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Afstudeerproject ‘Grondkering tbv sluitvoeg bouwkuip Voorplein met afzinktunnel Amsterdam CS’ 

Samenvatting 

 

Dit afstudeerrapport heeft betrekking op de uitbreidingsplannen van Amsterdam CS. Hier wordt 

onder het stationsgebouw en emplacement een metrostation gebouwd dat deel uitmaakt van het 

tracé van de Noord-Zuidlijn. Omdat deze constructies in dienst moeten blijven tijdens de bouw van 

dit metrostation zijn gangbare uitvoeringsmethoden moeilijk toe te passen. Het afstudeeronderzoek 

richt zich op de bouw van een sluitvoeg tussen een afzinktunnel en een diepwand, beide gelegen 

onder het stationsgebouw. 

Als doel van dit onderzoek is gesteld; het ontwerp van een grondkering die het mogelijk maakt een 

sluitvoeg aan te kunnen brengen tussen de bouwkuip aan het Voorplein en de afzinktunnel onder 

Amsterdam CS. Om een duidelijk beeld te verkrijgen van de uitgangspunten en randvoorwaarden is 

allereerst een uitgebreide probleembeschrijving opgesteld. De probleembeschrijving geeft een 

inzicht in het doel van dit onderzoek en draagt ook bij aan de begripsvorming van het op te lossen 

vraagstuk. Vervolgens is er een variantenstudie gestart waarin alle mogelijke uitvoeringsmethoden 

zijn bekeken van waaruit 6 varianten zijn opgesteld. De verschillende varianten zijn met elkaar 

vergeleken in een multi criteria analyse. Om een goede afweging te kunnen maken zijn de varianten 

beoordeeld op kosten, tijd, randvoorwaarden, risico’s en mogelijke contractwijziging. De variant 

vriezen is technisch haalbaar en economisch het meest voordelig. Deze variant is verder uitgewerkt. 

Na de variantenstudie zijn de randvoorwaarden verder uitgediept en opnieuw opgesteld. Om meer 

kennis te vergaren over grondbevriezing is begonnen met een literatuurstudie. Waar tijdens de 

variantenstudie globaal werd ingegaan op het onderwerp worden nu alle aspecten belicht en verder 

uitgediept. Hier is de keuze gemaakt tussen vriezen met stikstof of pekel. Na een goede afweging is 

gekozen om het grondbevriezen uit te voeren met behulp van een pekelsysteem. 

Met behulp van de literatuur en reeds vergaarde kennis is voor het vrieslichaam zowel een thermisch 

als een mechanisch ontwerp gemaakt. Door het thermisch ontwerp aan het mechanisch ontwerp te 

koppelen is een integraal ontwerp ontstaan.  

Vervolgens is het ontwerp gekoppeld aan de uitvoering. Er is bekeken hoe het ontwerp kan worden 

toegepast, er zijn tekeningen gemaakt en het ontwerp is getoetst aan de uitvoering. Er is een 

planning opgesteld die alle essentiële uitvoeringsstappen implementeert in de overall planning van 

het project. Ook de kosten zijn behandeld, er is een kostenindicatie gemaakt aan de hand van 

afstudeerverslagen die eerder onderzoek naar grondbevriezen hebben gedaan. Tot slot is een risico 

inventarisatielijst opgesteld. Hierin worden alle risico’s benoemd en worden beheersmaatregelen 

genoemd die de kans of het gevolg van het risico verkleinen. 

Het is raadzaam te kiezen voor grondbevriezen als uitvoeringsmethode. Er wordt voldaan aan de 

gestelde randvoorwaarden en de risico’s van deze techniek zijn goed te beheersen. Het gebruikte 

koelmiddel is pekel. Niet alleen is pekel in deze situatie goedkoper, ook de uitvoering is efficiënter 

dan bij toepassing van stikstof. Er wordt een dubbele vriesleiding toegepast die van tevoren tegen de 

diepwand wordt aangebracht. De vriesleiding wordt verstevigd met een stalen frame. 

Er wordt een aanbeveling gedaan voor het gelijktijdig vriezen van zowel de sluitvoeg aan de 

Voorpleinzijde als de sluitvoeg aan de De Ruijterkade, dit heeft een gunstig effect op de 

krachtenverdeling, de planning en de kosten. Een dubbele sluitvoeg is uniek en hier kan dan ook 

dankbaar gebruik van worden gemaakt. 


