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1. Samenvatting 
Op 14 september 2020 ontving Fugro van Sedgwick te Rotterdam de opdracht voor het 
uitvoeren van een onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van een deel van de circa 
150 jaar oude kademuur aan de Grimburgwal op 1 september 2020 te Amsterdam (zie ook 
figuur 1.1). 

 
Figuur 1.1: Bezweken kademuur aan Grimburgwal Amsterdam, met aan de linkerzijde gebouw BG2 van de UvA 
(Bron: gemeente Amsterdam) 

De Grimburgwal is gesitueerd in stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. De 
zuidelijke zijde van de kademuur van de Grimburgwal is voor een deel bezweken, aan de 
zijde van het gebouw BG2 van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Over een lengte van circa 25 tot 30 m is dit gebeurd, waarbij niet alleen de kademuur met 
hekwerk is bezweken, maar ook het maaiveld, bestaande uit bestrating en meubilair, tussen 
het gebouw en de voormalige kademuur voor een groot deel in/ onder water terecht is 
gekomen en/of aanzienlijke vervormingen heeft ondergaan. Deze vervormingen zijn over een 
gebied van circa 50 m zichtbaar. 

Diverse gegevens over de projectlocatie, kademuur, gebouw BG2, waterbodemdiepte, 
bodemgesteldheid, ondergrondse kabels en leidingen, zakkingen, neerslaggegevens, etc. zijn 
ter beschikking gesteld en/of door Fugro zelf verzameld en nader geanalyseerd. Daarnaast is 
door Fugro een visuele inspectie op locatie uitgevoerd. 

Mede op basis van de in het SBRCURnet-handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’ uit 2014 
beschreven bezwijkmechanismen zijn een aantal hypothesen opgesteld voor het bezwijken 
van dit deel van de kademuur en geëvalueerd, Hierbij is zowel aandacht geschonken aan de 
oorzaak als aanleiding van het bezwijken. 
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Algemeen wordt geconcludeerd dat er sprake is van een combinatie van factoren, waarbij 
de belangrijkste factor is gerelateerd aan de locatie van deze bezweken kademuur. De 
kademuur is gelegen aan het uiteinde van een andere gracht, namelijk de gracht van de 
Oudezijdsvoorburgwal. Hier is sprake van draaiende scheepvaartverkeer, zoals 
rondvaartboten. Dit veroorzaakt een extra (grote) belasting tegen de kademuur bestaande uit 
stromings-, golf- en aanstootbelasting. Hierdoor is ook het metselwerk naast het 
wrijvingshout beschadigd en mogelijk is hierdoor ook de samenhang van de kademuur 
aangetast. De (cyclische) belasting heeft ook een ongunstig effect op de algehele stabiliteit 
van deze kademuur. Daarnaast kan door zuurstofrijk stromend water de aantasting van de 
palen worden versneld. 

Daarnaast is sprake van relatief laag waterbodemniveau door ontgronding, wat niet gunstig 
is voor de algehele macro-stabiliteit van de kademuur. Hierdoor neemt ook het risico op 
piping (waterstroming) en grondtransport onder de kademuur toe, zeker als er ook sprake is 
van te korte en/ of in slecht staat verkerend grondschermen. Dit mechanisme leidt tot 
verzakking van het maaiveld, zoals ook eerder, medio augustus, voorafgaand aan het 
bezwijken van de kademuur is geconstateerd. 

De constructiewijze van de (deels bezweken) kademuur met slechts 2 palen als fundering 
per rij is kwetsbaarder dan wanneer een fundering op 3 palen zou zijn toegepast. Een 
dergelijke (gewichts)constructie op 2 palen is minder goed in staat een horizontale belasting 
op te nemen. Verder is er sprake van een relatief grote kerende hoogte, en staan de palen 
mogelijk niet allen in de draagkrachtige zandlaag. En algemeen kan worden opgemerkt dat 
kademuren over een periode van 150 jaar onderhevig zijn aan degradatie. Om de kademuur 
te beschermen tegen aanvaring is gebruik gemaakt van een relatief zware houten 
wrijvingsconstructie, bestaande uit meerdere lagen wrijfgordingen, verbonden aan de 
kademuur. Dit heeft ook een extra belasting en een ongunstig uitwendig moment tot gevolg, 
en verklaart waarom het bezwijken hier is aangevangen. 

Eerder genoemde aspecten verklaren wel de oorzaak van het bezwijken, maar niet het 
moment van bezwijken van dit deel van de kademuur (aanleiding) Dit wordt mogelijk 
verklaard door de hevige neerslag die in augustus is gevallen, zeker in de 2 weken 
voorafgaand aan het bezwijken. Deze hoeveelheid (intensieve) neerslag en de toenemende 
ontgronding onder en langs de kademuur (voorafgaand aan het bezwijken) kan het 
initiërende mechanisme zijn geweest voor het bezwijken van een gedeelte van de kademuur 
langs de entree naar gebouw BG2 van UvA. Daarbij kan in het smalle gedeelte langs de 
entree tot het gebouw een grotere stijging van het grondwater zijn opgetreden, omdat het 
neerslagwater wordt opgesloten tussen de kademuur en de verdiepte gevelmuur. Een niet 
goed functionerende hemelwaterafvoer kan hierbij katalyserend hebben gewerkt. Door de 
beperkte afstroming van neerslagwater in de bodem was sprake van een groter 
waterdrukverschil (mogelijk ook door een lagere waterstand in de gracht) waardoor een 
sterkere waterstroming (piping) is ontstaan en grondtransport. Dit in combinatie met een niet 
goed functionerend grondkerend scherm (te kort en/of teveel aangetast) en een laag (lager 



Sedgwick 

2720-175666.R01 V03 | Kademuur Grimburgwal Amsterdam 
Blz. 3 

dan de onderzijde van de grondschermen) waterbodemniveau door ontgronding. Dit 
mechanisme leidt tot (ernstige) maaiveldzakkingen door water- en grondtransport onder de 
kademuur, zoals half augustus ook is geconstateerd. Dit mechanisme hoeft niet meteen te 
leiden tot het bezwijken van de kademuur zelf, gezien ook de situatie medio augustus. Echter 
door verdergaande ontgronding en/of hogere belasting door waterdrukverschil was dit op 1 
september uiteindelijk wel het geval. 

De hevige mate van grondtransport heeft waarschijnlijk een dusdanige horizontale belasting 
veroorzaakt tegen de palen, wat kan leiden tot paalbreuk door teveel buiging. Ook kan de 
horizontale gronddruk hebben geleid tot verplaatsing van het houten scherm tegen deze 
voorste rij palen, en hierdoor paal breuk is ontstaan. De door getuigen gehoorde ‘knal’ kan 
veroorzaakt zijn door het breken van een paal (is ook geconstateerd tijdens onze inspectie, 
maar kan ook een gevolg zijn van het bezwijken van de kademuur), kespen, vloerhout en/of 
metselwerkconstructie. Het ‘wegvallen’ van de bovenbelasting door de grond op de 
vloerconstructie kan hierbij katalyserend hebben gewerkt, aangezien hierdoor het interne 
evenwicht van de kademuur is verstoord.  

Het gewicht van de metselwerkconstructie met wrijvingshout zonder gewicht van grond op 
de houten vloerdelen resulteert in een ongunstig uitwendig buigend moment richting de 
gracht. Hierdoor is er sprake van onvoldoende horizontaal evenwicht , en zijn mogelijk de 
achterste rij palen (of de verbinding met de kespen) op teveel trek belast en gebroken.  

Hierdoor is de kademuur langzaam naar voren gaan kantelen en is een kettingreactie 
ontstaan, waarbij steeds meer schade ontstaat. Hierdoor gaat de samenhang verloren, en 
kantelt de kademuur langzaam naar voren, gepaard gaande met vallende stenen, en 
vervolgens in zijn geheel bezwijkt. Tijdens dit bezwijkproces worden delen kademuur aan 
weerszijden van de bezwijklocatie deels naar beneden/ naar voren meegetrokken. Dit 
verklaart de zakking van de delen kademuur aan weerszijden van het bezweken deel. 

Verder zijn een aantal kanttekeningen geplaatst en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
en maatregelen, zoals aanvullend onderzoek naar de positie en kwaliteit van de houten 
paalfundering, analyse naar de recent gemeten vervormingen en een inventarisatie binnen 
Amsterdam naar vergelijkbare situaties. Daarnaast kan d.m.v. aanvullende 
gevoeligheidsanalyses meer inzicht worden verkregen in de gevoeligheid van een aantal 
factoren, zoals de bodemdiepte, (grond)waterstand en belasting als aandeel in het 
bezwijkgedrag. 

 

  



Sedgwick 

2720-175666.R01 V03 | Kademuur Grimburgwal Amsterdam 
Blz. 4 

2. Inleiding 
2.1 Algemeen 

Op 14 september 2020 ontving Fugro van Sedgwick te Rotterdam de opdracht voor het 
uitvoeren van een onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van een deel van de 
kademuur aan de Grimburgwal op 1 september 2020 te Amsterdam (zie ook figuur 2.1). 

 
Figuur 2.2: Bezweken kademuur aan Grimburgwal Amsterdam, met aan de linkerzijde gebouw BG2 van de UvA 
(Bron: gemeente Amsterdam) 

 

2.2 Projectlocatie 
De Grimburgwal is gesitueerd in stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, zie ook 
figuur 2.2 t/m 2.3. De zuidelijke kademuur langs de Grimburgwal is voor een deel bezweken, 
langs het gebouw BG2 van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ten noorden van de 
projectlocatie is de Sleutelbrug gesitueerd, die een verbinding vormt met de Oudezijds 
Voorburgwal. 
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Figuur 2.2 Projectlocatie Grimburgwal Amsterdam (Bron: data.amsterdam.nl) 

 
Figuur 2.3: Projectlocatie Grimburgwal Amsterdam (Bron: data.amsterdam.nl) 
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2.3 Doel onderzoek 
Op 1 september 2020 rond het middaguur is plotseling een deel van de kademuur bezweken. 
Het gaat hierbij om het deel aan de zuidzijde van de Grimburgwal, ten noorden van gebouw 
BG2 van de UvA. 

Dit is over een lengte van ca. 25 a 30 m gebeurd (zie figuur 2.4), waarbij niet alleen de 
kademuur met hekwerk is bezweken, maar ook het maaiveld, bestaande uit bestrating en 
meubilair, tussen het gebouw en de voormalige kademuur voor een groot deel in/onder 
water terecht is gekomen en/of aanzienlijke vervormingen heeft ondergaan. Deze 
vervormingen zijn over een gebied van ca. 50 m zichtbaar. 

 
Figuur 2.4: Bezweken deel kademuur Grimburgwal Amsterdam (Bron: data.amsterdam.nl) 

Gebouw BG2, waar waarschijnlijk een aantal jaren geleden funderingsherstel (met nieuwe 
palen) heeft plaatsgevonden, lijkt geen schade te hebben opgelopen. Voor de zekerheid 
wordt momenteel wel d.m.v. deformatiemetingen, uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, 
gemonitord. Dit geldt ook voor de deformaties van het straatwerk en ter plaatse van 
gebouwen in de directe omgeving inclusief het nabij gelegen UvA-gebouw BG1, wat 
vermoedelijk nog wel op houten palen is gefundeerd. 

