
Monitoring vindt ploots om 3 redenen:
- Bewoking controctueelofgesproken bouwprestotieverplichting von de oonnemer wot

betreft de omgevingsbeihvloeding,
- lnformotiebron tijdens de uitvoering m.b,t. vervormingen in de nobije omgeving en

zonodig bijsturen von bouwprocessen (indien uit de monitoringsdoto blijK dot dot
noodzokelijk is),

- Beoordeling schode oon ponden ten gevolge von de NoordZuidlijn (uridische
oflrondeling schodecloims).

Vonuit de zoolwordt gevroogd of het proces omkeerboor is, De heer Koolberg ontwoordt
dot zich oltijd colomiteiten voor kunnen doen, ook ol ocht hij die kons nihil, Vervolgens
wordt de vroog gesteld of de met de oonnemer ofgesproken bouwpresïotie-
verplichtingen openboor zijn, De heer Koolberg neemt oon dot deze openboor zijn, wont
de gemeenterood moet er een okkoord op geven.

Het invloedsgebied von de boortunnel is vostgesteld op 35 meter oon weerszijden von de
boortunnel, Het invloedsgebied von de stotions is vostgesteld op 70 meter oon weervijden
von de toekomstige stotions. Buiten die 70 meter is ook een bufferzone von 35 meter
vostgesteld, ln deze buffezone worden meetbouten in de gevels geplootst en vinden
hondmotige metingen ploots. Buiten het invloedsgebied wordt de kons op vezokkingen
kleiner don I millimeter geocht (oon het einde von het bouwproces).

Aonnemer Sol Doto/Grontmij voert de monitoringsopdrocht uit. Voor de monitoring
worden op elk pond in het invloedsgebied meetspiegels geplootst. Doornoost worden
enkele -totolstotions'geplootst, die de bewegingen von de ponden inmeten, De 'totol
stotions- zijn ronddrooiende meetinstrumenten in stolen kostjes, lnmiddels zijn de
meetspiegels ol geplootst, Binnenkort worden de 'totol stotions' ofgesteld en de
stroomoonsluitingen gemookt en doorno wordt het systeem in werking gesteld.

Het monitoringssysteem moet drooien voordot met de bouw von de stotions en de oonleg
von de boortunnel wordt begonnen. Tusen nu en de stort von de bouw kon het systeem
gecontroleerd en eventueel bijgesteld worden (bijvoorbeeld oonpossingen o.g.v. het
verschiltussen de bewegingen dog en nocht of bij zon en kou). Er vinden nu ol
werkzoomheden in het koder von de Noord/Zuidlijn ploots (de zogenoomde Tijdelijke
Mootregelen. het verleggen von kobels en leidingen om de toekomstige stotionslocoties
'functievrij'te moken), moor deze werkzoomheden veroorzoken geen zettingen. Het
monitoringsysteem zol doordrooien zolong ols nodig blijkt te zijn, moor minimool tot 1 joor
no de bouwwerkzoomheden woorbijzich verzokkingen voor kunnen doen (ruwbouwfose).
Als no 1 joor blijkt dot het stobiele niveou nog niet is bereikt, don wordt door gemonitord.

Uit de zoolwordt de vroog gesteld hoe de verzokkingen per pond worden gemeten, ols
olles geleidelijk oon evenveelzokt en ook de meetkosten evenveelmeezokken, De heer
Koolberg ontwoordt dot de meetopporotuur ook verder kon kijken noor een vost
referentiepunt, De gemeten woorden worden verrekend met het referentiepunt. Dit verder
gelegen referentiepunt ligt buiten het invloedsgebied en ligt dieper don de funderingen
von de ponden (- 50 meter).

