vindt de opening plaats van het vernieuwde museum, in aanwezigheid van Hare Majesteit
Koningin Máxima. 23 september: het nieuwe entreegebouw is open voor publiek.
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Enkele feiten en cijfers
• 7 jaar vooronderzoek • 11 gerestaureerde kerkbanken • 14 gereconstrueerde olielampen • 1 opnieuw gestemd
orgel • 700 gerestaureerde orgelpijpen • 1 vondst van origineel krantenpapier uit 1793 • 1 gereconstrueerde
bedstede • 4 gerestaureerde trompet spelende engeltjes • 68 nieuwe palen van beton onder historische huis • 42
nieuwe palen van beton onder nieuw entreegebouw • 1 ontdekking van beerput • honderden archeologische
objecten in beerput • 4.500 strekkende meter handgeknoopte biezen matten, afkomstig uit Engeland • 154
gerestaureerde traptreden • 25.000 afgebikte en hergebruikte oude steentjes • 13.250 nieuwe lilliput steentjes •
40 damwandelementen op 11 meter diepte • 895 m2 extra vloeroppervlak • 1 lift • 1 ondergrondse passage op 6
meter diepte • 10 sensoren tbv meting trillingen en mogelijke verzakkingen • 0 verzakkingen • 15 verbronsde
kozijnen • 1 verbronsde dakkapel • 84 labstone traptreden • 382 m3 beton (40 vrachtwagens) • 88.589 kg
wapeningsstaal • 101.616 bezoekers (2014)

Uniek kijkvenster op karakteristieke
Amsterdamse paalfundering, de oude
fundering van het monument.
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Criteria Schreudersprijs 2015
Bouwmethode

Het primaire doel van de planrealisatie was het ontwerpen en uitvoeren van een uitbreiding van het museum
Ons’ Lieve Heer op Solder te Amsterdam op een zodanige wijze dat daarmee werd voldaan aan de criteria door
het museum (Museum Amstelkring) gesteld. Omdat de ondergrondse uitbreiding van museum Ons' Lieve Heer
op Solder plaats vond in het oudste gedeelte van de Amsterdamse binnenstad te midden van een groot aantal
belendingen, was schade aan het onlangs gerestaureerde museum en omliggende belendingen het primaire risico
van de aanleg van de bouwkuip. Deze invloed moest tot een absoluut minimum worden beperkt. Cruciaal was
het kruisen van de bestaande gevel van het museumpand.
Omdat funderingsgegevens van de belendende panden niet beschikbaar waren, is gestart met een uitgebreide
inventarisatie en analyse van de omliggende bebouwing. Er is een groot aantal funderingsinspecties uitgevoerd,
waarbij alle denkbare funderingstypen die door Bureau Monumenten en Archeologie ooit beschreven waren
voorkwamen. Dit varieerde van de oudste vormen van funderingen op staal tot de eerste paalfunderingen op
slieten in een raster. De fundering van het monumentale museum verkeerde in een zeer slechte staat, de palen
waren nagenoeg geheel aangetast. Al in de jaren 60 was de meest kritische hoek al eens versterkt met enkele
perspalen.
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Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat enkele belendingen in een zodanig slechte staat verkeerden dat
deze belemmerend zouden werken voor een optimaal ondergronds volume. Deze belendingen zijn in het plan
geïntegreerd en de funderingen zijn voorafgaand aan de aanleg van de bouwkuip versterkt. Dit gebeurde door
middel van een op spanning gebrachte, nieuwe paalfundering in de Tweede Zandlaag, waarmee deze nieuwe
paalfunderingen vrijwel ongevoelig zijn voor zettingsinvloeden vanuit de bouw (met name door negatieve kleef).
Voor de panden Oudezijds Voorburgwal 40 (top 100 monument en net volledig gerestaureerd) en 38 (nieuwe
huis) is daarnaast als uitgangspunt gehanteerd dat deze funderingsondervangingen nastelbaar moesten zijn door
middel van vijzels zodat eventuele, onverwachtse verplaatsingen tijdens de bouw (gezien de interactie tussen de
oude en nieuwe fundering en het bestaande monumentale pand) konden worden gecompenseerd ter
voorkoming van schade.
Het ondergrondse verbindingsniveau bracht een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee die hebben
geleid tot een complexe opgave ten aanzien van het constructieve en geotechnisch ontwerp.
Op basis van de variantenstudies en risicoanalyses is
gekozen voor demontage van Oudezijds Voorburgwal
40, waarna funderingsherstel en aanleg van de
ondergrondse verbinding plaatsvonden in een open
bouwput in combinatie met inpandige werkzaamheden
in de kelderruimte van het museum. De nieuwe kelder
is hierbij opgedeeld in 2 delen, een rechthoekige
standaard bouwput in open lucht bestaande uit
damwanden tot een diepte van 11m, een kleine put in
het monument met een innovatieve combiwandsysteem
tot 7m, en de bypass onder de monumentale
bouwmuur door tot net onder ontgravingsniveau door
middel van een unieke volledig stalen waterdicht afgelaste Berlinerwandconstructie. Deze opdeling leidde tot een
gedeeltelijk dubbele damwand, echter de mogelijkheid die hierdoor ontstond om het grootste deel van de kelder
terug te brengen tot een standaard bouwput in open lucht bracht een aanzienlijke besparing in tijd en geld. Met
deze opdeling in 2 gescheiden compartimenten konden ook de schaderisico’s voor het monument beter worden
beheerst. Tevens kon door deze werkwijze een maximaal ondergronds volume gerealiseerd worden.
Na aanleg van de ondergrondse passage en fundering van het nieuwe pand is de uitbreiding gerealiseerd met
maximaal behoud van historisch stadsaanzicht.
Een verdere beschrijving van het ontwerp en de wijze waarop risico´s zijn beheerst is opgenomen in de bijlagen.
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Bijdrage van het project aan het stimuleren van ondergronds bouwen

Sinds de grachtengordel van Amsterdam in 2010 benoemd werd tot Unesco-Werelderfgoed luidt het motto
‘Behoud en herstel’. Sloop- nieuwbouw (volgens moderne architectuur) van Oudezijds Voorburgwal 40, alsook
een luchtbrug tussen de twee panden was daarmee uitgesloten. De enige uitweg was daarmee een ondergrondse
verbinding, waarvoor paradoxaal het pand op nummer 38 afgebroken moest worden. Dat is zorgvuldig gebeurd,
met behoud van gevelstenen, waarna een nieuw casco met een op het oude gelijkende buitengevel is herbouwd.
Voorafgaand aan de aanleg van een ondergrondse verbinding tussen de beide panden is funderingsherstel aan het
museumpand en enkele belendende panden toegepast.
De ondergrondse waarde van dit project schuilt in het behoud van het unieke museum middels funderingsherstel
en restauratie, alsmede de mogelijkheid tot uitbreiding waarmee de enorme bezoekersaantallen beter
gereguleerd kunnen worden met behoud van de waarde van het monument. Door deze scheiding van functies
kan de bezoeker met nog meer gevoel het historische pand betreden dat is gerestaureerd en teruggebracht tot
zijn kern: een 17de-eeuws huis waar mensen woonden, werkten en hun geloof beleden.
In de uitbreiding of zo men wil ‘nieuwe museumvleugel, bevindt zich na voltooiing een educatieve ruimte waar
onderwijsprogramma’s over thema’s als religieuze diversiteit en tolerantie plaats gaan vinden. Daarnaast zijn er
enkele facilitaire functies te vinden, zoals de museumwinkel en het museumcafé.
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Inventiviteit - risicobeheersing
Als in een beschermd stadsgezicht een van de belangrijkste tophonderd monumenten wil uitbreiden dan is er
eigenlijk maar een richting, de ondergrond in. En juist in de oudste delen van de Amsterdamse binnenstad is dat
ook gelijk de moeilijkste richting. De complexiteit van ondergronds bouwen is niet evenredig met het volume.
Juist het realiseren van een diep ondergronds verbindingsplaza op een postzegellocatie in een historische
omgeving leidt tot de maximaal denkbare complexiteit. Zoals het vervoeren en aanbrengen van de 12 meter
lange damwanden naar en in een beperkte omgeving. Maar met een flexibele en inventieve aanpak vind je overal
een oplossing voor. Zo heeft de aannemer onder meer gekozen voor nachttransporten en transport over water.
Om reden van ondergronds bouwen in de oude Amsterdamse binnenstad is gekozen voor de combinatie van de
grondige risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding op het gebied van ondergronds bouwen voorafgaand aan
(ontwerpfase) in combinatie met intensieve monitoring tijdens uitvoering. Een essentieel onderdeel hiervan is
om de raakvlakken van het ondergrondse met de constructieve en uitvoeringstechnische deel grondig te
inventariseren en beschouwen. Dit is in het geval van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder gedaan door
intensieve samenwerking en duidelijke communicatie tussen de verschillende disciplines en van ontwerp tot en
met de uitvoering te werken conform de zogenaamde georisicomanagement (GeoRM) aanpak uit het nationale
Geoimpuls programma (2009 - 2015).

Dit omvat onder andere het gebruik van de cyclische RISMAN methode en ‘observational method’.
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Kenmerkend bij degelijke risicogestuurde en observatieve aanpakken is dat de mogelijkheid tot
aanpassing/correctie van het ontwerp tot in de realisatiefase wordt opengehouden. Met deze risicogestuurde
methodieken zijn de ondergrondse risico’s in alle projectfasen geanalyseerd en vervolgens daar waar nodig
beheerst door toepassing van de beheersmaatregelen. Voorafgaand aan de uitvoering gaat het om preventieve
maatregelen en gedurende de uitvoering betreft het correctieve beheersmaatregelen om de risico’s tijdig bij te
sturen.
Door deze aanpak kon niet alleen geoptimaliseerd worden ten aanzien van uitvoeringstijd en –kosten, maar
konden bovenal allerlei onregelmatigheden en problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen en daar waar
nodig snel opgelost. De proactieve monitoring en het continue overleg met alle betrokkenen tijdens de
uitvoering hebben een aantoonbare rol gespeeld in de bijdrage die geleverd is aan het succesvol completeren van
dit project in juli 2015.
Een project als deze vraagt verder om specifieke betrokkenheid van mensen; men moet affiniteit hebben met
historische gebouwen en de waarde daarvan. Inventief zijn en kennis willen bundelen, aangezien men met
onvoorziene, ongewone situaties geconfronteerd wordt. Naast de juiste houding blijft ervaring altijd welkom.
Zo is bijvoorbeeld de inpandige combiwand aangebracht met een valhoogte van het heiblok van maar 20
centimeter. Dat kostte veel tijd, echter door de inbrengenergie te minimaliseren is schade aan het monument
voorkomen. Zorgvuldigheid ging voor snelheid. Datzelfde gold voor de aanleg van de nieuwe fundering; in de
grond gevormde palen, uitgevoerd door de kleinste funderingsmachine in zijn soort.
Hieronder volgen een aantal inventieve en innovatieve (funderings)technieken die op dit project zijn toegepast;
-

Omdat de lift en het trappenhuis lopen van ondergrondse kelder tot dak direct aansluitend aan de
belending moesten de kelderwanden strak aansluiten op de belending. Dit is gerealiseerd door de
damwand in de cannelures te verstijven met een H-profiel, en de betonnen kelderwanden te integreren
in de damwand.

-

Een op staal gefundeerd achterhuisje van 4 bouwlagen hoog is ongekend in Amsterdam en voldeed niet
aan de gestelde eisen. Deze is voorafgaand aan de ontgraving van de diepe bouwput voorzien van nieuwe
VDM palen. Dit zijn palen die vanuit inkassingen in de metselwerk wand naar beneden zijn gedrukt. In dit
geval tot in de Eerste Zandlaag (hierbij gebruik maken van het eigengewicht van de constructie).
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-

Voor de bouwkuip in het souterrain van het museum is een korte combiwand aangebracht, welke
bestond uit stalen buispalen met aangelaste damwandvleugels. Deze innovatieve techniek maakte het
mogelijk om de wand met een (trillingsarm) inwendig valblok binnen de voor een monument geldende
trillingsrichtlijnen aan te brengen. Dit was essentieel omdat de werkhoogte in het souterrain slechts 2
meter bedroeg en machines om damwanden volledig trillingsvrij op diepte te drukken niet door de deur
het souterrain in konden.

-

Onder de bestaande gevel van het monument was het niet mogelijk om damwanden in te brengen. Hier
is gebruik gemaakt van een unieke waterdicht afgelaste en vervolgens op diepte gedrukte
berlinerwandconstructie.
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-

Omdat het verticaal evenwicht van de bouwkuip bodem in de kleine bouwkuip vanwege de relatief korte
damwandplanken niet gewaarborgd was zijn de nieuwe palen voorzien van aangelaste schotels, welke het
opbarsten van de bouwkuip bodem voorkomen.

-

Ondergrondse obstakels vormen binnenstedelijk gebied veelal een risico voor het inbrengen van
funderingselementen. Voor dit project is de ondergrond vooraf verkend middels voorprikken met een
stalen stang. Daar waar een ondergrondse funderingbalk werd aangetroffen is de bodem vooraf gefreesd
met een crusher in combinatie met een speciale steunvloeistof samenstelling (bentoniet met
eigenschappen die na opstijven overeenkomen met lokale klei bodem). De damwanden konden
vervolgens zijn enige problemen en vertragingen geïnstalleerd worden.

-

Naast reguliere monitoring, is het top 100 monument zelf gemonitord middels een state of the art liquid
level systeem, waarmee de zakkingen van het museum continue op elk moment van de dag nauwgezet
werden bewaakt en waarbij het alarmeringssysteem realtime via sms en email berichten stuurde.

