
Elk gebouw in Amsterdam staat op palen, die op hun beurt op 
een diepe zandlaag staan. Zonder die heipalen zinkt een gebouw 
simpelweg de grond in. Constructeurs bepalen hoeveel palen er 
moeten komen, en hoe lang en dik die palen moeten zijn. Vervol-
gens zijn er talloze heitechnieken waaruit de bouwer kan kiezen. 
Kramer: “Je hebt avegaarpalen, schroefinjectiepalen, schakel-
palen, prefabpalen – er zijn heel veel systemen. Welke je kiest, 
hangt vooral van de ondergrond en omstandigheden af.”  
Voor kavel 2 gebruikt Heijmans de vibropaal. “Dit is een grond-
verdringende techniek”, licht Kramer toe. “We stampen een 
stalen buis met een deksel 22 meter naar beneden, waarbij de 
bestaande grond opzij wordt gedrukt. In totaal heb je ongeveer 
400 slagen nodig om zo’n buis  op de zandlaag te krijgen. Het 
aantal slagen hangt af van de bodem en het gewicht van het hei-
blok (tussen de 6,5 en 8 ton). Soms sla je met één klap de buis 
een halve meter diep, soms zelfs meer, maar het gaat vooral om 
de laatste twee meter. Daar zakt de buis ongeveer 2½ centimeter 
per klap. Door het aantal klappen op dat laatste stukje te tellen, 
weet je of een paal goed in die zandlaag zit.” Eenmaal op zand-
laag, wordt de buis vol beton gestort. Dan trekt de heistelling de 
stalen buis trillend (vibrerend, vandaar) omhoog, waardoor het 
beton verdicht. Dat maakt het beton compacter en dus sterker. 
Na vier weken is het beton uitgehard.

Beste resultaat
Kramer: “Waarom gekozen is voor vibropalen? Dan heb je het 
minste transport en eigenlijk het beste resultaat. Als wij dit met 
prefab palen van 25 meter zouden doen, konden er maar drie 
heipalen op een vrachtwagen met speciaal transportbegeleiding 
erbij. Dat heeft een enorme impact op het verkeer! Met deze 
techniek vervoer je drie palen in een kleine vrachtwagen met een 
betonmixer. Dat is veel praktischer te managen.”

Xylofoon
Heien mag officieel van 07.00 uur ‘ochtends tot 19.00 uur ’s 
avonds. Geen prettig geluid. Kramer: “Als je op zo’n holle stalen 
buis van 20 meter met een stalen heiblok gaat kloppen, werkt 
dat als een soort mega xylofoon. Daarom zit over die buis een 
soort rubber hoes, die de slagen dempt. Met geluidsoverlast heb 
je ook te maken met de wind en de omgeving. Het geluid weer-
kaatst op de gevels en stuurt het een richting op. Het zijn vooral 
omgevingsfactoren, zoals het kaatsen van geluid, waardoor het 
heien als overlast wordt ervaren.” Daar is helaas niets aan te 
doen.

“Ik denk dat heien de meest overlastgevende factor 
is”, erkent bouwplaatsmanager Pieter Kramer in de 
bouwkeet van Heijmans. Het houten gebouwtje trilt 
bij elke slag van de heimachine op kavel 2. Hier bouwt 
Stadgenoot ruim 150 huurwoningen voor jongeren en 
middeninkomens op meer dan 200 funderingspalen. 
Het heien op Oostenburg gaat voorlopig nog even door 
(zie plattegrond).   

Meer weten?
Er wordt de komende jaren volop gebouwd 
op Oostenburg. Meer informatie over de 
werkzaamheden vindt u op → www.oostenburg.nl.

Duizenden heipalen 
op Oostenburg 

Heien gebeurde vroeger nog met de hand, zoals hier op 
het Rokin, maart 1926. Aan de overkant is het voormalige 
gebouw van De Nederlandsche Bank te zien, tegenwoordig 
het Allard Pierson Museum.

Foto: Internationaal Persfoto Bureau N.V. / Stadsarchief 
Amsterdam
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Heiplanning op Oostenburg
Op de plattegrond een overzicht van waar en wanneer er geheid wordt. De info is onder voorbehoud van wijzigingen.
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Van Gendthallen

heien is klaar (kavel 1,2,7) 
heien in 2019 (kavel 4/5, 8, SOO) 
heien in 2019/2020 (kavel 3 en 6)
heien vanaf 2020 (kavel 9, 10, 11, 12) 

Heien diepriool rondom het INIT-gebouw: 
april t/m oktober 2019 
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Deze nieuwsbrief houdt u 4 x per 
jaar op de hoogte van de bouw-
activiteiten op Oostenburg.



Ontwikkelaars Steenwell en VORM en bouwer Van Wijnen 
luiden op dinsdag 2 april a.s. officieel de start bouw in van de 
kavel Stadswerf. Op Stadswerf Oostenburg worden ruim 450 
woningen gerealiseerd. Van exclusieve appartementen tot 
stadse huurappartementen aan een gezamenlijke binnentuin. 
De diverse commerciële ruimtes zorgen straks voor een 
levendig eiland.