Een bewoner uit de zool stelt de vroog of er geen trillingen en vezokkingen meer worden
verwochï ols de nieuwe metro eenmool rijdt, De heer Koolberg ontwoordt dot om de
stotions mossieve constructies worden gemookt, bestoonde uit dikke wonden (ruim 1,40
meter dik plus een exlro loog von 0,ó meter) en een dikke vloerploot (2 tot 3 meter), De
trillingen von de mefro die hier doonijdt blijven binnen de toegestone normen. De
wonden von de boortunnelzijn minder dik. Door wordt nog oonvullend onderzoek
gedoon noor de overdrocht von trillingen. Mocht blijken dot op bepoolde locoties de
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trillingen te groot worden, don kunnen op die plekken rubberen motten worden
oongebrocht.

4. De lechnische en proktische gevolgen voor de gebruiker/eigenoor no loekenning von
funderingsklosse lV

De heer de Vries (Dienst Binnenstod Amsterdom) goot in zijn presentotie in op de vrogen
woorom nieuwe funderingen geplootst moeten worden, hoe dot in zijn werk goot en wot
de effecten kunnen zijn op de belendende ponden,

Nieuwe funderingen worden geplootst ols de eigenoor dot wil (bijvoorbeeld bijeen
verbouwing) of ols dot krochtens de Woningwet moet, Dot lootste is het gevolwonneer
de technische stoot von de fundering niet meer voldoet oon een door de wetgever
opgelegd minimum niveou von constructieve veiligheid, Doï niveou stoot omschreven in
de ortikelen 73 (woningen) en 289 (ondere gebouwen) von het Bouwbesluit. Het niveou
moet getoetst worden,

Vervolgens loot de heer de Vries enkele dio's zien von slechte funderingen en legt hij uiï
hoe het moken von een nieuwe fundering in zijn werk goot. De nieuwe funderingspolen
worden noost de oude funderingen gezet. Don wordt een dikke betonploot over de
nieuwe polen vostgezet in de bouwmuren boven de oude funderingen, zodot het
gewicht von het totole pond vio de bouwmuren en de nieuwe betonploot noor de
nieuwe polen wordt overgebrocht. Er kunnen zich2 situoties voordoen:
- de belending heeft een eigen bouwmuur
- de belending deelt de bouwmuur met het perceelwooronder een nieuwe fundering

wordt gemookt,

Als de belending een eigen muur heeft, doen zich in principe geen technische problemen
voor, mits de nieuw te moken polen niet het invloedsgebied von de bestoonde polen von
de belendende (eigen) bouwmuur doorkruisen. Dit probleem is eenvoudig op te lossen
door de nieuwe polen zo te plootsen dot ze niet door het invloedsgebied von de
bestoonde polen goon,

Als de belending geen eigen bouwmuur heeft, is de fundering het medium dot zich
bevindt tussen het cosco en de droogkrochtige grondloog, Als dit medium wordt
vernieuwd zonder dot er wijzigingen in het concept worden doorgevoerd, zol dit voor de
belending geen gevolgen hebben (mits de rest von de fundering von de belending in
representotieve stoot is).

Een bewoner uit de zool vroogt hoe het kon dot von 2 belendende ponden met een
gemeenschoppelijke bouwmuur het ene pond funderingsklosse lll heeft gekregen en het
ondere pond funderingsklosse lV, De heer de Vries ontwoordt dot in dot gevol de
gemeenschoppelijke bouwmuur niet het doorsloggevende element bij het bepolen von
de closificotie geweest is, wont onders hodden beide ponden funderingsklose lV
gekregen,

5. De bijdrogeregeling voor cosco-Íunderingsherstel

De heer Kuyper (Gemeentelijk Grondbedrijf Amsterdom) deelt een kopie von de
bijdrogeregeling voor funderingsherstel uit, die op 8 juni 2000 is vostgesteld, De
uitgongspunten bij het opstellen von de bijdrogeregeling zijn gereloteerd oon de
bijdrogen von de stodsvernieuwing, Vervolgens goot de heer Kuyper in op de 4
funderingsklossen die door Bouw- en Woningtoezicht von de Diensï Binnenstod Amsterdom
en von de stodsdelen en door het Schodebureou Noord/Zuidlijn worden gehonteerd:
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- Funderingsklosse l: goed (nieuwbouw)
- Funderingsklosse ll: redel'rjk (hondhovingstermijn 2540 joor)
- Funderingsklosse lll: motig (hondhovingstermijn 15 joor)
- Funderingsklosse lV: slecht (fundering dient direct oongepoK te worden).