Op termijn zal door aannemer Van Steenwijk, in opdracht van de gemeente, een tijdelijke 
voorziening worden aangebracht waardoor de situatie stabiel(er) wordt en het risico op 
aanvullende deformaties / schade wordt gereduceerd. Op termijn zal een groot deel van de 
kademuur worden hersteld. 

Gebouw BG2 UvA 
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Het is op dit moment niet duidelijk waarom dit deel van de kademuur juist op 1 september 
is bezweken. Het straatwerk was recent hersteld en in de weken ervoor was wel sprake van 
verzakkingen (zie verder hoofdstuk 3). 

Derhalve is bij Fugro het verzoek neergelegd onderzoek te doen naar de oorzaak van deze 
calamiteit op basis van de beschikbare en nog aan te leveren gegevens, alsmede op basis van 
onze expertise van de ondergrond en (bestaande) funderingen in relatie tot de kademuur en 
gebouw BG2 van de UvA. 

Het doel van het onderzoek is derhalve om op basis van de beschikbare informatie de 
oorzaak/oorzaken van het bezwijken van dit deel van de kademuur te achterhalen en onder 
meer op basis van een tijdlijn te verklaren waarom deze op dat moment is ingestort. 

 

2.4 Beschikbare informatie 
Door de opdrachtgever is de volgende informatie beschikbaar gesteld: 

 Foto’s inspectie d.d. 2-9-2020 

 Camerabeelden d.d. 1-9-2020 

 Dagboek medewerker UvA tijdlijn 1 mei - 20 augustus 2020 

 Bijlagen bij rapportage funderingsonderzoek, uitgevoerd door Wareco, 2011 

 Rapportage onderwaterinspectie Baars-Cipro d.d. sep 2020 

 Tekeningen renovatie 2013-2014 (exclusief fundering) 

 Tekening met bestaande ondergrondse kabels en leidingen, 2002-2003 

 Tekening met locaties grondonderzoek Fugro, 2011 

Fugro staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door derden verstrekte 
informatie en gegevens.  

Aanvullend is door Fugro informatie verzameld, zowel uit openbare archieven als uit het 
Fugro-archief (zie verder hoofdstuk 3). 

De volgende gegevens zijn bij de opdrachtgever opgevraagd, echter nog niet ontvangen: 

 Rapport behorende bij funderingsonderzoek Wareco 

 (Archief)tekeningen huidig gebouw, kademuur en funderingsherstel 

 Resultaten deformatiemetingen belendingen en maaiveld, vanaf 1-9-2020 
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2.5 Leeswijzer 
Onderhavig rapport is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 2 omschrijft de aanleiding en doel van het onderzoek, alsmede de 
projectlocatie; 

 Hoofdstuk 3 omschrijft de inventarisatie en analyse van de beschikbare gegevens en 
uitgangspunten van het project; 

 Hoofdstuk 4 omschrijft algemene bezwijkmechanismen van kademuren in relatie tot 
degradatie en stelt hypothesen voor het mogelijk bezwijken van deze kademuur; 

 Hoofdstuk 5 omvat de conclusies van het onderzoek, kanttekeningen en 
aanbevelingen voor het vervolgtraject. 

In de bijlagen van deze rapportage zijn een aantal relevante documenten / tekeningen 
opgenomen, zoals archieftekeningen, funderingsonderzoek, sonderingen en het verslag van 
onze visuele inspectie. 
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3. Inventarisatie en analyse beschikbare gegevens 
3.1 Algemeen 

Op basis van de beschikbare door de opdrachtgever aangeleverde informatie in combinatie 
met informatie uit openbare archieven en ons eigen (Fugro) archief, zijn per paragraaf de 
volgende onderdelen behandeld: 

 Historie projectlocatie (paragraaf 3.2) 

 Kademuur Grimburgwal (3.3) 

 Waterbodemdiepte in relatie tot scheepvaartverkeer (3.4) 

 UvA-gebouw BG2 (3.5) 

 Bodemgesteldheid en (grond)waterstand (3.6) 

 Ondergrondse kabels en leidingen (3.7) 

 (Autonome) zakkingen (3.8) 

 Neerslaggegevens (3.9) 

 Overig (3.10) 

 

3.2 Historie projectlocatie 
Op basis van de archiefgegevens uit het Stadsarchief Amsterdam wordt het volgende gemeld 
over de projectlocatie. 

“De Grimburgwal is een kleine gracht en straat in het centrum van Amsterdam. De gracht 
vormde tot 1425 de zuidelijke grens van de stad en is nu de zuidgrens van de Wallen. Zowel de 
Nes als de grachten Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal eindigen bij de 
Grimburgwal. De Grimburgwal was oorspronkelijk een zijarm van de Amstel, de Grim (wat 
"modderige sloot" betekent) die in de 14e eeuw vergraven werd tot een gracht met een aarden 
wal ("burgwal") om de middeleeuwse stad te beschermen.” 

In figuur 3.1 is de locatie van de Grimburgwal aangegeven, in relatie tot de voormalige 
stadsgrenzen en de oeverwallen aan weerszijden van de Amstel. 

 

 



Sedgwick 

2720-175666.R01 V03 | Kademuur Grimburgwal Amsterdam 
Blz. 10 

 
Figuur 3.1: locatie Grimburgwal in relatie tot de oeverwallen aan weerszijden van de Amstel en de 
Middeleeuwse stadsuitbreidingen (bron: TNO) 

 

Grimburgwal 



Sedgwick 

2720-175666.R01 V03 | Kademuur Grimburgwal Amsterdam 
Blz. 11 

“Rond 1424 werd Amsterdam verder uitgebreid en werd ook het deel tussen Grimburgwal en 
Amstel bij de stad betrokken. In 1546 werd de Grimnessesluis aangelegd, in het verlengde van 
de Nes, om de Grimburgwal te kunnen afsluiten van de Amstel. Deze sluis bleef bestaan tot hij 
in 1868 werd gesloopt.  

Voor de Alteratie in 1578 lag er een aantal kloosters aan of rond de Grimburgwal. Op het 
huidige Binnengasthuisterrein stonden de Oude en Nieuwe Nonnenkloosters. Het Sint 
Claraconvent bevond zich tussen de Nes en de Oudezijds Voorburgwal, maar reikte net niet tot 
de Grimburgwal, waarschijnlijk omdat hier oorspronkelijk de stadswal lag. 

Aan de zuidzijde van de Grimburgwal, nu het Binnengasthuisterrein, bevond zich eerst een 
"schafferij" (stadstimmertuin), vervolgens brouwerij De Sleutel (een naam die bewaard is 
gebleven in de Sleutelbrug, de stenen boogbrug op hoek Oudezijds Voorburgwal/Grimburgwal), 
en vanaf 1647 het Oudezijds Heerenlogement. Deze chique herberg voor voorname gasten 
werd later hernoemd tot Lokaal voor Publieke Verkoopingen en gebruikt als veilinghal. Het 
gebouw werd in 1874 afgebroken om plaats te maken voor nieuwe bebouwing van het 
Binnengasthuis.” 

In figuur 3.2 zijn de contouren zichtbaar van zowel de bestaande bebouwing (in licht grijs) 
zoals aanwezig voor de nieuwbouw van het Binnengasthuis, als de contouren van de 
nieuwbouw (in zwart). 

 
Figuur 3.2: locatie Grimburgwal in relatie bebouwing voor en na nieuwbouw Binnengasthuis (bron: 
Stadsarchief Amsterdam) 
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In figuur 3.3 zijn tevens de contouren te zien van de Grimburgwal voor en na de nieuwbouw 
van het Binnengasthuis, waarbij een deel van de gracht is aangeplempt, en een ander deel is 
ontgraven.  

 
Figuur 3.3: contouren Grimburgwal voor en na nieuwbouw Binnengasthuis (bron: Stadsarchief Amsterdam) 

 

3.3 Kademuur Grimburgwal 
Er zijn geen archieftekeningen van de kademuur op deze locatie beschikbaar. Wel is er een 
tekening gevonden van de Dienst der Publieke Werken uit 1907 met daarop kademuren (van 
diverse afmetingen en funderingswijze) van Amsterdam, zie figuur 3.4.  

Het is aannemelijk dat de kademuur ter plaatse van de projectlocatie op een vergelijkbare 
wijze is gerealiseerd. Uit een bestek uit 1874 (zie figuur 3.5 en bijlage A) wordt geschreven 
over het ‘maken van een KAAIMUUR langs den Grimburgwal, en het met zand aanplempen 
van het daardoor ontstane terrein’. En dat voor de houten fundering van de kaaimuur 130 
(dennen of grenen) heimasten nodig waren, ieder 11 m lang, met een diameter van 0,5 m aan 
de kop, 0,26 m in het midden en 0,10 m aan de top. Verder wordt geschreven over een 
kademuurlengte van 65 m, de toepassing van 1,5 m lange kespen, 4 m diepe houten 
kwelschermen en een metselwerkconstructie van 0,76+0,76+0,65= 2,17 m hoogte. 
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Figuur 3.4: Archieftekening kademuren Amsterdam (bron: Dienst der Publieke Werken 1907) 

 
Figuur 3.5: overzicht Stadsarchief Amsterdam 

De bezweken kademuur kan op basis van deze archiefgegevens waarschijnlijk als volgt 
worden gekarakteriseerd: 

 Kademuur is gefundeerd op houten palen, in een rij loodrecht op de kademuur.; 

 Op de voorste paal ligt langshout, wat een verbinding vormt met de andere palenrijen 
(loodrecht op de kademuur); 
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 De palenrij zelf is verbonden door middel van een 1,5 m lange houten kesp (langer is 
op deze locatie met name bij de ingang van gebouw BG2 niet mogelijk vanwege de 
beperkte ruimte tussen kademuur en gevel); 

 Tussen de kespen van de ene en andere palenrij is sprake van houten planken, 
vloerhout, wat functioneert als ontlastvoer; 

 Op het vloerhout aan de voorzijde is sprake van een metselwerkconstructie van 
2,17 m hoogte; 

 Onder het vloerhout is sprake van een 4 m diep houten grondkerend (kwel)scherm, 
ter voorkoming van ontgronding, meestal aanwezig tussen de 1ste en 2de paal onder 
de metselwerkconstructie. 

Door Baars-Cipro is in september direct na het bezwijken van de kademuur (duik)onderzoek 
uitgevoerd en gerapporteerd. De ingemeten kademuur zoals gepresenteerd in deze 
rapportage komt redelijk goed overeen met de archieftekeningen en eerder beschreven 
standaard kademuur constructie, zie ook figuur 3.6. 