CRUX Engineering BV –BR2015 Pagina 20 van 72

Realiteitsgehalte
Het betrof een historische bouwlocatie in een binnenstedelijke omgeving, waarmee nauwe restricties ten aanzien
van belendingen, hinder in het algemeen en logistiek. Waarbij niet te vergeten een museum, op een van
de drukste toeristische knooppunten van Amsterdam, dat uiteraard niet kon sluiten! Er zijn daarom extra
maatregelen getroffen om overlast zoveel mogelijk te beperken. De uitdaging in het ondergronds bouwen lag
niet alleen in het publiekstoegankelijk houden van het museum, maar ook de Heintje Hoeksteeg moest voor de
bewoners toegankelijk blijven. Hiertoe is op het stempelraam van de bouwput een loopbrug gecreëerd. De
bouwput was daardoor continu publiekstoegankelijk. Ook de vluchtwegen van het museum sloten aan op deze
loopbrug.
De opdrachtgever is een particuliere stichting, de bouwkosten werden opgebracht uit subsidies en giften, en de
exploitatie. Dit maakte dat het museum open moest blijven en onvoorziene omstandigheden vooraf zo goed als
mogelijk ingecalculeerd moesten worden. Er was geen mogelijkheid tot dekking voor budgetoverschrijdingen.
Voor het toetsen aan realiteitsgehalte, het beheersbaar houden van de risico´s, gevolgen en het bijbehorende
kostenplaatje is onder andere in het ontwerpstadium een risicodossier opgesteld, waarin niet alleen preventieve
maar ook correctieve beheersmaatregelen tijdens de uitvoering uitvoerig zijn beschouwd.
De uitvoering project 'Uitbreiding en restauratie Ons' Lieve Heer op Solder’ heeft plaatsgevonden in de jaren
2010 – 2015. Het project is in juli dit jaar, succesvol (zonder schades en binnen budget en planning) opgeleverd.
Het museum is 22 september feestelijk heropend door koningin Máxima.
Bijzonder aan het project is daardoor dat zowel het bereiken van het hoogste punt als ook het diepste punt
nagenoeg samen vielen.
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Technische en maatschappelijke waarde

Koningin Máxima opent het
vernieuwde museum op 22
september 2015
Het museum Ons’ Lieve Heer op Solder, eigendom van Museum Amstelkring, is een bijzonder Rijks- en
UNESCO-monument en daarmee van grote historische waarde. Het museum geniet grote belangstelling, wat
blijkt uit de nog steeds groeiende bezoekersaantallen (tot bijna 100.000 per jaar, waarvan tot zeventig procent
uit het buitenland). Vanwege de hiermee samenhangende druk op het monument is het museum uitgebreid.
Binnen dit project is funderingsherstel gepleegd aan het museum en belendende percelen, welke daarmee
duurzaam hersteld en toekomstbestendig zijn gemaakt.
De opdrachtgever is een particuliere stichting, de bouwkosten werden opgebracht uit subsidies en giften, en de
exploitatie. De projectkosten vergden een investering van 10,8 miljoen euro. Subsidies van diverse overheden
(inclusief EU-financiering) en de BankGiroloterij dekken een groot deel van de kosten, waarmee het monument
behouden blijft voor toekomstige generaties.
Voor de gemeente Amsterdam is het museum een belangrijk onderdeel van de economische- en sociale
verbetering van de buurt. Het museum is een van de sleutelprojecten in het stedelijke „Plan 1012”, een van de
motors voor hervorming van het omliggende gebied, de Wallen ofwel de Rosse buurt. Hiermee hoopt men
nieuwe investeerders en bezoekers naar het gebied te trekken, waardoor de totale baten zullen toenemen.
Genoemde was een belangrijke aanleiding voor het verkrijgen van de EU-subsidie.
De uitvoeringsmethodiek middels open bouwput in oudstedelijk gebied leidde tot de vondst van een 17 e eeuwse
beerput. Stadsarcheologen hebben de cultuurhistorische schatten in deze voormalige afvalput zorgvuldig worden
verwijderd en geconserveerd. Hiermee bijdragend aan meer inzicht in de geschiedenis van het pand en het leven
in het oudste deel van de stad en deze vast te leggen.
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De kerk is met haar oorsprongsgeschiedenis een typisch voorbeeld van de voor Nederland zo kenmerkende
(religieuze) tolerantie, waarvoor Willem van Oranje in de 16de eeuw de basis legde. In de ‘nieuwe
museumvleugel’ bevindt zich na voltooiing een educatieve ruimte waar onderwijsprogramma’s over (ook nu nog
actuele!) thema’s als religieuze diversiteit en tolerantie plaats gaan vinden. Vrijheid van geloof en vrijheid van
geweten vormen tot op de dag van vandaag de pijlers van het museum. Daardoor is Museum Ons’ Lieve Heer
op Solder ook nu nog een prachtige plek van beleving én bezinning. klaar voor een toekomst van cultuur,
educatie, rust en spiritualiteit.
In technische zin heeft dit project een schat aan ervaringen opgeleverd betreffende ontwerp en uitvoering van
ondergrondse bouwwerkzaamheden aan een monumentaal pand in oud binnenstedelijk gebied. Oude en nieuwe
(funderings-)technieken verenigd. Middels diverse publicaties zijn en worden deze kennis en ervaringen breed
gedeeld.
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Bijlage 1 Museum Ons' Lieve Heer op Solder

Geschiedenis museum Ons' Lieve Heer op Solder
Algemeen
Museum Ons' Lieve Heer op Solder is een van de oudste en meest bijzondere musea van Amsterdam. Achter de
karakteristieke gevel van het grachtenhuis gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk
schuil. Deze huiskerk 'op zolder' ontstond in de tijd na de reformatie, toen katholieke gelovigen geen openbare
kerkdiensten mochten houden. Het museum is gelegen in de binnenstad van Amsterdam, op de hoek van de
Oudezijds Voorburgwal en de Heintje Hoekssteeg. Het pand is een Rijksmonument en staat in de Top 100 der
Nederlandse UNESCO-monumenten.
De Amsterdamse kousenhandelaar Jan Hartman, wiens zoon Cornelis voor priester studeerde, kocht het in
1630 gebouwde perceel met drie huizen in 1661. Hij vestigde in het voorhuis de kousenwinkel, op de
hoofdverdieping van het achterhuis kwam een fraaie ontvangstzaal. Op de zolderverdiepingen liet hij, doorlopend
over twee achterhuizen in de steeg, een katholieke huiskerk inrichten. De kerk is van buitenaf niet als zodanig
herkenbaar. Het museum ligt in het oudste deel van Amsterdam, het veelbesproken Wallengebied. Jaarlijks
vinden hier ontelbare toeristen hun weg en velen van hen bezoeken Ons' Lieve Heer op Solder. In augustus
2013 is het museum begonnen met de verbouwing van het buurpand waarbij een ondergrondse passage de
huizen met elkaar verbindt. De verbouwing is in september 2015 gereed.
Het gebouw
Deze kerk is ontstaan in de tijd na de Reformatie, toen katholieken geen openbare kerkdiensten meer mochten
houden, maar wel oogluikend werden toegestaan. De kerk is daarmee een typisch voorbeeld van de voor
Nederland zo kenmerkende (religieuze) tolerantie, waarvoor Willem van Oranje in de 16de eeuw de basis legde.
Evenals vroeger de nabijgelegen Oude Kerk was deze schuilkerk aan Sint Nicolaas gewijd, maar stond bekend
onder de namen Het Haantje en Het Hert. De naam Ons' Lieve Heer op Solder dateert uit de 19e eeuw. De
schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienst gedaan totdat de grote nieuwe St. Nicolaaskerk tegenover het
Centraal Station het verving. De achtereenvolgende eigenaars bleven de kerk, ook als ze zelf protestant waren,
verhuren aan rooms-katholieke geestelijken. De huiskerk is tot 1887 ononderbroken in gebruik geweest. In 1888
is het als museum ingericht.
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Gewoon grachtenhuis

Oudezijds Voorburgwal 40 lijkt een gewoon grachtenhuis. Het is een vier ramen breed woonhuis met een stoep
en een gedeeltelijk houten onderpui met puibalk. Aan de puibalk kan men zien dat het pand 17e -eeuws is; het
dateert uit ±1630. De topgevel is in de 18e eeuw versoberd van een classicistische halsgevel in een tuitgevel.
Bijzonder is dat zich aan de voorgevel geen hijsbalk bevindt. Aan de zijgevel, in de Heintje Hoeksteeg, bevindt
zich een hijsinstallatie die vaak bij pakhuizen wordt toegepast: een windkast. In de steeg valt op hoe diep het
pand is.
1661 – Inrichting als schuilkerk
Het huis werd in 1661 gekocht door de van oorsprong Duitse koopman Jan Hartman. Hij liet het verbouwen en
uit deze periode dateert het fraaie interieur. Het pand staat in de eerste plaats bekend om zijn rooms-katholieke
zolderkerk, gebouwd over de volle diepte van de zolders van het huis aan de Oudezijds Voorburgwal en het
daarachter gelegen huisje in de Heintje Hoeksteeg. De kerkgangers kwamen binnen via een ingang aan het naast
het pand gelegen steegje. Gezien het feit dat de kerkdiensten oogluikend werden toegestaan is ‘zolderkerk’ of
‘huiskerk’ een passender benaming dan ‘schuilkerk’.
In de 18e eeuw was de huiskerk al te klein. Ludovicus Josephus Reyniers, de pastoor van schuilkerk 'Het Hert',
kocht daarom op 16 juni 1725 Vredenburgh, aan de overkant van de Oudezijds Voorburgwal, met het doel het
te slopen en er daar een nieuwe, grotere schuilkerk te vestigen. Een paar dagen vóór de aankoop kreeg het
bestuur van de Hervormde Kerk lucht van de transactie. Men lichtte de vroedschap in. Dat stak op 21 juni 1725
een stokje voor de plannen.
De schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienst gedaan totdat de grote nieuwe St. Nicolaaskerk tegenover
het Centraal Station in 1887 het verving. De huiskerk had daarmee haar functie verloren en dreigde te
verdwijnen. Dankzij de vereniging Amstelkring (thans Museum Amstelkring), bestaande uit rooms-katholieke
Amsterdammers, werd het pand met de huiskerk gered en in 1888 ingericht als het Roomsch Katholiek Museum
te Amsterdam.
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Het woonhuis
De oorspronkelijke indeling van een zeventiende-eeuwse woonhuis met boven gelegen huiskerk is bijzonder
goed bewaard gebleven. Het complex bestaat uit een voorhuis en twee oorspronkelijke achterhuizen, ieder met
ingang aan de Heintje Hoekssteeg. De halsgevel maakte in de achttiende eeuw plaats voor de huidige tuitgevel,
de houten onderpui met raampjes voor een stenen onderpui. De ingang, te bereiken via een stoep, geeft toegang
tot het voorhuis. De voorkamer was oorspronkelijk als winkelruimte in gebruik maar werd in 1770 verbouwd
tot woonkamer.

De zaal op de verdieping is een hoog vertrek dat twee oorspronkelijke
bouwlagen besloeg. Ze kreeg een deftige, classicistische inrichting met de
schouw als blikvanger. De schouw vindt een tegenwicht in de ingebouwde,
met pilasters getooide notenhouten kast op de tegenover liggende wand.
De kast wordt geflankeerd door twee deuren waarvan de linker een
schijndeur is, die daar enkel ter wille van de symmetrie is aangebracht. Het
woonvertrek van Hartman bevond zich op de verdieping aan de grachtzijde.
De Kerk op zolder- de huiskerk
Van buiten onderscheidden de panden zich in niets van de belendende percelen. Binnen echter liet Hartman de
bovenste drie verdiepingen van de drie panden met elkaar verbinden. De houten vloeren werden gedeeltelijk
verwijderd zodat een lang gerekte en hoge ruimte ontstond. Deze richtte hij in als kerk, compleet met een
altaar, heiligenbeelden, een orgel en banken waarop de gelovigen tijdens de eredienst konden plaatsnemen.
De huiskerk loopt door over beide achterhuizen. Kerkgangers konden de kerk bereiken via een ingang aan de
Heintje Hoeksteeg. Vandaar leidde een spiltrap omhoog. Er was ook een privé opgang vanuit het huis, een uit de
zeventiende eeuw daterende steektrap. Halverwege deze trap bevond zich een ingebouwd slaapkamertje voor
de kapelaan.
Door grote openingen in twee opeenvolgende balklagen te maken is een hoge kerkruimte ontstaan met twee
galerijen. De galerijen zijn onderling verbonden door ijzeren trekstangen die op hun beurt vastzitten aan stangen
die aan de kap zijn bevestigd. Doordat het huis op de hoek van de Heintje Hoekssteeg staat, ontvangt de smalle
kerkruimte behalve via de voorgevel ook via de zijgevel licht.
De huidige barokke inrichting is grotendeels achttiende-eeuws. Het visuele middelpunt van de ruimte is het rijk
uitgevoerde altaar uit circa 1715 dat omlijst wordt door gemarmerde zuilen en stucwerk. Het altaarstuk met de
"Doop in de Jordaan", in 1736 geschilderd door Jacob de Wit, vormt thematisch een eenheid met het stucwerk
erboven waar God de Vader en de Heilige Geest zijn uitgebeeld, omringd door wolken en cherubijnen. Het
schilderij kon gewisseld worden voor andere voorstellingen in overeenstemming met de liturgische vieringen van
het kerkelijk jaar, Kerstmis, Pasen en Pinksteren. In verband met de beperkte ruimte kon de mahoniehouten
preekstoel op vernuftige wijze in een van de zuilen van het altaar weggedraaid worden.
Links van het hoofdaltaar bevindt zich, in het tweede achterhuis, het zijaltaar dat aan Maria is gewijd. Het orgel
tegenover het hoofdaltaar werd in 1794 speciaal voor deze ruimte gemaakt. De blaasbalg bevindt zich in een kast
in de hoek vanwaar een houten buis de lucht naar het orgel leidde.
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Nieuwe functie
De schuilkerk is in dit voormalige woonhuis niet alleen in gebruik als museum. Sinds geruime tijd wordt de
zolderkerk opnieuw gebruikt voor de rooms-katholieke eredienst. Er worden huwelijken ingezegend en elke
kerstnacht zijn er twee nachtmissen. Iedere eerste zondag van de maanden oktober tot en met april vindt een
heilige mis plaats, opgeluisterd met zang en orgelspel. Vrijheid van geloof en vrijheid van geweten vormen tot op
de dag van vandaag de pijlers van het museum. Daardoor is Museum Ons’ Lieve Heer op Solder ook nu nog een
prachtige plek van beleving én bezinning.
Onderhoud - uitbreiding – verbouwing
In 1956 is aan het pand onderhoud gepleegd in de vorm van gevelversterking door middel van een betonplint en
funderingsverbetering ter plaatse van de voorgevel. Voor een noodzakelijke uitbreiding is het hoekpand aan de
overzijde van de Heintje Hoekssteeg aangekocht. Vervolgens zijn studies gestart naar de beste wijze van
verbinden van deze twee panden. Aanvankelijk werd gedacht aan een luchtbrug, echter daarbij zou de
waardevolle zeventiende-eeuwse zijgevel van het museum ernstig worden aangetast. Om die reden is uiteindelijk
besloten tot een ondergrondse verbinding. In eerste instantie door middel van een of twee tunnels, later is
besloten tot een verbinding door middel van een grote ruimte onder de steeg en beide panden. Vanaf 23
september 2015 komen bezoekers via het nieuwe pand naar binnen en lopen vervolgens via een ondergrondse
passage naar het historische huis.
In de uitbreiding of zo men wil ‘nieuwe museumvleugel, bevindt zich na voltooiing een educatieve ruimte waar
onderwijsprogramma’s over thema’s als religieuze diversiteit en tolerantie plaats gaan vinden. Daarnaast zijn er
enkele facilitaire functies te vinden, zoals de museumwinkel en het museumcafé.
Het historische huis is gerestaureerd en teruggebracht tot zijn kern: een 17de-eeuws huis waar mensen
woonden, werkten en hun geloof beleden.

