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1 Inleiding
1.1

Beschrijving van het project

In deze rapportage is de keerconstructie tussen de Zeekant en de Strandweg (Boulevard) voor de
aanvraag omgevingsvergunning van het project Noordboulevard vastgoedontwikkeling te
Scheveningen vastgelegd.
Het project bestaat uit een 3-laagse parkeergarage tussen de Strandweg (Boulevard) en de hoger
gelegen Zeekant. Aan de Strandweg wordt langs de Boulevard tegen en op de parkeergarage retail
en horeca gerealiseerd. Los daarvan wordt aan het einde van de Boulevard een Paviljoen
gerealiseerd.
Om dit bouwwerk te kunnen realiseren dient de locatie bouwrijp gemaakt te worden, en de bestaande
opstallen te worden gesloopt. In deze opstallen zit de keerconstructie geïntegreerd, om de grond
tussen de hoger gelegen Zeekant en de boulevard te keren. Voor het bouwrijp maken is het dus
noodzakelijk om eerst een nieuwe keerconstructie te realiseren, zodat vervolgens de opstallen
verwijderd kunnen worden.
Ter plaatsen van de nieuw te bouwen garage wordt het maaiveld circa 3 meter verlaagd t.o.v. de
fundering van de bestaande opstallen. Om de keer constructie ook dienst te laten doen als keer
constructie voor de garage, wordt de keer constructie voor die locatie ontworpen op de kerende
hoogte t.b.v. de garage. In Figuur 1 is de nieuwe situatie weergegeven.

Figuur 1: situatie nieuwe garage en horeca.

In deze rapportage wordt eerst een beschrijving gegeven van de bestaande situatie, daarna een
overweging van verschillende keerconstructies, en afsluitend een voorstel voor de keerconstructie en
het ruimte beslag van deze keer constructie. Daarnaast zal er beschrijving van de fasering voor het
realiseren van deze keerconstructie worden op genomen. Tevens is het ontwerp van de keerwand
toegevoegd.
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1.2

Bijbehorende documenten

Tekeningen Royal HaskoningDHV:
- B_S_GEN28_00-000-S01 Bestaande situatie + keerwand d.d. 16-12-2016
- B_S_GEN28_00-000-S02 Boulevard bouwrijp + keerwand d.d. 16-12-2016
- B_S_GEN28_00-000-S03 Eindsituatie + keerwand d.d. 16-12-2016
Rapporten Geomet:
- AA15612-1 Veldrapport betreffende grondonderzoek d.d. 07-10-2016
- AA15612-3 Rapport betreffende keerwand d.d. 19-12-2016

1.3

Leeswijzer

Deze rapportage is een onderdeel van het DO-fasedocument.
De functie van dit rapport is:
Een onderbouwing voor de keuze van het type keerconstructie, en de berekening van deze
keerconstructie t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning.
De indeling van het rapport is als volgt:
•
•
•
•
•
•

1.4

In hoofdstuk 1 betreft de inleiding.
In hoofdstuk 2 beschrijft de bestaande keerconstructie
In hoofdstuk 3 worden verschillende type keerconstructie beschreven
In hoofdstuk 4 wordt de keuze van toe te passen keerconstructie beschreven
In hoofdstuk 5 wordt de fasering en een globale tijdsplanning beschreven.
In hoofdstuk 6 wordt het ontwerp van de keerwand toegelicht.

Toelichting op revisie

1.0:
Eerste uitgave definitief.
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2

Bestaande situatie
2.1

Algemeen

De bestaande situatie is qua keerconstructie op te delen in 5 zones.
A)
zone bij de brug
B)
zone bestaande keerconstructie bogen
C)
zone bestaande keerconstructie ihwg beton
D)
zone bestaande keerconstructie prefab betonnen keerelementen
E)
zone bestaande vermoedelijke keerconstructie
In Figuur 2 zijn de verschillende zones weergegeven.
De bestaande stukken van deze bebouwing zijn uit het gemeente archief gehaald en gedigitaliseerd in
het 3D model, om zo de relatie met de nieuwe situatie in kaart te brengen. Ook zijn er metingen
uitgevoegd om de juiste locatie van de bestaande bebouwing te verifiëren.