Daarnaast zijn door Baars Cipro onder meer de volgende bevindingen gerapporteerd: 

 De bovenzijde van de kademuur ligt op een niveau van NAP +1,35 m, de breedte op 
dit niveau bedraagt 0,8 m; 

 De bovenzijde van de houten paalfundering ligt op een niveau van NAP -1,3 m; 

 De h.o.h.-afstand van de palen parallel aan de kademuur bedraagt ca. 1,05-1,3 m; 

 De h.o.h.-afstand van de palen loodrecht op de kademuur bedraagt ca. 1,1 m; 

 Het houten grondkerend (kwel)scherm bestaat uit planken van ca. 1,95 m lengte (tot 
ca. NAP -3,2 m), aan elkaar verbonden d.m.v. een mes- en groefverbinding, welke 
vergaand zijn aangetast; 

 De maximale waterdiepte in de gracht bij de primaire instorting, in het verlengde van 
de opening onder de Sleutelbrug, is ca. 3,1 m (dus tot ca. NAP -3,5 m), dieper dan de 
overige gemeten waterdiepten in de gracht (zie verder paragraaf 3.4); 

 Het metselwerk ter plaatse van de primaire bezwijklocatie vertoont weinig samenhang 
en lijkt vanwege het scheurpatroon verticaal te zijn afgebroken 

 In het schadegebied zijn geen schuifhout, watersloof en opsluitklossen aangetroffen; 

Verder valt op dat tijdens de duikinspectie geen melding is gemaakt van een 3de of 4de paal in 
de rij loodrecht op de kademuur, zoals ook te zien is bij vergelijkbare kademuur in figuur 3.4. 
Echter op basis van het bestek, namelijk de toepassing van 130 heimasten over een 
kademuurlengte van 65 m, en uitgaande van een gemeten h.o.h.-afstand van ca. 1,05-1,3 m, 
kunnen er per palenrij maximaal 2 palen zijn toegepast. Dit beeld wordt ook bevestigd door 
de relatief korte lengte van de toegepaste kespen, namelijk 1,5 m.  
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Figuur 3.6: Doorsnede kademuur Grimburgwal o.b.v. inspectie (bron: Baars Cipro, aangepast door Fugro) 

Verder valt op dat op basis van een foto van Google Maps uit 2014 (zie figuur 3.7 en 3.8) 
precies bij de ingang van het gebouw sprake was van de aanwezigheid van wrijvingshout 
tegen de kademuur. Deze constructie bestond uit minimaal 7 houten lange balken die 
waarschijnlijk verankerd zaten in de kademuur en de kademuur moesten beschermen tegen 
aanvaarschade. Niet bekend is wanneer deze constructie is aangebracht, echter op de foto uit 
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2014 is duidelijk schade te zien aan zowel het wrijvingshout als de metselwerkconstructie aan 
de rechterzijde. Gezien de hoogte van het patroon van de schade is deze vermoedelijk 
veroorzaakt door aanvaringen van drijvend equipment, zoals vaartuigen. Daarnaast is goed te 
zien dat in 2014 sprake was van renovatie van het pand, gezien de stijgerconstructie en 
houten hekwerk. 

 
Figuur 3.7: Aanwezigheid van wrijvingshout tegenover gebouwingang en primaire bezwijklocatie, alsmede een 
steigerconstructie (bron: Google Maps 2014) 

 
Figuur 3.8: Aanwezigheid van wrijvingshout tegenover gebouwingang en primaire bezwijklocatie alsmede een 
steigerconstructie (bron: Google Maps 2014) 
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3.4 Waterbodemdiepte gracht in relatie tot scheepvaartverkeer 
Uit de door Baars-Cipro uitgevoerde waterbodemdieptemeting, uitgevoerd begin september 
direct na het bezwijken, blijkt het volgende: 

 Direct naast de bezweken kademuur bedraagt de waterdiepte, in het verlengde van de 
opening onder de tegenover gelegen Sleutelburg, circa 2,5 à 3,1 m (zie ook figuur 3.9). 
Uitgaande van een waterstand van circa NAP -0,4 m komt dit overeen met bodemniveau 
van ca. NAP –2,9 à -3,5 m diepte; 

  Het gemeten waterbodemniveau nabij de Sleutelbrug bedraagt 1,3 à 2,6 m diepte. 
Uitgaande van een waterstand van circa NAP -0,4 m komt dit overeen met bodemniveau 
van ca. NAP -1,7 à -3,0 m diepte, duidelijk minder diep dan ter plaatse van de gemeten 
waterbodemniveaus direct naast het bezweken deel. 

In de doorsnede in figuur 3.6 is zowel het waterpeil als het bodemniveau op NAP -3,4 m 
ingetekend, waaruit duidelijk is dat het bodemniveau op deze locatie zich beneden het 
aangetroffen grondscherm bevindt. Normaal gesproken ligt het bodemniveau vaak 
halverwege de lengte van het grondscherm, dus onder het kesp- en langshout, maar (ruim) 
boven de onderzijde van het grondscherm (zie ook figuur 4.1, middelste type kademuur). De 
functie van een grondscherm is om de kwelweglengte te vergroten, en op deze wijze het 
risico op waterstroming en grondtransport als gevolg van (water)drukverschil tussen beide 
zijden van de kademuur zoveel mogelijk te verkleinen. 

 



Sedgwick 

2720-175666.R01 V03 | Kademuur Grimburgwal Amsterdam 
Blz. 18 

 
Figuur 3.9: Waterdiepte tussen kademuur Grimburgwal en Sleutelbrug (bron: Baars Cipro, aangepast door 
Fugro) 

Het verschil in bodemdiepte is waarschijnlijk veroorzaakt door het volgende verschijnsel. De 
(gracht langs de) Grimburgwal is onderdeel van het grachtenstelsel, waarbij sprake is van 
passerend maar ook draaiend scheepvaartverkeer van en naar de Sleutelbrug (zie ook figuur 
3.10).  
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Figuur 3.10: draaiend bootverkeer vanaf de Sleutelbrug kijkend richting de Grimburgwal (bron: Google Maps) 

 

Schepen worden over het algemeen aangedreven door onderwaterschroeven. Bij kleinere 
boten alleen aan de achterzijde, bij grotere boten, zoals rondvaartboten, ook bij de boeg. De 
schroeven kunnen leiden tot hoge stroomsnelheden in het water, waardoor grond door de 
stroming kan worden verplaatst. Zeker op deze locatie, waarbij sprake is van een haakse 
draai, waarbij schepen voorafgaand aan de draai afremmen, en erna versnellen. Deze hoge 
stroomsnelheden kunnen leiden tot grondtransport en vervolgens ontgronding veroorzaken, 
wat kan resulteren in een lager waterbodemniveau. 

Daarnaast zorgen deze stromingen ook voor snelde aantasting van de houten constructie 
van de palen door de toevoer van extra zuurstof en is sprake van ene extra (cyclische) 
belasting door golven en aanstoting. Zie ook het berichtje van een getuige in figuur 3.11. 

 
Figuur 3.11: berichtje getuige op website gemeente Amsterdam (bron: website Amsterdam) 
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3.5 UvA-pand BG2 
Het langs de kademuur aanwezige pand is in bezit van/in gebruik door de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), en heeft de code BG2. Dit pand heeft de status rijksmonument met nr. 
518303. Het gebouw is tussen 1873-1877 naar eclectisch ontwerp van A.N. Godefroy en B. de 
Greef opgetrokken, in oorsprong bestemd als Vrouwenkliniek, in opdracht van de regenten 
van het Binnen- en Buitengasthuis. Het pand maakt deel uit van het complex Binnengasthuis. 
Het oorspronkelijke van 1870 daterende ontwerp van A.N. Godefroy werd in 1873 m.u.v. de 
voorgevel gewijzigd door B. de Greef. Een archieftekening is te zien in figuur 3.12.  

 
Figuur 3.12: Archieftekeningen gebouw BG2 (bron: stadsarchief Amsterdam) 

Hieruit blijkt tevens dat de kademuur ter plaatse van het middeldeel van het gebouw over 
een lengte van circa 25 m enigszins naar voren, richting de gracht, volgens tekening is 
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uitgebouwd. In een later stadium is deze constructie weer ‘recht’ getrokken, getuige de meer 
recente foto’s voorafgaand aan het bezwijken van de kademuur. Niet duidelijk is of deze 
uitbouw, zoals op tekening weergegeven, in de praktijk is gerealiseerd, en indien het geval, 
op welke wijze de kademuur later weer is ‘rechtgetrokken’. Met de vraag of en op welke 
wijze/ met welk materiaal de tussenliggende ruimte is opgevuld. In de praktijk blijkt wel dat 
de ruimte tussen de kademuur en de gevel beperkt is (geweest), en wellicht dit een reden is 
geweest voor de toepassing van een relatief smalle kademuurconstructie. 

De oorspronkelijke fundering van dit gebouw bestaat uit houten palen, waarschijnlijk 
gefundeerd tot in de zandlaag (zie paragraaf 3.6). Op basis van een door Wareco in 2011 
uitgevoerde lintvoeg- en vloerwaterpasmeting blijkt dat de zijde aan de Grimburgwal in de 
loop der tijd meer is gezakt dan de zijde aan de Turfdraagsterpad. En dat de grootste zakking 
aan de noordzijde van het gebouw heeft plaatsgevonden, namelijk zo’n 7 tot 14 cm over een 
periode van ca. 150 jaar (zie ook figuur 3.13).  

 
Figuur 3.13: Scheefstandmetingen, met grootste zakking t.p.v. noordwestzijde(bron: Wareco) 

De maximale zakking is gemeten aan de noordwestzijde van het gebouw, namelijk 14 cm. Uit  
het funderingsonderzoek is gebleken dat er ter plaatse sprake is van een ca. 2 m dikke 
puinlaag onder maaiveldniveau (zie figuur 3.14). Op basis van de historische locatie 
gegevens, zie ook figuur 3.3, blijkt dat dit deel in het verleden is aangeplempt, aangezien hier 
eerder sprake was van bredere gracht. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot extra paalbelasting 
door negatieve kleef, en dus tot extra zakking van dit gebouw. Mogelijk dat de palen van de 
kademuur ook te maken hebben gehad met extra negatieve kleefbelasting en horizontale 
belasting. 
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In 2013-2014 is sprake geweest van renovatie en waarschijnlijk funderingsherstel. Niet 
bekend is welke palen hiervoor zijn toegepast, en tot welke diepte. En of deze 
werkzaamheden tot schade en/of zakking van het gebouw en/of kademuur hebben geleid. 
Wel is op de foto uit 2014 te zien dat de ruimte tussen het gebouw en de kademuur is 
gebruikt voor werkzaamheden. Er was sprake van een tijdelijke steigerconstructie en mogelijk 
sprake van tijdelijke opslag, wat mogelijk tot een extra tijdelijke belasting op de palen onder 
(en zakking van) de kademuur heeft geleid. 

