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1. lnleiding 

In 1991 kreeg Artis de beschikking over het voormalige rangeerterrein aan 
de Plantage Doklaan . Door die beslissing ontstond de mogelijkheid om de 
dierentuin uit te breiden . Vanaf 1998 werd in twee fasen een groot deel van 
het terrein ingericht en in gebruik genomen . Op dit moment stoat Artis aan 
de vooravond van de realisatie van de derde en laatste fase die zich richt op 
het huidige parkeerterrein aan het Entrepotdok. 
In 1 999 heeft de gemeenteraad van de Centrale Stad ingestemd met de 
startnotitie "Artis: uitbreiding derde fase"- Dit houdt onder meer in dot er een 
Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) moet worden opgesteld 
voor de betreffende locatie . 
In 2001 is een concept-SPVE gemaakt dot tot hevig verzet van bewoners uit 
de Plantagebuurt heeft geleid . Op 15 januari 2002 heeft het college van 
B&W daarom besloten om het concept-SPVE aan te passen. Noor aanlei
ding hiervan heeft Artis zijn Programma van Eisen herzien . 

Het stadsdeel heeft het aangepaste Programma van Eisen van Artis vertaald 
naar uitgangspunten die als basis dienen voor het nieuwe SPVE. De buurt 
voelt zich sterk betrokken bij de derde fase uitbreiding . Er is daarom een 
klankbordgroep opgezet waarin deze uitgangspunten uitgebreid besproken 
zijn. De raadscommissies Bouwen en Wonen en lnrichting Openbare Ruimte 
hebben op 22 oktober 2003 de uitgangspunten voor de derde fase uitbrei
ding besproken en voor kennisgeving aangenomen, bestaande uit de bouw 
van twee nieuwe dierenverblijven van respectievelijk 800m2 en l 800m2 en 
een multimediagebouw in de historische rooilijn van de Plantage Kerklaan, 
met een volume van 40 m x 25 m, met een maximale goothoogte van 9 m. 
Het gebouw is kleiner qua omvang en volume don het gebouw in het eer
ste SPVE en heeft geen commercieel karakter meer. De in 2004 door Artis 
ontwikkelde toekomstvisie voor de gehele dierentuin heeft ertoe geleid dot 
de functie van het multimediagebouw veranderd is in een dierenverblijf. De 
ruimtelijke uitgangspunten voor een gebouw op deze specifieke plek blijven 
echter onveranderd. 

Hoofdentree Artis 

Het huidige porkeerterrein bestemd voor de derde fose uitbreiding 



Het monumentale Kerbert-terras 

Monumentale bebouwing Plantage Muidergracht 

~ramma van Ellen 

1. 1. Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Dit SPVE is een verdere uitwerking van de in 2003 vostgestelde uitgongs
punten. Deze studie bevot een historische analyse (hoofdstuk 3 en 4) en 
een stedenbouwkundige analyse (hoofdstuk 5) van Artis ols onderdeel van 
de Plontogebuurt, welke hebben geresulteerd in het Stedenbouwkundig Pro
grommo van Eisen voor de derde fose uitbreiding (hoofdstuk 7). 
Deze studie bevot tevens een orchitectonische analyse van de Artisbebou
wing (hoofdstuk 6) die de basis vormt voor de welstondscriterio van het 
nieuwe dierenverblijf op de kop van de derde fose oon de Plontoge Kerkloon 
(hoofdstuk l 0). Ook wordt in het SPVE oondocht besteed oon de huidige en 
toekomstige verkeerssituotie (hoofdstuk 7) en milieu en orcheologie (hoofd
stuk 9). 
Zools is vostgelegd in de Welstondsnoto zijn voor dit dierenverblijf welstonds
criteria opgesteld vonwege de specifieke ligging in de stedenbouwkundige 
structuur en de bijzondere functie van het gebouw. De inpossing in het be
schermd stodsgezicht dient ols uitgangspunt met ols doel het behoud en het 
versterken van de historische stedenbouwkundige structuur. 
De Centrale Stad (ROIB) is verantwoordelijk voor de subsidierelotie met 
Artis en is tevens opdrachtgever van het stadsdeel Amsterdam-Centrum om 
een juridisch-plonologisch kader vast te laten stellen met ols doel de derde 
fose uitbreiding Artis mogelijk te moken . Een financiele porogroaf en plan
ning van het voorgestelde progromma maken tevens deel uit van dit SPVE 
(hoofdstuk 12). 

1.2. Bestuurlijke besluitvorming 
Een oontol punten uit het Progrommo van Eisen voor de derde fose is reeds 
bestuurlijk vostgelegd : 
• In de eerste herziening van het bestemmingsplon Plantoge en Muiderpoor

buurt e.o., vostgesteld door de gemeenterood in 1994, is de uitbreiding 
van Artis tot oon het water van het Entrepotdok vostgelegd in relotie met 
het verplootsen van de l l woonboten longs de kode van het Entrepotdok 
noor een nog onbekende locotie. 

•Op 26 juni 2001 heeft de commissie van Advies Milieu Openbore Ruimte 
en Beheer Binnenwoter van de centrole stod ingestemd met de onder
grondse porkeergoroge van 650 porkeerplootsen inclusief 20 busporkeer
plootsen . 



2. Beschriiving bestaande situatie 

2. 1. Ligging 
Artis is gelegen in de oostelijke binnenstad en neemt een groot gedeelte 
van de Plantagebuurt in beslag. De dierentuin wordt begrensd door de twee 
belangrijkste straten in de Plantagebuurt nl. de Plantage Middenlaan en de 
Plantage Kerklaan, het water van het Entrepotdok en de Plantage Muider
gracht. Het terrein van de derde fase uitbreiding omvat het huidige parkeer
terrein aan het Entrepotdok. 

2.2. Artis 
Artis is gesticht in 1838 als zoologisch genootschap Natura Artis Magistra 
en is de oudste dierentuin in Nederland. De historie bepaalt in grote mate 
het karakter van deze dierentuin en is zichtbaar in het tuinontwerp van Van 
Lunteren, uitgevoerd in Engelse landschapsstijl, de monumentale gebouwen 
longs de Plantage Middenlaan en de Plantage Kerklaan en een groot aantal 
monumentale dierenverblijven . 
In de huidige tijd worden hoge eisen gesteld aan dierenverblijven welke niet 
altijd passen binnen de historische structuur van de tuin en de monumentale 
dierenverblijven. Het oorspronkelijke gedachtegoed van een uitgebreide 
verzameling van dieren in een groot aantal kleine hokken is niet meer ac
ceptabel. Uitgangspunt voor de derde fase uitbreiding is don ook om de 
dieren onder te brengen in ruime diervriendelijke verblijven die het publiek 
in stoat stellen de dieren optimaal te ervaren. 
De eerste fase bestaat uit een natuurlijk landschap ge·lnspireerd op Afrika 
met een dierenverblijf opgenomen in het landschap en een additionele ho
recavoorziening. De tweede fase uitbreiding is gerealiseerd ten behoeve van 
servicefuncties, een verzorgingscentrum en het Algazellenverblijf. 

