
Funderingsproblematiek Amsterdam
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Amsterdamse paalfunderingen
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265 bruggen 

125 km kademuur 

circa 1 miljoen houten funderingspalen van vóór 
18e eeuw tot medio 20e eeuw



Voormalig gebruik
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Huidig gebruik
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De belastingen (F) zijn toegenomen, weerstand (R) is afgenomen

F                                                          R

R R R R



Probleem? Hoe zorgwekkend?

14-10-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 5

Onvoldoende inzicht in de werkelijke draagkracht

Een deel van de funderingspalen is bacterieel aangetast 



Onderzoek
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ArchiefonderzoekDuikonderzoek



Onderzoek

14-10-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 7



Resultaat
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Afkeuren?
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Terecht?
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Terecht?
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Monitoring



Hoe kan dat?

14-10-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 12



Onvoldoende inzicht
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Wat willen we?
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De werkelijke paal-, materiaal- en grondeigenschappen 



Welke onderzoeken voeren we uit?
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◼ 1. Alternatieve meetinstrumenten
◼ 2. De (resterende) constructieve draagkracht en bijhorend 

bezwijkgedrag
◼ 3. De geotechnische draagkracht
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◼ 1. Alternatieve meetinstrumenten
◼ 2. De (resterende) constructieve draagkracht en bijhorend 

bezwijkgedrag
◼ 3. De geotechnische draagkracht

De ‘IML-Resi PowerDrill’ 



Direct resultaat
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Welke onderzoeken voeren we uit?
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◼ 1. Alternatieve meetinstrumenten
◼ 2. De (resterende) constructieve draagkracht van de totale 

paalpopulatie
◼ 3. De geotechnische draagkracht

Beter inzicht in het bezwijkgedrag van de paalfundering en 
paalpopulatie



Welke onderzoeken voeren we uit?

14-10-2021Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen | 19

M1

M2

M3

M4

Op basis van steekproef metingen uitspraak paalpopulatie 



Welke onderzoeken voeren we uit?
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◼ 1. Alternatieve meetinstrumenten
◼ 2. De (resterende) constructieve draagkracht en bijhorend 

bezwijkgedrag
◼ 3. De geotechnische draagkracht



Welke onderzoeken voeren we uit?
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◼ Proefbelastingen op nieuwe palen OverAmstel
◼ Proefbelastingen op bestaande palen Vijzelstraat
◼ Proefbelasting bestaande kademuur Overamstel [lopend]
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Welke onderzoeken voeren we uit?
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2021-2023
▪ Verdere analyse funderingspalen verschillende proeflocaties
▪ Opzetten rekenmodule langeduurgedrag houten 

funderingspalen
▪ Integreren rekenmodule + testresultaten proefbelastingen in 

statistisch rekenmodel
▪ Aanscherpen toetsingskader voor houten funderingspalen



Resultaat
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Set normoverstijgende grondparameters voor Amsterdamse grondopbouw



Resultaat
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Beter inzicht in totale populatie (onbemonsterde) en daadwerkelijke sterkte 
van de palen



Resultaat
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Vragen?
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