Bouw Stadswerf 
van start 

Colofon
Eindredactie Arnold Korporaal
Fotografie Jos Heijnen 
Ontwerp van Alst grafisch ontwerp 
Druk De Raddraaier, oplage 3.500

Deze uitgave is gedrukt op FSC papier, 
chloorvrij gebleekt en bedrukt met 
plantaardig inkten op een alcoholvrije 
drukpers. Aan de inhoud van deze 
nieuwsbrief kunnen geen rechten 

worden ontleend. Alle data zijin onder 
voorbehoud.

Vrijwel alle woningen op Oostenburg worden 
‘BENG-woningen’ (Bijna Energie Neutrale Gebou-
wen). Dat is vooral te danken aan het gebruik van 
bodemenergie, waarmee je een woning kunt ver-
warmen en koelen. Merijn Brouwer van Eteck legt 
uit hoe het werkt. 

Om bodemwarmte te kunnen gebruiken, worden eerst 
bodemlussen gemaakt. “Een bodemlus moet je je voorstellen 
als een kunststof tuinslang van circa 8 centimeter dik, gevuld 
met water”, zegt Brouwer. “Die ‘tuinslang’ gaat 150 tot 300 
meter diep de bodem in. Over de hele diepte wordt het water 
opgewarmd. Aanvankelijk pomp je het water van zo’n 12 
graden omhoog, waar het in huis via de vloerbuizen wordt 
gebruikt om de woning te koelen. Het water wordt daardoor 
warmer en gaat met een hogere temperatuur terug de bodem 
in. Dat warmere water kun je in de winter weer gebruiken om 
de woning te verwarmen nadat het verrijkt is met een warm-
tepomp.” De bodemlussen realiseert Eteck niet zelf; dat doet 
hun installatiepartner Klimaatgarant. Daarna zorgt Eteck 30 
jaar voor de exploitatie van de installatie, waaronder tevens 
de warmtepomp die in elke woning wordt geplaatst.

Duurzaamheid
Uit onderzoek is gebleken dat de warmtepomp met bo-
demlus - over 15 en 30 jaar bekeken – het meest gunstige 
energieconcept is voor aardgasvrije nieuwbouw. “Dat klopt”, 
beaamt Brouwer. “De duurzaamheid van dit systeem scoort 
veel hoger dan stadswarmte. Stadswarmte is in Amsterdam 
afkomstig van vuilverbranding in Westpoort of uit de deels 
op gasgestookte Diemercentrale. Bij bodemenergie wordt de 
warmte lokaal uit de bodem verrijkt met een warmtepomp. 
Daarbij is de uitstoot van CO2 veel minder.
 
Populair 
Bodemenergie is inmiddels razendpopulair. Brouwer: “Ik 
werk ruim 8 jaar met veel plezier bij Eteck en ik heb geen dag 
stilgezeten. Op dit moment exploiteren we zo’n 230 duurza-
me warmteprojecten. Bijna dagelijks worden we gebeld met 
nieuwe projectverzoeken. Vorig jaar hebben we 40.000 wo-
ningen in aanvraag gekregen. Ik zeg niet dat we die allemaal 
gaan doen. Maar het feit dat we nu met 18.000 woningen 
aan het bouwen zijn, zegt natuurlijk al heel veel.”

Wonen aan een canyon in de stad 

Van gas los

Kavel 8 op Oostenburg is een smal 
strookje land pal naast het parkeer-
huis van zeven verdiepingen hoog. 
Drie jonge architectenbureaus 
(Common Practice, Studio AAAN 
en MIX Architectuur) hebben een 
plan ontworpen om van kavel 8 iets 
bijzonders te maken. 

“Het is eigenlijk een strip tegen een 
hele grote dichte garagewand aan”, ver-
duidelijkt Jurrien van Duijkeren (Com-
mon Practice). “Het ligt dan voor de 
hand om daar een gebouw met zijn rug 
tegen de muur van het parkeerhuis aan 
te bouwen. Maar het leek ons interes-
santer om vier aparte woongebouwen 
te maken aan een smal binnenhof, die 

wij stadscanyon noemen. Met drie grote 
poorten naar de straat.” 
“De vier gebouwen (A t/m D) krijgen 
een industriële uitstraling, maar zien 
er vanaf de straat allemaal anders uit”, 
vult Hilbrand Wanders (Studio AAAN) 
aan. “Ze verschillen in hoogte, breedte, 
kleur en gevel, en hebben elk een 
eigen trap, lift en entreehal. Er komen 
studio’s, maar ook een boven- en bene-
denwoning. Aan de achterkant worden 
de gebouwen verenigd door het bin-
nenhof; daar zul je het verschil tussen 
de blokken bijna niet ervaren.”

Creatief
De drie architectenbureaus maken in 
totaal 64 woningen voor middenin-

komens, waaronder ‘2½-kamerwo-
ningen’. Wanders: “Deze woningen 
hebben een wat grotere woonkamer 
met een extra raam aan de achterkant. 
Dat geeft bewoners de mogelijkheid 
om creatief met de ruimte om te gaan. 
Je kunt kiezen tussen een lekker ruime 
doorzonkamer met een leeshoek, of je 
schermt het af met schuifdeuren en je 
hebt ineens een extra slaapkamer.” 
Van Duijkeren: “De woningen zijn 
gemiddeld 50 m2, maar toch krijg je 
het gevoel dat je in een grotere woning 
woont.” De bouw begint naar verwach-
ting nog dit voorjaar. Woningcorporatie 
Stadgenoot gaat de woningen verhuren.