Derde ~ uitbnldlng Artis 

De oorspronkeliike monier von dierhouderii oo. zichtboor in de roofdiergolerii en 
de iisberenkooi 

Eerste fose uitbreiding 

Tweede fose uitbreiding 



De enfree naar het parkeerferrein 

Het parkeerferrein bestemd voor de derde fase uitbreiding 

De derde fase uitbreiding betekent voor Artis de laatste mogelijkheid om uit 
te breiden en zal warden bestemd tot een hedendaagse uitbreiding van de 
bestaande dierentuinstructuur met drie nieuwe dierenverblijven en een on
dergrondse parkeergarage. De ervaringen die zijn opgedaan bij de aanleg 
van de eerste en de tweede fase zullen warden meegenomen bij het ontwerp 
en de aanleg van de derde fase uitbreiding. 
Hoewel parkeergelegenheid noodzakelijk is voor het voortbestaan van Artis, 
is de ruimtelijke kwaliteit van het huidige parkeerterrein aan het Entrepotdok 
matig. Artis heeft op deze plek een onduidelijke beeindiging en een rom
melig karakter, terwijl deze plek aan het water veel mogelijkheden biedt voor 
een ruimtelijke verbetering. 



bebouwing werden kwaliteitseisen gesteld en om deze reden werd niet de 
gehele Plantage verkaveld voor woningbouw: 
De uitbreiding van Artis en de bouw van het Sint Jacobsgesticht in 1 866 
nemen een groat deel van het grondgebied in beslag. Een groat aantal the
aters vormden de formele voortzetting van de functie van uitgaansbuurt, die 
de Plantage altijd gehad heeft. De zes bouwblokken random Artis werden 
vanaf 1858 bestemd voor woningbouw. De grate, vierkante kavelblokken 
leenden zich namelijk uitstekend voor de wot luxere woningbouw, met grate 
tuinen. De huurders van de grand - de eigenaren van de tuinen - kregen 
van het stadsbestuur het eerste recht op koop . Dit leidde tot een levendige 
handel in tuinen, waarbij de prijzen stegen tot een veelvoud van de waarde 
van v66r het besluit tot bebouwing. Zo werd het mogelijk om een aantal 
aaneengesloten kavels te kopen en bebouwing in grotere bouwstromen te 
organiseren. Deze rationalisering van het bouwproces leidde in de Plan
tage tot een bebouwing die voor het overgrote deel uit grotere ensembles 
en seriebouw bestaat, wot betekent dot ze in een keer en onder eenzelfde 
architectuur zijn gebouwd. De Plantagebebouwing is over het algemeen rijk 
gedecoreerd en vaak in wit pleisterwerk uitgevoerd. Naast dit type woning
bouw werd een klein aantal stadsvilla's in de Plantage gebouwd, onder meer 
aan de Plantage Middenlaan. Tegen het einde van de negentiende eeuw 
was de Plantage bijna geheel bebouwd. De Plantage Middenlaan was breed 
genoeg voor het negentiende-eeuwse verkeer en de tram. Het wagenplein 
bij de Muiderpoort, werd in 1881 bebouwd met het aquarium van Artis. De 
Nieuwe Prinsengracht en een gedeelte van het huidige Entrepotdok werden 
gedempt, waarbij de laatste voor de aanleg van een goederenrangeerter
rein. In de loop van de twintigste eeuw kreeg de universiteit steeds meer 
grand in de Plantage in bezit. Vooral longs de Plantage Muidergracht breidt 
de universiteit sterk uit, waardoor een vrijwel aaneengesloten bebouwing 
ontstond longs de noordzijde van de gracht. 

3.4. Hortus en Artis 
De Hortus Botanicus was vanaf 1682 in de Plantage gevestigd . De Hortus 
had oorspronkelijk vooral een medisch-wetenschappelijke functie. Vanaf 
1 809 is in de Hortus een tijdlang de wilde-dierencollectie van Lodewijk Na
poleon gehuisvest geweest. 

Het voormalige goederenran

geerterrein aan het Entrepotdok 
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7. Verkeer 

7. 1. Gemotoriseerd verkeer 
Hiernaast is de huidige verkeerscirculatie aangegeven . De meest gebruike
lijke route naar de entree van het parkeerterrein bij Artis is vanaf de Plantage 
Middenlaan via de Plantage Kerklaan. Het uitrijden van het parkeerterrein 
vindt plaats in twee richtingen, t.w.:via de Plantoge Kerkloon en Plontage 
Middenlaan en via de Plontage Dokloon, Anne Fronkstroot en verder. 
De Plontoge Dokloon is ingericht voor eenrichtingsverkeer in de richting van 
de Anne Fronkstroot. De Henri Polokloon is ook eenrichtingsverkeer en wel in 
de richting van de Plantage Kerkloon. De overige wegen zijn alien ingericht 
voor tweerichtingsverkeer. 
Komende vonaf het Alexonderplein, vormt de route Plontoge Middenloon 
- Plontoge Kerkloon - Plontoge Dokloan een sluiproute voor het verkeer dot 
het Mr. Visserplein wil mijden . De tegenrichting komende vonuit de IJ-tunnel 
via Anne Fronkstroot, Plontoge Porkloon noor de Plontoge Midden loon wordt 
!evens ols sluiproute gebruikt. 
Op het kruispunt Plontoge Middenlaan - Plontoge Kerkloon en het kruispunt 
Plantage Middenlaan - Plontoge Porklaan staan verkeerslichtinstollaties. 
De Plantage Middenloon en de Anne Fronkstroot zijn zogenoomde gebieds
ontsluitingswegen en hebben een snelheidsregime van 50 km/h. De Pion
toge Kerklaan, Henri Polokloon, Plontoge Porkloon en Plontoge Dokloon zijn 
gecotegoriseerd ols wegen die deel uitmoken van een verblijfsgebied met 
een snelheidsregime van 30 km/h. 

7.2. Langzaam verkeer 
De Plontoge Kerklaan en Plontoge Middenloon maken deel uit van het 
hoofdnet Fiets. Beiden zijn drukke routes. Vonuit de Roetersstroot kon men 
via de Plontoge Kerkloon en de Nijlpoordenbrug noor het Entrepotdok en de 
Eilondenboulevord doorsteken. De Plantage Middenloon vormt een goede 
en snelle verbinding tussen het oostelijk deel van de stod en het centrum. 

7.3. Openbaar vervoer 
De Plontoge Middenlaon en de Plantoge Parkloon moken deel uit van het 
hoofdnet Openboar Vervoer. De tromroute maokt een lus, vonuit de Roe
tersstroat via de Plantage Kerkloon, de Plontoge Dokloon en de Plontoge 
Porkloon noor de Plontoge Midden loon en weer terug naor de Roetersstroot 

Huidige verkeerscirculatie 

Hoofdnet fielsroule via de Niilpaardenbrug 



Tramhalte Plantage Kerklaan 

Parkeerterrein Artis 

Laden en /assen Studio Plontoge 

Bestoand plonfsoen op de kop van de 
Plantage Kerkloan 

(lijn 6) . De lijnen 9 en 14 komen vanuit het centrum en goon via de Plantage 
Middenlaan naar het oosten van de stad. Er rijden geen buslijnen in deze 
buurt. 

7.4. Parkeren 
Het parkeren voor Artis gebeurt op eigen terrein. Bij erg hoge pieken, die 
weinig voorkomen, is dit parkeerterrein te klein voor het aanbod en wordt 
er in de buurt zelf of in de parkeergarage Anne Frankstraat (Markenhoven) 
geparkeerd . In de buurt rondom Artis is er voor de bewoners nagenoeg 
geen parkeerprobleem uitgaande van het feit dot bewoners overdag naar 
hun werk zijn als Artis open is en 's avonds in de Plantagebuurt voldoende 
parkeerplekken beschikbaar zijn. 

