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respect voor de omgeving

Binnenstedelijke kade-vernieuwing 

De huidige kadeconstructies in de oever van de Valkenboskade langs de Haagse Valkenbos-

vaart waren aan vervanging toe. De Valkenbosvaart is een van de uitwateringskanalen 

van de stad Den Haag. In november 2017 is Combinatie van H. van Steenwijk-Van Halteren 

Infra in opdracht van de gemeente Den Haag gestart met de uitvoering van de eerste fase 

van de kadevernieuwing. De gemeente stelt niet alleen hoge eisen aan de oeverbegrenzing 

en de bodembekleding van de vaart, maar ook aan de uitvoeringsmethodiek.

ondergrondse infrastructuur in de oevers zijn leidend. 
De eerste fase van de werkzaamheden betreft het 
vervangen van de kade aan weerszijde van de 
Valkenboschvaart tussen de Copernicuslaan (Brug 13) en 
de Mient (brug 82). Als de uitvoering naar tevredenheid 

Bij het uitwerken van de uitvoeringsmethodiek heeft de 
aannemerscombinatie de EMVI-criteria die de gemeente 
in de aanbestedingsfase voorschreef succesvol ingevuld. 
Technische eisen op basis van de functie van de vaart en 
minimale overlast voor de omwonenden en bomen en 

Valkenboskade Den Haag

Werkvolgorde
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van de gemeente Den Haag verloopt, zal fase 2 ook aan  
de combinatie worden gegund. Deze uitvoering begint in 
de herfst van 2018.
De oude constructies bestaan uit een gemetselde lage 
keermuur met daarop een deksteen (circa NAP +0,10 m). 
De keermuur is gefundeerd op jukken van houten palen, 
waarvan de voorste paal als schoorpaal is uitgevoerd. 
Tussen de palen bevindt zich een houten damwand als 
onderloopsheidscherm. De totale hoogte van de 
keermuur is circa 1,0 m waarvan circa 50 cm boven het 
waterpeil uit steekt. Vanaf de bovenkant van de 
keermuur loopt de oever onder een flauw talud omhoog 
over circa 6,0 m tot straatniveau (NAP + 1,5 m), aan de 
waterzijde loopt vanaf de onderzijde van de keermuur 
een bekleed talud 2:3 door tot het bodempeil van  
NAP -2,33 m (alleen ter plaatse van de zinker ligt dit  
op 2,17m). 

Ander principe

De keermuur krijgt een uiterlijk overeenkomstig de oude 
situatie. De constructie berust echter op een ander 
principe. Voor de nieuwe constructie is gekozen voor een 
dragende damwand met een plankpuntniveau van NAP 
-6,50 m. Bij de nieuwe constructie zijn fundering en 
onderloopsheidscherm dus gecombineerd in één 
constructie-element. De bovenzijde van de damwand 
wordt opgenomen in een in het werk gestorte betonbalk 
die aan de voorzijde is voorzien van een neus waarop 
metselwerk met een deksteen wordt aangebracht.  
Achter de betonbalk wordt een drainagekoffer geplaatst. 
De Valkenboschvaart is in de 19e eeuw aangelegd als 

zanderijvaart om de afvoer van in de duinen afgegraven 
zand te faciliteren. Tegenwoordig is de Valkenboschvaart 
een afvoerkanaal waar het water met relatief hoge 
snelheid doorheen stroomt. Beperking van het 
doorstroomprofiel leidt tot te hoge stroomsnelheden, 
opstuwing en onvoldoende water afvoer. Om de reductie 
van het doorstroomprofiel zoveel mogelijk te beperken 
heeft de gemeente in het bestek een oplossing 
voorgeschreven om vanaf een platform boven de vaart te 
werken in plaats van pontons in het water.  
De aannemerscombinatie heeft voor de invulling hiervan 
aan weerzijde van de gracht een tijdelijke hulpdamwand 
te plaatsen waarop een werkplatform gebouwd is.  
Het water kan hierdoor vrij doorstromen. 