 

 
Figuur 3.14: Funderingsinspectie gebouw BG2 (bron: Wareco) 

Uit de na het bezwijken van de kademuur uitgevoerde inspectie van het pand is gebleken dat 
onder de begane grondvloer sprake is van een kruipruimte van ca. 0,5 m hoog. In de 
kruipruimte is een betonnen vloer aanwezig, welke waarschijnlijk verbonden is aan de 
paalfundering. Er zijn geen sporen gezien van afkalving en/of ontgronding aan de zijde van 
de kademuur. Waarschijnlijk is dit verhinderd door een betonnen wand, zoals ook te zien is in 
de foto in figuur 3.15. 
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Figuur 3.15: Afkalving direct naast betonnen wand bij hoofdingang gebouw (bron: Fugro) 

 

3.6 Bodemgesteldheid en (grond)waterstand 
Ter plaatse van de projectlocatie is door Fugro in 2011 grondonderzoek ter behoeve van 
funderingsherstel van gebouw BG2 uitgevoerd. Het grondonderzoek heeft bestaan uit 5 
sonderingen tot circa 25 m diepte. De locaties van de sonderingen zijn gepresenteerd in 
figuur 3.16, de resultaten in bijlage C. 
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Figuur 3.16: Sondeerlocaties grondonderzoek (bron: Fugro) 

Sonderingen DKM 4 en 5 zijn aan de zijde van de Grimburgwal uitgevoerd. Het 
maaiveldniveau bedroeg ca. NAP +1,4 m. Tot een diepte van ca. 1 a 2 m beneden maaiveld is 
sprake van antropogene (door de mens van elders aangevoerde) lagen, bestaande uit zand 
en puin. Hieronder is sprake van een ‘standaard’ Amsterdams bodemprofiel, bestaande uit 
klei en veen tot ca. NAP -7 a -8 m diepte. Hieronder bevindt zich de Wadzandlaag of 
Boerenzandlaag, een eerste funderingslaag voor oudere panden, bruggen en kademuren. 
Onder deze zandlaag bevindt zich klei en Basisveen, waarna vanaf een diepte van ca. NAP -
13  m de eerste zandlaag (uit het Pleistoceen) begint. De meeste funderingen op houten 
palen zijn enkele tochten (decimeters) in deze zandlaag geïnstalleerd. 

Op basis van het openbare archief blijkt de door Fugro aangetroffen bodemopbouw 
vergelijkbaar is met de grondopbouw in de directe omgeving van de projectlocatie. 

De invloed van de contourwijzigingen van de Grimburgwal in het verleden is niet vastgesteld 
op basis van het grondonderzoek. Het is dus mogelijk dat door aanplemping (zie ook figuur 
3.3) de bodemopbouw direct achter de kademuur enigszins afwijkt, waarbij mogelijk sprake is 
van een dikkere (zwaardere) ophooglaag en/of ander gebruikt materiaal, zoals puin. 

Uitgaande van een paallengte van 11 m zoals het bestek uit 1874 aangeeft, en een 
ingemeten bovenzijde op NAP -1,3 m, bedraagt het paalpuntniveau ca. NAP -12,3 m. Dit zou 
betekenen dat de palen niet in een draagkrachtige zandlaag (vanaf ca. NAP -13 m aanwezig), 
maar in de hierboven gelegen klei zijn geïnstalleerd (en derhalve meer gevoelig zijn voor 
zakking door belasting(verhoging). 
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Open waterpeil 

De watergang Grimburgwal is onderdeel van de Stadsboezem van Amsterdam, waarbij 
sprake is van een streefpeil van NAP -0,4 m. In de praktijk kan de waterstand hier enigszins 
van afwijken vanwege weers- en stromingsinvloeden door het spuien. Naar verwachting blijft 
deze afwijking beperkt tot ca. +/-1 decimeter t.o.v. het streefpeil. Niet bekend is wat de 
waterstand in de gracht van de Grimburgwal was direct voorafgaand aan de calamiteit. 

Grondwater 

Voor de freatische (ondiepe) grondwaterstand direct achter de kademuur wordt een 
vergelijkbare waterstand verwacht, al zullen hier vanwege seizoensinvloeden grotere variaties 
tot enkele decimeters in kunnen optreden. In figuur 3.17 zijn de locaties van de nog 
functionerende peilbuizen gepresenteerd. 

Figuur 3.17: Peilbuizen in omgeving Grimburgwal (bron: Waternet) 

De dichtstbijzijnde peilbuis met kenmerk D06534 is te vinden aan de noordzijde van de 
projectlocatie. Het afgelopen jaar fluctueerde de grondwaterstand op deze locatie tussen 
NAP -0,38 m en – 0,48 m. De peilbuis aan de Oudezijds Achterburgwal, ten noordoosten van 
de projectlocatie, met kenmerk D06368, laat een fluctuatie zien tussen NAP – 0,38 m en -
0,54 m. Voor alle peilbuizen geldt dat er geen metingen beschikbaar zijn in de periode eind 
augustus/ begin september. 
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3.7 Ondergrondse kabels en (riool)leidingen 
Door Fugro is een KLIC-melding uitgevoerd, waarbij de resultaten in figuur 3.18 zijn 
weergegeven. Hieruit blijkt dat er sprake is van 2 ondergrondse objecten aanwezig tussen het 
gebouw en de kademuur: 

 Telecommunicatiekabel (groene lijn), op ca. 0,9 m diepte 

 Elektriciteitskabel (bruine lijn), op ca. 0,9 m diepte 

 
Figuur 3.18: Ondergrondse kabels en leidingen tussen gebouw en kademuur (bron: Kadaster) 

Via de KLIC-melding is geen informatie beschikbaar over de op het terrein gelegen 
ondergrondse hemelwaterafvoer (hwa). Waarschijnlijk bestaat deze uit kunststof buizen, die 
water afvoeren richting de putten met deksel, zie ook figuur 3.19. Op welke hoogte deze 
buizen op de putten zijn aangesloten is niet bekend. 

De putten zijn onderling verbonden d.m.v. een rioolbuis (gresbuis) i.v.m. verdere afvoer van 
het hemelwater in het afvoerstelsel. In de door Baars-Cipro opgestelde doorsnede is goed te 
zien dat deze rioolbuis is gelegen op het vloerhout van de kadeconstructie. Niet bekend is of 
deze rioolbuis overal op dezelfde wijze is gefundeerd. 

Op de putten zijn ook niet meer functionerende buizen aangesloten (zie verder paragraaf 
3.10). 
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Figuur 3.19: Doorsnede kademuur Grimburgwal o.b.v. inspectie (bron: Baars Cipro, aangepast door Fugro) 

 

3.8 (Autonome) zakkingen 
In de directe omgeving zijn geen gemeentelijk meetboutjes op panden en kunstwerken 
aanwezig. Wel op enige afstand, waaruit blijku dat de gemiddelde zakkingssnelheid in dit 
gebied circa 0 tot 1 mm/ jaar bedraagt. Dit komt overeen met het beeld van de autonome 
bodemdaling in dit gebied, zoals beschikbaar op basis van de bodemdalingskaart 1.0, die in 
dit gebied een gemiddelde aangeeft van ca. 0,2 mm zakking per jaar over de periode 2015-
2018 (zie ook figuur 3.20). 
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Figuur 3.20: Gemiddelde zakkingsgedrag binnenstad Amsterdam (bron: Bodemdalingskaart) 

Op basis van de bodemdalingskaart 2.0 kan meer specifiek op de locatie worden ingezoomd, 
en zijn ingemeten locaties gekleurd op basis van het zakkingsgedrag (zie figuur 3.21a t/m c). 
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Figuur 3.21a t/m c: Zakkingsgedrag volgens bodemdalingskaart 2.0 (bron: bodemdalingskaart) 
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Uit de resultaten van de satellietmetingen blijkt dat er sprake is van een trend over de 
periode 2016-2019. In de deze periode is er ter plaatse van gebouw BG2 sprake geweest van 
een zakking van gem. zo’n 2 mm/jaar, met een uitschieter naar ca. 4 mm/ jaar wat aan de 
hoge kant is. Uitgaande van een herstelde fundering is dit zakkingsgedrag niet goed te 
verklaren, mogelijke is deze meetlocatie niet op het gebouw, maar op de kademuur/ 
straatwerk geprojecteerd, of is sprake van een niet betrouwbare meting. 

Op basis van de visuele inspectie is gebleken dat direct na het bezwijken op diverse locaties 
markeringspunten zijn geplaatst, namelijk ter plaatse van gebouw BG2 en omliggende 
gebouwen, kademuren en bruggen, alsmede op het maaiveld tussen gebouw BG2 en de 
kademuur. De resultaten van deze metingen zijn (nog) niet ter beschikking gesteld, maar 
kunnen relevant zijn voor verder inzicht in het zakkingsgedrag, zowel voorafgaand aan het 
bezwijken als erna. 

Op basis van archieftekeningen uit 1954 blijkt dat de hoogte van de kademuur op deze 
locatie destijds is ingemeten op NAP +1,35 m aan de westzijde tot ca. NAP +1,45 m aan de 
oostzijde. Blijkbaar was in die periode reeds sprake van ongelijkmatige zettingen van de 
kademuur. Bij de recente meting van Baars-Cipro is een hoogte gemeten van NAP +1,35 m 
aan de oostzijde (zie ook figuur 3.6). Dit betekent dat dit deel van de kademuur aan de 
oostzijde zo’n 10 cm verder is gezakt, wat overeenkomt met een jaarlijkse zakking van circa 
1,5 mm. 

 

3.9 Neerslaggegevens 
De neerslaggegevens met meetstation De Bilt zijn opgevraagd en gepresenteerd in figuur 
3.22. Deze gegevens zijn wellicht niet geheel representatief voor de locatie in Amsterdam, 
maar geven wel een indruk. Het blijkt dat in de 2de helft van augustus relatief veel neerslag is 
gevallen, circa 90 mm in 2 weken tijd. Dit kan leiden tot een (tijdelijke) gewichtstoename voor 
de kademuur en tot piping, veroorzaakt door een waterstroming als gevolg van het 
waterstandsverschil achter en voor de kademuur. Dit kan gepaard gaan met zandtransport en 
leiden tot verzakking aan de bovenzijde van de kademuur. Mogelijk heeft een defecte (lekke) 
hemelwaterafvoer, zoals gemeld, een katalyserende werking gehad op een hoge 
grondwaterstand tussen het gebouw en de kademuur . Deze hemelwaterafvoer bestond uit 
grespijpen, geharde klei, welke gevoelig zijn voor (verschil)zakkingen en mogelijk eerder zijn 
gescheurd.  
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Figuur 3.22: Neerslaggegevens meetstation De Bilt juli-augustus 2020  (bron: KNMI) 

In figuur 3.23 is het maandsom van de hoeveelheid neerslag in geheel Nederland 
gepresenteerd, waaruit blijkt dat met name in regio Amsterdam relatief veel neerslag is 
gevallen, namelijk tussen de 120 en 160 mm, ruim boven het maandgemiddelde. Op 16/17 
augustus is in (omgeving) Amsterdam binnen 1 dag zo’n 30 mm gevallen (zie ook figuur 
3.23), wat relatief veel is. 

Figuur 3.23: Neerslagsom maand augustus en op 16/17 augustus 2020 (bron: KNMI) 
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3.10 Overige informatie 
Verder blijkt uit een ter beschikking gesteld logboek van de UvA dat het straatwerk tussen de 
kademuur en gebouw BG2 in mei 2020 is vernieuwd en wellicht ook enigszins is opgehoogd, 
wat tot een extra bovenbelasting heeft geleid. Er was toen volgens opgave geen sprake van 
een defecte hemelwaterafvoer. Niet duidelijk is waarom het straatwerk is vernieuwd, wellicht 
als gevolg van enige verzakkingen. 