7.5. Toekomstige ontwikkeling verkeer en openbare 
ruimte 

Voor de hoofdingang van Artis aan de Plantage Kerklaan is behoefte aan 
meer ruimte voor de voetgangers en het fietsverkeer. In de huidige situatie 
halteren de touringcars voor de hoofdentree van Artis. Deze zullen straks 
in de parkeergarage staan. De tramhalte is te smal en de maatvoering van 
parkeren, fietsstrook en rijbaan is niet optimaal. Kortom er is behoefte aan 
een herprofilering van de straat. Zodra de parkeergarage van Artis is gerea
liseerd zal de Plantage Kerklaan worden geherprofileerd. Hierbij zullen de 
volgende randvoorwaarden warden gehanteerd: 
• de Plantage Kerklaan zal als een 30 km/h zonestraat moeten worden 

ingericht. Hierbij zal de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer de 
hoogste prioriteit krijgen, 

• het is bespreekbaar om de openbare parkeerplaatsen in de Plantage 
Kerklaan weg te halen . Deze plaatsen zouden don door middel van dub
bel gebruik in de parkeergarage van Artis terug dienen te komen, 

• voor Artis en het Verzetsmuseum dienen algemene invaliden-parkeer
plaatsen aangelegd te worden, 

• er dienen load- en losparkeerplaatsen voor alle aanwezige ondernemin
gen te warden gerealiseerd, 

• de autogarage aan de Plantage Kerklaan nr. 33/35 en de garages in de 
Plantage Doklaan dienen bereikbaar te blijven, 

• het is bespreekbaar om de trambaan te verleggen in combinatie met een
richtingsverkeer voor het autoverkeer, 



•in aansluiting op de Nijlpaardenbrug dient een goed fietspad aange
legd te warden met minimaal volwaardige fietsstroken longs de Plantage 
Kerklaan, 

• er dient een goede halte te warden gerealiseerd voor de tram ter hoogte 
van de hoofdentree, 

• de aanrijroute voor de Artisgarage zal plaatsvinden via de Plantage 
Kerklaan, de afrijroute via de Plontage Doklaan, 

• er zal geen verkeersaderoonsluiting gerealiseerd warden tussen de par
keergarage en de openbare weg, dot wil zeggen dot ter hoogte van de 
in- en uitrit van de parkeergaroge prioriteit zal warden gegeven aon het 
langzaam verkeer, 

• afhankelijk van de vorm van herinrichting zal op het terrein van Artis een 
fietsenstalling moeten warden gerealiseerd met een minimale capaciteit 
van l 00 fietsen, zo dicht mogelijk bij de hoofdentree, 

• er zal een structurering van het straatmeubilair plaatsvinden waarbij geen 
nieuwe objecten warden geplaatst, 

• het plantsoen op de kop van de Plantage Kerklaan nabij de Nijlpaarden
brug zol een groen karakter krijgen, waarbij de huidige opsplitsing van het 
fietspad zal komen te vervallen, 

• de bestaande bomen in de Plantage Kerklaan zullen warden gehandhaafd, 
waar mogelijk warden nieuwe bomen bijgeplaatst. 

T.z.t. zol hierover inspraak plaastvinden 

Bestaande in- en uitrit parkeerterrein Artis vormt !evens de locatie van de toekom
stige in- en uitrit naar de ondergrondse parkeergarage 



8.2. Savannepaviljoen 
Het Sovonnepoviljoen zol een moximool vloeroppervlok krij gen van 1800 
m2 in een bouwloog met een kosochtig en transparent korokter. Het povil 
joen dient vrij in het londschop te worden geplootst met een maxi mole bouw
hoogte van 15 m. Er zol een verbinding worden gelegd met een toekomstig 
nijlpoordenbossin op het terrein van de derde fose. 

8.3. Roofdierpaviljoen 
Het Roofdierpoviljoen zol een moximool vloeroppervlok krijgen van 800 m2 . 

Het poviljoen moet worden opgenomen in het londschop. 

Het Sovonne- en Roofdierpoviljoen zullen worden gesitueerd binnen het 
gebied zools is oongegeven op pogino 28. De poviljoens zu llen los van 
elkoor in de tuin worden geploatst en zullen niet het gehele gebied besloon, 
moor slechts de maximale vloeroppervlakten van respectievelij k 1800 m2 en 
800 m2 . 

8.4. Ondergrondse Parkeergarage 
De ondergrondse parkeergorage bevat 650 parkeerplaatsen, incl . 20 bus
plaatsen, welke in het weekend te gebruiken zijn als 80 autoporkeerplaatsen. 
Von de 650 parkeerplaatsen zijn 50 plaatsen bedoeld voor medegebruik van 
voste vergunninghouders, wooronder bedrijven. De 50 parkeerplootsen zijn 
te alien tijde (ook in het weekend en op piekdogen) toegankelijk voor deze 
vaste vergunninghouders. Er dient nader onderzoek plaots te vinden hoe en 
onder welke voorwaorden het medegebruik zol worden gerealiseerd. 
Het parkeren zol plaatsvinden in twee ondergrondse bouwlogen, woarbij bus
sen in de onderste bouwlaag worden gesitueerd. De entree van de parkeer
garage zol bestaan uit drie in- en uitritten, gelegen in het verlengde van de 
Plantage Doklaon. Uitgangspunt is dot de hellingbaan als buffer dient voor 
wachtend autoverkeer waordoor de Plantoge Kerkloan ontlast wordt. Het 
terrein boven op de parkeergorage dient een groene inrichting te krijgen. Dit 
betekent dot de porkeergaroge zodonig onder het maoiveld gesitueerd moet 
zijn dot volwaardige boomgroei mogelijk is. Er wordt prioriteit gegeven oan 
de Hoofdnet Fietsroute door de Plantage Kerklaan via de Nijlpoardenbrug, 
wot betekent dot de in- en uitrit van de parkeergaroge zodonig moet worden 
vormgegeven dot de veiligheid van de fietser is gewaarborgd. 

Denio 

Niilpoord 
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9.4. Water 
Voor de oonleg van de porkeergoroge zol woorschijnlijk gebruik worden 
gemookt van het polderprincipe. In dit gevol zol een vergunning worden 
oongevroogd op grond van de Wet verontreiniging oppervloktewoteren voor 
het lozen van vrijkomend grondwoter op het Entrepotdok bij de bouw van 
de porkeergoroge. Doornoost zol hemelwoter worden ofgevoerd noor deze 
grocht. 
Woor mogelijk zol Artis regenwoter opvongen en gebruiken voor sproeiwoter 
en ols oonvulling voor de diverse woterportijen. Het overige regenwoter zol 
worden ofgevoerd noor het oppervloktewoter. Momenteel wordt door Artis 
de totole woterhuishouding (inclusief woterkelders) onderzocht. In het defini
tief te kiezen woterhuishoudingsconcept zol de derde fase uitbreiding worden 
meegenomen. 

9.5. Bodem 
De bodem van de gehele Binnenstod is in meer of mindere mote veront
reinigd met voornomelijk koper, lood, zink, PAK en minerole olie vonwege 
vroegere bedrijfsmotige octiviteiten en ophoging met verontreinigd moteriool 
(sintels, puin, kooltjes en dergelijke). Het terrein van de derde fase uitbrei
ding zol naar verwachting geen uitzondering op deze regel zijn. Een eerste 
verkennend onderzoek is reeds uitgevoerd op dit terrein en wijst ook in deze 
richting . Nader onderzoek zol volgens de "Amsterdomse Richtlijn Verkennend 
Onderzoek" (ARVO) moeten plootsvinden. Er zol tevens een soneringsplon 
moeten worden opgesteld. De grond die vrijkomt bij het graven van de por
keergoroge zol indien mogelijk worden hergebruikt elders in de stod. Dit zol 
blijken uit de uitkomst van het ARVO onderzoek. 
Om grondverzet te loten plootsvinden dient nog een partijkeuring uitgevoerd 
te worden. De grond kon via het water worden aan- en afgevoerd om ver
keersoverlost noor de omgeving te beperken . 

9.6. Nestelvoorzieningen 
In de Plontogebuurt komen reeds gierzwoluwen voor. Woor mogelijk zullen 
in het ontwerp nestelvoorzieningen worden gemookt voor gierzwoluwen en 
mussen. 