Het museum is in augustus 2013 begonnen met de verbouwing van het buurpand waarbij een ondergrondse
passage de huizen met elkaar zal verbinden. De verbouwing is in juli 2015 gereed. Het museum is daarmee klaar
voor een toekomst van cultuur, educatie, rust en spiritualiteit.
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Ontwerp en risicomanagement
Optimaal ontwerp
De opdrachtgever is een particuliere stichting, de bouwkosten werden opgebracht uit subsidies en giften, en de
exploitatie. Dit maakte dat het budget krap was omdat alle onvoorziene omstandigheden vooraf ingecalculeerd
werden. Er was geen mogelijkheid tot dekking voor budgetoverschrijdingen. Tevens was als randvoorwaarde
gesteld dat het museum tijdens de gehele restauratie en uitbreiding gewoon open moest blijven voor publiek.
Om genoemde redenen tot het volgende besloten:

a. herbouw van nieuwe huis met bestaande bakstenen, maar nieuw casco
minder stutwerk / hoogwaardige inbouw mogelijk

b. bouwkuip opknippen
traditionele rechthoekige kuip onder nr.38
relatief makkelijk uitvoerbaar
lange damwandplanken mogelijk
kleine kuip met combiwand onder nr. 40

c. funderingsherstel nr. 40 gebruiken als stut- en stempelconstructie ten behoeve van realisatie
kelder nr. 38
vooraf combiwand in nr. 40 heien
palen nr. 40 op 100% paalbelasting vijzelen
ontgraven onder nr. 40 met zuigwagen
Daarmee is men gekomen tot de volgende uitgangspunten voor het ontwerp:

1. funderingsherstel museum OLHOS
museum blijft in gebruik
funderingsklasse IV
palen direct op spanning
voor aanbrengen vloer reeds combiwand aanbrengen
kleine bouwkuip inpandig
trapsparingen in souterrainvloer,
ondervangen muur met stempelliggers

2. gebruik van buurpand als entree
onderkeldering en herbouw nr. 38
grote bouwkuip t.p.v. nr. 38 en steeg
hoogwaardig nieuw casco

Tekenwerk en renders ©
Felix Claus Dick van Wageningen
Architecten

3. ondergrondse verbinding nr. 38-40 onder de Heintje Hoeksteeg door
doorbreken bestaande fundering met betonconstructie en damwanden
geveldragend betonportaal 9 meter overspanning
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Ontwerp
Het plan betrof het maken van een verbinding tussen de Oudezijds Voorburgwal 38 en 40 op kelderniveau
onder de Heintje Hoekssteeg door, zie figuur 1. Hiervoor diende het bestaande souterrain van het pand
Oudezijds 38 en een gedeelte van het Museum (nr. 40) te worden verdiept tot NAP-5,0m. Ter plaatse van de
liftput en poeren (maximale breedte 2 m) werd lokaal dieper ontgraven tot NAP-5,5m. Een grond- en
waterkerende wand is in de kelder aan de binnenzijde langs de bestaande muren van het pand geïnstalleerd.

Panden 40 en 38: (a) voorgevels; (b) doorsnede met verbinding. (@ Felix Claus Dick van Wageningen Architecten)

De ondergrondse uitbreiding van museum Ons' Lieve Heer op Solder vond plaats in het oudste gedeelte van de
Amsterdamse binnenstad te midden van een groot aantal belendingen. Het ondergrondse verbindingsniveau
bracht een aantal ingrijpende veranderingen met zich mee die hebben geleid tot een complexe opgave ten
aanzien van het constructieve en geotechnisch ontwerp.
De mogelijke schaderisico’s door zettingen en door trillingen zijn voor het project in het kader van een
risicoanalyse middels de huidig ter beschikking staande voorspellingsmethodieken rekenkundig onderzocht.
Hierbij is rekening te worden gehouden met de grondgesteldheid, de bouwmethoden, de invloed van
waterstandverlagingen en het incasseringsvermogen van de belendende constructies.
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Omdat funderingsgegevens van de belendende panden niet beschikbaar waren, is gestart met een uitgebreide
inventarisatie en analyse van de omliggende bebouwing. Er is een groot aantal funderingsinspecties uitgevoerd,
waarbij alle denkbare funderingstypen die door Bureau Monumenten en Archeologie ooit beschreven waren
voorkwamen. Dit varieerde van de oudste vormen van funderingen op staal tot de eerste paalfunderingen op
slieten in een raster. De fundering van het monumentale museum verkeerde in een zeer slechte staat, de palen
waren nagenoeg geheel aangetast. Al in de jaren 60 was de meest kritische hoek al eens versterkt met enkele
perspalen.
Uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat enkele belendingen in een zodanig slechte staat verkeerden dat
deze belemmerend zouden werken voor een optimaal ondergronds volume. Deze belendingen zijn in het plan
geïntegreerd en de funderingen zijn voorafgaand aan de aanleg van de bouwkuip versterkt. Dit gebeurde door
middel van een op spanning gebrachte, nieuwe paalfundering in de Tweede Zandlaag, waarmee deze nieuwe
paalfunderingen vrijwel ongevoelig zijn voor zettingsinvloeden vanuit de bouw (met name door negatieve kleef).
Voor de panden Oudezijds Voorburgwal 40 (top 100 monument en net volledig gerestaureerd) en 38 (nieuwe
huis) is daarnaast als uitgangspunt gehanteerd dat deze funderingsondervangingen nastelbaar moesten zijn door
middel van vijzels, zodat eventuele, onverwachtse verplaatsingen tijdens de bouw konden worden
gecompenseerd ter voorkoming van schade. Dit alles maakte het mogelijk om een maximaal ondergronds
volume te bouwen.
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De nieuwe kelder is opgedeeld
in 3 delen, een rechthoekige
standaard bouwput bestaande uit
damwanden tot een diepte van
11m, een kleine put met
combiwanden tot 7m, en de
bypass onder de monumentale
bouwmuur tot net onder
ontgravingsniveau door middel
van een waterdicht afgelaste
berlinerwandconstructie.

Deze opdeling leidde wel tot een gedeeltelijk dubbele damwand,
echter de mogelijkheid die hierdoor ontstond om het grootste
deel van de kelder terug te brengen tot een standaard bouwput
in open lucht bracht een aanzienlijke besparing in tijd en geld.
Met deze opdeling in 2 gescheiden compartimenten konden ook
de schaderisico’s voor het monument beter worden beheerst,
onder andere door pas te ontgraven nadat de fundering geheel
vernieuwd was en onder spanning gebracht.
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Ontwerpfase: tijdelijke opvang bouwmuren en gevels ten behoeve van realiseren kelder en verbinding.
Essentieel in het ontwerp waren de lift en het trappenhuis. Deze lopen van ondergrondse kelder tot dak direct
aansluitend aan de belending. De kelderwanden moesten dus strak aansluiten op de belending. Dit is gerealiseerd
door de damwand in de cannelures te verstijven met een H-profiel, en de betonnen kelderwanden te integreren
in de damwand.

2) Voor de bouwkuip onder de zijgevel van het museum is een combiwand aangebracht, welke bestond uit stalen
buispalen met aangelaste damwandvleugels. Dit maakte het mogelijk om de damwand binnen de voor een
monument geldende trillingsrichtlijnen aan te brengen met een inwendig valblok. Dit was essentieel omdat de
werkhoogte in het souterrain slechts 2 meter was.
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Door horizontale vervormingen in de damwanden en het omliggende grondpakket van de bouwkuip onder het
entreegebouw zullen laterale buigingen in de nieuwe funderingspalen ontstaan. Dit geldt ook voor de palen
onder de belendingen in de nabijheid. De mate van stijfheid van de paal, alsook de detaillering van de bevestiging
aan de nieuwe funderingsconstructie, bepaalt in sterke mate de additionele krachten en momenten die door
deze laterale vervorming in de paal zullen optreden. Er is middels een variantenstudie gezocht naar een optimum
tussen het benodigde draagvermogen en een niet te buigstijve funderingspaal. Het resultaat was een slanke stalen
casing-draaipaal met een wanddikte variërend in dikte bij verschillende afstanden tot de bouwkuip, uitgevoerd in
staalsoort S355.
Een essentieel onderdeel in het ontwerp van de architect was een ondergrondse doorloop die het museum en
het entreegebouw onder de steeg met elkaar verbindt. De bestaande funderingspalen van het museum moesten
over een groot deel van de monumentale en kwetsbare gevel worden verwijderd om deze verbinding te kunnen
realiseren. Een zeer complexe handeling waarvoor tot in het kleinste detail een vervormingsgestuurd vijzelplan is
opgesteld. Het nieuw aangebrachte funderingsherstel in het museum is zo gedetailleerd dat elke nieuwe paal tot
een gewenste belasting kan worden gevijzeld en zelfs nastelbaar is met het oog op restzettingen van de nieuwe
en bestaande palen.

1) De bestaande betonvloer van het souterrain van het museum is in segmenten gezaagd en afgevoerd. De
begane grondvloer werd hierbij afgeplakt tegen stof.
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3). Bij funderingsherstel treedt normaliter interactie op tussen de bestaande en nieuwe palen. De belasting
wordt geleidelijk overgedragen op de nieuwe palen. Door de bestaande palen over circa 1/4 van het monument
te verwijderen, werd daar de belasting in één keer direct overgedragen. Om dit zonder schade te realiseren zijn
tussen de nieuwe palen en nieuwe souterrainvloer vijzels geplaatst en is een gefaseerde vijzeling in combinatie
met realtime monitoring ingezet.

Bij de detaillering is ook rekening gehouden met de horizontale krachten en laterale buiging die in de palen op
zouden kunnen treden door vervormingen van de naastgelegen bouwkuip. Over de souterrainvloer zijn stalen
liggers gelegd om de zijgevel op te vangen.
De uitdaging in het ondergronds bouwen lag niet alleen in het publiekstoegankelijk houden van het museum,
maar ook de Heintje Hoeksteeg moest voor de bewoners toegankelijk blijven. Hiertoe is op het stempelraam
van de bouwput een loopbrug gecreëerd. De bouwput was daardoor continu publiekstoegankelijk. Ook de
vluchtwegen van het museum sloten aan op deze loopbrug. In tweede instantie is op de stempelconstructie de
bouwsteiger geplaatst om de afbouw gelijktijdig met de ontgraving te laten verlopen. Bijzonder aan het project is
daardoor dat zowel het bereiken van het hoogste punt als ook het diepste punt nagenoeg samen vielen.
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Bouwfasering ondergrondse werk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Underpinning adjacent buildings
Strut constructions in Old House
Installing combi-wall to NAP-7 m
Installing piles Old House
Placing concrete floor Old House
Pre-stress piles Old House
Demolition building across the alley
Installing sheet piles to NAP-10 m
Underpinning adjacent buildings
Excavate to NAP-0.25 m
Placing strut frame NAP+0 m
Excavate to NAP-2.0 m
Placing strut frame NAP-1.75 m
Excavate to NAP-4.75 m
Placing concrete cellar floor
Removing strut frame NAP-1.75 m
Placing concrete walls and ground floor
Remove strut NAP+0 m
Excavate to NAP -2.3 m
Placing strut frame NAP-2.1 m
Excavate to NAP-3.85 m
Create connection and finish construction

Tekeningen @ Strackee
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Risicomanagement
Wat de gezamenlijk verrichte prestatie zo bijzonder maakt, is de combinatie van de grondige risicogestuurde
aanpak, risicoanalyse omgevingsbeïnvloeding op het gebied van ondergronds bouwen die voorafgaand aan
(ontwerpfase) en in combinatie met intensieve monitoring is uitgevoerd, hetgeen heeft geleid tot een proactieve
beheersing van de risico’s en een ontwerp- en uitvoeringswijze in de geest van de methodiek van Observational
Method.
Uitgangspunt in het ontwerp van deze werkzaamheden is het werken conform de zogenaamde
georisicomanagement (GeoRM) aanpak uit het nationale Geoimpuls programma, zoals gebruik van de cyclische
RISMAN methode en ‘observational method’. Kenmerkend bij een degelijke risicogestuurde en observatieve
aanpak is dat de mogelijkheid tot aanpassing/correctie van het ontwerp tot in de aanlegfase wordt
opengehouden. Met deze risicogestuurde methodieken zijn de ondergrondse risico’s in alle projectfasen
geanalyseerd en vervolgens daar waar nodig beheerst door toepassing van de beheersmaatregelen.