Op 18 augustus, dus direct na de eerder genoemde hevige neerslag op 16/17 augustus, 
meldt de gebouwbeheerder dat er sprake is van verzakkingen van de klinkerbestrating tussen 
het gebouw en de kademuur. Er wordt geen melding gedaan van vervorming van de 
kademuur zelf. Het terrein wordt afgezet en plannen worden gemaakt voor onderzoek en 
herstel. De situatie is d.m.v. foto’s vastgelegd in figuur 3.24, waarbij blijkt dat in eerste 
instantie met name verzakking is opgetreden ter plaatse van het westelijk deel van de 
projectlocatie. 

Daarnaast is op 28-8 het volgende intern binnen de UvA gecommuniceerd: 

“Bij een eerste schep- en graaf onderzoek is gebleken dat er een hemelwaterafvoer-riolering 
(HWA) is gebroken. Hierdoor spoelt (veel) zand weg, waardoor het straatwerk wegzakt. De 
kapotte afvoer wordt vrijdag 28-08-2020 hersteld. Er wordt onderzoek gedaan naar de overige 
hwa-afvoeren, die achter het gebouw uitkomen. Op het terrein zijn 3 oude putten waar heel 
wat oude, afgekapte afvoeren op uitkomen. De afgekapte leidingen zijn niet in gebruik. Het zijn 
grespijpen. Er is een vermoeden dat hierdoor bij veel regen/stortbuien het zand door de oude 
afgekapte doorvoeringen de put in spoelen. Komende week wordt er nog meer regen verwacht 
en wil IJbouw monitoren wat de afgekapte oude afvoeren doen en of het noodzakelijk is deze af 
te dichten. Er zal een camera inspectie uitgevoerd worden bij de leidingen die in gebruik zijn, 
zodat we zeker weten dat deze goed aangesloten zijn. Tevens zal IJbouw de putten leeg laten 
halen/zuigen voor een betere afvoer van het water.” 
 
Hierbij wordt door Fugro opgemerkt dat een gebroken hemelwaterafvoer ook een gevolg 
kan zijn in plaats van een mogelijke oorzaak. De hemelwaterafvoer is vervolgens gerepareerd, 
waarbij alle putten zijn open gemaakt en geïnspecteerd op het doorlopen van het water, wat 
correct werkte. Wel is geconstateerd dat er in deze putten grind en sporen van zand 
aanwezig waren. Dit is trouwens ook na het bezwijken van de kademuur door Baars-Cipro 
gerapporteerd, waarbij sprake was van niet noemenswaardige hoeveelheden zand. Op basis 
hiervan en gezien de foto’s in figuur 3.23 dient het zand op een andere wijze getransporteerd 
te zijn, waarschijnlijk onder de kademuur door richting de gracht. 
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Figuur 3.24: Foto’s gemaakt op 18,19 en 24 augustus 2020 (bron: UvA) 

Als laatste wordt nog het volgende opgemerkt: 

 In het verleden, tussen 2003 en 2018, is ten westen van de projectlocatie op enige 
afstand de Noord-Zuid lijn aangelegd inclusief diep gelegen metro-station ‘Rokin’. 
Tijdens de bouw is mogelijk de grondwaterstand (tijdelijk) verlaagd, met mogelijke 
gevolgen voor deze omliggende kademuren. Gezien de afstand van ruim 100 m, 
alsmede de periode tussen het heden en de afronding van de bouw (in 2018), in 
relatie tot geen andere bekende calamiteiten in de periode hiertussen, wordt de kans 
klein geacht dat deze bouwwerkzaamheden een aandeel hebben gehad in het 
bezwijken van dit deel van de kademuur. 

 Ten zuiden van de projectlocatie is ter plaatse van de Binnengaststraat op korte 
afstand (ca. 25 m) sprake van bouwwerkzaamheden, waarbij sprake is van een 
bouwput in combinatie met bemaling. Deze bemaling leidt mogelijk tot een (tijdelijke) 
verlaging van de grondwaterstand in de omgeving van deze bouwput. Gezien de 
afstand in relatie tot geen andere bekende calamiteiten, wordt de kans klein geacht 
dat deze werkzaamheden een aandeel in het bezwijken hebben gehad. 

 

  

24 augustus 24 augustus 
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4. Bezwijkmechanismen en hypothesen 
4.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de algemene mogelijke bezwijkmechanismen van een kademuur 
behandeld (paragraaf 4.3). Op basis hiervan zijn een aantal hypothesen opgesteld die 
mogelijk tot bezwijken van de deze kademuur hebben geleid (paragraaf 4.4), waarna een 
evaluatie volgt (paragraaf 4.5). Echter eerst wordt aandacht besteed aan degradatie van 
kademuren in het algemeen (paragraaf 4.2). 

4.2 Degradatie van kademuren in het algemeen 
Over het algemeen zijn de materialen zoals toegepast in alle civieltechnische constructies, 
dus ook kademuren, tijdens de levensduur onderhevig aan degradatie. Aangezien de 
kademuur ca. 150 jaar geleden is gebouwd, is niet bekend wat destijds de beoogde 
ontworpen levensduur is geweest. Maar rekening moet worden gehouden met een minimale 
periode van 50 tot 100 jaar (wat momenteel ook van toepassing is voor nieuwbouw). Een 
groot deel van de kademuren in de binnenstad van Amsterdam is voor 1900 gebouwd. 

De houten delen van een kademuur zijn gevoelig voor degradatie in de tijd door 
mechanische en biologische invloeden. Mechanische degradatie kan optreden door een 
dusdanige (hoge) belasting in de constructie dat de krachtsoverdracht niet goed kan 
plaatsvinden, waardoor de constructie zijn samenhang en stabiliteit (langzaam) verliest. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in permanente (zoals eigen gewicht constructie) en 
veranderlijke belastingen (zoals verkeersbelasting, zowel vanaf het land als het water). 

Bij biologische aantasting wordt onderscheid gemaakt in niet-continue en continue 
aantasting. Tijdelijke droogstand (in het verleden) kan leiden tot niet-continue aantasting van 
houten constructies door houtaantastende schimmels. Met name grenen hout is hier 
gevoelig voor. Continue aantasting van houten constructies vindt ook onder anaerobe 
omstandigheden plaats, d.w.z. onder water, en wordt voornamelijk veroorzaakt door 
bacteriën. Bij grenen palen is sprake van een gemiddelde aantasting van ca. 0,3 à 0,4 
mm/jaar, bij vuren palen ca. 0,1 à 0,2 mm/ jaar. 

Het metselwerk is ook onderhevig aan degradatie. Uitslijting of uitspoelding van de voegen 
kan veroorzaakt worden door vorst, golfslag en fysieke aanstoting (zoals door boten). 
Daarnaast kan scheurvorming in het metselwerk ontstaan als gevolg van ongelijkmatige 
belasting en/of funderingsgebreken. Genoemde degradatie en schade kan leiden tot 
afnemende samenhang en stabiliteit. Flora en fauna kunnen dit effect versterken. Denk hierbij 
aan boomwortels, plantengroei in voegen en (sinds enige tijd) wellicht ook de aanwezigheid 
van (rivier)kreeften (bron: Haarlems Dagblad). 

Meer (algemene) informatie is te vinden in het SBRCURnet-handboek ‘Binnenstedelijke 
kademuren’ uit 2014. 
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4.3 Algemene bezwijkmechanismen 
In het eerdergenoemde handboek zijn diverse bezwijkmechanismen beschreven, waarbij 
wordt uitgegaan van 3 type kademuren zie ook figuur 4.1. Bij de Grimburgwal is sprake van 
constructie type 2, een op (houten) palen gefundeerde keermuur. Voor alle type constructies 
is sprake van een viertal hoofdbezwijkmechanismen, zie figuur 4.2. 

 
Figuur 4.1: Type kademuren (bron: Handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’) 

 
Figuur 4.2: Hoofdbezwijkmechanismen (bron: Handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’) 
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Deze hoofdbezwijkmechanismen van kademuren zijn verder onderverdeeld in de volgende 8 
subcategorieën gerelateerd aan constructie type 2 (zie ook figuur 4.3): 

1. Overschrijden van het (verticaal) paaldraagvermogen op druk (code GEO) 

2. Overschrijden van het paaldraagvermogen op trek door (GEO): 

 Overschrijding bij enkele palen 

 Overschrijding bij paalgroepen 

3. Bezwijken van de grond vanwege een horizontale belasting op de paalfundering (GEO) 

4. Overschrijden van de algehele stabiliteit (GEO) 

5. Constructief bezwijken van de kerende wand (code STR) 

6. Constructief bezwijken van de palen door druk, trek, buiging, knik of afschuiving (STR) 

7. Bezwijken van de constructie door zeer grote verplaatsingen van de fundering (STR) 

8. Bezwijken door interne erosie, onder- en achterloopsheid of piping (HYD) 

 
Figuur 4.3: Hoofdbezwijkmechanismen (bron: Handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’) 

De eerste 4 bezwijkmechanismen zijn gerelateerd aan de uiterste grenstoestand ‘GEO’, 
waarbij sprake is van het bezwijken of zeer grote vervorming van de ondergrond, waarbij de 
sterkte van de grond een beduidende bijdrage levert aan de weerstand van de constructie. 

Bij bezwijkmechanismen 5 t/m 7 is sprake van intern bezwijken of zeer grote vervorming van 
de constructie of onderdelen ervan, met inbegrip van palen, waarbij de sterkte van de 
constructiematerialen een grote bijdrage moet leveren aan de weerstand (code STR). 
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Bij bezwijkmechanisme 8 (code HYD) is sprake van hydraulische grondbreuk, interne erosie 
en erosie door geconcentreerde grondwaterstroming in de ondergrond als gevolg van 
hydraulische gradienten (piping, opbarsten van de bodem). Dit mechanise wordt veroorzaakt 
door een (te) hoog waterdrukverschil i.c.m. een (te) laag waterbodemniveau en/ of niet een 
goed functionerend grondscherm. Het waterdrukverschil kan veroorzaakt worden door een 
hoge grondwaterstand aan de bovenzijde (door bv. neerslag en/of niet goed functionerende 
hemelwaterafvoeren), een lage waterstand aan de onderzijde of een cobminatie hiervan. 

Daarnaast kan ook sprake zijn van andere, niet-geotechnisch bezwijkmechanismen. Deze 
hebben met name betrekking op de staat van de constructie en met het functioneren ervan. 
Gedacht kan worden aan degradatie door invloeden van flora en fauna, maar ook het 
bezwijken van aan de constructie verbonden delen, zoals rioolbuizen. 

4.4 Hypothesen bezwijken kademuur Grimburgwal 
In het algemeen kan worden vastgesteld dat de algehele stabiliteit van kademuren als gevolg 
van degradatie van de constructie in de tijd afneemt in combinatie met externe factoren, 
zoals toenemende belasting en afnemende weerstand.  

In het geval van deze kademuur wordt de toenemende belasting veroorzaakt: 

 Ophoogwerkzaamheden i.v.m. (recent) herstel straatwerk; 

 Tijdelijke opslag van materialen/ materieel; 

 Aanstootbelasting en golfbelasting door scheepvaartverkeer; 

 Belasting door stroming hoofd- en boegschroeven van scheepvaart; 

 Gewicht wrijvingshout aan kademuur i.c.m. ankers; 

 Toename gewicht / waterdruk door verzadiging van grond als gevolg van neerslag 
en/of het niet goed functioneren van de hemelwaterafvoer/ rioolbuizen; 

 Negatieve kleefbelasting aan de palen. 