Vader en zoon 

9. 7. Archeologische waarden 
Op Europees niveou is het Verdrag van Malta gesloten wot onlongs in 
werking is getreden . Hierdoor krijgt de archeologische afdeling van bureau 
Monumenten en Archeologie de mogelijkheid om, indien zij dit wensen, 
voorofgoond oon de werkzoamheden archeologisch onderzoek te verrichten 
op de bouwlocotie 
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Biilage B: Bestemmingsplan locaitie 
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Biilage C: Sondering 
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Biilage D: Potnpproef 
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Opdracht 
Plaut~ 

Proje<.:t 

142304 
: Amsterdam 
: Pornpproe parkccrterrein Artis 

5. CONCLUSIE 

- 8 -

Aan de hand van de resultaten van de pornpproef zijn de parameters in bet geohydrologische 

profiel (zoals gebruikt in het bemalingsadvies) als volgt aangepast: 

Tahe/ 5-1 Geohydrologische schemat1sering. 

,,,-ondlang geol·:ydro!og1schc cenhe1d ~eohvdrclu~ische o;uJ.m~ti:r pompproef 

\1311 IOI doorla.ntvermo6cn I wccrttand 

Im ~ NAP! [m + :\AJ'l lm/d) [<l] 

+ 1,0 (mnnivcl<l) -6 lvk:ial verstoordt: bo enlaag 250 "2 i;a 
10 kD = 10 

-{) -a \'l(er.stnnds laa~ 50 i.:: • 50 

-S -9 wadz;1ndpakkci 10 1 kD = 10 

-9 -12. wccrs1ands1aag ! 500 c.= 500 

-L2 -15 ~vatcrvoercnde 1ussenlaa2. 45 k0= 45 

-15 -1 9 weersundslaa~ c= 2 

-L9 -26 e.e.r.stc watcr,"Oer~nd oakkc.::t 85 kO:: SS 

-26 -32 eers!e schcidcr.<Jc laa!!ll• ,,, 
i! J Dt: ecrsle .s..;heldcmle fjag_ wordt in dcze s-itua1;e beschouw'-1 <ii dt geohydrologisc.he ho.sis 

Op basis van het uitgevoerde ''rondonderzoek (sonderingen) werd door derden een hogere 

weerstand voor de waterremrnende laag tussen circa NAP - 15 m en NAP -19 m verwacht dan 

2 dagen. Aangezien uit de interpretarie van de pompproef een weerstand van 2 dagen wordt 

1I afgeleid, ZOU dit kunnen betekenen dat de waterremmende laag op een of meer locaties binnen de 

bouwkuip minder goed is ontwikkeld. Uit de sonderingen blijkt dat de be treffende laag op een 

aantal plaatsen duidelijk zandig is ontwikkeld. Mogelijk is de sleeht doorlatende laag niet overaJ 

aaneengesloten aanwezig. Door lokale 'galen' in de waterremmende laag 1s de toestroom van water 

niet overal gelijk over het oppervlak van de bouwkuip. D e schernatisering volgens tabel 5-1 kan 

echter (als 'gemiddelde') voor de gehele bouwlruip worden aangehouden. 

1r M. H. B . kur ink (010 50 30 238) 
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Con lr. : h.t' ·' 
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Biilage E: Bodemonderzoek 
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Vermeer Milieutechniek BV 

2.3 Huidige en toekomstlge situatle 

Momenteel is de locatie verhard met asfalt en fungeert deze als parkeerterrein voor de bezoekers van 

de dierentuin Artis. De locatle is onbebouwd. 

Het voornemen bestaat om ter plaatse een geheel verdiepte tweelaagse parkeerkelder te realiseren 

welke ruimte bled! aan circa 650 auto's. De exacte dimenslonering is nog niet bekend. 

De onderzoekslocatie is gelegen in he! centrum van Amsterdam 

2.4 Voorgaande bodemonderzoeken 

Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie is door Oranjewoud een bodemonderzoeken 

uitgevoerd (kenmerk 25117.RAP BWM\25 d.d. mei 1994). Ult he! bodemonderzoek blijkt dat op het 

parkeerterrein in de bodemlaag van 0,0 tot circa 2,0 puin voorkomt. Op een aantal plekken word! tot 

circa 3,0 meter minus maalveld puin in lichte mate aangetoond. Uit de analyseresultaten blijkl dat in de 

grand verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK voorkomen. Deze verhogingen zijn naar alle 

waarschijnlijkheid te relateren aan het voorkomen van bodemvreemd materiaal in de bodem. 

Opgemerkt word! dat .het binnen het centrum van Amsterdam niet ongebruikelljk Is dat iicht tot sterk 

verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK voorkomen. 

2.5 Geo(hydro)loglsche situatie 

Voor de bodemgegevens en de geohydrologische inforrnatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland (Dienst Grondwaterverkenning TNO december 1979; Bijlage 1, 4 en 

15: Kaartblad 24 oost, 25 west/oost) en in onderstaande label samengevat. 

Tabel 1: Geohydrologisch schematisatie 

+1 / - 20 Middel ftjn tot ulterst fi]n zand 

Pakket deklaag 

-20 I -25 a -30 Malig tot uiterst grof zand 

1---~~-~~~--~~-- --~P_a_k_ke_t_eers~~~wa~tervoe~_r_en_d~pa~kk_e_t~~~~~~~~--~~~~~~ 

-25 a -30 / -30 a 35 Klei en veen (1• scheidende laag) 

De gemiddelde maaiveldhoogte is circa 1,0 m + NAP .De gemiddelde grondwaterstand bedraagt circa 

1,3 m -rnv . 

. Naast de onderzoekslocatie is aan de noordoostzijde een gracht aanwezig (Entrepotdok). De 

onderzoekslocatie Is niet gesltueerd in een grondwaterbescherrningsgebied . 

Er is geen informatie verzameld over de aanwezigheid van onttrekkingspunten in de omgeving van de 

onderzoekslocatie. 

6132051MBI09 - Verl<ennend bodemonderzoek Plantage Kerl<laen 38-40 Amsterdam - 26 september 2003 5120 
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Venneer Milieutechniek BV 

3 ONDERZOEKSOPZET 

3.1 Algemeen 

Op grond van de resultaten van het vooronderzoek is bepaald in hoeverre de bodem op de 

onderzoekslocatle verontrelnlgd kan zijn. 

De opzet van het bodemonderzoek is afgestemd op de Amsterdamse RichUijn Verkennend 

bodernonderzoek voor vooroor1ogsewijken en de voorgenornen werkzaamheden op de locatie. 

In het boorplan is rekening gehouden met de gedempte gracht op de locatie. Tevens zijn diepere 

bodernlagen onderzocht opdat een indruk verkregen word! van de kwaliteit van de grond welke vrijkomt 

bij de eventuele reallsatie van de parkeerkelder. 

Voor de locatie geld! de hypothese dat deze verdacht is op het voorkomen van zware metalen en PAK 

verbindingen. Tevens kunnen oliespots voorkomen gezien het gebruik van de locatie als rangeerterrein. 

3.2 Uitgevoerde werkzaamheden en chemlsche analyses 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgende de geldende NPR- en NEN-normen en richtlijnen. 

De boorwerkzaamheden zijn ultgevoerd in de periode van 20 augustus tot en met 27 augustus 2003. 

Op 29 augustus 2003 zijn uit de peilbuizen grondwatermonsters genomen. Een situatieschets met de 

plaats van de boringen en peilbuizen is opgenomen als bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn 

weergegeven in bijlage 3. 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het door Sterlab geaccrediteerde laboratorium van 

Alcontrol Laboratoria le Hoogvllet volgens de geldende NEN-normen en richtlijnen. 

Vetdwerkzaamheden 

In de volgende label zijn de aantallen verrichte boringen en geplaatste pellbuizen weergegeven. 

