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Situatie huidige damwand EMK
De bestaande stalen damwand langs de Hollandsche IJssel en de Sliksloot is begin jaren ’90
aangebracht als onderdeel van de IBC-maatregelen om de bodemverontreiniging te isoleren
en te beheersen. De damwand is in de huidige vorm niet geschikt als oeververdediging voor
het toekomstige bedrijventerrein. In het overeengekomen Uitvoeringscontract is daarom
opgenomen dat de bestaande damwand verbeterd of vernieuwd moet worden.
Dura Vermeer heeft in het Plan van Aanpak (ingediend als onderdeel bij de Inschrijving) een
verbeterde damwandconstructie met nieuwe legankers en een stalen ankerscherm
opgenomen.
Na diverse damwandonderzoeken te hebben uitgevoerd, heeft Dura Vermeer inmiddels het
Definitief Ontwerp (DO) voor de damwand opgesteld. De uitkomst daarvan is het verbeteren
van de bestaande damwand middels een nieuwe ankerconstructie van groutankers. De
groutankers zijn volgens Dura Vermeer de enige optie om de damwandconstructie te
verbeteren; met het aanbrengen van nieuwe legankers krijgt Dura Vermeer de
damwandconstructie niet ‘dichtgerekend’.

Eisen uit de Overeenkomst
De op de damwand betrekking hebbende eisen uit de Overeenkomst (integraal
overgenomen uit de Vraagspecificatie) zijn:

Resultaten toets Ingenieursbureau Rotterdam
Het DO van Dura Vermeer is door het Ingenieursbureau Rotterdam inhoudelijk beoordeeld
en getoetst. De resultaten zijn gerapporteerd als Oplegnotitie (zie bijlage 1,
Ingenieursbureau Rotterdam, 12 maart 2020).

De belangrijkste algemene conclusies zijn:
- Dura Vermeer hanteert zeer gunstige uitgangspunten en aannames;
- Er ontstaan plastische scharnieren (knikken) in de stalen damwanden langs de
Hollandsche IJssel en Sliksloot tijdens de saneringsfase;
- Er zullen gebruiksbeperkingen moeten worden opgelegd als
gevolg van het nieuwe verankeringssysteem van groutankers.

Samenvatting
Samengevat is de conclusie, dat de door Dura Vermeer ontworpen verbeterde
damwandconstructie langs de Sliksloot en Hollandsche IJssel op papier “net aan voldoet”
aan de eisen van de Overeenkomst (paragraaf 9.3.2. en 9.3.3.). Het roept vragen op omtrent
de veiligheid en geschiktheid voor het toekomstige gebruik, zo blijkt uit de toetsing van het
DO door de expert van het Ingenieursbureau Rotterdam (zie bijlage 1). Zo leggen de
groutankers aanzienlijke beperkingen op aan de toekomstige paalfunderingen. In een strook
van circa 10 meter breed op een afstand van circa 25 meter uit de bestaande damwand kan
door de aanwezigheid van groutproppen niet worden gefundeerd. Daarnaast kan in een 15
meter brede strook aan beide zijden van de “paalvrije strook” alleen met gebruikmaking van
een duurdere trillingsvrije methode worden gefundeerd.

Memo Dura Vermeer
Ook Dura Vermeer heeft de regievoerders gewaarschuwd met de “Memo toekomstbestendige
damwand rond het EMK-terrein te Krimpen a/d IJssel”, 24 maart 2020 (zie Bijlage 2).
Daarin adviseert Dura Vermeer om de damwand toekomstbestendig te maken en de huidige
contracteis t.a.v. de bovenbelasting van minimaal 10 kN/m2 te wijzigen naar 20 kN/m2. Dit
omdat een bovenbelasting van 10 kN/m2 ongeschikt geacht wordt voor de toekomstige
maritieme maakindustrie.
Om de damwand aan de Sliksloot kant te laten voldoen aan 20 kN/m2 en wat ruimere
veiligheidsmarges te hebben, wil Dura Vermeer de damwand langs de Sliksloot vernieuwen
tegen een meerprijs van € 1.77 miljoen excl. BTW (€ 2.14 miljoen incl. BTW). Zowel de
regievoerders als de adviseurs van Ingenieursbureau Rotterdam schatten de kosten een stuk
hoger in (zie bijlagen). De neergelegde prijs van Dura Vermeer is daarmee marktconform.