Aanvullend wordt gemerkt dat deze kademuur gezien de (huidige) inrichting niet onderhevig 
is aan (zware) belasting door passerend verkeer en/of parkerende voertuigen, waar wel 
sprake van is bij de meeste andere binnenstedelijke kademuren. Wel kan sprake zijn van een 
tijdelijke belasting, zoals bij werkzaamheden en door opslag van materieel en stalling van 
materiaal. 

De afnemende weerstand van deze kademuur wordt veroorzaakt door: 

 Ontgronding en verlaging van de waterbodem wanneer de stroomsnelheid boven de 
kritieke waarde komt door waterstroming, veroorzaakt door aandrijfschroeven van 
passerend scheepvaartverkeer; 

 Degradatie van materialen en samenhang van het metselwerk en de houtconstructie; 
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 Degradatie van houten funderingspalen houten kespen en het grondkerend 
(kwel)scherm, inclusief de verbindingen met de rest van de kadeconstructie. 

De hoofdvraag is waarom een deel van de kademuur van de Grimburgwal is bezweken, 
in relatie tot de locatie, constructie, historie en het moment van bezwijken (aanleiding). 

Het bezweken deel van deze kademuur is vanwege een aantal aspecten onderscheidend ten 
opzichte van andere min of meer vergelijkbare kademuren in de binnenstad van Amsterdam. 
Het gaat hierbij om de volgende aspecten die van invloed zijn op de stabiliteit en het 
functioneren van deze kademuur. 

Locatie 

De kademuur is gelegen aan het uiteinde van een andere gracht, namelijk de gracht van de 
Oudezijdsvoorburgwal. Er is hier sprake van draaiende scheepvaartverkeer, zoals 
rondvaartboten. Dit veroorzaakt een extra (grote) belasting tegen de kademuur bestaande uit 
stromings-, golf- en aanstootbelasting. Hierdoor is ook het metselwerk naast het 
wrijvingshout beschadigd en mogelijk is hierdoor ook de samenhang (van de kademuur) 
aangetast. De (cyclische) belasting heeft ook een ongunstig effect op de algehele stabiliteit 
van deze kademuur. Daarnaast kan door zuurstofrijk stromend water de aantasting van de 
palen worden versneld. 

Daarnaast is er sprake van relatief laag waterbodemniveau door ontgronding, wat niet 
gunstig is voor de algehele macro-stabiliteit van de kademuur. Hierdoor neemt het risico op 
piping (waterstroming) en grondtransport toe, zeker als er ook sprake is van een te korte en/ 
of in slecht staat verkerend grondscherm. Dit mechanisme leidt tot verzakking van het 
maaiveld, zoals ook voorafgaand (medio augustus) aan het bezwijken van de kademuur is 
geconstateerd. 

Constructie 

De constructiewijze van de (deels bezweken) kademuur met slechts 2 palen als fundering 
per rij is kwetsbaarder dan wanneer een fundering op 3 palen zou zijn toegepast. Niet 
bekend is bij Fugro of een dergelijke constructie op een grootschalige wijze in de binnenstad 
van Amsterdam is toegepast en hierdoor uniek is. Een dergelijke (gewichts)constructie op 2 
palen is minder goed in staat een horizontale belasting op te nemen. Verder is er sprake van 
een relatief grote kerende hoogte, en staan de palen mogelijk niet allen in de draagkrachtige 
zandlaag. 

Om de kademuur te beschermen tegen aanvaring is gebruik gemaakt van een relatief zware 
houten wrijvingsconstructie, bestaande uit meerdere lagen wrijfgordingen, verbonden aan de 
kademuur. Dit heeft ook een extra belasting en een ongunstig uitwendig moment tot gevolg, 
en verklaart waarom het bezwijken hier is aangevangen. 

In 2014 is sprake geweest van renovatie van het gebouw, waarbij gebruik is gemaakt van 
steigers, hekwerken en opslag van materieel/ materiaal. Deze werkzaamheden hebben 
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waarschijnlijk geleid tot een tijdelijk hoge belasting op de kademuur. Echter aangezien in de 
periode tussen 2014 en augustus 2020 geen onregelmatigheden bekend zijn, wordt de 
invloed van dit aspect als klein beschouwd. 

Historie 

Deze kademuur is aan de rand van voormalige oeverwallen gesitueerd, waarbij het mogelijk 
is dat bij de herinrichting van het terrein deels relatief zwaar opvulmateriaal als aanplemping 
is toegepast tussen het gebouw en de kademuur, wat tot een hogere (negatieve 
kleef)belasting op de kademuur heeft geleid/leidt, alsmede extra zakking, zoals ook is 
geconstateerd aan deze kant van gebouw BG2. Op basis van de beschikbare 
zakkingsgegevens (zie ook paragraaf 3.8) is echter niet sprake van een afwijkend patroon. 

Moment van bezwijken (aanleiding) 

Voor deze analyse is in eerste instantie 2 weken terug in de tijd gegaan. Op 16 en 17 
augustus is relatief veel neerslag (regen) gevallen, en bijna direct hierna zijn de eerste 
verzakkingen en ontgrondingen achter de kademuur waargenomen. Vanwege een niet goed 
functionerend grondscherm i.c.m. een ontgronding aan de waterzijde van de kademuur is 
waarschijnlijk sprake geweest van (fors) water- en zandtransport onder de kademuur richting 
de gracht.  

Het is minder waarschijnlijk dat een grote hoeveelheid aan zand via het riool en putten is 
weggespoeld. Dit wordt bevestigd door de inspectie van de putten na de verzakkingen 
medio augustus en voorafgaand aan de calamiteit, zie ook paragraaf 3.10. Dit is trouwens 
ook na het bezwijken van de kademuur door Baars-Cipro gerapporteerd, waarbij sprake was 
van niet noemenswaardige hoeveelheden zand in de putten. 

Op 28 augustus is de hemelwaterafvoer weer hersteld en is het straatwerk weer op orde 
gebracht. Hierdoor is mogelijk wel extra belasting (gewicht) aangebracht/ontstaan. Hierna 
vindt tot 1 september opnieuw veel neerslag (regen) plaats. Niet bekend is of in de tussentijd 
de kademuur ook nog door diverse boten is aangestoten. 

Op 1 september rond het middaguur zakt ‘ineens’ (na/tijdens een harde klap, waargenomen 
door getuigen) de kademuur inclusief straatwerk in de gracht, beginnend bij de hoofdingang, 
op de locatie waar het wrijvingshout aanwezig is. Dit deel van de kademuur wordt door het 
gewicht van het wrijvingshout relatief zwaarder belast, en is dus het meest gevoelig voor 
instabiliteit. Zeker in combinatie met de in het verleden opgetreden stoot-, golf en 
stromingsbelasting, ontgronding en een niet goed functionerend houten scherm. 

Op camerabeelden is te zien (zie ook figuur 4.4) dat er voorafgaand aan het bezwijken van de 
kademuur eerst sprake is van schok aan maaiveldzakking en zakking van de bovenzijde van 
de metselwerkconstructie van de kademuur. Ook is sprake van vallende stenen in het water 
afkomstig vanaf de metselwerkconstructie, door onvoldoende samenhang, en het langzaam 
naar voren kantelen van de kademuur. Hierna is de kademuur verder verticaal gezakt en 
verticaal losgescheurd van het niet bezweken deel van de kademuur. Vervolgens is de 
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kademuur over een groot deel naar voren gekanteld, en trok daarbij de nog overeind 
staande kademuren mee.  

 
Figuur 4.4: Camerabeeld bezwijken kademuur (bron: Sedgwick) 

Op basis van de eerder beschreven bezwijkmechanismen heeft Fugro de volgende meest 
aannemelijk hypothesen voor de mogelijke oorzaak opgesteld, waarbij sprake is van een 
combinatie van meerdere opeenvolgende bezwijkmechanismen. 

Hypothese 1 

Het overschrijden van het verticaal paaldraagvermogen ter plaatse van de voorste houten 
paal (bezwijkmechanisme 1) door een verhoogde paalbelasting. Dit als gevolg van een 
combinatie van verzadigde grond door neerslag en/of niet goed functionerende 
hemelwaterafvoer en het gewicht van de recente ophoogstraatwerkzaamheden. Door deze 
verhoogde paalbelasting zakken de houten paal dieper in de ondergrond, en neemt hier de  
bovenop gelegen metselwerkconstructie mee. De door getuigen gehoorde ‘knal’ kan 
veroorzaakt zijn door het breken van kespen, vloerhout en/of het metselwerk.  

Als gevolg van zeer grote verplaatsingen van de paalfundering (en hiermee verbonden 
constructie) ontstaat een kettingreactie waarbij steeds meer schade ontstaat. Hierdoor gaat 
de samenhang verloren, kantelt de kademuur langzaam naar voren i.c.m. vallende stenen en 
bezwijkt de kademuur vervolgens in zijn geheel (bezwijkmechanisme 5 en/of 7). Tijdens dit 

Vallende stenen 
in het water 

Hoogteverschil in 
elementenverharding, 
na enige verzakking 
(zand is zichtbaar) 
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bezwijkproces worden delen kademuur aan weerszijden van de bezwijklocatie deels naar 
beneden/ naar voren meegetrokken. Zie ook figuur 4.5. 

Figuur 4.5: Bezwijkmechanismen 1, 5 en 7 van hypothese 1 

 

Hypothese 2 

Het constructief bezwijken van de voorste paal (bezwijkmechanisme 6) als gevolg van 
buiging door een herhaaldelijke horizontale belasting vanaf de waterzijde tegen de 
kademuur, veroorzaakt door aanstoting, golven en stroming. De door getuigen gehoorde 
‘knal’ kan veroorzaakt zijn door het breken van de paal (is ook geconstateerd bij de visuele 
inspectie, maar kan ook een gevolg zijn van het bezwijken van de kademuur), kespen, 
vloerhout en/of metselwerkconstructie.  

Als gevolg van zeer grote verplaatsingen van de paalfundering (en hiermee verbonden 
constructie) ontstaat een kettingreactie waarbij steeds meer schade ontstaat. Hierdoor gaat 
de samenhang verloren, kantelt de kademuur langzaam naar voren i.c.m. vallende stenen en 
bezwijkt de kademuur vervolgens in zijn geheel (bezwijkmechanisme 5 en/of 7). Tijdens dit 
bezwijkproces worden delen kademuur aan weerszijden van de bezwijklocatie deels naar 
beneden/ naar voren meegetrokken. Zie ook figuur 4.6. 
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Figuur 4.6: Bezwijkmechanismen 6, 5 en 7 van hypothese 2 

 

Hypothese 3 

Voorafgaand aan het bezwijken van de kademuur is sprake geweest van interne erosie, 
onder- en achterloopsheid of piping (bezwijkmechanisme 8). Dit als gevolg van hevige 
neerslag waardoor de grondwaterstand aan de landzijde stijgt en waarbij mogelijk een niet 
goed functionerende hemelwaterafvoer katalyserend werkt. In combinatie met een niet goed 
functionerend grondkerend scherm (te kort en/of teveel aangetast) en een laag (lager dan de 
onderzijde van de schermen) waterbodemniveau door ontgronding. Dit mechanisme leidt tot 
(ernstige) maaiveldzakkingen door water- en grondtransport onder de kademuur, zoals half 
augustus ook is geconstateerd. Dit mechanisme hoeft niet perse te leiden tot het bezwijken 
van de kademuur zelf, gezien ook de situatie medio augustus. 