Tabel 2: Boringen en pellbuizen 

5 bortngen (001 Um 005) tot± 800 an-mv 

Tevens is de asfaltverharding onderzocht op teerhoudendheid. Hiervoor zijn een viertal asfaltkeren 

ge"inventariseerd en onderzocht door middel van een PAK marker. Een asfaltkern is d.m.v. een HPLC 

bepaling in het laboratorium geanalyseerd op PAK. De resultaten van het asfaltonderzoek zijn 

opgenomen in bijlage 9. 

613205/MB/09 - Verkennend bodemonderzoek Plantage Kerklaan 3840 Amsterdam - 26 september 2003 &120 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de resultaten van het verkennen bodemonderzoek word! het volgende geconcludeerd. 

De onderzoekslocatie heeft in het verleden een semi agrarische functie gehad. In een latere 

periode is de locatie in gebruik genomen als rangeerterrein van de Nederlendse Spoorwegen. In 

het verleden is op de locatie een gracht gedempt. Momenteel wordt de locatie gebruikt als 

parkeerterrein voor de bezoekers van het dierentuincomplex Artis; 

Uit de boorbeschrljvingen blijkt dat de bodemopbouw op de locatie heterageen van aard is; 

In de bodemlaag tot 2,0 m -mv warden licht tot sterke bijmengingen aangetroffen aan 

bodemvreemd materiaal (puin, slakken, grind, etc). Daze bodemlagen zijn licht tot sterk 

verontreinigd met zware metalen en PAK; 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt er geen eenduidlg verband Is tussen de mate van voorkomen 

van bodemvreemd materiaal en de aangetoonde vemogingen; 

Ter plaatse van de gedempte grachl, op een diepte van circa 5,5 tot 6,5 m -rnv, is de oude 

waterbodem te herkennen. Deze waterbodem is licht tot matig verantreinigd met zware metalen 

en licht verontreinigd met PAK-10. In de oude watergang zijn geen stortmaterialen 

waargenomen; 

In de ondiepe 1bodemlagen welke niet puinhoudend zijn worden geen verhoogde gehalten 

aangetoond; 

In de overige diepere bodemlagen van 3,0 tot 8,0 m -mv warden behoudens een lichte 

overschrijding van de streefwaarde aan kwik en lood geen verontreinigingen aangetoond; 

Ter plaatse van boring 28 is een sterke olie verantreiniging waargenomen. De verantreiniging is 

in de diepte tot de streefwaarde afgeperkt. De horizontale omvang is niet bepaald. De 

aangetroffen oliesoort duidt enigszins op een terpentine verontreiniging; 

Indian de gemiddelde analyseresultaten van de puinhoudende grandlagen warden getoetst aan 

het Bouwstoffenbesluit blijkt dat het hler mogelijk categorie 1 grand betreft. Het gemiddelde van 

de analyseresultaten van de niet puinhoudende grond bodemlaag tot circa 2,0 m -rnv en de 

diepere bodemlaag geeft als indicatie dat vrijkomende grand als schone grand hergebruikt kan 

word en; 

De onderzochte bodemlaag welke vermoedelijk de oude grachtbodem betreft is licht tot matlg 

verontreinigd. lndien de gehalten getoetst warden aan het Bouwstoffenbesluit betreft het hler 

mogelijk categorie 1 grand; 

De onderzochte asfaltkernen niet teerhoudend zijn en de indicatie is dat de asfaltverharding 

geschikt Is voor warm hergebruik; 

Naar aanleiding hiervan wordt het volgende aanbevolen. 
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Biilage G 

~ 

~ type treksterkte breuk- 0,1 % -rekgrens maximulc trekspanning knik in hct cr-£ -diagram 
rek 

tijdens het aanvangs- ten bchoeve van de ten behoevc van de 
spannen spanning ui1erstc grenstoestand bruikbaarheidsg:renstoc-

stand 

fptJrt:p fpu Epu fp<q> fp 0-po CJ pi 0,9fpu 6p(0,9t~.) 0,9f00"P »p(0 ,9fP•"I') 

Nfmm
2 N/mm2 %0 Nfmm2 Nfmm ' Nfmm2 N/mm 

2 N/mm' %0 Nlmm1 %0 

. ~3 0 staaf 1030 935 JS 835 760 790 750 840 4,20 925 4,63 

080 slaaf 1080 980 35 890 810 835 785 880 4,40 970 4,85 

· -
. 230 staaf 1230 1120 35 1080 980 985 895 1010 5,05 1105 \53 

. 670 draad 1670 1520 35 1440 1310 1325 12 15 1370 6,85 1505 7,53 

. 1770 draad 1770 1610 35 1520 1380 1400 1290 1450 7,25 I SlJS 7,98 

1860 slreng 1860 1690 35 1600 1450 1465 1350 1520 7,60 1675 8,38 

~ • :illt: s taalsoorten geldt E• = 200000 N/rnnl 

-

Mechanische eigenschappen voorspanstaal 

Tobe/ 2.5 uit Dictaat 'Voorgespannen beton', bladzijde 2- 19. De gegevens zijn ontleend aan NEN 6720 
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Resultaten tussenvloer 

Kno en Slaven 
4 3 

Slaven 
Staal Knoop Staafaansluit. 

b I b 
St Kl I NVM 
S2 Kt NVM 
S3 K3 NVM 

0 nl"'1llinnen 
Ooleaoina 

01 K2 
02 Kl 
03 I K3 
04 K4 

Profielen 
rofiel Profielnaam 

R1000x300 

Materialen 
ateriaalnaam 

Prolielvorm 
Profiel Ta s 
Pl Nee 

Be 

Uitgangspunten mechanicaberekening 
Lineair Elastische berekening uitgevoerd 

Staafkrachten B.G. - -

e 
NVM 
NVM 
NVM 

Knoop 

11.9 
11.9 

Knoop Profiel 
e 

K2 Pl 
K3 Pl 
K4 Pl 

Dichthei 
24.0 

Staal B.G. Mb Mveld x-Mveld Me 
Sl BG1 73.52 -58.6. 4.535 -0.00 
S2 BG1 -73.5< 18.3€ 3.93C -73.52 
S3 BG1 -73.5< 58.81 4.716 o.oc 

Opleoreacties IBGJ 
B.G. Ooleooino Knoop 
BG1 0 1 K2 

02 K1 
03 K3 
04 K4 

10.07.09 

. 12010 

I I 111] 

Prolielen Bel. Gevallen Bel. Comb. 
0 

I X-b Z-b X-e Z-e Lenote 
' 

0.000 -3.000 -7.860 -3.000 7.860 
0.000 -3.000 7.860 -3.000 7.860 
7.860 -3.000 15.720 -3.000 7.860 

x 2 Yr 
vast vas vri 
vast vast vri 
vast vast vri 
vasl vas vri 

Materiaal Hoe 
2.2500e-O B35 0 

Elast mod. Lin. Uitz. 
3.1000e+O 1 O.OOOOe-06 

Raatli Hoo 
Nee 0.00 

Staaf/Knoo 

S2-S3 
Sl 

x-MO x-MO Nmax Vb VMax I Ve 
1.571 DI -0.00 -56.12 -56.1211 37.41 
2.173 5.686 I 000 46.77 46.Ti1 -46.77 
1.571 I o.oc 56,12 56.121 -37.411 

)< 2 Mv 
0.00 -37.41 0.00 
0.00 -102.89 0.00 
o.oc -102.89 0.00 
O.OC -37.41 0.00 



Constructieve berekeni li2010 

Som 'Ian de reacli.es 0.0 -280.6 
Som van de las e 0.0 280.6 

Doorbuiainaen B.G. 
Staal B.G. Plaats Z"-YeIPI. Lokale Z'-verplJ Globale X-verot. Gfabale Z-veml 

