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Duurzaam Beheer & Onderhoud

Vernieuwing Walmuur
Nieuwegracht te Utrecht
Op dit moment wordt er in het historische centrum van Utrecht hard gewerkt
om de oude walmuren van de Nieuwegracht te renoveren of zelfs te vervangen
door een nieuwe constructie echter met een passend historisch uiterlijk.

Uitvoering
Aannemer: Aannemerscombinatie
Van Halteren Infra en
H. van Steenwijk
Installeren stalen damwandconstructies:
Van Halteren Infra
Installeren stalen buispalen:
Funderingsbedrijf De Waalpaal
Ingenieursbureau: Hektec
Online platform: BaasGeo
Werken met de ‘silentpiler’ op de gracht
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De te renoveren en vervangen walmuren
in Utrecht zijn erg laag en komen nog
geen halve meter boven het waterpeil uit.
Toch is de straat veel hoger gelegen.
Dit komt omdat zich direct achter de
walmuren de voor de stad Utrecht
typerende werven en werfkelders
bevinden. Ruimtes onder de straat waarin
opslag, woon-, en werkruimte te vinden is.
In de zomer zijn ook verschillende
terrassen te vinden op deze werven. Door
de aanwezigheid van deze werven zijn de
hoger gelegen straten, maar ook de
grachten zeer smal. Omdat de straten
zich bovenop de zogenaamde werfkelders
bevinden is er in dit deel van het
centrum bovendien sprake van een
aslastbeperking.
Om de invloed van de uitvoering van dit
project tot het absolute minimum te
beperken wordt er zoveel mogelijk vanaf
het water gewerkt en zullen ook waar
mogelijk materialen over water worden
aangevoerd. Om dit mogelijk te maken
wordt er met zeer kleine vaartuigen en
beunbakken tussen de verschillende
werkvakken heen en weer gevaren en
komt er geen vrachtverkeer op de hoog
gelegen straten.

Combiwand
Daar waar de walmuren worden vervangen, wordt een damwand in de gracht
geplaatst om het gedeeltelijk slopen van
de bestaande walmuur te faciliteren.

Aanvoer van damwand met beunbakken

Aan de achterzijde van de bestaande
walmuur wordt een nieuwe zelfdragende
keerwand aangebracht, die bestaat uit
geschroefde stalenbuispalen met
daartussen gedrukte, korte stalen
damwandprofielen; een zogenaamde
combiwand. De bouwkuip van de
damwand wordt later onder water
afgebrand. Op deze constructie wordt een
betonnen schort geplaatst dat het nieuwe
metselwerk en de metselstenen deksteen
draagt. De stalen buispalen worden door
de houten ontlastvloer van de bestaande
kade heen geïnstalleerd door funderingsbedrijf De Waalpaal. Hierbij worden
mini-boorstellingen (die speciaal
gemaakt zijn voor het werken bij
beperkte ruimte, werkhoogte en toelaatbare maaiveldbelasting) op de werven
geplaatst. Met dit materieel kunnen de
palen nog net als één segment worden
geplaatst.
Normaliter worden de in te boren buizen
als segmenten in de machine geplaatst,
of als er met langere lengtes, zoals hier
het geval is, wordt er gebruik gemaakt
van een aparte hijskraan. Voor een
hijskraan is er op deze locatie geen
ruimte. Daar heeft de aannemerscombinatie een oplossing voor gevonden.

Klein werkponton

Doorsnede palenwand (oost)

Speciaal voor het werken in de Utrechtse
binnenstad is een vaartuig ontwikkeld.
Door de uitvoeringsexpertise van Van
Halteren Infra en de theoretische kennis

van Hektec te bundelen is door de
werktuigbouwkundig ingenieurs van het
ingenieursbureau een klein werkponton
ontworpen, waarmee door de zeer
beperkte breedte < 2,50 m en diepgang <
1,0 m over de smalste gracht van Utrecht
gevaren kan worden. Vervolgens is het
vaartuig in eigen beheer gebouwd.
Met behulp van spuds kan het ponton
zichzelf stabiliseren en materialen die
per duwbak worden aangevoerd met
behulp van de op het ponton aanwezige
vaste kraan lossen of in de boorstelling
plaatsen.
Voor het plaatsen van de hulpdamwanden heeft het in eigen huis ontwikkelde
werkponton ook een zeer belangrijke rol.
De kraan heeft voldoende capaciteit om
een zogenaamde silentpiler (een machine
waarmee stalen damwand profielen
trillingsvrij in de bodem gedrukt
kunnen worden) te verplaatsen.
Waar bij werken op het land wordt
gewerkt met een ballastframe of een
aantal reeds ingetrilde startplanken om
de silentpiler zijn eerste plank in te laten
drukken, fungeert het werkponton hier
als ballast om de eerste planken te
installeren. Hierna loopt de silentpiler
over de reeds geïnstalleerde planken
heen en wordt de machine ‘gevoed’ door
de kraan van het werkponton.