Echter als dit grondtransport een dusdanige horizontale belasting veroorzaakt tegen de 
palen, kan dit leiden tot paalbreuk door teveel buiging (bezwijkmechanisme 6). Ook kan de 
horizontale gronddruk hebben geleid tot verplaatsing van het houten scherm tegen deze 
voorste rij palen, en hierdoor breuk is ontstaan. De door getuigen gehoorde ‘knal’ kan 
veroorzaakt zijn door het breken van een paal (is ook geconstateerd tijdens onze inspectie, 
maar kan ook een gevolg zijn van het bezwijken van de kademuur), kespen, vloerhout en/of 
metselwerkconstructie. Het ‘wegvallen’ van de bovenbelasting door de grond op de 
vloerconstructie kan hierbij katalyserend hebben gewerkt, aangezien hierdoor het interne 
evenwicht van de kademuur is verstoord.  

Het gewicht van de metselwerkconstructie met wrijvingshout zonder gewicht van grond op 
de houten vloerdelen resulteert in een ongunstig uitwendig buigend moment richting de 
gracht. Hierdoor is er sprake van onvoldoende horizontaal evenwicht , en zijn mogelijk de 
achterste rij palen (of de verbinding met de kespen) op teveel trek belast en gebroken 
(bezwijkmechanisme 2).  
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Hierdoor is de kademuur langzaam naar voren gaan kantelen en is een kettingreactie 
ontstaan, waarbij steeds meer schade ontstaat. Hierdoor gaat de samenhang verloren, kantelt 
de kademuur langzaam naar voren i.c.m. vallende stenen en bezwijkt de kademuur 
vervolgens in zijn geheel (bezwijkmechanisme 5 en/of 7). Tijdens dit bezwijkproces worden 
delen kademuur aan weerszijden van de bezwijklocatie deels naar beneden/ naar voren 
meegetrokken. Zie ook figuur 4.7. 

  

 

Figuur 4.7: Bezwijkmechanismen 8, 6, 2, 5 en 7 van hypothese 3 

 

Hypothese 4 

Breuk van en/of schade van de rioolbuis kan ook hebben geleid tot grondtransport naar het 
riool, wat mogelijk de oorzaak is geweest van de verzakkingen van het straatwerk, zoals ook 
medio augustus is geconstateerd. En heeft dit aanleiding gegeven voor het verder bezwijken 
van de kademuur volgens één van de eerder beschreven bezwijkmechanismen, zoals 
beschreven bij hypothese 3. 
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4.5 Evaluatie kademuur Grimburgwal 
In deze paragraaf volgt een nadere evaluatie van de eerder opgestelde 3 hypothesen. 

Hypothese 1 lijkt in eerste instantie het minst voor de hand liggend, aangezien de verticale 
bovenbelasting bij kademuren relatief laag is in verhouding tot het paaldraagvermogen van 
de palen, zeker als de palen zijn gefundeerd in een draagkrachtige zandlaag en er geen 
directe aanleiding is van een ineens optredende hoge paalbelasting. Het door neerslag 
verzadigde grondpakket zal wellicht tot enige verhoogde belasting hebben geleid, evenals de 
ophoogwerkzaamheden aan het straatwerk, echter deze toename wordt gering geacht. 

Aan de andere kant, wellicht staan de palen gezien de lengte in relatie tot de 
bodemgesteldheid niet in de draagkrachtige zandlaag, en zijn derhalve wel degelijk gevoelig 
voor zakking door extra bovenbelasting. Op foto’s in figuur 4.8 is goed te zien dat het 
westelijk deel van de kademuur dat nog overeind staat zo’n 20 cm is gezakt (en horizontaal 
richting gracht verschoven), maar blijkbaar niet is bezweken.  

De hieronder gesitueerde palen zijn waarschijnlijk ook gezakt (meegetrokken), echter het is 
niet waarschijnlijk dat de palen constructief zijn bezweken. Als de verbinding tussen de palen 
en de rest van de constructie nog redelijk functioneert, zijn de palen wel horizontaal richting 
de gracht gebogen, en worden dus momenteel mogelijk (wel) op extra buiging belast. 

Figuur 4.8: verzakt maaiveld tussen gebouw en kademuur i.c.m. horizontaal verschoven kademuur (bron: 
Fugro) 

 

Hypothese 2 lijkt aannemelijker gezien de historie en locatie van de kademuur, maar 
verklaart niet goed waarom op deze dag op dat moment de kademuur is bezweken. Op het 
moment van bezwijken was er geen sprake van aanstoting of passerende bootverkeer, voor 
zover bekend. Dit betekent dat dit niet het initiërende faalmechanisme op dat moment is 
geweest, echter wel hieraan een bijdrage kan hebben geleverd. 
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Bij hypothese 3 kan wel het moment van bezwijken beter worden verklaard. De hoeveelheid 
(intensieve) neerslag en de toenemende ontgronding onder en langs de kademuur 
(voorafgaand aan het bezwijken) kan het initiërende mechanisme zijn geweest voor het 
bezwijken van een gedeelte van de kademuur langs de entree naar gebouw BG2 van UvA. 
Daarbij kan in het smalle gedeelte langs de entree tot het gebouw een grotere stijging van 
het grondwater zijn opgetreden, omdat het neerslagwater wordt opgesloten tussen de 
kademuur en de verdiepte gevelmuur. Een niet goed functionerende hemelwaterafvoer kan 
hierbij katalyserend hebben gewerkt, evenals een lagere waterstand in de gracht. 

Door de beperkte afstroming van neerslagwater in de bodem was sprake van een groter 
waterdrukverschil waardoor een sterkere waterstroming is ontstaan en vervolgens 
grondtransport. De achterste houten palen worden dan vermoedelijk op grote buiging belast 
door een toename van de horizontale grondbelasting op de palen. Het is hierbij mogelijk dat 
de achterste palen door aanzienlijke buiging zijn gebroken. De belasting van een houten paal 
op buiging is ongunstiger voor het hout dan belasting op axiale druk of trek. Het gezamenlijk 
breken van een aantal van deze achterste palen kan het “knal-geluid” veroorzaakt hebben. 

Hierna is de kademuur enigszins richting de gracht verplaatst en nog even op de twee 
houten palen onder de kademuur blijven staan. Maar nadat de grond nazakte achter de 
verschoven kademuur, en de toestand van de kademuur zonder verbinding met de achterste 
paal niet stabiel was, is direct daarna de kademuur in de gracht gevallen/ weggezakt. 

Hypothese 4 lijkt niet aannemelijk. Nadat de verzakkingen van het straatwerk tussen de 
kademuur en gebouw BG2 medio augustus zijn geconstateerd en gerepareerd, zijn alle 
rioolputten nagelopen en geïnspecteerd op het doorlopen van het water, wat correct werkte. 
Wel is geconstateerd dat er in deze putten grind en sporen van zand aanwezig waren. Dit is 
trouwens ook na het bezwijken van de kademuur door Baars-Cipro gerapporteerd, waarbij 
sprake was van niet noemenswaardige hoeveelheden zand. Op basis hiervan dient het zand 
op een andere wijze getransporteerd te zijn, waarschijnlijk onder de kademuur door richting 
de gracht. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
5.1 Conclusies 

Op basis van de inventarisatie en uitgebreide analyse van de beschikbare gegevens, onze 
visuele inspectie in combinatie met onze expertise wordt het volgende geconcludeerd over 
het bezwijken van dit deel van de ca. 150 jaar oude kademuur aan de Grimburgwal op 1 
september 2020. 

Algemeen wordt geconcludeerd dat er sprake is van een combinatie van factoren, waarbij 
de belangrijkste factor is gerelateerd aan de locatie van deze bezweken kademuur. De 
kademuur is gelegen aan het uiteinde van een andere gracht, namelijk de gracht van de 
Oudezijdsvoorburgwal. Hier is sprake van draaiende scheepvaartverkeer, zoals 
rondvaartboten. Dit veroorzaakt een extra (grote) belasting tegen de kademuur bestaande uit 
stromings-, golf- en aanstootbelasting. Hierdoor is ook het metselwerk naast het 
wrijvingshout beschadigd en mogelijk is hierdoor ook de samenhang van de kademuur 
aangetast. De (cyclische) belasting heeft ook een ongunstig effect op de algehele stabiliteit 
van deze kademuur. Daarnaast kan door zuurstofrijk stromend water de aantasting van de 
palen worden versneld. 

Daarnaast is sprake van relatief laag waterbodemniveau door ontgronding, wat niet gunstig 
is voor de algehele macro-stabiliteit van de kademuur. Hierdoor neemt ook het risico op 
piping (waterstroming) en grondtransport onder de kademuur door toe, zeker als er ook 
sprake is van te korte en/ of in slecht staat verkerend grondschermen. Dit mechanisme leidt 
tot verzakking van het maaiveld, zoals ook eerder, medio augustus, voorafgaand aan het 
bezwijken van de kademuur is geconstateerd. 

De constructiewijze van de (deels bezweken) kademuur met slechts 2 palen als fundering 
per rij is kwetsbaarder dan wanneer een fundering op 3 palen zou zijn toegepast. Een 
dergelijke (gewichts)constructie is minder goed in staat een horizontale belasting op te 
nemen. Verder is er sprake van een relatief grote kerende hoogte, en staan de palen mogelijk 
niet allen in de draagkrachtige zandlaag. En algemeen kan worden opgemerkt dat 
kademuren over een periode van 150 jaar onderhevig zijn aan degradatie. Om de kademuur 
te beschermen tegen aanvaring is gebruik gemaakt van een relatief zware houten 
wrijvingsconstructie, bestaande uit meerdere lagen wrijfgordingen, verbonden aan de 
kademuur. Dit heeft ook een extra belasting en een ongunstig uitwendig moment tot gevolg, 
en verklaart waarom het bezwijken hier is aangevangen. 