ln opdrocht von het Projectbureou Noord/Zuidlijn voert het Grondbedrijf met betrokken
huiseigenoren/huurders overleg over het noodzokelijke funderingsherstel. Dot gebeurt op
bosis von het odvies von het Schodebureou Noord/Zuidlijn. Het Schodebureou stelt een
ropport op zodro het cosco-funderingsonderzoek is ofgerond en de gegevens zijn
venverkt, Het Grondbedrfif neemt contoct op met de eigenoren/huurders von de ponden
woor funderingsherstel noodzokelijk is (funderingsklosse l\), Het cosco-funderingsherstel bij
ponden met klosse lV dient ploots te vinden voordot de bouwoctiviteiten voor de oonleg
von de Noord/Zuidlijn in de buurt von het betrokken pond von stort goon,

Het Grondbedrijf Amsterdom honteert 4 uitgongspunten:
- Kwoliteitsklosse lV: cosco- funderingshersïel is direct noodzokelUk (ook zonder de

oonleg von de Noord/Zuidlijn),
- De gemeente is door het onderzoek op de hoogte von de slechte fundering von het

pond,
- De eigenoor is verontwoordelijk voor de stondzekerheid von het pond.
- Een gemeentelijke bijdroge in de funderingsherstelkosten ligt in de rede, Het ombtelijk

uitgongspunt voor de bijdrogeregeling is gereloteerd oon de bijdroge
Stodsvernieuwing.

De eigenoor of huurder von het pond met funderingsklosse lV heefi recht op de
bijdrogeregeling. De bijdrogeregeling geldt onder 4 voorwoorden:
- Funderingsherstel is volgens het odvies von het Schodebureou Noord/ZuidlUn

noodzokelijk,
- De kosten zijn rechtstreeks het gevolg von het uit te voeren cosco-funderingsherstel

(overeenkomstig het odvies von het Schodebureou),
- Funderingsherstel dient ploots te vinden door 'l of meer oonnemers met de vereiste

(vestigin gs) vergun ningen.
- Funderingsherstel dienst ploots te vinden vóór oonvong von de bouwwerkzoomheden

voor de Noord/ZuidlUn.

De heer Kuyper merkt op dot iedere oonnemer die bij de Komer von Koophondelstoot
ingeschreven in stoot moet zijn het funderingsherstel uit te voeren. De keuze von de
oonnemer en de funderingsherstelwerkzoomheden zijn de verontwoordelijkheid von de
eigenoor von het pond, Vonuit de zoolwordt gevroogd oÍ er voldoende oonnemers te
vinden zijn om de funderingsherstelwerkzoomheden op tijd of te hebben. De heer Kuyper
ontwoordt doï dot zijns inziens mogelijk moet zijn. Bewoners uit de buurt zouden ook
gezomenlijk een oonnemer oon kunnen stellen, zodot het werk ochter elkoor en snel
gebeurt,

De heer Wossenberg geeft oon dot hij meerdere oonnemers heeft gebeld, moor dot deze
dit joor volzitten. Het zol dus moeilijk zijn om de herstelwerkzoomheden nog voor l
september 2001 ofgerond te hebben. De oonnemers kunnen welexternen inhuren, moor
doormee wordt het werk duurder. De heer Kuyper weet dot er nog oonnemers zijn die wel
ruimte hebben. Bewoners kunnen hiernoor informeren bij het Grondbedrijf of bU de heren
Punt. Jonsen en Geuzinge (die door het Grondbedri)tzin ingehuurd om het cosco-
funderingsondezoek/herstel longs het trocé te begeleiden). Ook kunnen bewoners voor
een richtprijs (normbedrog) voor de herstelwerkzoomheden terecht bijhet Grondbedrijf.
Eigenoren kunnen deze richtprijs gebruiken in het overleg met/de keuze von de
oonnemer. De heer Ponne (Dienst Binnenstod Amsterdom) merK op dot het ook mogelijk
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is om de vroog noor een oonnemer bij een constructeur neer te leggen, die een heel
netwerk von oonnemers om zich heen heefi. Volgens de huidige plonning goot de bouw
von de stotions en de oonleg von de boortunnel begin 2OO2von stort, dus de eigenoren
hebben tot jonuori 2OO2 de tijd om hun funderingsherstel te loten doen.