Figuur 2: Bestaande keerconstructie
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2.2

A: Zone bij de brug

Ter plaatsen van de brug wordt de grondkering gerealiseerd door de bestaande keerconstructie op de
boulevard. De constructie van de brug is gefundeerd op palen, en onder de brug zit nog een
traforuimte, beide zijn ze hoger gefundeerd dan de gebouwen op de boulevard dus vervullen geen
kerende functie. In verband met de beperkte ruimte is de insteek om tussen de brug en de te slopen
bebouwing een permanente jet grout palen wand te plaatsen, dit wordt toegelicht in het hoofdstuk
keerconstructie. Aandachtspunt hier is de mogelijke beïnvloeding van deze wand op het
paaldraagvermogen van de brug. Zie ter verduidelijking Figuur 3.

Figuur 3: Constructie brug
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2.3

B: Zone bestaande keerconstructie bogen

De bestaande keerconstructie bestaat uit bestaat uit betonnen bogen die aansluiten op wanden die
h.o.h. circa 4 meter van elkaar staan met een betonnen vloer en dak. Deze bestaande keerconstructie
zit op circa 9 meter van de nieuw te maken keer constructie, dus dit geeft geen conflict. Zone B heeft
echter wel deels een conflict met zone A van de brug, zoals ook bij zone A gemeld is. Het voorstel om
dit op te lossen is om strak langs de constructie van de brug een permanente jet grout palen wand te
plaatsen, zoals reeds bij zone A gemeld is. De keerwand voor zone B dient dan eerst gemaakt worden
tot de brug, en de jet grout palen wand kan dan hierop aansluiten. Zie ter verduidelijking Figuur 4

Figuur 4: Keerconstructie zone B
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2.4

C: Zone bestaande keerconstructie ihwg beton

De bestaande keerconstructie bestaat uit een beton wand met verdikkingen h.o.h. circa 4 meter, en
een betonnen vloer en dak. Deze bestaande keerconstructie zit bij 1 van de 2 trappen op circa 1,4
meter van de nieuw te maken keerconstructie, dus dit geeft geen conflict, en nog voldoende ruimte om
de keerconstructie te realiseren. Zie ter verduidelijking Figuur 5.

Figuur 5: Keerconstructie zone C
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2.5

D: Zone bestaande keerconstructie prefab betonnen
keerelementen

De prefab keerelementen lopen schuin weg, en de afstand tot de nieuwe keer constructie is hier
minimaal 1,9 meter wat geen conflict geeft met de nieuwe keerconstructie. Er is mogelijk nog wel een
Berlinerwand aanwezig die een conflict geeft met de nieuwe keerconstructie. De ervaring leert is dat
bij een Berlinerwand de staalprofielen terug gewonnen worden, maar de houten balken achter blijven.
Deze houten balken zijn een groot obstakel voor de nieuwe keerconstructie, advies is daarom om de
keerwand hier iets af te buigen naar de Zeekant. Zie ter verduidelijking Figuur 6. Mogelijk is ook om
een proefsleuf te maken om na te gaan of de Berliner wand nog aanwezig is, en bij afwezigheid de
keerconstructie gewoon recht door te zetten.

Figuur 6: Keerconstructie zone D
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2.6

E: zone bestaande vermoedelijke keerconstructie

Van deze bestaande keerconstructie is het vermoeden dat deze hier zit. De afstand tot de nieuwe
keerconstructie is circa 2,6 meter wat geen conflict geeft. Tevens is hier de grondkering minder,
aangezien dit ter plaatsen van de nieuwe inrit zit, en het maaiveld aan de Zeekant afloopt. Zie ter
verduidelijking Figuur 7.