Uitvoering volgens VTW-026
De uitvoering van de damwandwerkzaamheden langs de Hollandsche IJssel en Sliksloot
staat volgens VTW-026 gepland in de periode mei/juni 2020, dus vóor de start van de
feitelijke bodemsanering binnen de saneringscontour, de “tentfase”

Gevraagd besluit
De regievoerder vraagt de leden van de Stuurgroep Stormpolderdijk het volgende besluit te nemen:

1. Zich bewust te zijn van de afwezigheid van enige veiligheidsfactoren.
2. In te stemmen met een investering van € 1.77 miljoen (excl. BTW) voor het aanbrengen
van een nieuwe damwand ter plaatse van de Sliksloot, conform het advies van Dura
Vermeer, óf een bekrachtiging van de oorspronkelijke contracteisen uit de
Uitvoeringsovereenkomst, zie hiervoor memo Ingenieursbureau Rotterdam.
3. In te stemmen met het door Dura Vermeer voorgestelde verankeringssysteem met
groutankers, in de wetenschap dat dit aanzienlijke beperkingen oplevert voor de
toekomstige paalfunderingen. In een strook van 10 meter breed kan niet meer worden
gefundeerd. Daarnaast kan er aan beide zijden van de “paalvrije strook” in een strook
van 15 meter alleen met een duurdere trillingsvrije methode worden gefundeerd.
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Oplegnotitie bij Definitief Ontwerp EMK damwandconstructie, documenten:
· Uitgangspuntennotitie damwandberekening de saneringsfase (bestaand) + stabiliteit
verbeterde damwand (gebruiksfase), kenmerk 02R17197-00615, v2, d.d. 12-02-2020;
· DO-Damwandberekening stabiliteit tijdens de saneringsfase (bestaand) + stabiliteit
verbeterde damwand (gebruiksfase), kenmerk 02R17197-00410, v1, d.d. 21-02-2020.
Op het Definitief Ontwerp van de damwand EMK door Dura Vermeer is door het
Ingenieursbureau Rotterdam een toetsing uitgevoerd. De opmerkingen zijn gerapporteerd in
de toetsdocumenten. In deze notitie worden alleen de belangrijkste bevindingen besproken.
Dat wil zeggen, de punten die wezenlijk van belang zijn voor het veiligheidsniveau van de
damwand en het gebruik van het achterliggend terrein.
Kort samengevat gaat het hier om 3 items:
1. Er wordt uitgegaan van enkele zeer gunstige uitgangspunten en aannames.
2. Het ontstaan van plastische scharnieren tijdens de saneringsfase.
3. Gebruiksbeperkingen als gevolg van het verankeringssysteem.