De heer Horm merkt op dot bewoners moor 9 moonden de t'ljd hebben om hun
funderingsherstelwerkzoomheden te loïen verrichten. Als bewoners het funderingsropport
eerder hodden ontvongen, hodden zij meer tijd gehod. Hij vindt dot de problemen
doormee noor de bewoners zijn geschoven, Volgens de heer Kuyper is het heel goed
mogelijk om in die 9 moonden funderingsherstel ploots te loten vinden,

De bijdrogeregeling geldt voor de volgende kosten:
- Cosco-funderingswerkzoomheden (de constructeur en/of orchitect, leges, verhuizing,

tijdelijke huur huisvesting en/of opslog)
- Herstel von de oord- en nogelvoste inrichting (verhuizing, tijdelijke huur huisvesting

en/of opslog)
- Verhuiskostenbewoners,

De hoogte von de voorgestelde bijdroge voor funderingsherstel is ols volgt:
Bij een oppervlokte tot I20 m2: I /3 deel von de kosten*
Bij een oppervlokte boven 

.I20 
m2: I/a deelvon de kosten (voor het deel boven 

.l20 
m2)*

* Kosten boven de / 2,500,- per m2 komen niet voor een bijdroge in oonmerking,

De hoogte von de voorgestelde bijdroge voor herstel von de stobiliteit von het cosco is ols
volgt: I /3 von de kosten tot / ó3.000,- met een moximum von Í 21 .OOO,-- incl. BTW

De hoogte von de voorgestelde bUdroge voor het herstelvon de inpondige inrichting (von
de ols zodonig in gebruik zijnde bedrijfs- of winkelruimte) is ols volgt: 50% von de
herstelkosten von de oord- en nogelvoste inrichting met een moximum von / 125.000.--
excl. BTW, De BTW wordt niet vergoed,

De hoogte von de voorgestelde bijdroge voor de verhuiskostenvergoeding von bewoners
is, conform de 'Regeling Íinonciële tegemoetkoming oon bewoners in verhuis- en
herinrichtingskosten 1997', moximool / .l5.000,--,

De uitbetoling von de bijdroge voor fundering, cosco en inrichting geschiedt in 2
termijnen:
- l" termijn t507" bijstort herstelwerkzoomheden
- 2" termijn +5O7" - bij gereedkoming von de werkzoomheden

- nodot olle focturen, betoolbewijzen e.d. zijn overlegd en kopieèn
hiervon zijn ofgegeven en goedgekeurd.

De uitbetoling von de bijdroge voor verhuiskosten geschiedt (conform de Regeling
finonciële tegemoetkoming oon bewoners in verhuis- en herinrichtingskosten 1997, ortikel
11) in 2 termijnen:
- l" termijn t50% bijontruiming von de woning
- 2'termijn +5Oo/" bij ontruiming von de 'wisselwoning'.

lnkomensschode is niet inbegrepen bijde bijdrogeregeling voor het cosco-
Íunderingsherstel. Deze schode kon bij het Schodebureou Noord/Zuidlijn worden gecloimd
(nodeelcompensotieregeling),

Vonuit de zool wordt gevroogd of men er zeker von kon zijn dot iedereen een brief of een
funderingsropport heeft onfuongen, De heer von Monen (Schodebureou) geeft oon dot
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