Figuur 7: Keerconstructie zone E
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3

Verschillende type keerconstructies

Berlinerwand
De kerende hoogte van maximaal circa 11 meter is te hoog voor een Berlinerwand, tevens bestaat
een reëel gevaar voor uitstroom van het zand onder de panelen van de Berliner wand, waardoor
zettingen kunnen optreden t.p.v. bestaande bebouwing in de directe omgeving. Daarnaast kan een
Berlinerwand moeilijk dienst doen als een permanente kerende constructie i.v.m. het het zoute milieu
en de gewenste uitstraling in de garage. Vandaar dat deze optie vervalt.
CSM-wand
De kerende hoogte van maximaal circa 11 meter is mogelijk met een CSM wand in combinatie met
groutankers. Een CSM wand kan niet als permanente keerwand toegepast worden, met de gemeente
Den Haag is een vooroverleg geweest betreffende het permanent toepassen van een CSM-wand en
hierin is aangeven dat dit niet is toegestaan. Hierdoor dient er dan een extra betonwand voor de CSMwand geplaatst te worden die in de eindfase de grondkering overneemt Deze betonwand heeft geen
verankering en tevens zijn er te weinig dwarswanden om de betonwand in de eindfase te steunen,
een optie is om de verankering van de CSM wand door te zetten naar de betonwand voor de eindfase
echter is dat een complexe exercitie. Tevens heeft deze optie een groter ruimte beslag en
vermoedelijke hogere kosten. Vandaar dat deze optie niet de voorkeur heeft, de kosten van de CSMwand in combinatie met permanente betonwand zijn hoger dan die van een diepwand.
Stalen damwand
De kerende hoogte van maximaal circa 11 meter is mogelijk met een stalen damwand in combinatie
met 1 of 2 rijen groutankers. Echter gezien de grondgesteldheid bestaat de kans dat je deze damwand
niet op diepte kunt krijgen of uit het slot loopt, met fluïderen en cement-bentoniet kolommen t.p.v. de
sloten kan dit voorkomen worden. Echter brengt dit wel risico’s met zicht mee.
Diepwand
De kerende hoogte van maximaal circa 11 meter is mogelijk met een diepwand in combinatie met
groutankers. Tevens is het mogelijk om een diepwand als permanente constructie uit te voeren. Ter
plaatsen van de bestaande brug is er te weinig werkruimte om een diepwand te maken.
Jetgrout palenwand
Een kerende hoogte van 6 meter, die t.p.v. de brug benodigd is, is mogelijk, tevens is dit type keer
constructie toepasbaar op locaties waar weinig werkruimte is. Er dient er een ankerrij toegepast te
worden. Gezien de lage grondwaterstand kan de wand ook als permanente constructie worden
toegepast. Deze methodiek zou toepasbaar zijn t.p.v. de brug.
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4