Uitvoering vanaf werkplatform

De bouw van het werkplatform begon direct na het 
trillingsvrij indrukken van de tijdelijke hulpdamwanden, 
waardoor de aanvoer van damwand, liggers en dek-
schotten direct vanaf het werkplatform kon plaats-
vinden. Het sloopwerk van de bestaande kade, het 
installeren van de damwand voor de nieuwe kade en de 
afbouw van de nieuwe kade zijn voor het grootste deel 
uitgevoerd vanaf dit werkplatform. Ook de aanvoer van 
bouwmaterialen en het lossen en opslaan hiervan werd 
op het werkplatform verzorgd. Door deze werkwijze 
werd de overlast op de Valkenboskade door stilstaand 
bouwverkeer en ruimtebeslag van machines 
geminimaliseerd (zie kader werkvolgorde).
Tevens werd door het opstellen van machines op het 
werkplatform het risico op schade aan bomen en 
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ondergrondse infrastructuur in de oevers van de 
Valkenboschvaart sterk gereduceerd. Vanuit het bestek 
was het vereist om zowel de tijdelijke hulpdamwanden 
als de definitieve damwand trillingsvrij in te drukken. 
De tijdelijke damwand die tevens als fundering voor het 
werkplatform dienst doet, is nodig om in den natte 
kunnen werken. De aannemers combinatie heeft ervoor 
gekozen om de werksleuf die zo ontstaat met haaks op de 
vaart geplaatste kleikisten te compartimenteren. 
Hierdoor kan met minder bemaling worden volstaan 
waardoor de invloed op de omgeving beperkt wordt. 

Omgevingsbeïnvloeding

Aan het belangrijkste onderdeel van de aanwezige 
ondergrondse infrastructuur, een direct achter de 
bestaande kade aangelegde effluentleiding met een 
diameter van 1860 tot 2160 mm, is reeds op aangeven 
van de gemeente in de aanbeste dingsfase extra aandacht 
besteed door de aannemers combinatie. Door middel van 
een zettings berekening is de beïnvloeding van deze 
leiding beschouwd door het achtereenvolgens 
verwijderen van de bestaande kade en trekken van de 
hieronder aanwezige houten funderings palen en het 
indrukken van de nieuwe damwand. 
Op basis van de eindige-elementenberekening is een 
monitoringsstrategie voor de effluentleiding opgesteld, 
waarbij er is gekozen om de deformatie van de rond de 
effluentleiding gelegen ‘boorkuip’ te monitoren. 
Ondanks de keuze voor trillingsvrije installatiemethodes 
voor damwanden is er in overleg tussen aannemers-
combinatie en opdrachtgever besloten om doorlopend 
trillingsmetingen uit te voeren om trillingen als gevolg 
van alle werkzaamheden en transportbewegingen te 
monitoren en bij overschrijdingen van alarmerings-
waarden tijdig maatregelen te kunnen treffen. 

Geschikt materieel

Ook heeft de gemeente in de voorbereidingsfase trillings- 
en geluids prognoses opgesteld van de te verwachten 
trillings- 
en geluidsniveaus als gevolg van de werkzaamheden. 
Met behulp van drukpredicties is gecontroleerd of 
het trillingsvrij installeren van damwanden succesvol 
zou zijn. 
Voor het statisch drukken van damwanden heeft de 
gemeente ook kritisch gekeken naar de geschiktheid van 
het materieel voor de locatie. Evaluatie van twee 
verschillende werkwijzen resulteerde in de keuze voor 
het werken met zichzelf over het damwand verplaatsende 
‘drukmachines’ bekend onder de namen ‘Silent Piler’ en 
‘Still Worker’. 
Dit type machine scoorde hoger dan een aan een 
hydraulisch heistelling bevestigde vier klems-drukpers 
op geluidsemmisie, ruimtebeslag, valbereik en 
hinderbeleving. Met de laatstgenoemde machine zou in 
theorie een hogere dagproductie kunnen worden 
gehaald, door het ruimtebeslag zou het echter niet 
mogelijk zijn om met meerdere machines gelijktijdig 
vanaf het werkplatform te werken, terwijl dit met eerder 
genoemde machines wel mogelijk bleek.  
Als hulpdamwand is gekozen voor een ‘robuust’ Larssen 
L23 profiel met een breedte van slechts 500 mm. 
De ervaring van de aannemer dat hiermee ondanks de 
beperkte breedte hogere producties behaald konden 
worden was hierbij doorslaggevend. 
Ten slotte is door de keuze van dit specifieke materieel in 
combinatie met het uitvoeren van de werkzaamheden 
vanaf een platform boven de Valkenboschevaart een 
groot aantal bomen behouden gebleven. ●
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