S1 BG1 4.232 ·0.004~ 0.0000 -0.004~ 

S2 BG1 3.9:« 0.0003 O.OOU<. o_ooo;: 
S3 BG1 4.232 0.004~ 0.0000 0.0045 

Knoookrachten B.G. 
Staal B.G. Knooen TrekiOruk N) Vz M\ 

S1 BG1 B Kl Trek o.oc 56.1:: -73-~ 

E K2 Trek O.OC 37.41 -0.0C 
S2 BG1 B Kl Trek I 0.00 -46.77 73.5:1 

E K3 Trek 0.00 -46.77 -73.52 
S3 BG1 B K3 Trek I 0.0( -56.1< 73.~ 

E K4 Trek 0.00 -37.41 o.or 

Momentenlijn 

-56.12 

Dwarskrachtenlijn 

2 
10.07.09 



Constructieve befeJfalino I 

Projectomschr.: I 
Onderdeel: I 
Student nummer: I 

Resultaten dakvloer 

Kno n Staven 
3 

Staven 
Staal Knoop Staalaansluit. 

b b 
Sl Kl NVM 
S2 Kl NVM 
S3 K3 NVM 

Ooleooinoen 
Opleooino 

01 K2 
02 Kl 
03 K3 
04 K4 

Prolielnaam 
R 1 000x300 
R1000x350 

Material en 
ateriaalnaam 

835 

Ta s 
Nee 
Nee 

Be inwaard 

23.6 

Uitgangspunlen mechanicaberekening 
Lineair Elas\ische berekening uitgevoerd 

Staafkrachten B G 

e 
NVM 
NVM 
NVM 

Knoop 

I d 2010 
Alstoderen J .E . klein Gebbink 

!Project nr.: I 
IConstructeur. I 
IEenheden: m llN k:Hm 

Prolielen Bel. Gevallen Bel. Comb. 
2 0 

Knoop Proliel X-b Z-b X-e Z-e Lenote 
e 

K2 P2 0.000 -3.000 -7.860 -3.000 7.860 
K3 P2 0.000 -3.000 7.860 -3.000 7.860 
K4 P2 7.860 -3.000 15.720 -3.000 7.860 

)( 2 Yr 
vas vasl vri 
vas vasl vri 
vas vas' vri 
vas vas vri 

Materiaal 
2.2500e-O 835 

835 

Dichthei Elast. mod 
24.0 3.1000e+O 1 O.OOOOe-06 

Lin. Uitz.

1 

Be inalstand Richtin StaaflKnoo 

0.000 z S1 -S3 

Staal B.G. Mb Mveld x-Mveld Me x-MO x-MO Nmax Vb VMax Ve 
Sl BGl 145.8C -116.2" 4.535 -0.0C 1.571 DI -OOC -111.30 -111.30 74.20 
S2 BGl -145.80 36.45 3.930 -145.80 2.17< 5.68€ I o.oc 92.75 92.75 -92.75 
S3 BG1 -145.80 116.64 4.716 O.OC 1.571 I O.OC 111 .30 111 .30 -74.20 

Ooleqreaclies (BG) 
B.G. Opleqging Knooo __)( 2 M; 
BG l 01 K2 O.OC -74.2C 0.00 

02 K1 O.OC -204.05 0.00 
03 K3 O.OC -204.05 0.00 
04 K4 O.OC -74.2C 0.00 

10.07.09 
3 



Gonslrudie"le berekeninq I I itill 2010 ' 

Afstuderen J_E_ klein C-ebbinlt 
~ _....,.. - I Proiiedlll'_: I 

I . ,..- I 
IS!Udetli oommer: I F-eflheden: kn. kN. kNm 

Som van de reacties 0. -556-4 
Som van de asten 0. 556-4 

D . - n B.G_ 
Staal B_G_ Plaats Z'-verpL Lol<ale l"-verol Giobale X-verpL Globale Z-verpL 

S l BG1 4.23 -0.00Sl'i 0.0000 -0.005E 
S2 BG1 3_93 0Jl00'1 0.0000 0.000~ 

S3 BGl 4.232 0.0056 0.0000 0.005E 

KnooPkractiten B.G. 
Staal B.G. Knopen Trek/Druk N~ V2 M~ 

S t BG1 B K1 Trek o.oc 111.3C -145.8( 
E K2 Trek O.OC 74.2C O.OC 

S2 BG1 B K1 Trek o.oc -92.75 145.8( 
E K3 Trek O.OC -92.75 -145.8( 

S3 BG1 B K3 Trek O.OC -111.3C 145.8( 
E K4 Trek O.OC -74.2C o.oc 

Momentenlijn 

74.20 

l~r--.-

-74.20 
-111 .30 

Dwarskrachtenlijn 

4 
10.07.09 
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Bijlage J: bodemprofiel 

conusweerstand 
diepte grondsoort Grondprofiel laag sonderir wrijving• volumiek gewicht ( wrijving cohesie 

qc ge1al y dr y n cp c' 

(m tov NAP) (MPa) (kN/m3) (kN/m3) (") (kPa) 

mv 
zand 

~s O siltig 
10 1,3 19 21 30 0 

zand 
-1 siltig 

2 4 1,3 20 30 0 

zand 
-2 siltig 

3 10 1,3 21 30 0 
-3 

-4 zand 
zwak siltig 4 5 1,2 20,5 27 0 

-5 
veen 

-6 5 0,8 10 13 15 7,5 

-7 zand 
siltig 

-8 
6 1,5 1,3 20 27,5 0 

-9 

-10 klei 
siltig 

-11 7 1 2,7 17 17,5 10 

-12 
veen 8 1 8 13 15 75 

-13 zand 
vast 

-14 
9 40 1,5 22 40 0 

-15 

-16 
klei , venig 

-17 mati9 
2 7 16 15 2 10 

zand 
-18 siltig 11 20 1,5 21 32,5 0 

-19 veen 12 2 8 13 15 10 
zand 

-20 vast 

-21 

-22 
_ _J 

30 1,5 22 40 0 13 

effectieve spanning conus elasticiteitsmodulus 

laagwis. gemidd reducti afh v. a, genorm( afh v. a. 
sp cre en qc Eret Eso Eoed Eur 
(kPa) (kPa) (MPa) (Mpa) (Mpa) 

0,0 

19,0 

29,0 

56,5 

72,3 

76,8 

106,8 

124,3 
125,8 

167,8 

173,8 

190,3 
191,8 

227,8 

9,5 

24,0 

42,8 

28,3 

74,5 

91 ,8 

115,5 

125,0 

146,8 

170,8 

182,0 

191,0 

209,8 

2,5 25 

2,3 9,2 

1,8 18 

1,4 7 

1,3 1,04 

1,05 1,575 

0,9 0,9 

0,85 0,85 

0,7 28 

0,65 1,3 

0,6 12 

0,6 1,2 

0,6 18 

35 88 

25 58 

35 63 

30 42 

0,75 1 

25 26 

2 2 

0,75 0,64 

150 105 

7 5 

75 45 

1,00 0,60 

125 75 

88 263 

58 173 

63 189 

42 126 

1 3 

26 79 

2 5 

0,64 1,91 

105 315 

5 14 

45 135 

0,60 1,80 

75 225 

dwarscontr. 