Figuur Methode RISMAN
Op deze wijze wordt gedurende de aanlegfase ingespeeld op mogelijke afwijkingen van de bevindingen en
onzekerheden uit het vooronderzoek (bijvoorbeeld gedrag belendingen, archeologie, oude funderingen). De
ontwerpmethodiek bij aanvang kan hiermee minder conservatief zijn, hetgeen zich zowel in kosten als uitvoering
uitbetaalt. Cruciaal bij deze werkwijze is meten en monitoren tijdens de uitvoering. Daarnaast uiteraard een
goede rolverdeling en communicatie tussen alle betrokken bouwpartners in het project.
Omdat zettingsinvloed op het top 100 monument tot een absoluut minimum beperkt moest blijven is een
inventarisatie gemaakt de uitvoeringsrisico’s welke samen met de risicobeheersende onderdelen en mitigerende
maatregelen vast zijn gelegd in een risicodossier.
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Middels een risicodossier is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die voorafgaand aan de bouw voor deze
onderdelen worden getroffen en maatregelen die tijdens en/of na de bouw kunnen worden getroffen. Dit zijn
respectievelijk de preventieve en correctieve maatregelen. De beheersbaarheid van de ontwerp- en
uitvoeringsrisico’s en de noodzaak tot het treffen van correctieve maatregelen wordt middels monitoring
bewaakt. In de publicatie Geotechnical Risk Management for museum “Our Lord in the Attic” Amsterdam
Geotechnical Risk Management for museum “Our Lord in the Attic” Amsterdam is nadere informatie
opgenomen betreft de risicoanalyse, monitoring en het risicodossier.
De inhoud van dit risicodossier is samen met het monitoringsplan tijdens het bouwproces als leidraad
gehanteerd voor de risicobeheersing en geactualiseerd op het moment dat de bouwfasering, de uitvoeringsen/of monitoringsmethoden wijzigen. Hieronder zijn de risicolijsten uit het risicodossier weergegeven.
Zoals aangegeven was communicatie tussen betrokken partijen essentieel. Zogenaamde ‘schakelmomenten’
tijdens de uitvoeringsfase waren vooraf doorgenomen, inventiviteit naar de situatie in een historische
bouwlocatie bleef altijd een voorwaarde. De communicatielijnen waren hiervoor vastgelegd in een
communicatieprotocol, wie doet wat en wanneer. Gedurende de cruciale periodes van de uitvoering is frequent
een monitoringsoverleg met betrokken partijen georganiseerd. En dit alles binnen de nauwe restricties ten
aanzien van hinder en logistiek die binnen een dergelijke binnenstedelijke omgeving gelden. En niet te vergeten
een museum, in een van de drukste toeristische wijken van Amsterdam, dat uiteraard niet kon sluiten!
Door onze aanpak kon niet alleen geoptimaliseerd worden ten aanzien van uitvoeringstijd en –kosten, maar
konden bovenal allerlei onregelmatigheden en problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen en daar waar
nodig snel opgelost. Zo was het mogelijk om in het werk ontwerpaanpassingen door te voeren zonder
vertragingen. Uiteraard steeds met zorg en aandacht voor het onlangs gerenoveerde bestaande monumentale
museumpand en de omliggende bebouwing. Tenslotte hebben de proactieve monitoring en het continue overleg
met alle betrokkenen tijdens de uitvoering een belangrijke rol gespeeld in de bijdrage die geleverd is aan het
succesvol completeren van dit project in juli 2015 (officiële opening door koningin Maxima op 22 september
2015).
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Risicodossier Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Preventieve maatregelen

Beheersonderdeel

damwand
P1
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

Ontwerp damwand, sterkte stijfheid en stabiliteit
Ontwerp damwand, toetsing verplaatsingen
Referentie omegaslot / L605 rug-rug
Eenzijdig dichtlassen slot over hoogte wadzand
Slotverklikking
Voorprikken
Rug aan rug plaatsing damwandprofielen
Drukken / statisch inbrengen kerende wand
Voorboren / frezen met steunvloeistof
Referentie voorfrezen
Voorboorproef, sturen op effectiviteit
Beperking voorboordiepte
Beperking sleufbreedte
Voorspannen stempelraam
Verhogen stijfheid gording/stempelraam
Berlinerwand + grout (afdichting wand gevelpassage)
…

Damwandsterkte en -stabiliteit
Deformatie wand/grond
Waterdichtheid wand
Waterdichtheid wand
Waterdichtheid wand
Damwandinstallatie
Damwandinstallatie
Trillingen en deformatie grond
Damwandinstallatie / deformatie wand
Deformatie grond
Deformatie grond
Deformatie grond
Deformatie grond
Deformatie wand
Deformatie wand
Waterdichtheid wand

stempel
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26

Ontwerp stempelraam
Stijfheid/vervorming stempelraam in damwandontwerp
Lasverbindingen tussen stempels en gording
Stootbelasting op stempels
Stempelraam kan rep. belasting opnemen bij uitval v.e. stempel
Translatie voorkomen door uitvullen
…

Stempel- en gordingsterkte en damwandstabiliteit
Deformatie grond
Stempeluitval / instabiliteit wand
Stempeluitval / instabiliteit wand
Stempeluitval / instabiliteit wand
Deformatie wand /grond

Bemaling
P30
P31
P32
P33
P34

Bemalingsplan
Verticaal evenwicht beschouwing
Vrijkomende grond beneden NAP-5m direct naast sleuf (compensatie)
Ontlastfilters binnen de bouwkuip (hoh 3m in de kassen)
…

Grondwaterstand
Stabiliteit bouwputbodem
Stabiliteit bouwputbodem
Stabiliteit bouwputbodem

Paalfundering
P40
P41
P42
P43
P44
P45

Ontwerp paalfundering
Laterale paaltoets
Voorspanning palen middels vijzels
Voorspanning palen middels nastelbare vijzels (nr 38 en 40)
Kniktoets + stootbelasting
…

Paaldraagvermogen en lastzakgedrag
Paalsterkte en -paalstabiliteit
Lastzakgedrag
Lastzakgedrag
Paalsterkte en -paalstabiliteit

C1.
C2.
C3.
C4.
C5.
C6.
C7.
C8
C9
C10.
C11
C12
C13
C14

Correctieve maatregelen
Infiltratie grondwater, freatisch en wadzand
Injectie achter wand
Voor- / opspannen stempel
Bijplaatsen stempel
Trekken element en voorboren, nieuwe plaatsing
Trekken element en herpostitioneren, nieuwe plaatsing
Cement mixen / verstevigen steunvloeistof
Kuip vol water zetten
Bijplaatsen ontlastfilters
Herstel duurzaamheidscriterium paalfundering HH31
Grond / steunberm aanbrengen
Stijvere gording/stempels
Verticale noodstempeling / bijplaatsen paal
Navijzelen paalfundering nr. 38 en 40

Beheersonderdeel
Grondwater
Waterdichtheid wand
Deformatie wand
Deformatie wand
Waterdichtheid, deformatie en stabiliteit wand
Waterdichtheid, deformatie en stabiliteit wand
Deformatie grond
Deformatie wand
Stabiliteit bouwputbodem
Duurzaamheid paalfundering
Deformatie wand / stabilteit bouwputbodem
Deformatie wand
Deformatie pand
Deformatie pand

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8.
M9.
M10.
M11

Monitoringsmethode
Hoogtemeting / liquidlevel
Scheurmetingen
Inclinometingen damwand + inmeting kop xyz
Inclinometing, buis tot in eerste zandlaag (voorboorproef)
Maaiveldmeting (voorboorproef)
Deformatiemeting gevel xyz
Trillingsmetingen
Peilbuismetingen
Visueel
Debietmetingen
Ringlaser

Monitoring
Deformatie belending
Deformatie belending
Deformatie wand
Deformatie grond
Deformatie grond
Deformatie belending
Trillingsschade belending
Grondwaterstand
Deformatie/grondwater
Grondwater
Deformatie belending
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S te m p e lu it v a l
G r o t e r e s t e m p e l/ g o r d in g v e r p la a ts in g ( v e rg e l. m e t o n tw e r p )

G r o n d w a te rs t a n d s v e rla g in g b u ite n d e b o u w k u ip
O n t la s tf ilt e r s ( n ie t f u n c tio n e re n )
O n v o ld o e n d e v e tica a l e v e n w ich t

N ie t o p d ie p te k o m e n p a a l (o b s ta k e ls cq . g ro n d w e e rs ta n d )
O n b e h e e r s t v ijz e lp ro c e s
U itv a l p a le n s te u n co n s tru ctie
La te ra le p a a lb e la s tin g fu n d e rin g s h e rs te l
La te ra le p a a lb e la s tin g H H 3 1
P a a lz a k k in g

B e m a lin g

P a a lf u n d e r in g

O n v o ld o e n d e d ra a g v e rm o g e n e n la s tz a k g e d ra g
O m h o o g d ru k k e n p a n d
P a a ls c h a d e / in s t a b ilit e it p a n d
P a a ls c h a d e
P a a ls c h a d e
Z a k k in g b e le n d in g e n

D e f o rm a tie g ro n d / d ro o g s ta n d p a a lf u n d e rin g e n
O p b a rs te n b o u w p u tb o d e m
O p b a rs te n b o u w p u tb o d e m

V e r v o r m in g w a n d / in s ta b lit e it d a m w a n d
T o e n a m e w a n d v e rp la a ts in g e n g ro n d v e rv o rm in g e n

G e v o lg
O n v o ld o e n d e w a t e r d ic h th e id , d e f o rm a t ie e n s ta b ilite it w a n d
T r illin g s c h a d e b e le n d in g e n
D e f o rm a tie g ro n d
G ro n d w a t e r s ta n d s v e r la g in g
G ro n d w a t e r s ta n d s v e r la g in g
G ro n d w a t e r s ta n d s v e r la g in g
D e f o rm a tie g ro n d
D e f o rm a tie g ro n d

R isico 's
N ie t o p d ie p te k o m e n w a n d ( o b s ta k e ls cq . g ro n d w e e rs ta n d )
T rillin g e n tijd e n s h e t d r u k k e n ( o b s t a k e ls c q . g r o n d w e e r s ta n d )
O n t s p a n n in g v o o rb o r e n ( o n v o ld o e n d e s te u n d r u k e n / o f te g ro te s le u f )
Le k k a g e w a n d d o o r slo t
L e k k a g e w a n d u it s lo t lo p e n ( o b s t a k e ls )
Le k k a g e w a n d g e v e lp a ssa g e
G r o t e r e w a n d v e r p la a ts in g ( v e rg e le k e n m e t o n tw e r p )
In s ta b lite it w a n d

S te m p e ls

D am w an d

P R E V E N T I E F & C O R R E C T IE F - - > R IS I C O M A N A G E M E N T
R is ic o a n a ly s e
M o n ito rin g s p la n
R isico d o ssie r
U it v o e rin g s - e n m o n ito rin g s b e g e le id in g

T O P R IS IC O 'S
S ch ad e aan M u se u m
S ch a d e aa n b e le n d e n d e p a n d e n
S c h a d e a a n le id in g e n

P 40
P 40
P 40, P 41, P 44
P 1, P 2, P 25, P 40, P 41
P 1, P 2, P 14, P 15, P 25, P 40, P 41
P 1, P 2, P 40, P 42, P 43

P 3, P 4, P 5, P 16, P 30
P 31, P 32, P 33
P 31, P 32, P 33

P 20, P 22, P 23, P 24
P 20, P 21, P 25

P re v e n tie v e m a a tre g e le n
P 3, P 6, P 7, P 9, P 10
P 7, P 8, P9
P 9, P 10, P11, P12, P13
P 3, P 4
P 3, P 4, P5
P 16
P 1, P 2, P 11, P 21, P 25
P1

o n it o r i n g s m e t h o d e
1, M 2, M 8, M 9, M 10
7
1, M 2, M 4, M 5
1, M 2, M 8, M 9, M 10
1, M 2, M 8, M 9, M 10
1, M 2, M 8, M 9, M 10
1, M 2, M 3, M 6, M 9
1, M 2, M 3, M 6, M 9

M
M
M
M
M
M

1, M
1, M
1, M
3, M
3, M
1, M

2, M
2, M
2, M
4, M
4, M
2, M

9, M
9, M
9
6, M
6, M
9, M

9
9
11

11
11

M 1, M 2, M 8, M 9, M 10
M 8, M 9, M 10
M 1, M 2, M 3, M 8, M 9, M 10

M 1, M 2, M 3, M 6, M 9
M 1, M 2, M 3, M 6, M 9

M
M
M
M
M
M
M
M
M

C5, C6
C13
C 3, C 4, C 8, C 11, C 12
C 3, C 4, C 8, C 10, C 11, C 12
C14

C 1, C 2, C 8
C 8, C 9, C 11
C 8, C 9, C 11

C 4, C 8, C 11
C 3, C 4, C 12

C o rre c tie v e m a a tre g e le n
C 2, C 5, C 6
C5, C6
C 3, C 4, C 7, C 12
C 1, C 2, C 8
C 1, C 2, C 8
C 1, C 2, C 8
C 3, C 4, C 12
C 4, C 8, C 11