Zeer gunstige uitgangspunten en aannames
Zowel in de saneringsfase als in de gebruiksfase wordt uitgegaan van enkele erg gunstige
uitgangspunten of aannames. Het is de vraag of dit terecht is:
· Indeling in gevolg- en betrouwbaarheidsklasse CC1/RC1 voor de bouwfase.
· Het aanwezig zijn van een aaneengesloten laag steenbestorting over de gehele lengte
van de damwand.
· Relatief hoge waarde voor de laagste buitenwaterstand.
· Gunstige bodemopbouw en bodemparameters, met name de cohesie van veenlagen
· Ook zijn er enkele vragen of de schematisatie van de constructie en de belastingen in
de een aantal bouwfasen juist is uitgevoerd.
De indeling in RC1 voor de tijdelijke bouwfase is discutabel. Gezien de risico’s is een indeling
in RC2 sterk aan te raden. Bij de risico’s wordt gedacht aan het vollopen van de put:
1)werknemers in de bouwkuip; 2)milieurisico (ook groot financieel risico); 3)waterveiligheid
achterliggend gebied (damwand fungeert als tijdelijke waterkering tijdens sanering).
In het DO wordt aangegeven dat de saneringsfase niet is getoetst. Wel zijn er
damwandsommen voor deze fase uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in de saneringsfase de
optredende momenten in de damwand groter zijn dan de maximale momentcapaciteit van de
damwand (elastisch). De gebruiksfase is wel getoetst. De momenten zitten net onder de
toetswaarde en voldoen bij de gehanteerde gunstige uitgangspunten.
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Plastisch scharnier
In het DO wordt aangegeven dat tijdens de saneringsfase de momenten in de damwand in de
meeste doorsneden de momentcapaciteit van de damwand overschrijden. Als gevolg hiervan
ontstaat een zgn. “plastisch scharnier” in de damwand. Een plastisch scharnier is een deel van
de damwand waar het maximum moment is overschreden en de damwand niet meer
elastisch, maar juist plastisch reageert. Er ontstaat als het ware een “knik” of scharnier in de
damwand.
In de huidige toestand is de damwandconstructie maximaal belast. Dit geldt voor de damwand
(veldmoment) de ankerstangen en de stabiliteit. In het verleden is de constructie bezweken
volgens een zgn. Kranz-glijvlak (Omegam 1997). Vermoedelijk heeft dit ervoor gezorgd dat de
krachten in de damwand en de ankerstangen iets zijn teruggelopen. Er zijn geen aanwijzingen
dat de damwand is bezweken of dat er al een plastisch scharnier is opgetreden.
De normen voor damwandconstructies (NEN/Eurocode en Cur166) staan, onder voorwaarden,
het rekenen met plastische scharnieren toe. Zo moet er o.a. worden aangetoond dat de
damwand voldoende herverdelingscapaciteit heeft. In het DO is deze toets niet uitgevoerd.
Daarnaast zal als gevolg van het plastisch scharnier de krachten en vervormingen in de
damwand en het anker veranderen. Deze beschouwing heeft niet plaatsgevonden. Verwacht
mag worden dat de vervormingen als gevolg van het plastisch scharnier zullen toenemen.
In de gebruiksfase voldoen de veldmomenten net aan de toets op moment (elastisch). Echter
als tijdens de saneringsfase plastische scharnieren zijn ontstaan, zullen deze ook tijdens de
gebruiksfase aanwezig zijn, deze zijn permanent.
Gebruiksbeperkingen:
Het gekozen ankersysteem: groutankers levert een beperking op voor toekomstige bebouwing
van het terrein achter de damwand. Zoals ook door DV zelf aangegeven mag er op een
afstand van 10 tot 25m van de groutankers geen palen of damwanden worden geheid of
getrild. Hier een trillingsvrij systeem te kiezen. In de strook boven de groutproppen inclusief
aan weerszijden een marge, totale breedte ca. 10 meter mogen helemaal geen funderingen in
de draagkrachtige zandlaag worden aangebracht.
Een systeem met legankers heeft ook nadelen maar die beperken zich meestal tot het
localiseren van de ankerstangen en het voorboren in de directe omgeving van het ankerschot.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat enkele essentiële aspecten van het damwandontwerp nog niet
duidelijk zijn. En dat de combinatie van het rekenen met zeer gunstige uitgangspunten en het
alsnog optreden van plastische scharnieren vraagtekens oproept omtrent de veiligheid van het
ontwerp. De plaxisberekening, uitgevoerd met een lagere, meer realistische waarde voor de
cohesie voor veen, is wat dat betreft illustratief. Het moment in de plaxisberekening voor de
gebruikstoestand (zonder veiligheidsfactoren) is even hoog als de met Dsheet berekende
damwandmomenten in de uiterste grenstoestand (met veiligheidsfactoren).
Als laatste wordt geconcludeerd dat het groutankersysteem aanzienlijke beperkingen oplegt
aan de toekomstige gebruikers van het terrein.

Karel Hulsbos
Adviseur Geotechniek & Waterveiligheid
StadsOntwikkeling Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau.
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MEMO Toekomstbestendige damwand rond het EMK-terrein te Krimpen a/d IJssel

Beste Robbert,

Volgens ons contract hebben wij de damwand doorgerekend langs de Sliksloot en Hollandsche IJssel.
Gebleken is dat de wij de damwand toekomstbestendig kunnen maken met de eisen vanuit het contract. De
vraag is echter of dit echt toekomstbestendig is, de boven belasting vanuit het contract bedraagt 10 kN/m2
en is voor de maritieme industrie ongeschikt, geadviseerd wordt om tenminste 20 kN/m 2 aan te houden als
boven belasting. In deze brief lichten wij dit toe.

Voor het bestempelen van een terrein met maritieme industrie is de contract eis een té lage boven belasting.
Met het realiseren van deze boven belasting kunnen er bijvoorbeeld geen heistellingen staan voor het
funderen van de toekomstige bebouwing, kunnen er geen vrachtwagens langs de kade staan om
bijvoorbeeld schepen te laden/lossen, hallen te bevoorraden en kunnen schepen niet worden gelost met
kranen, doordat deze niet op de kade kunnen worden gepositioneerd.