Ko G R inter 

0,50 0,33 32,8 0,67 

0,50 0,33 21,6 0,67 

0,50 0,33 23,6 0,67 

0,55 0,35 15,5 0,67 

0,74 0,43 0,3 0 

0,54 0,35 9,7 0,67 

0,70 0,41 0,6 0,5 

0,74 0,43 0,2 0 

0,36 0,26 41,6 0,67 

0,74 0,43 1,6 0,5 

0,46 0,32 17,1 0,67 

0,74 0,43 0,2 0 

0,36 0,26 29,7 0,67 



Bijlage J: bodemprofiel noord 

conusweerstand 
diepte grondsoort Grondprofiel laag sonderir wrijving' volumiek gewicht [ wrijving cohesie 

qc getal y dr yn <jl c' 

(m tov NAP) (MPa) (kN/m3) (kN/m3) (") (kPa) 

mv 
grof zand 

gws 0 +puin/grind 
1b 10 19 20 32,5 0 

zand 
-1 schoon, matig 

-2 

-3 
2b 10 20 32,5 0 

-4 

-5 

-6 

-7 klei, siltig 

-8 

-9 
3b 1 2 17 17,5 10 

-10 

-11 I 
I 

-12 l_ 
veen 8 1 8 13 15 7,5 

-13 zand 
vast 

-14 
9 40 1,5 22 40 0 

-15 

-16 
klei, venig 

-17 
2 7 16 15 2 10 

zand 
-18 11 20 1,5 21 32,5 0 

-19 veen 12 2 8 13 15 10 
zand 

-20 

-21 
13 20 1,5 21 32,5 0 

-22 

effectieve spanning conusw elasticiteitsmodulus 

laagwis. gemidd reducti afh v. o, genormE afh v. o, 
sp 

(kPa) 

0,0 

19,0 

84,0 

122,5 
124,0 

166,0 

172,0 

188,5 
190,0 

223,0 

ae 

(kPa) 

9,5 

51,5 

103,3 

123,3 

145 

169 

180,3 

189,3 

206,5 

en qc 

(MPa) 

2,5 25 

2,2 22 

1 1 

0,8 0,8 

0,7 28 

0,6 1,2 

0,6 12 

0,6 1,2 

0,6 12 

Ere I Eso Eoed 

(Mpa) (Mpa) 

75 188 188 

75 165 165 

2 2 2 

0,75 0,6 0,60 

150 105 105 

7 4,2 4 

75 45 45 

1 0,6 0,60 

75 45 45 

dwarscontr. 

Eu, Ko G Rimer 

563 0,46 0,32 71,2 0,67 

495 0,46 0,32 62,7 0,67 

6 0,70 0,41 0,7 0,5 

1,80 0,74 0,43 0,2 0 

315 0,36 0,26 41,6 0,67 

13 0,74 0,43 1,5 0,5 

135 0,46 0,32 17,1 0,67 

1,80 0,74 0,43 0,2 0 

135 0,46 0,32 17,1 0,67 



Bijlage J: parameters ballastgrond 

ballastgrond 
conusweerstand 

diepte grondsoort Grondprofiel laag sonderir wrijving' volumiek gewicht ( wrijving cohesie 

(m tov NAP) 

mv 
zand 

gws o 

qc getal 

(MPa) 

y dr yn 

(kN/m3) (kN/m3) 

16 19 

'I' c' 

(") (kPa) 

30 0 

effectieve spanning con us elasticiteitsmodulus 

laagwis. gemidd reducti afh v. a.genormE afh v. a. dwarscontr. 

sp cre en qc Eraf Eso Eaad Eu, Ko G 

(kPa) (kPa) (MP a) (Mpa) (Mpa) 

0 25 

o,o.---~-r~----.~~-r~~-r-~~r-~-r-~-r~~r-~--.~---, 

141,0170,5 1,3 33 33 98 0,50 0,33 12,2 
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effectieve spanningen bodemprofiel zuid 

laag volumiek gewicht grand 
y dr y n 
(kN/m3) (kN/m3) 

I 
19 21 

2 20 

3 21 

4 20,5 

5 13 

6 20 

7 17 

8 13 

9 22 

10 16 

11 21 

12 13 

13 22 

effectieve spanning 
laagwis. gemiddeld 
sp cre 
(kPa) (kPa) 

0 

19 

29 

56,5 

72,25 

76,75 

106,75 

124,25 
125,75 

167,75 

173,75 

190,25 
191,75 

227,75 

9,5 

24 

42,75 

64 ,375 

74,5 

91 ,75 

115,5 

125 

146,75 

170,75 

182 

191 

209 ,75 

waterspanning gronddruk 

0 0 

0 19 

10 39 

20 

30 
91 ,5 

40 

50 122,25 

60 
141,75 

70 

80 

90 
201 ,75 

100 

110 

120 244,25 
250 ,75 

130 

140 

150 

160 327,75 

170 343,75 

180 
375,25 

190 381 ,75 

200 

210 

220 447,75 



effectieve spanningen bodemprofiel noord 

laag volumiek gewicht grand 
y dr y n 
(kN/m3) (kN/m3) 

19 20 

2 20 

3 17 

13 4 
l 
I 

5 22 

6 16 

7 21 

8 13 

9 21 

effectieve spanning 
laagwis. gemiddeld 
sp cre 
(kPa) (kPa) 

0 

19 

84 

122,5 
124 

166 

172 

188,5 
190 

223 

9,5 

51,5 

103,25 

123,25 

145 

169 

180,25 

189,25 

206,5 

0 0 

0 19 

10 

20 

30 

40 

50 

60 
149 

70 

80 

90 

100 

110 

120 242,5 
249 

130 

140 

150 

160 326 

170 342 

180 
373,5 

190 380 

200 

210 

220 443 
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Biilage K 

1 
Figuur K. 7: Funderingsplan bergloods aan de plantage doklaan 

Figuur K.2: Roofdierengalerij 
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Biilaqe L 

L. l Output tabel 
Referentiepunten 

Out~ut table ~hase 4 Linkerzijde Rechterzijde 

'A B c D E F G H J K L units 

38 158 165 1097 1575 4590 4267 4729 4724 4219 3463 

Deformations 
horizontal ux 3,028 3,027 13,486 13,484 -15,629 -15,634 -11 ,294 -8,132 mm 
vertical uy -3 ,578 -3,840 -18,93 6,41 5,790 -10,49 -11, 115 -8,298 mm 

Bending moment Mm ax 1110 1290 kNm/m 
Strut Force Nm ax 208 241 ,2 kN/m 

Referentiepunten 
Out[!ut table ~hase 6 Linkerzijde Rechterzijde 

A B c D E F G H J K L units 

38 158 165 1097 1575 4590 4267 4729 4724 4219 3463 

Deformations horizontal ux 7,615 7,608 26,745 26,888 24,373 12,122 -13,402 -26,264 -28,797 -28,812 -24,764 -15,609 mm 

vertical uy -11 ,845 -12,324 -51 ,429 3,056 -19,785 -8,237 -5,215 -14,806 2,425 -24,331 -25,058 -17,348 mm 

Bending moment Mm ax 1880 2100 kNm/m 

Strut Force Nm ax 411,6 442,1 kN/m 

Referentiepunten 
Out[!ut table ~hase 8 Linkerzijde Rechterzijde 

A B c D E F G H J K L units 

38 158 165 1097 1575 4590 4267 4729 4724 4219 3463 

Deformations horizontal ux 6,383 6,831 26,100 26,230 24,563 11 ,612 -13,550 -28,867 -28,632 -28,680 -24,890 -15,65<1 mm 

vertical uy -12,644 -13,284 -53,718 1,363 -48,397 -48,307 -40,882 -42,602 0,421 -26,288 -26,319 -17,681 mm 

horizontal t:.ux 0,190 -0,510 -0,148 -2,603 mm 

vertical t:.uy -28,612 -40,070 -35,667 -27,796 mm 

Bending moment Mmax 1770 2010 kNm/m 

Strut Force Nm ax 401,3 438,9 kN/m 

J.E. klein Gebbink - 50492033 



Ontwerp Folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis - Bij/age 

L.2 Deformed Mesh 

Deformed mesh Deformed mesh 

&b'en~ total disp!M:em~n t 37,89,.10-l in &b"em@: total displacement 37,16"10 3 m 