Impressie tijdens de bouwwerkzaamheden
2013 - 2014 : uitvoering ‘Oude huis’ nummer 40 (onder het Museum)
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2014 : uitvoering ‘Nieuwe huis’ nummer 38 – demontage
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April 2014 : uitvoering ‘Nieuwe huis’ nummer 38 – herbouwfase

CRUX Engineering BV –BR2015 Pagina 44 van 72

Juli 2014
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December 2014
.
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Juli 2015 : gerealiseerde uitbreiding museum Ons' Lieve Heer op Solder
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@ Co de Kruijf en Arjan Bronkhorst

CRUX Engineering BV –BR2015 Pagina 50 van 72

Bijlage 2 Geotechnical Risk Management for museum “Our Lord in the Attic” Amsterdam

GEOTECHNICAL RISK MANAGEMENT FOR MUSEUM “OUR LORD IN THE ATTIC”
AMSTERDAM
A.T. Balder
CRUX Engineering BV Amsterdam, The Netherlands
Abstract. The paper describes the geotechnical design and execution challenges in underground construction
in the historical center of Amsterdam. The geotechnical design and risk management approach of the total
works will be presented in detail, with special attention to the specific geotechnical conditions in Amsterdam
and the GeoRM risk document. The design results, using FEM calculations will be mentioned shortly and the
risk control during execution of the works will be presented and discussed. The design contains special
geotechnical features such as trenching to remove underground obstacles, special retaining walls and measures
to prevent instability of the excavation floor. Through a sophisticated geotechnical and structural design, and
by applying Geotechnical Risk Management in the design and during execution the Museum was constructed
successfully without any significant damage or delay.
Keywords. Case Studies, Monitoring and Observational Method, GeoRM, Risk Assessment, Risk Document
1

INTRODUCTION

The Museum “ Our Lord in the Attic” is one of the
oldest and most remarkable museums in
Amsterdam (1630). Behind the characteristic facade
of the house by the canal lies al largely original 17th
century home and complete hidden church. This
hidden church ‘in the attic’ was build during
Reformation, when Catholics were forbidden to
hold public services.

and education. The old and new house will be
connected by an underground connection
underneath the alley.

Figure 2. Cross sections;
left Old House, right New House
2

Figure 1. Inside the hidden church
The museum is undergoing restoration, renovation
and expansion in order tot maintain the Oude Huis
(Old House). In the Nieuwe Huis (New House)
across the alley, there will be space for an entrance
lobby, a museum shop, a café, temporary exhibitions

SOIL AND GROUNDWATER

At the project location, the typical Amsterdam
soil profile is found, see Figure 3. Surface level is
NAP+0.5 m. The top layer of the first meters
below surface level consists of Anthropogenic
sand. Below this top layer the Holocene deposits
are found until a depth of about 10-15 m below
surface level. The Holocene formation can be
divided (from top to bottom) into peat, clay, silty
sand and peat.
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The Holocene lies on top of the Pleistocene sands.

For the 1 story extension in the backyard of
the neighbouring building a shallow
foundation was assumed based on a
foundation inspection.
The building across the alley will eventually be the
museum’s entrance. This structure was taken to
pieces, literally brick by brick. These bricks have
been stored away and will be used to rebuild the
‘new house’.

Figure 3. Amsterdam soil conditions
The phreatic water level is found around NAP
-0.4 m (canal level), or 1m below surface level.
Usually the artesian water level in the silty sand
layer is around the same as the phreatic level. In the
Pleistocene sands the artesian water level is around
NAP-2 m.

Figure 4. Overview of project location and
surrounding

3 Project location and surroundings
The project location is situated in the famous Canal
District, established in the Golden Age (17 th
century). This district is designated as a UNESCO
World Heritage Site for its unique cultural and
historical value. The project location and
surrounding buildings are shown in Figure 4. Most
of the buildings from this period mainly consist of 4
to 5 stories with a construction made of wood and
masonry. Buildings with an age of 400 years are very
vulnerable for settlements and vibrations.
Thoroughly archive studies and on-site inspections
showed that the foundation of the Museum and
adjacent canal-houses consists of wooden piles.
Assumable with a pile tip reaching into the
Pleistocene sand layer (1 st Sand Layer) as was typical
for that period up until 1940.
Based on the inspection it was concluded that most
of the adjacent wooden pile foundation were in a
moderate to poor condition and that they could
probably not resist the impact of the deep
excavation works in close vicinity, without
significant settlement and/or damage. Underpinning
of the Museum and building was therefore
necessary before the comprehensive underground
construction works took place.

4. Construction
The construction of the new underground spaces
consisted of the following steps (in chronologic
order)
Underpinning of the museum and other
adjacent buildings.
Removal of obstruction and placement of
sheet pile walls.
The ‘large’ pit under the alley and new
house (depth of 5.5 m).
The ‘staircase’ pit und the old house
(depth of 4.5 m).
The connection under the façade of the
old house.
4.1 Sheet pile walls
In the Netherlands in most cases, with relative
deep excavations, ground water conditions play an
important role and therefore have a big influence
on the design of excavation works. When deep
impermeable layers are present, these often are
used to create more or less closed barriers at the
bottom of the excavation. When such a layer is
not available, permeation grouting or underwater
concrete are used to close of the building pit.
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For the Museum building pits several construction
methods were considered in a preliminary stage, but
strutted sheet pile walls in combination with the
impermeable Holocene formation were the most riskand cost efficient to retain soil and water eventually.
To prevent instability of the excavation floor due to
the water pressures underneath it, the sheet pile length
was designed so it would close off the artesian water in
the silty sand. This closure also prevented new influx of
water and groundwater lowering in the surrounding
area.
AZ17-700 and PAL3290+HEB220 sheet pile walls to
NAP-10 m were used for the large pit (0.5 m in the
clay for bottom closure). The PAL’s were used due to
restrictions in profile width.
4.2 Special retaining walls
In basement of the Old House special (custom made)
retaining walls were used for the staircase pit and for
the connection under the façade.
Because of a limited working height of 2.5 m and only a
small door as entry to the basement, a custom sheet–
tubular pile Ø 168 mm - 10 mm combination (elements
of 0.5 m) were used and installed in sections to NAP-7
m, see Figure 5.

Figure 6. Soldier pile wall
4.3

Underpinnings

Even well supported sheet pile walls will cause
some relaxation of the soil in the near vicinity of
the pits, with soil deformations as a result. These
soil deformations can cause building settlements
(especially shallow foundations and old wooden
piles), bending moments in piles and possible loss
of bearing capacity.
Because of these negative effects and the actual
poor conditions of the wooden piles the Museum
and all adjacent buildings (with an old wooden
foundation) were pre-cautiously underpinned
with, new, pre-stressed, drilled steel tubular piles
deep into the Pleistocene NAP-19.5 m (2 nd Sand
Layer) before the excavation works started.
The tubular piles of the Museum were prestressed with Jackscrews in 3 rounds (70% - 90%
and 100%), see Figure 7.

Figure 5. Combi-wall
Due to relative small surface area of the staircase pit,
friction of the sheet piles in combination with a 1m
diameter blade (welded on the new piles) was sufficient
for stability of the excavation floor.
Installation of sheet pile and combination walls is not
possible directly under the facades of the old house.
Here the pit was locally constructed with a (welded)
vertically pressed soldier pile wall to NAP-7 m prior to
the excavation, see Figure 6.

Figure 7. Jackscrews inside basement of Old
House
The Jacks were kept re-adjustable during
construction, this in order to correct possible
differential building settlements.
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By pre-stressing the piles the load was transferred
directly from the existing old wooden piles to the
new piles and displacements due to loading in time
or more importantly during excavation were
minimised.
5.

Geotechnical Risk Management

Geotechnical Risk Management (GeoRM) was
applied and products of the comprehensive Dutch
Geo-Impuls programme ‘for reducing geotechnical
failure’ (2009-2014) were used to reduce and
minimize the damage risks on existing and new
structures in this project. Reducing these risks
was a primary goal of the Museum design team.
The following approach was applied.
1.

Predicting deformations, vibrations and
groundwater levels due to construction works.

2. Determine the structural and foundation
condition and resistance of adjacent structures.
Requirements imposed by the surroundings and
various parties like building owners or service
companies.
3. Determine the expected damage risks; relate
step 1 and 2.
4. Take preventive (design) measures when
requirements are not met.
5. Monitoring; compare prediction with
measurements during execution (observational). In
each relevant / significant construction phases.
6. Take corrective measures when measurements
exceed the prediction. Define the measures in the
design process.
These 6 steps were incorporated in the complete
design process for the Museum and translated into
a risk document. In the risk document the risks,
the effects, the preventive (design) measures,
monitoring and corrective measures were defined
for each of these 4 main subjects: sheet pile walls,
struts, dewatering, (new) pile foundations.
A full paper can be written about the risk
document itself, but for example one of the
considered risks in the document were
underground obstacles.

In the old city centre of Amsterdam obstacles
in the underground are highly likely and are
often problematic during installation of sheet
piles wall and pile foundations if they are not
investigated and dealt with in time. To reduce
and control this risk CRUX specified a method
to localise and removing obstacles in the risk
document (design).
For sheet piling walls the following risks were
considered:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Not reaching design depth, due to
obstacles or friction (during pressing).
Vibrations of machinery during pressing.
Relaxation of soil due to crushing.
Leakage sheet pile wall interlocking.
Leakage pit near façade crossings.
More displacement of sheet pile wall
than in design.
Instability of sheet pile wall.

Paragraph 7.2 describes in detail how risks A.
en C. were controlled and reduced during
construction.
6.

Design and risk assessments

6.1

Vibrations

Because the construction works took place
under and next to the museum and even the
slightest vibration could damage the freshly
renovated upper floors vibration free systems
were used for the installation of the sheet piles
and the new pile foundations, with minimal
influences on the surrounding. The sheet piles
were pushed and the steel tubular piles were
drilled. Both methods are considered vibration
free, with minimal influences on the
surrounding.
An exception to this was the special sheet pile
under the museum. Due to limitations in
working height and accessibility of the basement
it was not possible to press sheet piles and
therefore made shorter custom sheet pile –
tubular pile combination was used. This combiwall was driven inside with a drop weight within
the pile to reduce vibrations. To reduce the
vibrations even further the wall was designed
shorter NAP-7 m so it did not reach the
intermediate silty sand layer.
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6.2

Deformations

Based on the asymmetrical geometry, the complex
phasing, and the need to access soil deformations
the sheet pile wall design calculations were
performed with 2D FEM Plaxis.
In Figure 8 an example of the used model for
cross section A-A is shown.

The design of the tubular pipes (steel
thickness) is based on the calculated bending
moments, buckling forces, impact loads (mainly
loads during excavation works inside the pit)
and second order effects.
In intensive collaboration with the structural
engineer the phasing in Table 1 was elaborated
in the design and used during execution of the
construction works.
Table 1

Construction phasing

Phase
number

Figure 8. Short caption.
With Plaxis several calculations and sensitivity
analysis were performed iteratively in order to
create an optimized design with minimal and
acceptable influence on the existing buildings and
pipeline and the new pile foundations and
constructions itself.
The optimisations were (among others) found in
the stiffness of the sheet pile profile, an extra strut
row, and adjustment of strut levels, and trenches.
In the final design the maximum calculated sheet
pile wall displacement was 30 mm.
The calculated ground deformations between 10
mm and 30 mm were used to determine the
bending and horizontal strains in the adjacent
buildings. The total strains were calculated using
the Limiting Tensile Strain Method (LTSM) as
proposed by Netzel (2009) and then judged
according to the damage classification system of
Building Research Establishment (BRE 1995). This
consideration resulted in a total strain level of
0.05 % and the probability of negligible aesthetic
damage, which in design practice is considered
acceptable.
Additionally the bending moments in all new
underpinnings due to horizontal soil deformations
were calculated. CRUX performed the complete
geotechnical design of the underpinnings.
Structural engineer Strackee designed the
structural part of the underpinnings.

Descriptio
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Underpinning adjacent buildings
Strut constructions in Old House
Installing combi-wall to NAP-7 m
Installing piles Old House
Placing concrete floor Old House
Pre-stress piles Old House
Demolition building across the
alley
Installing sheet piles to NAP-10 m
Underpinning adjacent buildings
Excavate to NAP-0.25 m
Placing strut frame NAP+0 m
Excavate to NAP-2.0 m
Placing strut frame NAP-1.75 m
Excavate to NAP-4.75 m
Placing concrete cellar floor
Removing strut frame NAP-1.75 m
Placing concrete walls and ground
floor
Remove strut NAP+0 m
Excavate to NAP -2.3 m
Placing strut frame NAP-2.1 m
Excavate to NAP-3.85 m
Create connection and finish
construction

In Figure 9 en 10 construction phases 8, 16 en
22 are shown for cross-section A-A (drawings:
Strackee).

Figure 9. Phase 8 and 16

Figure 10. Phase 22
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7.

Execution and monitoring

7.3

7.1

General

During excavation works the contractor
accidently excavated 0.5 m deeper than allowed
in phase 12 based on the design (NAP-2.5 m
instead of NAP-2.0 m).

Because of the sensitive nature of the Old house
and adjacent buildings and the complexity of the
construction works, an extensive monitoring
program was implemented. The monitoring
program included measurements of deformation
of buildings, inclination of the sheet pile walls,
vibrations of buildings and surrounding
groundwater levels.
The monitoring of the Old House consisted of
an advanced liquid levelling system, combined
with ‘standard’ levelling point bolts (z-direction)
and xyz measurement prisms.