Keuze toe te passen keerconstructie

Aangezien er voor het slopen van de bestaande bebouwing een keerconstructie benodigd is, en in de
eindfase voor de nieuwe garage eveneens een keerconstructie nodig is voor het keren van de grond
aan de Zeekant zijde, is er gekeken of deze keerconstructies gecombineerd kunnen worden. Er is
gekeken naar een plaatsing langs de Zeekant voor deze keer constructie. Zoals in de analyse in het
vorige hoofdstuk is aangegeven, is een diepwand de meest voor de hand liggende optie voor deze
situatie, en t.p.v. de brug de jet grout palen wand. Hieronder wordt stapsgewijs de kerende constructie
beschreven.
De voorgestelde keer constructie bestaat uit de volgende onderdelen:
1) De diepwand met groutankers, vanaf de brug tot de inrit. Dit betreft een diepwand met een
dikte van 800 mm zoals beschreven in de rapportage van Geomet voorzien van groutankers.
Het niveau van de kop van de groutankers is gerelateerd aan de randbalk op de diepwand,
deze randbalk wordt namelijk gecombineerd met een randbalk voor de oplegging van de
vloeren van de garage. De groutankes worden verankerd middels een ankerschoen welke
wordt opgenomen in de in het werk te storten randbalk op de diepwand. Aandachtspunt hierbij
is het installeren van de deze groutankers in relatie met de bestaande bebouwing op de
boulevard. Insteek is om de groutankers ‘over de kop’ aan te brengen vanaf de Zeekant, zoals
dit ook bij kademuren geschied. Door de groutankers in de randbalk op te nemen en tussen
elke anker nog een sparing op te nemen, bestaat de mogelijkheid om in de toekomst ankers
te vervangen. Bij toekomstige ontwikkelingen aan de zijde van de Zeekant geeft dit enige
flexibiliteit. De ankerhoek bedraagt 45 graden tot met een punt niveau op -3 NAP. De ankers
zitten t.p.v. hart diepwand op 11.3 m + NAP, waardoor deze te combineren zijn met de
randbalk voor het dek van de garage. De ankers komen deels in het terrein van de Oranje
flats, maar niet onder de fundering van de gebouwen. De lengte van de diepwand is t.p.v. de
garage tot -5 NAP, buiten de garage is het niveau van de diepwand tot 0 NAP. Aangezien er
mogelijk nog een stuk Berlinerwand aanwezig is wordt ook het alternatief weer gegeven om
de diepwand iets te laten verlopen richting de Zeekant, dit kan aangezien de weg en de
bestaande bebouwing hier ook verloopt. Dit maakt de constructie bij de inrit iets groter, maar
voorkomt een mogelijk conflict met de bestaande Berlinerwand. Er zullen proefsleuven
gemaakt moeten worden om na te gaan of de Berlinerwand nog aanwezig is.
2) Voor het laatste stukje van de inrit buiten het gebouw is het niveau verschil enkele meters, dit
kan met een natuurlijk talud.
3) Het voorstel is om een permanente jet grout palen wand te plaatsen tussen de brug en de
bestaande bebouwing, volgens de gegevens uit het archief onderzoek zou dit mogelijk
moeten zijn. Er zit namelijk een ongebruikte leidingschacht tussen de brug en de bestaande
bebouwing t.p.v. van deze brug. In deze zone is ook 1 paal gemaakt voor de brug, dus het
zou ook mogelijk moeten zijn hier de jet grout palen wand te maken. Tevens loopt er in de
nieuwe situatie een tunnel op het niveau van de parkeerkelder, deze tunnel zit op circa 9
meter van de keerwand, dus zou onder talud ontgraven kunnen worden. Aandachtspunt is het
eventueel toepassen van groutankers, deze moeten dan onder de constructie van de brug en
de trafo ruimte door. Het niveau van deze ankers ligt daardoor op 8,5 m +NAP, waardoor
deze onder de constructie van de brug en traforuimte door lopen. De jet grout palen wand
heeft een breedte van 600 mm, en bestaat uit jet grout kolommen rond 600 mm, h.o.h. 450
mm. De onderzijde van de wand is op +3 NAP, zodat deze nog 1 meter boven het paalpunt
niveau van de palen van de brug zit.
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Figuur 8: Voorstel keerconstructie
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5