Uitgebreide monotoring
Om de invloed van de werkzaamheden
op de omgeving te monitoren en direct in
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Waterstand
Als voor de waterstand binnen de voor de
werkzaamheden aangebrachte damwandkuipen tijdelijk wordt verlaagd, wordt de
invloed op de grondwaterstand in de
omgeving gecontroleerd met behulp van
peilbuizen. Grondwaterstandsverlagingen kunnen ook zetting van belendende
objecten veroorzaken.

Trillingen
Hoewel er gekozen is voor uitvoering van
de werkzaamheden met behulp van
trillingsvrije installatie en sloopmethodes worden er toch trillingsmetingen
uitgevoerd. Ook het manoeuvreren van
materieel kan enige trillingen veroorzaken en de grenswaarden van toelaatbare
trillingen op monumentale objecten zijn
zeer laag. Vandaar dat ook is gekozen
voor dit type monitoring op de werf
kelders in de directe nabijheid van de
werkzaamheden.

De voor Utrecht typerende werven en werfkelders

Geluid

Bovenaanzicht 19 Noordzijde

te grijpen als dit nodig is, worden er
trillingsmetingen, geluidsmetingen en
nauwkeurige deformatiemetingen
uitgevoerd. Het ingenieursbureau Hektec
verzorgt deze monitoring voor de
aannemerscombinatie. In bestek werd er
al gevraagd om zeer uitgebreide monitoring. Dit is volgens de aannemerscombinatie ook echt nodig bij het werken in
een historische omgeving. De omgeving
is minstens zo belangrijk als het werk,
daarom is gekozen voor een mix van
handmatige en automatische monitoring
die 24/7 de deformaties in de directe
omgeving van het werk controleren.
De muren van de werfkelders worden
met behulp van robotic total stations om
het kwartier ingemeten ten opzichte van
een aantal vaste punten, die zich op
solide constructies buiten de invloedsfeer
van de werkzaamheden bevinden. De
gemeten vervormingen zijn door
ingenieursbureau, aannemerscombinatie, maar ook door de opdrachtgever
gemeente Utrecht live online te volgen.
Dit betekent natuurlijk niet dat de
betrokkenen de hele dag naar het scherm
moeten staren. Het systeem stuurt een
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e-mail op het moment dat er grote
vervormingen worden geconstateerd. Op
dat moment maakt de uitvoering pas op
de plaats en wordt er gekeken wat er aan
de hand is. Ook geeft het systeem een
melding als de meetpunten niet worden
gevonden. Dit is mogelijk, omdat er in
een zeer beperkte ruimte gewerkt wordt
en het materieel kortstondig de zichtlijn
van de total station onderbreekt.
De hoger gelegen historische Utrechtse
grachtenpanden worden handmatig
ingemeten door een meetploeg. Automatisch meten is hier lastig door het drukke
verkeer op de grachten. Het meest zuivere
resultaat wordt verkregen op het moment
dat de eventuele zetting van panden
dicht bij het straatniveau wordt gecontroleerd. Omdat deze panden zich minder
dichtbij de werkzaamheden bevinden is
24/7 monitoring hier niet noodzakelijk.
Deze panden en de funderingen hiervan
bevinden zich achter de werfkelders. Op
het moment dat er bij de werkkelders iets
wordt geconstateerd, kan de meetploeg
direct de dichtst bij gelegen panden
controleren.

Als laatste worden er bij de aanvang van
werkzaamheden met ieder afzonderlijk
type materieel ook geluidsmetingen
uitgevoerd, om te bepalen of de geluidsbelasting op de gevels van de nabij
gelegen panden niet te hoog wordt en zo
hinder voor de omgeving veroorzaakt.
Omdat gemeente Utrecht en de aan
nemerscombinatie de risico’s voor de
omgeving en werkzaamheden zelf tot
een minimum willen beperken zullen
de werkzaamheden op de verschillende
rakken zoveel mogelijk gelijktijdig
worden uitgevoerd. n
Patrick IJnsen, Van ’t Hek Groep

Aanvullen van de bouwkuip met klein materieel