Deeper excavation

By quickly analysing the measured wall
deformation with additional Plaxis calculations
for NAP-2.5 m, see Figure 11, it was shown that
in the wall displacement was 40% (+5 mm)
more than the design of phase 12, but in the
final stage only 10% more (+3 mm). Because
this was considered acceptable the contractor
could quickly continue the construction works
without any significant delay.

During execution the combination of the risk
document, monitoring document and monitoring
proved to be very valuable to control and adjust
the whole construction process in time.
7.2

Underground obstacles

The investigation of the obstacles took place by
pressing a slender steel profile to a depth of 5m
along the sheet pile trace. This was executed
each 0.3 m along in the centreline of the sheet
pile trace. The investigation showed obstacle
alongside the neighbouring building at a depth of
around 3 m, but the thickness of it was
uncertain. For the removal of the object a
crusher (Ø500 mm) was used to a maximum
depth of 5 m below surface, in combination with
cement bentonite. To prevent a continuous
trench and relaxation / deformation of
surrounding soils the crushing process was
executed alternately 3 m - 3 m - 3 m. When the
cement bentonite hardened to a clay-like
material the columns in between were crushed.
In order to match the shear strength of the
locally clay in 2 to 3 days (minimum of 20 kPa),
the cement bentonite was applied in a higher mix
ratio than usual; 250 kg/m3 instead of 160 kg/m3.
During construction works the proposed
techniques were successfully executed and the
sheet piles wall were installed without any
problem or delay.

Figure 11. Comparison of calculated and
measured wall deformations Cross section B-B
8.

Conclusion

The underground construction works were
finished in December 2014. Through a
sophisticated geotechnical and structural design,
and by applying Geotechnical Risk Management
in the design and during execution the Museum
was constructed successfully without any
significant damage or delay.
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Bijlage 3 Overige publicaties

Met een ruim een jaar geleden afgeronde, ingrijpende restauratie heeft Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een
stap terug naar de basis gedaan: de nadruk ligt weer op de oorspronkelijke woning en de daarin gevestigde
huiskerk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het funderingsherstel. Daarnaast is inmiddels begonnen
met een uitbreiding in het naastgelegen pand. Beide panden worden ondergronds met elkaar verbonden.
Het komt regelmatig voor dat conservator
Thijs Boers van Ons’ Lieve Heer
op Solder wordt geconfronteerd met de
term schuilkerk als het over de kerk op de
bovenste verdieping van het pand aan de
Oudezijds Voorburgwal gaat. Zolderkerk of
huiskerk is echter de juiste benaming. “Na
de Alteratie van 1578 mochten de
Amsterdamse katholieken weliswaar geen
openbare kerkdiensten meer houden, maar werden
ze oogluikend toegestaan.”
OUDE STIJL
Die maatregel was voor de katholieke
koopman en belastingpachter Jan Hartman
aanleiding om in 1661 het grachtenpand
met zijn twee achterhuizen te kopen. De
zolder transformeerde hij tot kerk (statie ’t
Hart). Die functie bleef tot 1887 behouden,
vervolgens werd het een museum. Boers:
“Allerlei voorwerpen die te maken hadden
met het katholieke erfgoed van Amsterdam
werden er tentoongesteld; langzaam slibde
het huis als het ware dicht.” Tijdens de recente
restauratie is het pand in de oude stijl
hersteld, die van voor 1887. Een deel van
het interieur verwijst naar de periode van
Hartman, de zeventiende eeuw, een ander
deel naar de negentiende eeuw, toen de kerk
nog in gebruik was.

Fotografie Co de Kruijff e.a.

Met de restauratie waren de werkzaamheden echter niet ten einde, geeft Boers aan. Het museum – jaarlijks
meer dan 90.000 bezoekers – zat krap in zijn jas en miste bepaalde voorzieningen. “Er is geen fatsoenlijke entree
bijvoorbeeld, geen horeca, geen educatiezaal. Dus is een aantal jaren geleden besloten het naastgelegen
pand, dat al bezit was, bij het museum te betrekken.”

ONDERGRONDSE VERBINDING
Claus en Kaan architecten werd vervolgens gevraagd hoe een en ander vorm te geven. Dat resulteerde in een
ontwerp waarbij het naast het museum gelegen pand opnieuw wordt ingedeeld. De buitengevel houdt
grotendeels dezelfde uitstraling. Daartoe worden de gevels steen voor steen afgebroken en later opnieuw weer
opgebouwd; andere materialen worden hergebruikt. Onder de steeg tussen beide panden komt een
ondergrondse verbinding. Boers: “Een forse ingreep maar bovengronds was geen optie, dat zou te zeer voor een
verstoord beeld zorgen.” Hij vertelt dat het museum tijdens de bouwwerkzaamheden, net als tijdens de
restauratie, gewoon open blijft.

CRUX Engineering BV –BR2015 Pagina 58 van 72

BEERPUT
Voorafgaand aan de uitbreiding is al funderingsherstel uitgevoerd. “Dat is nagenoeg klaar”, aldus Kees van Schaik
van hoofdaannemer Bouwbedrijf van Schaik. Hij legt uit het funderingsherstel deels preventief was en voor een
deel nodig vanwege de uitbreiding. Hoewel lastig, zegt hij, is het werk probleemloos verlopen. “Alleen de
vondst van een beerput heeft vanwege archeologisch onderzoek voor wat vertraging gezorgd. Omdat het
museum gewoon open was en met het oog op de omliggende panden is er trillingsarm gewerkt en is de
geluidsoverlast zo veel mogelijk beperkt.
Gedurende het werk is bovendien zorgvuldig gemonitord.” Van Schaik geeft aan dat ook over de logistiek goed
is nagedacht. “Er zijn palen met een grote draagkracht verwerkt met machines met enorme capaciteiten.
Dat vraagt in zo’n krappe omgeving in de binnenstad om een goed voorbereide planning.” Hij merkt op dat de
goede samenwerking tussen de diverse partijen, zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering, van grote
invloed is op het vlekkeloos verloop van het project. “We fungeren als een goed ingespeeld team, ieder heeft
vanuit de eigen kennis een bepaalde inbreng en er is over en weer vertrouwen.”
SIGNATUUR
Met de werkzaamheden aan het belendende pand is inmiddels ook begonnen, aldus Van Schaik. “Het steen
voor steen afbreken van de gevels gebeurt door vakmensen en volgens een specifiek systeem – alles wordt
gedocumenteerd. Op die manier kunnen we het pand weer met de oorspronkelijke uitstraling terugbrengen.
Het interieur verandert wel: het krijgt een andere indeling, modern, conform de signatuur van de architect.
Het vormt straks een bijzondere combinatie met de gevels.” Onder dit pand, vertelt Van Schaik, komt een
kelderbak van 7 meter diep. Die sluit aan op de ondergrondse onderdoorgang die de schakel gaat vormen
met het museum. Die kelder en onderdoorgang vormen eveneens nog een uitdaging, zegt hij. “Je gaat de
grond in, maar weet niet wat je zoal tegenkomt. Het blijft tot het eind, we verwachten begin 2015 te kunnen
opleveren, spannend. Maar dat is ook weer het mooie van dit soort bijzondere projecten.”
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GOED OP DE BENEN
Het is een opdracht in twee delen die P. van ’t Wout Vijzel- en Funderingstechnieken uitvoert bij Ons’ Lieve
Heer op Solder. Het eerste deel, funderingsherstel onder het museum zelf, is nagenoeg afgerond. Directeur Piet
van ’t Wout: “Onder het museum – dat in de top honderd staat van Nederlandse Unesco-gebouwen – zijn we
bij de laatste gevel bezig. De kleine ingang en beperkte werkhoogte van circa twee meter zijn hier de grootste
uitdagingen. Daarom werken we met klein materieel. We hebben eerst een gewapende werkvloer waarna we
met onze gepatenteerde boormachines de benodigde funderingspalen trillingsvrij konden aanbrengen.”
Onder het museum is een tafelconstructie gemaakt, met behulp van smalle damwandprofielen, aldus Van ’t
Wout. “Repen van een halve meter die we aan elkaar hebben gelast. Zo zetten we het gebouw weer goed op
de benen. Redelijk uniek is dat de fundering alles draagt. Om in de toekomst zettingen in het gebouw te
voorkomen, zijn na het volharden van de betonnen tafelconstructie alle palen op een volledige voorspanning
gezet. Om dit goed te kunnen monitoren is dat in drie fases gebeurd." Over enkele weken volgt dan fase twee,
onder de uitbreiding. Dat pand wordt afgebroken en opnieuw opgebouwd. “Wij verzorgen de fundering van
dat gebouw en van de verbinding die onder de tussenliggende steeg wordt gerealiseerd. Eveneens met klein
materieel. Geen probleem, we werken vaker in binnensteden en weten dat daar een wat andere aanpak nodig
is dan op plekken met meer ruimte. Zo zoeken we steeds naar een passende oplossing.”
BIJZONDERE DEMONTAGE
De uitbreiding van museum Ons’ Lieve Heer op Solder gaat gepaard met sloopwerkzaamheden, deels met
een bijzonder karakter. Als specialist op dat vlak is dat de Schijf Groep, een aannemingsbedrijf met als
kernactiviteiten sloop-, grond- en asbestsaneringswerkzaamheden, wel toevertrouwd, merkt projectleider
Ruud Keizer op. “Het eerste deel van ons werk is klaar, sloopwerkzaamheden in de kelder van het museum ten
behoeve van het funderingsherstel en uitdieping. Omdat het museum gewoon open bleef hebben we trillingsvrij
en nagenoeg stofvrij gewerkt. Tevens hanteerden we een hinderkalender.” Het tweede deel van het project,
zegt Keizer, is de totaalsloop/demontage van het naastgelegen pand. “We ontgraven daar de kelder tot een
flinke diepte. Daarbij is met het oog op de nabij gelegen panden zorgvuldigheid noodzakelijk. Tevens graven
we de doorgang naar de kelder onder het museum. Bij deze werkzaamheden moeten we uiteraard rekening
houden met obstakels in de grond en eventuele archeologische vondsten.” Meest bijzonder aspect noemt Keizer
het steen voor steen afbreken van de gevels, zodat die later in de oorspronkelijke staat kunnen worden
teruggebracht. “Dat betekent met zorg losbikken, inventariseren, schoonbikken, opslaan en coderen. Aan de
hand van een gevelfoto, waarbij de gevels in vlakken zijn verdeeld, worden de stenen later dan weer hergebruikt
voor het opnieuw metselen van de gevels. Het komt wel eens voor dat we stenen met zorg moeten
verwijderen, maar die zijn dan meestal voor de handel. Deze werkwijze zie je niet zo vaak en dat geeft het werk
een uniek karakter.