DefomMdmuh Deformed mesh 

Extreme to tal displacement 61,10''10-1 m Extreme total displacemen t 3S . s~r10· 3 m 

-4mah Dehnnitdrwedl 

Ex~ total d"~t 62,89'10·3 m Ex trttn.e total displacemrnt 57,.81"' 10"1 m 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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L.3 Plastic Points 

Phase l '. Huidige situotie 

Phase 4: Gehele ontgraving 

--, 
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Phase 6: Polderpeil 

Phase 8: Fundering 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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L.4 Bending Moments 

Fase 4: 

Mmax =lllOkNmlm M"'a.' =1290kNmlrn 

Fase 6: 

Mmax =1880kNmlm M rrm = 2 lOOkNml m 

Fase 8: 

M,= = 1770kNm Im Mmax = 2010kNml m 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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Biilage M: Uitvoering programme Plaxis 
(24) 

M.l Input 

Voor het uitvoeren van de benodigde berekeningen, zal aJlereerst een model moeten 
warden gerealiseerd. Dit model moet de werkelijke situatie zoveel mogelijk benaderen. 
HieNoor zijn d iverse gegevens nodig, zoals materiaaleigenschappen en dimensies. die samen 
een realistisch model vormen. 

Bodemprofiel 
Ten eerste is er een bodemprofiel bepaald van de locatie. Deze is reeds samengesteld in 
hoofdstuk 7. Het resultaat hieNan is te vinden in bijlage J. De waordes uit deze tabel kunnen 
later warden ingevoerd in het berekeningsprogramma plaxis. 

Geometrie "-
Hierna is het van belong een geometrie te bepalen. Aon de hand van het ontwerp van de 
bouwkuip zullen de globale dimensies van het te onderzoeken gebied warden bepaald. 
Hierbij bestaat tevens de mogelijkheid slechts de halve bouwkuip te beschouwen. indien het 
grondprofiel symmetrisch zou zijn. Ook buiten de bouwkuip zal een deel van de grand 
moeten warden meegenomen in de berekeningen. De dimensies van de te onderzoeken 
gronddoorsnede d ient zodanig te zijn dot aan de randen van de geometrie de invloed van 
de bouwkuip minimaal zou moeten zijn. 

Soi/clusters ~ 
In deze basisgeometrie. kunnen de bodemlagen warden ingevoegd. Door middel van 
geometrie-lijnen kunnen clusters warden gecreeerd. De dikte van elke la ag is reeds bepaald 
en stoat vermeld in de tabel in bijlage J. Hierna kunnen tevens materiaaleigenschappen aan 
de clusters warden toegekend. Ook deze eigenschappen zijn in de zojuist genoemde tabel 
te vinden. Een uitgebreide beschrijving van de diverse materiaaleigenschappen is terug te 
vinden in hoofdstuk 7. 

0--0 

Plates and anchors 
Nu kunnen andere objecten aan het model warden toegevoegd. De zogenoemde 'plates· 
en 'anchors·. Objecten die reeds aanwezig zijn, zoals (de fundering van) belendende 
bebouwing, moor ook objecten die onderdeel zijn van het ontwerp. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld grondkeringen of groutankers. Aon deze objecten kunnen wederom 
materiaaleigenschappen warden toegekend. De eigenschappen van aanwezige objecten 
kunnen aan de hand van bijvoorbeeld oude bouwtekeningen warden uitgerekend. 

ill 
Interface ffi 
Dan is het tijd om interfaces aan te brengen. Dit geeft aan wot de interactie is tussen het 
bodempakket en objecten zoals grondkeringen. De grand kleeft namelijk vaak wot aan de 
objecten, moor is er niet compleet aan gefixeerd. Hoe groat deze interactie is, kan warden 
ingevoerd bij de materiaaleigenschappen van de grand. De waorde van R;nter wordt nader 
besproken in poragraaf 8.2.4. 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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Loads ID 
Zadra de geometrie compleet is, kunnen bek:Jstingen worden aangebracht. Deze 
belostingen kunnen zowel bestaande als nleuw onfworpen b elastingen zijn. In een later 
stadium, de calculatie, zullen meedere fases ~ orden onderscheiden waar gekozen kan 
ward en of de belastingen 'aan ' of 'uit' staan. 

&Jundary Condffions II II 
De geometrie moet nu nog warden voorzien van randvoorwaarden. Hiermee warden de 
vrijheidsgraden van de randen van de geometrle beperkt. De geometriepunten longs de 
randen kunnen warden vastgezet index en/of de y richting. In een standaard model, is de 
onderrand in beide richtingen gefixeerd. De randen ao n de zijkant warden enkel gefixeerd in 
horizontale richting, de x-richting. In y-richting kan het grondpakket zich dus nog 
samendrukken . 

Mesh ~ 
Als ook alle randvoorwaarden en materiaalelgenschappen aan de geometrie zijn 
toegevoegd. kan de mesh van het model gegenereerd warden. Een mesh is het 
karakteristieke onderdeel van een eindige-elementen-rnethode berekening . De geometrie 
wordt in een aantal driehoeken verdeeld, zodat ve rplootsingen en rotaties kunnen warden 
berekend. Voor de theoretisc he achtergrond van de eindige elementen methode wordt 
verwezen naar de manuals van plaxis. 

M.2 Pressures 

+ Initial conditions 
Initial conditions 
In het volgende input scherm warden de grond- en waterspanningen bepaald. Door 
randvoorwaarden zoals het niveau van de grondwaterstand aan te geven. kunnen deze 
spanningen bepaald warden . 

++ 
Phreatic level "?' en waterpressure + 
Zoals reeds genoemd kan nu de grondwaterstand warden ingevoerd. Hierbij goat het om de 
beginsituatie. Eventuele veranderende waterniveaus kunnen tijdens 'calculate' (zie 
paragraaf x.2.3) warden aangeven. Aon de hand van de grondwaterstand . zal plaxis de 
waterspanningen bepalen. 

++ 
Groundpressure + 
Aangezien de waterspanningen zijn bepaald kunnen nu ook de grondspanningen en dus 
ook de effectieve spanningen warden bepaald. Het model is nu compleet en het volgende 
plaxis-onderdeel kan warden opgestart. 

M.3 Calculate 

+ calculate 
Calculate 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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Voar dat het model doorgerekend ko n worden, zullen eerst de diverse fases gedefinieerd 
moeten warden. Hier kon de volgorde van uitVoering warden vastgelegd, d'oor de diverse 
elementen in het model 'aan· o f 'uit' te zetten. Denk hierbij dus aan grondkefingen. 
belastingen moor ook aan g rondclusters. Ook kunnen ondere materiaaleigenschappen oon 
een object warden toegevoegd . Deze waardes dienen don wel reeds in de geometrie input 
ingevoerd te warden. 

Phase I c::::::.Ii~f.!.n..~.·:·_·:·:;:::.-.-.-.-.-.-.-JI 
Het aantal fases dot gedefinieerd moeten warden, is afhankelijk van het ontwerp. De 
uitvoering van de bouwkuip zal grotendeels al vast moeten liggen. Elke fase is een 
momentopname uit de uitvoering van de bouwkuip, waarin nieuwe objecten of belastingen 
zijn toegevoegd of verwiJderd. Het is de took van de constructeur om te lbepalen, op welke 
tijdstippen deze momentopnamen gemaakt zullen warden. 

+ calculate 

Zadra 'calculate' wardt aangeklikt, begint Plaxis met de berekening van het model. 

M.4 Output 

Zadra het scherm 'output' wordt weergegeven, wordt de vervarmde mesh van het model 
zichtbaar. 

Nu kan er gekozen warden voar het tonen van versc hillende resultaten. Deze warden 
onderverdeeld in Deformations en stresses. Deze output zal geanalyseerd warden in 
paragraaf 8.5. 
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