Fasering
5.1

Diepwand

Voor het realiseren van de diepwand van 800 mm dik zijn de volgende stappen te onderscheiden:
1) Maken van de geleiden balken t.b.v. de diepwand, hiervoor dient de Zeekant afgesloten te
worden. -> circa 2 weken voorafgaand aan maken diepwand.
2) Maken diepwand, hiervoor dient de weg zeekant afgesloten te worden i.v.m. het materieel
voor het maken van de diepwand. -> circa 8 weken (1 paneel per dag, totaal circa 300 meter)
3) Ontgraven en slopen bovenste deel diepwand.
4) Maken randbalk als gording voor de ankers, en voor ondersteuning van dekvloer garage.
5) Aanbrengen en aanspannen groutankers. (‘over de kop’ monteren vanaf de Zeekant waardoor
de bestaande bebouwing nog niet gesloopt hoeft te worden) -> circa 3 weken (exclusief
beproeving na circa 2 weken).
6) Slopen bestaande opstallen.
7) Ontgraven tot onderkant bestrating keldervloer / aanvullen tot niveau onderzijde fundering*.
8) Realiseren nieuwe constructie.
* Bij het deel waar de garage komt, moet er dieper ontgraven worden, bij het deel van de inrit en
de bebouwing buiten de garage wordt het grond opgehoogde omdat het maaiveld aan boulevard
zijde hoger ligt dan het aanleg niveau van de bestaande funderingen.
De mogelijkheid is om de diepwand in fasen te maken, om zo de bereikbaarheid op de Zeekant te
vergroten.
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5.2

Jet grout palen wand

Voor het realiseren van de jet grout palen wand zijn de volgende stappen te onderscheiden:
1)
Tijdelijke ondersteuningsconstructie op dak bestaande bebouwing aan boulevard zijde t.b.v.
materieel jet grouten. Dit betreft stalen liggers op het dak welke afsteunen op de draagmuren. (zie
Figuur 9 ter verduidelijking)
2)
Slopen bestaande leidingschacht tussen burg en bestaande bouw.
3)
Maken jet grout palen wand tussen brug en bestaande constructie, vanaf het dak van de
bestaande bebouwing. Deze bestaande bebouwing kan dan niet meer gebruikt worden. (zie Figuur 9
ter verduidelijking) -> circa 5 weken.

Figuur 9: schets aanbrengen jet grout palen wand

4)
Aanbrengen groutankers (aangezien de ankers lager zitten dan niveau bestaande bebouwing
dienden deze deels gesloopt te worden, zie ook rapport Geomet)
5)
Slopen bestaande opstallen op de boulevard.
6)
Onder talud ontgraven voor nieuwe tunnel naar Palace promenade.
7)
Realiseren tunnel.
8)
Aanvullen zand tot funderingsniveau nieuwbouw.
9)
Realiseren nieuw fundering en constructie, uitgangspunt is dat de jet grout palen wand als
permanente constructie kan worden toegepast.
Zoals aangegeven kunnen de units op de boulevard t.p.v. de jet grout palen wand niet wordt gebruikt
tijdens het realiseren van de jet grout palen wand, tevens kan de trapopgang onder de brug ook niet
worden gebruikt, en zal er tevens nog wat bouw terrein op de boulevard benodigd zijn.
Het realiseren van de jet grout palen wand kan tegelijk geschieden met het aanbrengen van de
diepwanden, er kan ook gekozen worden om deze jet grout palen wand later te realiseren. Dit zou dan
kunnen op het moment dat de bestaande bebouwing achter de diepwand gesloopt wordt, zo kunnen
de units op de boulevard bij de brug langer in dienst blijven.
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6