BOUWINFO
Opdrachtgever; Ons’ Lieve Heer op Solder
Architect; Claus en Kaan architecten
Aannemer; Bouwbedrijf van Schaik Breukelen BV
Constructies; Bouwadviesbureau Strackee
Bouwperiode; anderhalf jaar
Opleverdatum; begin 2015
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De teruggebrachte ramen worden stuk voor stuk ingemeten, vanwege de scheefstand.
In 2009 werd gestart met de voorbereiding van een uitbreiding van het museum aan de Oudezijds Voorburgwal,
in combinatie met een restauratie. In fase 1 werd het uit 1630 stammende pand, waarin het museum is
gehuisvest, opgeknapt. Fase 2 begon in 2013 met de uitbreiding in een grachtenpand, dat aan de andere kant van
de Heintje Hoekssteeg ligt. De uitbreiding is bestemd voor de entree, garderobe, educatieve ruimtes, horeca en
kantoren van het museum. Vanwege de eis dat de steeg tissen de twee panden intact moest blijven, werd
besloten de twee panden door middel van een ondergrondse passage van 8 bij 5 bij 22 meter te verbinden. Het
realiseren van die verbinding was één van de uitdagingen voor hoofdaannemer Bouwbedrijf van Schaik.
Bijzonder project
Projectleider Jefta Kooistra kijkt terug op een bijzonder project. Dat begon al met het demonteren, zoals hij het
noemt, van het naastgelegen pand. “De stenen zijn één voor één losgemaakt, naar onze loods in Breukelen
gebracht en daar schoongemaakt zodat ze konden worden hergebruikt. Uitgangspunt was namelijk om het
gevelbeeld nagenoeg in ere te herstellen.” Dat is niet helemaal gelukt, vanwege de nieuwe functie van het pand,
vertelt hij. Zo zijn bepaalde ramen niet teruggebracht. Wel is hun vroegere plek met een omkadering
gemarkeerd. Die nissen zijn voorzien van een lichte, uit Friesland afkomstige steen van gebakken zeeklei. Verder
zijn er enkele moderne glaselementen toegevoegd, voor een betere lichtinval. Ook is er een eigentijdse, in
messing gezette dakkapel toegevoegd. De wel teruggebrachte ramen werden stuk voor stuk ingemeten, vanwege
de scheefstand. Op het dak zijn de vroegere dakpannen teruggelegd.
De grootste uitdaging lag volgens Kooistra onder de grond. “We hebben een kelderbak aangelegd met een
diepte van circa 6 meter. Daarbij moesten we zeer omzichtig te werk gaan, onder meer vanwege het
naastgelegen museum. We hebben damwanden aangebracht en het pand continu gemonitord, onder meer met
een liquid level systeem, met 3D-metingen en met trillingsmetingen. Dat heeft resultaat gehad; het pand is nog
geen millimeter verschoven.” In die kelderbak, legt hij uit, moest een uitsparing komen vanwege de verbinding
naar het museum. Dat onderdeel van het werk vroeg eveneens om een zorgvuldige aanpak. Daarnaast was er
het Programma van Eisen. “Het gaat om een museum in een bestaande omgeving. Dan heb je met verschillende
partijen en uiteenlopende wensen te maken. Daar moet je een modus in vinden. Verder waren er wat logistieke
uitdagingen. Zoals het vervoeren en aanbrengen van de 12 meter lange damwanden naar en in een beperkte
omgeving. Maar met een flexibele en inventieve aanpak vind je overal een oplossing voor. Zo hebben we onder
meer gekozen voor nachttransporten en transport over water.”
Oplevering
De meeste werkzaamheden zijn nu klaar, maakt Kooistra duidelijk. Momenteel wordt er gewerkt aan de afbouw.
Die is begin juli klaar. Vervolgens kan het gebouw worden ingericht en kunnen tests worden uitgevoerd, waarna
de uitbreiding in september in gebruik kan worden genomen.
Bouwinfo
Architect architectenbureau Claus en Kaan
Aannemer Bouwbedrijf van Schaik
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Onzichtbaar vakwerk
De uitbreiding van Ons’ Lieve Heer op Solder, met een entree, foyer, kantoren en educatieruimten, is
gerealiseerd in het belendende pand dat daartoe eerst werd afgebroken en daarna weer werd opgebouwd. Dat
werk was in handen van de Schijf Groep. “We hebben het pand als het ware steen voor steen gedemonteerd,
zodat het gevelbeeld na de herbouw grotendeels intact kon blijven”, vertelt projectmanager Ruud Keijzer.
Het realiseren van de ondergrondse verbinding tussen de twee panden op een diepte van 5,5 meter was
zorgvuldig werk. Dat hebben we gedaan met behulp van een Berliner damwandenconstructie. Bij het
onderbreken van een bouwkuip op dat niveau moet je rekening houden met grond- en waterdruk, die moeten
worden opgevangen. Het was dus een kwestie van graven en meteen dichtlassen. Werk dat altijd weer spannend
is. Hier is het vlekkeloos verlopen. Er zaten wel wat obstakels, waaronder houten palen in de grond, die hebben
we verwijderd of afgezaagd. Een voordeel was dat de grond nauwelijks vervuild was. Voor ons is het een
bijzonder onderdeel van het werk, maar daar zien de mensen straks niet veel van terug.”
Alternatieve aanvoerroutes
Het beton voor onder meer de aanleg van de kelderbak van de uitbreiding van schuilkerk en museum Ons’ Lieve
Heer op Solder moest door Hagen Beton op een logistiek lastige locatie worden geleverd; in de Amsterdamse
binnenstad. Dat betekent zoeken naar de meest efficiënte manier van aanvoeren en verwerken.
“Het kan in Amsterdam zo maar gebeuren dat het verkeer vaststaat en dat het een hele poos duurt voor je
verder kunt. Niet handig voor een vrachtauto met beton. Dus zocht men naar oplossingen, waaronder
alternatieve aanvoerroutes. Minder voor de hand liggend, maar op dat moment wel sneller. Ook de locatie zelf
vroeg een inventieve aanpak. Een kelderbak storten kan met reguliere pompen. Maar we moesten ook beton
storten in het pand waarin het museum zat, vanwege de aanleg van de verbinding tussen de twee gebouwen.
Daarvoor moesten we een kleinere slangenpomp gebruiken.”
Het geleverde beton kende grotendeels een reguliere samenstelling. Voor bepaalde delen van het werk moest
de samenstelling echter worden afgestemd op de betreffende plek. Een voorbeeld. “In de kelder onder het
museum zelf moest beton worden gestort, vanwege de ondergrondse doorgang. Daar was sprake van vulgaten,
die we moesten laten vollopen. Daarvoor hebben we beton met een langere droogtijd toegepast. Zo hebben we
na een inventarisatie per onderdeel het toe te passen beton vastgesteld. Voor sommige delen werd sterker
beton gevraagd dan voor andere delen. Hetzelfde geldt voor de lengte van het verhardingsproces. Kortom, ook
op dit onderdeel maatwerk.”
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Architectuur
Nr 13 – september 2015
(Kirsten Hannema)
Met de renovatie en uitbreiding door architect Felix Claus schaart het Museum
Ons’Lieve Heer op Solder zich in de rij van internationale topattracties.
Oké, de vergelijking met het Rijksmuseum, dat na een renovatie van 375 miljoen
euro jaarlijks meer dan 2 miljoen bezoekers trekt, gaat misschien te ver. Maar
met de uitbreiding die architect Felix Claus ontwierp voor Museum Ons’Lieve
Heer op Solder, gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam, schaart
het museum zich wel degelijk in de rij van internationale topattracties.

Foto Arjan Bronkhorst

De combinatie van een authentiek 17 de-eeuws Hollands woonhuis en een zolderkerk is uniek. Het thema
tolerantie – het was destijds verboden om in het gereformeerde Amsterdam het katholieke geloof publiek te
belijden, maar in de huiselijke sfeer werd toegestaan – is uiterst actueel.
Het interieur met zijn bedsteden, balkenplafonds en vloerbedekking van biezenmatten geldt als een van de best
bewaarde ter wereld. En nu is daaraan een nieuw entreegebouw toegevoegd; een gereconstrueerd grachtenpand
met een hagelwitte binnenwereld. Op 23 september opent het vernieuwde museum zijn deuren voor publiek.
Vijfentwintig jaar geleden gold Ons’ Lieve Heer als een goed bewaard geheim, sindsdien verdrievoudigde het
bezoekersaantal naar ruim honderdduizend per jaar. Vandaar ook de verbouwing; het museum kon de
bezoekersstroom niet meer aan. Het risico voor het huis – ‘onze Nachtwacht’, aldus directeur Judikje Kiers –
was onverantwoord. In 2002 werd daarom een plan gemaakt om het naastgelegen pand bij het museum te
betrekken en daarin alle ‘faciliterende’ voorzieningen onder te brengen; entree, garderobe, wc’s, winkel, café,
kantoren en educatieruimte.
Is er nog ruimte voor moderne architectuur in de Amsterdamse binnenstad? Dat is de vraag die dit project
oproept. Het is een beproeving geweest voor architect Claus, die eerder met zijn in 2014 gesplitste bureau
Claus en Kraan vooral werkte aan grote projecten als het Gerechtshof Amsterdam. Er was een moment, tijdens
een vergadering met de welstandscommissie, dat hij de handdoek in de ring wilde gooien. Een hedendaagse
ontwerper zit in een patstelling; sinds de grachtengordel in 2010 benoemd werd tot Unesco-Werelderfgoed mag
bijna niets meer. ‘Behoud en herstel’ luidt het motto, wat betekende dat Claus’ aanvankelijke sloopnieuwbouwplan (het pand had geen monumentale status) zonder meer werd afgekeurd, evenals zijn tweede idee
voor een luchtbrug tussen de huizen, die door de steeg van elkaar worden gescheiden. De enige uitweg; een
ondergrondse verbinding.
De paradox van die oplossing is dat het hele pand afgebroken moest worden om de kelder te bouwen. Alle
bakstenen werden genummerd en opgeslagen, gereinigd (om daarna te worden ingesmeerd met een speciaal
patina, een soort lak) en vermetseld in het nieuwe ontwerp, dat in den beginnen gelijk is aan het oude huis, op
het hypermoderne interieur na.
De verschillen tussen de situatie voor en na heeft Claus subtiel zichtbaar weten te maken. Gevelopeningen die
niet meer nodig waren, zijn dichtgezet met een felrode baksteen, terwijl de nieuwe raamkozijnen
‘weggedetailleerd’ zijn. Het effect is vooral zichtbaar in de zijgevel; een lappendeken van oud en nieuw
metselwerk, ruw stenen en spiegelende glasvlakken. Herkenbaar als van toen, en toch van nu.
Renovatie en uitbreiding Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, 2002 – 2015
Architect; Felix Claus Dick van Wageningen Architecten
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Cobouw
25 augustus 2014
XL Lezersfoto: renovatie Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Amsterdam - In het Amsterdamse Museum Ons’ Lieve Heer op Solder wordt dit jaar hard gewerkt aan de
uitbreiding. Ellen Schuurman van het museum stuurde ons een 'spectaculaire foto' op van de uitgebreide
restauratie.
De foto van fotograaf Co de Kruijf is genomen in de nacht van 13 op 14 april, toen de damwandenmachine
Ons’ Lieve Heer op Solder bereikte via de smalle straten van de Amsterdamse binnenstad.
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27 november 2013
Bij Ons’ Lieve Heer op Solder gaat zorgvuldigheid voor tijdwinst
Amsterdam - Voor de deur van Ons’ Lieve Heer op Solder aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam lopen
bouwvakkers af en aan. Een geelgekleurde generator steekt schril af tegen de zeventiende-eeuwse
grachtenpanden. Het museum wordt ingrijpend verbouwd. Hoge bezoekersaantallen maken uitbreiding van het
complex noodzakelijk.
Kees van Schaik, directeur van Bouwbedrijf van Schaik, daalt behendig de leuningloze houten bouwtrap af die
vanaf de Oudezijds Voorburgwal leidt naar de kelder van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. In de met
bouwlampen verlichte ruimte liggen gereedschappen, leidingen en kabels. Tussen de zijmuren zijn horizontale
stempels aangebracht. De grond is vochtig. Doorlopend klinkt het sonore geluid van een buiten geplaatste
generator die nodig is om de lampen en de machines onder het gewelf van elektriciteit te voorzien. Een nieuwe
damwand is inmiddels aangebracht, wijst Van Schaik naar de vloer. “Dat moest heel voorzichtig gebeuren”, legt
hij uit. “We hebben hem in de grond moeten brengen met een valhoogte van het heiblok van maar 20
centimeter. Dat kostte veel tijd, maar het kon niet anders. Als we er meer kracht op hadden gezet, zou het
kostbare monument in gevaar komen. Bij een karwei als dit is zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Dat geldt
voor het aanbrengen van de damwand en voor het heien van de nieuwe fundering die het gebouw nodig heeft nu
er een ondergrondse passage komt.” Hij gebaart naar een kleine heimachine die aan de zijkant van de bedompte
ruimte in bedrijf is. “Dat is de kleinste in zijn soort. Met dat apparaat worden de heipalen in de grond gedraaid.
We kunnen hem hier met moeite kwijt. Om deze klus te kunnen klaren moeten we heel vindingrijk zijn.” Met
een glimlach: “We zijn in 1900 opgericht dus ervaring hebben we zat en dat komt ons nu goed van pas. Voor
deze opdracht hebben we dan ook niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, wel hebben we het zo aangepast
dat we het voor deze specifieke locatie optimaal kunnen gebruiken.”
Onderdoorgang
Ons’ Lieve Heer op Solder dateert uit 1661. Het was de tijd van de Reformatie. Katholieken mochten hun geloof
niet in het openbaar belijden. De Duitse koopman Jan Hartman, vroom katholiek, kocht toen een pand aan de
Oudezijds Voorburgwal en twee erachter liggende woningen aan de Heintje Hoekssteeg. Vanwege de religieuze
beperkingen besloot Hartman in zijn panden een verborgen godshuis in te richten. Daar konden hij en zijn
geloofsgenoten zonder in problemen te komen hun religie konden uitoefenen.
Gezien vanaf de Oudezijds Voorburgwal en de Heintje Hoekssteeg onderscheidden de panden zich in niets van
de belendende percelen. Binnen echter liet Hartman de bovenste verdiepingen van de drie panden met elkaar
verbinden. De houten vloeren werden gedeeltelijk verwijderd zodat een lang gerekte en hoge ruimte ontstond.
Deze richtte hij in als kerk, compleet met een altaar, heiligenbeelden, een orgel en banken waarop de gelovigen
tijdens de eredienst konden plaatsnemen. Dit verborgen godshuis, door museumdirecteur Judikje Kiers betiteld
als ‘huiskerk’, werd tot ver in de negentiende eeuw gebruikt. Nadat katholieken niets meer in de weg stond hun
religie in het openbaar te belijden, werd het in 1888 een museum. Aan de panden is sindsdien nauwelijks iets
veranderd.
Daarin komt nu verandering. De hoge bezoekersaantallen, zo’n negentigduizend per jaar, maken uitbreiding
noodzakelijk. “Zonder dat daarbij de huiskerk in het geding komt”, benadrukt Kiers. “Aan de historische
gebouwen en het interieur zal niets veranderen. Toch gaan we moderniseren.” Daarom is er voor gekozen de
panden, die naast de aloude schuilkerk ook de voormalige woning van Hartman en een pastoorswoning
herbergen, via een ondergrondse passage te verbinden met een pand aan de Heintje Hoekssteeg. Een
onderdoorgang met de maten negen meter breed, twintig meter lang en vijf meter diep. Vervolgens wordt het
pand onttakeld en herbouwd tot een modern museumgebouw. Hier komen onder meer een ontvangstruimte,
expositiezalen, een museumwinkel en sanitaire voorzieningen. Een klus die een investering van zo’n 10 miljoen
euro met zich meebrengt. Subsidies van diverse overheden en de BankGiroloterij dekken een groot deel van de
kosten.
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“Als ik zou zeggen ‘dit is een karwei dat we niet elke dag meemaken’, dan zou dat het understatement van de
dag zijn”, zegt Van Schaik glimlachend, terwijl hij in de kelderruimte om zich heen kijkt. “We werken hier met 37
mensen van ons eigen bedrijf en van onze onderaannemers, P. van ‘t Wout Funderingstechnieken en Schijf
Sloopwerken. Voor deze klus hebben we hen zorgvuldig geselecteerd. Onze partners moeten affiniteit hebben
met historische gebouwen, anders lukt zo’n karwei niet. Met deze combinatie kunnen we al onze kennis
bundelen en dat is noodzakelijk want we lopen hier tegen zaken aan die je nergens anders tegenkomt.”
Zo blijft de kerk ook tijdens de bouw voor het publiek geopend. Met de bezoekers en de museummedewerkers
moet rekening worden gehouden. Daarom is het belangrijk dat overlast door de werkzaamheden zoveel
mogelijk binnen de perken blijft. In het schemerige bedehuis boven de kelder geeft dat een bijzonder effect.
Waar katholieke Amsterdammers eeuwenlang in alle rust kerkten, wordt de stilte verstoord door het zachte
maar niet aflatende geruis van de generator die buiten op de Oudezijds Voorburgwal voor het pand staat. De
bezoekers van Ons’ Lieve Heer op Solder storen zich er niet aan. Terwijl ze vol bewondering de gebedsruimte
bekijken, lijken ze zich niet bewust te zijn van het geluid op de achtergrond. Voor de medewerkers van Van
Schaik is het komen en gaan van bezoekers geen probleem. Bouwvakkers en museumgangers schijnen nauwelijks
iets van elkaars aanwezigheid te merken. De logistieke obstakels die het werken op een nauwe plek in de drukke
Amsterdamse binnenstad onvoorwaardelijk met zich meebrengt, zijn voor de bouwers al evenmin een probleem.
Met passen en meten worden ze zorgvuldig opgelost.