Eerder genoemde aspecten verklaren wel de oorzaak van het bezwijken, maar niet het 
moment van bezwijken van dit deel van de kademuur (aanleiding) Dit wordt mogelijk 
verklaard door de hevige neerslag die in augustus is gevallen, zeker in de 2 weken 
voorafgaand aan het bezwijken. Deze hoeveelheid (intensieve) neerslag en de toenemende 
ontgronding onder en langs de kademuur (voorafgaand aan het bezwijken) kan het 
initiërende mechanisme zijn geweest voor het bezwijken van een gedeelte van de kademuur 
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langs de entree naar gebouw BG2 van UvA. Daarbij kan in het smalle gedeelte langs de 
entree tot het gebouw een grotere stijging van het grondwater zijn opgetreden, omdat het 
neerslagwater wordt opgesloten tussen de kademuur en de verdiepte gevelmuur. Een niet 
goed functionerende hemelwaterafvoer kan hierbij katalyserend hebben gewerkt. Door de 
beperkte afstroming van neerslagwater in de bodem was sprake van een groter 
waterdrukverschil (mogelijk ook door een lagere waterstand in de gracht) waardoor een 
sterkere waterstroming (piping) is ontstaan en grondtransport. Dit in combinatie met een niet 
goed functionerend grondkerend scherm (te kort en/of teveel aangetast) en een laag (lager 
dan de onderzijde van de grondschermen) waterbodemniveau door ontgronding. Dit 
mechanisme leidt tot (ernstige) maaiveldzakkingen door water- en grondtransport onder de 
kademuur, zoals half augustus ook is geconstateerd. Dit mechanisme hoeft niet meteen te 
leiden tot het bezwijken van de kademuur zelf, gezien ook de situatie medio augustus. Echter 
door verdergaande ontgronding en/of hogere belasting door waterdrukverschil was dit op 1 
september uiteindelijk wel het geval. 

De hevige mate van grondtransport heeft waarschijnlijk een dusdanige horizontale belasting 
veroorzaakt tegen de palen, wat kan leiden tot paalbreuk door teveel buiging. Ook kan de 
horizontale gronddruk hebben geleid tot verplaatsing van het houten scherm tegen deze 
voorste rij palen, en hierdoor paal breuk is ontstaan. De door getuigen gehoorde ‘knal’ kan 
veroorzaakt zijn door het breken van een paal (is ook geconstateerd tijdens onze inspectie, 
maar kan ook een gevolg zijn van het bezwijken van de kademuur), kespen, vloerhout en/of 
metselwerkconstructie. Het ‘wegvallen’ van de bovenbelasting door de grond op de 
vloerconstructie kan hierbij katalyserend hebben gewerkt, aangezien hierdoor het interne 
evenwicht van de kademuur is verstoord.  

Het gewicht van de metselwerkconstructie met wrijvingshout zonder gewicht van grond op 
de houten vloerdelen resulteert in een ongunstig uitwendig buigend moment richting de 
gracht. Hierdoor is er sprake van onvoldoende horizontaal evenwicht , en zijn mogelijk de 
achterste rij palen (of de verbinding met de kespen) op teveel trek belast en gebroken.  

Hierdoor is de kademuur langzaam naar voren gaan kantelen en is een kettingreactie 
ontstaan, waarbij steeds meer schade ontstaat. Hierdoor gaat de samenhang verloren, en 
kantelt de kademuur langzaam naar voren, gepaard gaande met vallende stenen, en 
vervolgens in zijn geheel bezwijkt. Tijdens dit bezwijkproces worden delen kademuur aan 
weerszijden van de bezwijklocatie deels naar beneden/ naar voren meegetrokken. Dit 
verklaart de zakking van de delen kademuur aan weerszijden van het bezweken deel. 

 

5.2 Kanttekeningen 
De conclusie van dit onderzoek kan de volgende vragen oproepen: 

 Indien geen sprake was geweest van ontgronding en belasting door scheepverkeer, 
was dan deze kademuur op deze locatie bezweken? Het antwoord hierop is: 
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waarschijnlijk niet op dat moment. In Amsterdam is sprake van vergelijkbare 
(op)bouw van de kademuren, waarbij waarschijnlijk ook sprake is van niet goed 
functionerende grondschermen. Echter door verdergaande degradatie zal in de loop 
der tijd de kademuur steeds kwetsbaarder worden en uiteindelijk alsnog bezwijken; 

 Indien geen sprake was geweest van hevige neerslag in een relatief kort periode 
voorafgaand aan het bezwijken, was dan deze kademuur op dat moment bezweken? 
Waarschijnlijk niet op dat moment, maar mogelijk wel op een later moment, 
aangezien uit onderzoek is gebleken dat deze kademuur door diverse aspecten wel 
kwetsbaar was, met als belangrijkste bijdrage een relatief laag waterbodemniveau 
i.c.m. een niet goed/ slecht functionerend grondscherm; 

 Ook op andere locaties is mogelijk sprake van ontgronding door scheepvaart, 
waarom is daar dan geen kademuur bezweken? Dit heeft te maken met de 
combinatie van factoren, naast ontgronding spelen ook de ouderdom, geometrie van 
de constructie (zoals kerende hoogte) en de historie / omgeving een rol. 

Verder wordt opgemerkt dat nog niet alle relevante informatie beschikbaar is gesteld. Het is 
mogelijk dat op basis van aanvullende gegevens de gestelde hypothesen en conclusies 
bijgesteld dienen te worden. 

 

5.3 Aanbevelingen vervolgtraject 
Op basis van ons onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Aan weerzijden van het bezweken deel van de kademuur is sprake van een mogelijk 
niet stabiele situatie vanwege beschadigde palen en/of door buiging belaste palen. 
De kademuur is zichtbaar verticaal gezakt en horizontaal verschoven. Als gevolg van 
externe factoren, zoals neerslag, stootbelasting en extra gewicht kan dit deel alsnog 
(deels) bezwijken, en dient dus te worden voorkomen. Geadviseerd wordt op korte 
termijn deze situatie te stabiliseren door het plaatsen van een tijdelijke 
steunconstructie; 

 Voor het verkrijgen van meer inzicht in de huidige positie en kwaliteit van de houten 
palen zijn, indien veilig uit te voeren, indringingsmetingen aan te bevelen bij het deel 
wat nog overeind staat, evenals het nemen van houtmonsters voor nader 
laboratoriumonderzoek naar de oorzaak en mate van aantasting. Op de reeds 
afgevoerde palen is dit alleen zinvol indien deze palen tot op heden nat zijn 
gehouden. Het trekken van palen alsmede het uitvoeren van aanvullend 
grondonderzoek geeft extra informatie over de lengte van de palen in relatie tot het 
paalpuntniveau en de diepte van de draagkrachtige zandlaag. En dus meer inzicht / 
bevestiging over de oorzaak van het bezwijken; 
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 Zowel de huidige nog overeind staande delen kademuur als het maaiveld hierachter 
en de directe belendingen (zoals het naastgelegen gebouw BG1) dienen regelmatig 
en nauwkeurig te worden gemonitord op verticale en horizontale deformaties, en 
trillingsveroorzakende werkzaamheden. De meetresultaten dienen regelmatig door 
een deskundige te worden beoordeeld, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen 
worden; 

 Alle locaties waarbij mogelijk sprake is van draaiend scheepvaartverkeer (in 
Amsterdam) dienen geïnventariseerd te worden, waarbij per locatie het bodemniveau 
direct voor en onder de kade dient te worden ingemeten (waterbodemdiepte) 
alsmede te worden geïnspecteerd op onregelmatigheden en mogelijke sporen van 
zand- en grondtransport en het nog voldoende functioneren van het grondkerende 
scherm. Indien er sprake is van grote ontgrondingen dient de bodem te worden 
aangevuld/geëgaliseerd en te worden voorzien van een 
bodembeschermingsconstructie; 

 Het relatief zware wrijvingshout in combinatie met de directe schade door aanstoting 
heeft mogelijk een initiërende rol gespeeld in het bezwijken van dit deel van de 
kademuur. Geadviseerd wordt om na te gaan op welke locaties binnen Amsterdam 
ook sprake is van een vergelijkbare beschermingsconstructie, en deze op korte 
termijn te inspecteren. Waarbij het de aanbeveling verdient de kademuur te ontlasten, 
en de beschermingsconstructie te ontkoppelen van de kademuur; 

 Een van de redenen dat deze kademuur extra kwetsbaar is, is het gegeven dat er per 
rij sprake is van slechts 2 palen onder een relatief korte kesp, waardoor de constructie 
minder goed in staat is om horizontale belasting op te nemen. Op basis van 
archiefonderzoek zouden alle vergelijkbare type constructies binnen Amsterdam 
geïnventariseerd moeten worden en de allerhoogte prioriteit moeten krijgen m.b.t. 
herstel i.c.m. monitoring tot herstel. Dit zouden met name locaties kunnen zijn waar 
de ruimte tussen de kademuur en de bebouwing beperkt is; 

 Dit deel van de kademuur heeft voorafgaand aan het bezwijken op tenminste 1 
moment een duidelijke waarschuwing gegeven, waarbij het ging om ernstige 
maaiveldzakkingen. Dit soort waarschuwingen dienen adequaat te worden opgepakt, 
waarbij ter voorkoming van slachtoffers meteen de locatie inclusief directe omgeving 
dient te worden afgezet, zowel aan de land- en waterzijde. Dit ter voorkoming dat 
door extra belastingen vanaf zowel de land- als waterzijde dit potentieel bezwijken 
wordt versneld. Vervolgens dienen op zeer korte termijn herstel- en/of 
steunmaatregelen te worden toegepast; 

 Door middel van modellering van de kademuur kan meer inzicht worden verkregen in 
de gevoeligheid van een aantal relevante factoren in relatie tot het bezwijken, zoals 
de kerende hoogte, waterbodemdiepte, (grond)waterstanden en belastingen.
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Hoogtemeting uit 1954 
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Gebouw BG2 
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Gebouw BG1 
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Visuele inspectie d.d. 3 september 2020 

Op 1 september 2020 is een gedeelte van ca. 50m aan het zuidelijke deel van de kademuur aan de 
Grimburgwal te Amsterdam bezweken en in de gracht gestort. Ten gevolge hiervan is door Fugro in 
opdracht van Sedgwick te Rotterdam op 3 september 2020 een visuele inspectie uitgevoerd aan de 
bezweken kademuur. In onderstaand figuur 1 is de gedeelte van de bezweken kademuur met rood 
gemarkeerd mede zijn hierop de fotostandpunten weergegeven van de foto’s verder in dit verslag. 

 

Figuur 1 

 

De inspectie aan de ingestorte kademuur is uitgevoerd op 3 september 2020 en bevindt zich aan het 
noordzijde van het gebouw BG2 van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf de noordkant van de 
Grimburgwal gezien is links van de ingestorte kade de kademuur nog intact (zie foto 1) hier werd ten 
tijde van de inspectie door Baars Cipro een onderwater inspectie uitgevoerd aan de kademuur. Dit 
gedeelte van de kademuur ziet er op het oog nog stabiel uit mede als de bestrating die aan de kade 
ligt. Vanaf foto 2 t/m 10 is de ingestorte gedeelte van de kademuur zichtbaar, die over een lengte van 
ca. 50 is ingestort. Door de ingestorte kademuur is de bestrating voor de kade als mede het 
straatmeubilair mee de gracht ingestort. Vanaf de noordkant van de Grimburgwal gezien is rechts van 
de ingestorte kade de kade ook nog intact (zie foto 8) hier is eerder door Baars Cipro al een 
onderwater inspectie uitgevoerd. De aanwezige medewerker van Baars Cipro gaf aan dat dit deel van 
de intacte kade erg instabiel kan zijn omdat tijdens de onderwater inspectie gebroken houten palen 
waren geconstateerd. De bestrating voor dit deel van de kade ligt er instabiel bij en lokaal zijn er 
gaten zichtbaar onder de bestrating (zie foto 10). 
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