Ontwerp keerconstructie
6.1

Diepwand

De diepwand is berekend in rapport AA15612-3 Rapport betreffende keerwand d.d. 19-12-2016 van
Geomet. Dit geeft de volgende resultaten:
Diepwand bij diepe garage:
- Dikte diepwand
: 800 mm
- Punt diepwand
: -5 NAP
- Niveau anker
: +11,3 NAP
- Puntniveau anker
: -3 NAP
- Moment in diepwand
: 825 kNm
- Ankerkracht
: 227 kN/m
Diepwand buiten garage:
- Dikte diepwand
: 800 mm
- Punt diepwand
: 0 NAP
- Niveau anker
: +11,3 NAP
- Puntniveau anker
: -3 NAP
- Moment in diepwand
: 317 kNm
- Ankerkracht
: 138 kN/m
Voor de toetsing van de haalbaarheid is naar de maatgevende situatie gekeken en dat is de diepwand
t.p.v. de garage. Het moment betreft hier 825 kNm, bij een diepwand heb je wapening vrije zones
tussen de panelen dus voor de bepalen van de wapening wordt het moment met 1,5 vermenigvuldigd.
Dit geeft een moment van 1238 kNm, met een diepwand dikte van 800 mm en een dekking van 100
mm en uitgaande van een staaf rond 32 geeft dit een d van 684 mm. De benodigde wapening is dan
2
6
4623 mm /m (1238 * 10 /(435 * 0.9 * 684) = 4623), met 10 rond 25 per meter is dit te wapenen.
3
Betreffende de dwarskracht is de dwarskracht 227 kN, dit geeft een τd van 0,33 (227*10 /(1000*684) =
0,33), dit is lager dan de τ1 van 0,56 bij C28/35 en is dus opneembaar.
De wandankers hebben een hoek van 45 graden en staan verankert tot niveau -3 NAP, de kracht in
de ankerrichting wordt hierdoor 321 kN/m (227 * √2 = 321 kN/m). In afstemming met de geotechnisch
ingenieur is afgestemd om anker te ontwerpen op een kracht tussen en 1000 a 1200 kN. Gekozen
wordt voor een h.o.h. afstand van 3,6 meter, dit geeft een ankerkracht van 1156 kN (3,6 * 321 = 1156
kN). De maat van 3,6 meter sluit ook mooi aan bij het gebouwstramien van 5,4 meter.
Deze toetsing betreft de haalbaarheid van het ontwerp, in de volgende fase worden de wapening, het
ankerontwerp, en de randbalk verder uitgewerkt.
Tevens wordt in de volgende fase de omgeving beïnvloeding getoetst doormiddel van een Plaxis
berekening, de resultaten hieruit worden meegenomen in de verdere detaillering en uitwerking van de
keerwand.
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6.2

Jet grout palen wand

De die is berekend in rapport AA15612-3 Rapport betreffende keerwand d.d. 19-12-2016 van Geomet.
Dit geeft de volgende resultaten:
- Dikte jetgroutwand
: 500 mm (kolommen rond 600 h.o.h. 450 mm)
- Punt jetgroutwand
: +3 NAP
- Niveau anker
: +8,5 NAP (ivm constructie brug)
- Puntniveau anker
: -3 NAP
- Moment in jetgroutwand
: 100 kNm
- Ankerkracht
: 140 kN/m
De jetgrout wand wordt gewapend door staalprofielen om de paal, het maatgevende moment betreft
hier 100 kNm. De palen zitten h.o.h. 450 mm, dus elke 900 mm zit er een staalprofiel, we rekenen met
3
100 kNm per staalprofiel. Dan hebben we een staal profiel nodig met een W > 426 *10 mm
6
6
3
(100*10 /235 = 426 * 10 mm ), dit zou dus al met een HE220A mogelijk zijn. Dit profiel past een paal
rond 600 mm. Betreffende de dwarskracht is de dwarskracht 140 kN, de dwarskracht capaciteit van
een HE220A is 280 kN dus opneembaar.

De wandankers hebben een hoek van 45 graden en staan verankert tot niveau -3 NAP, de kracht in
de ankerrichting wordt hierdoor 197 kN/m (140 * √2 = 197 kN/m). In afstemming met de geotechnisch
ingenieur is afgestemd om anker te ontwerpen op een kracht tussen en 1000 a 1200 kN. Gekozen
wordt voor een h.o.h. afstand van 4,05 meter, dit geeft een ankerkracht van 801 kN (4,05 * 197 = 801
kN). De maat van 4,05 meter sluit ook mooi aan bij het gebouwstramien van 5,4 meter.
Deze toetsing betreft de haalbaarheid van het ontwerp, in de volgende fase worden de wapening
(staalprofiel), het ankerontwerp, en randbalk/gording verder uitgewerkt.
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