Lastiger werd het een paar maanden terug toen het project deels moest
worden stil gelegd nadat een beerput uit de tijd van Hartman was ontdekt.
Voordat het werk verder kon gaan moesten eerst de cultuurhistorische
schatten in deze voormalige afvalput zorgvuldig worden verwijderd en
geconserveerd. Interessant voor het museum, maar voor de aannemer
betekende het oponthoud. Van Schaik gaat er schouderophalend aan voorbij.
“Ach, het is iets wat je bij een opdracht als deze kunt verwachten. Natuurlijk
willen we graag op tijd klaar staan. Tegelijkertijd kunnen we ons bij dit
project geen missers permitteren. Zorgvuldigheid gaat daarom voor
tijdwinst.”

7 december 2010
Museum Ons' Lieve Heer op Solder groeit
Amsterdam - Museum Ons' Lieve Heer op Solder in de oude binnenstad van Amsterdam wordt tweemaal zo
groot, door bijtrekking van een buurpand. Een ondergrondse passage verbindt beide panden. Gisteren
presenteerde architect Felix Claus (Claus en Kaan) zijn ontwerp. Het oorspronkelijke gebouw met 17de eeuwse
interieur en zolderkerk aan de Oudezijds Voorburgwal wordt gerestaureerd. Het Nieuwe Huis biedt onderdak
aan een entreegebouw, museumwinkel, horecavoorzieningen en ruimte voor tijdelijke exposities en educatieve
activiteiten.
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Parool
16 september 2015

Vernieuwd museum Ons' Lieve Heer op Solder na zes jaar verbouwen open

Het vernieuwde museum Ons' Lieve Heer op Solder gaat open na zes jaar verbouwen en stort
zich op een maatschappelijke taak: het gaat zich met het vmbo verdiepen in allerlei aspecten
van tolerantie.
Wie er jaren niet meer geweest is, zal opkijken. De geel-groene kleur van de ruim 350 jaar oude huiskerk
Ons' Lieve Heer op Solder heeft plaatsgemaakt voor dodekoppaars, oftewel oud-roze.
'In de zeventiende eeuw was de kerk bruin, in de achttiende eeuw blauw en in de negentiende eeuw
dodekoppaars. We hebben de kerk teruggebracht naar het jaar 1862,' zegt directeur Judikje Kiers, die
samen met conservator Thijs Boers een rondleiding geeft door de gerestaureerde zolderkerk, het
bijbehorende woonhuis en het belendende gebouw, dat twintig jaar geleden is aangekocht en nu de entree is.
Boers: 'Hadden we de zeventiende- eeuwse situatie willen restaureren, dan hadden het mooie orgel en het
altaar eruit gemoeten. En dat wilden we natuurlijk niet.'
De restauratie en de uitbreiding namen zes jaar in beslag - het museum bleef intussen open - en kostten elf
miljoen euro, opgebracht door onder meer de gemeente, de provincie Noord-Holland, fondsen en particulieren.
Oprichting
Stichter van de huiskerk was de welgestelde katholieke Duitse koopman Jan Hartman (1619-1668), die in
1661 het grachtenpand Oudezijds Voorburgwal 40 en de erachter gelegen twee steegwoningen in de Heintje
Hoekssteeg kocht. Hartman richtte de drie bovenste etages van de panden in als kerk en ging zelf met zijn
vrouw en vijf kinderen aan de gracht op de bel-etage en de eerste etage wonen. De eerste priester, Petrus
Parmentier, een missionaris uit Gent die zieltjes moest winnen, betrok een van de steegwoningen.
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De protestanten hadden in 1578 de macht in de stad overgenomen, waarna katholieken niet meer hun mis
konden houden in de officiële kerken. Katholieke huiskerken, waarvan Amsterdam er meer dan twintig kende,
werden gedoogd. Ze mochten echter van buiten niet als zodanig herkenbaar zijn, dus geen kruis op het dak
hebben. 'Er waren spelregels aan verbonden,' aldus Boers.
Hij wijst vanaf de eerste balustrade naar de stoelen in de kerk. 'Vroeger nam iedereen zijn eigen stoel mee naar
een dienst. Er heerste bovendien een hiërarchie. Aan de zijkant waren de herenbanken voor de notabelen, in het
midden - in de 'kerktuin' - zaten de bejaarde dames uit het katholieke bejaardenhuis Vredenburgh. Die plek werd
ook wel oneerbiedig het schapenhok genoemd.' Op de grond liggen, zoals vroeger, biezen matten, die uit
Engeland zijn overgevlogen.
Museum
De zolderkerk, die tot 1887 in gebruik was, is inmiddels een drukbezocht museum. Tien jaar geleden kwamen er
jaarlijks zo'n vijftigduizend bezoekers, nu ruim honderdduizend. Dat was ook de reden om uit te breiden. In het
buurpand is de entree, met een winkel, een café, een garderobe en een educatieve ruimte. Via een ondergrondse
doorgang komen de bezoekers in de woningen van Hartman en Parmentier en de kerk.
Met de restauratie heeft het museum een nieuwe ambitie gekregen. Het gaat samen met vmbo-scholen aan een
programma over tolerantie werken. Kiers: 'We willen vanuit het verleden inspringen op de actualiteit. We zien
het als onze maatschappelijke taak. Wat betekent tolerantie als het gaat over bijvoorbeeld homoseksualiteit,
vluchtelingen en vrijheid van meningsuiting.'
In de kerk, sinds 1888 een museum, hangen replica's van negentiende-eeuwse gaslampen, die destijds van gas uit
de Westergasfabriek werden voorzien. Boers: 'Nee, ze zijn niet echt en ook niet aangesloten op gas. Dat is te
gevaarlijk, maar ze flikkeren wel net als vroeger.'
Restauratie
Petrus, een imposant beeld van lindehout en onderdeel van een beeldenpaar met Paulus, is na een grondige
restauratie weer terug in het museum. Het beeld werd ooit gemaakt voor schuilkerk De Pool, de zusterkerk van
Ons Lieve Heer op Solder.
Tijdens de restauratie van het museum kwamen uit een beerput tal van schatten tevoorschijn: theekopjes,
aardewerken kookpotten en borden, pijpenkoppen, glazen, flessen, kwispedoren. Bij funderingswerkzaamheden
stuitte men op een houten zeepziederskuip uit ongeveer 1460. In de drie panden huisden onder een meer een
zeepmakerij, een bierhandel en een café, genaamd Het Vergulde Engeltje.
In de fietsenstalling werd een oude deur gevonden. Boers: 'We hebben gewoon met die deur door de panden
gelopen. Hij bleek te passen op een kast in de sacristie.'
Koningin Máxima verricht de heropening op 22 september. Een dag later kan het publiek via het nieuwe
entreegebouw naar binnen.
(Door: Hanneloes Pen)
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15 juli 2015

Koningin Máxima bij opening vernieuwd
Museum Ons' Lieve Heer op Solder
Het in 1888 opgerichte museum Ons' Lieve Heer op Solder neemt 22 september haar nieuwe entreegebouw in
gebruik. Koningin Máxima is daarbij aanwezig. Het publiek is een dag later welkom in het vernieuwde museum.

Interieur van het museum © Co de Kruijf

Impressie van de uitbreiding
© Sabine Heijne

Met de oplevering van het entreegebouw, een ontwerp van architect Felix Claus, verdubbelt het museum zijn
vloeroppervlak. Het nieuwe gebouw bevat onder andere een museumwinkel en een museumcafé. Ook is er een
educatieve ruimte waar in de toekomst onderwijsprogramma's over thema's als religieuze diversiteit en
tolerantie plaatsvinden.
'Het historische huis aan de Oudezijds Voorburgwal is gerestaureerd en teruggebracht tot zijn kern: een 17deeeuws huis waar mensen woonden, werkten en hun geloof beleden', aldus het museum in een persbericht. De
verhalen van de verschillende bewoners staan in de vernieuwde museale opstelling centraal. Het nieuwe
entreegebouw en het historische huis zijn via een ondergrondse passage met elkaar verbonden.
Beerput
Tijdens de verbouwing stuitte het museum op een bijzondere beerput met eeuwenoude vondsten. Het ging
onder meer om Delfts aardewerk, glas en Chinees porselein uit de periode van circa 1650-1800 dat via de VOC
in de hoofdstad is terechtgekomen.
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De Telegraaf
17 september 2015

Zolderkerk bewijs van tolerantie
Ons’ Lieve Heer op Solder twee keer zo groot
Direct na de opening van de nieuwbouw volgende week dinsdag in
aanwezigheid van koningin Máxima zal het unieke Amsterdamse
museum Ons’ Lieve Heer op Solder vollopen met buurtbewoners
van allerlei pluimage. “We hebben 4.000 uitnodigingen gestuurd
naar huishoudens van het 1012-gebied”, zegt Judikje Kiers, sinds
2001 directeur van het museum aan de Oudezijds Voorburgwal,
waarin een 17e -eeuws woonhuis met zolderkerk te zien is.

In de volksmond heet het 102-postcodegebied nog gewoon de Wallen. Maar
de gemeente werkt al jaren aan een kwaliteitsverbetering en het museum, dat
meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekt, wordt gezien als een
sleutelproject. “Omdat we de buurt een maatschappelijke en economische
impuls geven, hebben we een Europese subsidie van 3,3 miljoen euro
gekregen voor de nieuwbouw en herinrichting, die totaal 10,8 miljoen heeft
gekost”, zegt Judikje Kiers, die trots en blij is met het resultaat.
Om te zorgen dat het 17e-eeuwse pand niet zou bezwijken onder de enorme
bezoekersaantallen is het buurpand bij het museum getrokken en ingericht als
entree met een garderobe, museumwinkel, café en ruimten voor presentaties.

Een probleem vormde de Heintje Hoeksteeg, die tussen de
twee panden ligt. Maar dankzij een enorme betonnen kelderbak,
ontworpen door architect Felix Claus, kunnen de bezoekers
binnendoor van de moderne entree naar het historische pand
met de verborgen kerk. “In die ondergrondse passage bereiden
we ze met een film en een maquette voor op het 17 e-eeuwse
huis, dat een van de belangrijkste monumenten van Nederland is.”
zegt conservator Thijs Boers.
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Door de vele archeologische vondsten tijdens de
verbouwing van honderden glazen, borden, potten
en kommen is er naast het verhaal over de eerste
bewoners, de koopman Jan Hartman en de priester
Petrus Parmentier, ook nog het verhaal te vertellen
over de familie Van der Meulen, die hier in de 18 e
eeuw bier verkocht en waarschijnlijk een proeverij
had. Maar het belangrijkste thema blijft natuurlijk de
zolderkerk, die van 1663 tot 1887 werd gebruikt en
model staat voor de Nederlandse tolerantie.

“Dankzij Willem van Oranje, die vrijheid van geweten en geloof afkondigde, mochten katholieken toen
Amsterdam officieel protestants was hun geloof blijven uitoefenen., al was het dan in privékerken”, zegt Judikje.
“Onze zolderkerk komt voort uit die tolerantie. Omdat tolerantie nog steeds een actueel onderwerp is, hebben
we een educatief programma voor scholen ontwikkeld. Voor de opening met koningin Máxima heeft rapper
Akwasi de ideeën over tolerantie van leerlingen van drie Amsterdamse scholen samengevat in een lied. Ook de
Amerikaanse schrijver Russel Shorto, die zelf op de Oudezijds Voorburgwal heeft gewoond en de introductie
heeft geschreven in het nieuwe boek over Ons’ Lieve Heer op Solder, zal bij de opening spreken over de
Hollandse vrijzinnigheid.

Een wereldprimeur is de co-visittour waardoor rolstoelgebruikers, die
het historische pand met zijn vele trappen niet in kunnen via een soort
Skypeverbinding kunnen meekijken met een bezoeker in het huis.
Door de mindervalide achterblijvers extra informatie te geven, kunnen
ze de bezoekers van het monument op details wijzen: kijk nog even
links in die hoek!

Bezoekers van verborgen schat
In reisgidsen wordt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder een verborgen schat genoemd. Zestig tot zeventig
procent van de bezoekers komt uit het buitenland. Vooral uit de Verenigde Staten en Europa. Sinds kort ook uit
Polen, Rusland en Oekraïne. De meeste bezoekers komen individueel of in kleine groepjes. Vaak is het museum
een bestemming voor de derde dag, als de hoogtepunten in Amsterdam zijn afgewerkt. Om die reden komen er
minder Aziaten. Die komen vaak in grotere groepen, blijven korter en hebben door hun cultuur minder
interesse in een kerk .
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