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monument’ (<Fr.), o. (-en)

Iets dat blijft bestaan, dat de herinnering aan 

iemand of iets doet voortleven.
Bron: Van Dale

• Bouwmethode en historie 
• Ontwikkeling van het bouwwerk
• Materiaal en Omgeving (grond en water)



• Geschiedenis van de bouwmethoden
• Kennis van de toegepaste materialen

Bron: H.J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam, aflevering 7

v.a. 1250 v.a. 1280 v.a. 1350

v.a. 1550
palen op “stuit”

v.a. 1650 v.a. 1700





Funderingshout uit 1453 - Buitentoren Kampen









CENTRUMPLAN LEIDSCHE RIJN
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Gebiedsontwikkeling 20 hectare
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Kenmerken project

 12 blokken over 20 hectare

 Tot 6 bouwlagen boven maaiveld

 Mix van winkels en wonen

 Onder de nieuwbouw is een parkeerkelder en een expeditiestraat voorzien

 De kelder is deels 1-laag en deels 2-laags

 In de omgeving zijn diverse aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden, 
zoals:  WKO bronnen/wegen/spoorbanen/verontreinigingen en…..
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Het Rijksmonument boerderij “Ter Weide”
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Kenmerken bemaling (1)

 Benodigde verlagingen max. 4,0 m in de bovenste lagen en 3,5 m in het eerste 

watervoerend pakket
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Casus 1: centrumplan Leidse Rijn

Kenmerken bemaling (2)

 Enorme debieten 250 tot 500 m3/uur en pieken van ruim 700 m3/uur

 Gefaseerde aanleg: totale bemalingsduur > 800 dagen en 

totale onttrekking > 5,5 mln m3

 Zonder mitigerende maatregelen is deze bemaling

niet haalbaar want:

- invloedsgebied (> 1,5 km)

- zettingen (> 100 mm) 

- verplaatsing van een VOCL verontreiniging
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Casus 1: centrumplan Leidse Rijn

Hoe nu verder?

Gesloten bouwkuip? Bijv. damwanden i.c.m. onderwaterbeton?

• Hoge conusweerstand; problemen inbrengen damwanden => geluidsoverlast

• Kosten onderwaterbeton exorbitant hoog => showstopper

Retourbemaling?

• Creëert ook problemen 

=> wateroverlast/terugslageffect

• Hoe effectief is dit? 

=> praktijk vs modelberekening
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Casus 1: centrumplan Leidse Rijn

Keuze: retourbemaling, maar….

Is dit voldoende voor het monument?

• In droge perioden is een onderschrijding van de historisch lage grondwaterstand berekend van 0,2 
tot 0,3 m 

• Zettingsprognose: 10 tot 20 mm

Of dat acceptabel is hangt af van:

• Funderingswijze monument

• Bodemopbouw

• Zettingsverhang (zakt de ene gevel harder dan de andere?)

• Historisch lage grondwaterstand (andere grote bemalingen 

in het verleden?)

• Staat van het monument?

Kortom: nader onderzoek is noodzakelijk!
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Keuze: retourbemaling, maar….

Bouwhistorische verkenning => fundering op poeren en deels onderkelderd

Aanvullend grondonderzoek => klei/veen

Conclusie: de berekende zettingen zien niet acceptabel!
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Beheersmaatregel: boerderij inpakken met retourbemaling rondom

Sturing o.b.v. monitoring:

 Beschrijving meetwijze/frequentie

 Vastleggen wat acceptabel is en wat niet (hulp inschakelen constructeur/overleg 

eigenaar/bevoegd gezag)

 Vastleggen 0-situatie

 Acties/terugvalscenario’s koppelen aan overschrijdingen
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Voorafgaand a/d uitvoering

Vastleggen 0-situatie:

 Bouwkundige vooropname

 Grondwaterstanden in peilbuizen ter plaatse

 Meetbouten (dubbele 0-meting)

Vergunningsproces 

 Opstellen effectenrapportage en monitoringsplan

 Overleg bevoegd gezag omtrent eisen/wensen

o.a. overleg eigenaar Rijksmonument

 Aanscherpen/optimaliseren plan en indienen aanvraag
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Uitvoering
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Uitvoering: monitoring meetbouten
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Uitvoering: monitoring peilbuizen
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Casus 1: Centrumplan Leidsche Rijn

Gewetensvraag: 

Hoe wordt omgegaan met monumenten 

bij kleine bemalingswerken?



POMPEN OF ……..
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Casus 2: Kasteel Amerongen
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Casus 2: Kasteel Amerongen









Palenplan 2010

Hoogtebouten





Zakkingen (hoogtemeting)

Hoogtebouten





• Kennis, vooronderzoek en monitoring is belangrijk
• Monitoring is niet alleen meten – WEET WAT JE MEET
• Tweede draagweg bij oude constructies?
• Veroudering materialen boven- en ondergronds
• Wanneer gaat het “mis”?
• Ieder monument is uniek
• Deskundig advies is meestal lonend
• Is het risico onacceptabel? Andere uitvoeringswijze!   
• Denk van tevoren na over terugvalscenario’s (Plan B?)