Wij adviseren u een toekomstige damwandsituatie die geschikt is voor een hogere boven belasting van 20
kN/m2. Op die manier kan worden verzekerd dat de damwand ook daadwerkelijk voldoet aan het realiseren
van het beoogde toekomstperspectief in de herontwikkeling van het EMK-terrein.
Wij hebben een drietal scenario’s onderzocht, in de bijlage zijn deze beschreven. De scenario’s zijn:
1)

Aanbrengen nieuwe damwand / combiwand: a) 20kN/m2 of b) 40kN/m2

2)

Versterken bestaande constructie naar 20kN/m 2

3)

Uitvoeren damwandverbetering conform contract (10kN/m 2)

Voor de meest toekomstbestendige scenario adviseren wij u om een nieuwe damwand langs de Sliksloot te
realiseren met een boven belasting van 20kN/m2 (scenario 1, AZ50-700 (S355) damwand tot
installatieniveau ca. NAP -20,0 m). Deze damwand kunnen wij min of meer integreren in onze
werkzaamheden. Onze voorkeur zou zijn om deze dan voor de tentsanering aan te brengen, dan start de
sanering wellicht een 2-3 maanden later, maar heeft als voordeel dat het in ons proces wordt meegenomen.
Het na oplevering aanbrengen van een andere damwand heeft een vele maanden langere doorlooptijd en
geeft hogere maatschappelijk kosten, ook voor het imago zal dit niet wenselijk zijn.
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Wij hebben deze werkzaamheden geraamd met aan bandbreedte van ca 15% bedraagt de investering als
volgt:
Kosten voorbereiding + uitvoering nieuwe toekomstbestendige damwand 20kN/m2 Sliksloot

ca 2235

Kosten versteviging damwand langs de Hollandsche IJssel (alleen ankers)

ca 380
Subtotaal investering ca 2615

Retour conform inschrijving, onderdeel verbeterde damwandconstructie

846
Resultaat meerkosten ca 1769

Bedragen in eur *1.000

Wij lichten ons advies graag aan u toe.

Met vriendelijke groet,

Dick Baars

Bijlagen
Bijlage 1: Analyse op GROTICK-V
Bijlage 2: Technische beschouwing damwand varianten Slikslootzijde EMK-terrein

Referentie

Bladnummer 3/3

Datum 24 maart 2020

Bijlage 1 - Analyse op GROTICK-V
Initieel

Toekomstbestendig ontwerp o.b.v. 20kN/m2 AZ50700 (S355) damwand tot installatieniveau ca. NAP 20,0 m
Grondwaarde neemt toe door toepassing van een
grotere bovenbelasting (20kN/m2), vierkante meter
prijs neemt toe (waarde toevoegen), maritieme
industrie of bedrijvigheid kan hier goed vestigen.

Organisatie

Uitvoering conform contact, geen meerkosten.
Initiële werkwijze brengt wel de nodige
(toekomstige) risico’s met zich mee, hetzij
aanzienlijk hogere kosten op een later moment
bij realisatie van bouwwerkzaamheden op het
EMK-terrein.
De toekomstige gebruiker heeft andere wensen
(zwaardere bovenbelasting i.p.v. 10 kN/m2
conform contract).
De damwand heeft als toekomstig risico alsnog
bezwijken of verbuigen, ankers kunnen afbreken.
Risico tijdens bouwfase (na realisatie
werkzaamheden Dura Vermeer) schade aan de
damwand door het gewicht van de
funderingsmachines e.d..
Het terrein zal niet volledig kunnen worden
herontwikkeld.
Geen bijzonderheden.

Tijd

Geen bijzonderheden.

De werkzaamheden zelf gaan veel uitvoeringstijd
vergen, maar zijn mogelijk in te passen in de planning,
maar moeten uiterlijk gereed zijn voor tentfase 4 die
grenst aan de Sliksloot.
Vergunningen/overleggen (100 uur), voorbereidende
werkzaamheden (100 uur), plaatsen nieuwe damwand
en trekken bestaande damwand (12 wkn) vergen meer
tijd dan initieel.

Informatie

Geen bijzonderheden.

Communicatie /
omgeving

Geen bijzonderheden.

Overleggen met Hoogheemraadschap, Gemeente en
Rijkswaterstaat. Onderzoek naar mogelijke wijziging
KEUR-vergunning of melding.
Communicatie met stakeholders over wijziging van
werkzaamheden.

Kwaliteit

Conform contract op 10kN/m2

Bebouwing en volledige bestempeling als gebied
maritieme industrie mogelijk

Veiligheid

Conform UPW

Extra maatregelen nodig voor milieu en omgeving
(geluid, werken in verontreinigde sliblaag/bodem,
doorgang scheepvaart).

Geld

Risico

Een verhoging van de damwanduitvoering van
20kN/m2 draagt positief bij aan toekomstig
funderingswerk waardoor paalfunderingen dichter
tegen de kade en met zwaarder equipment
geïnstalleerd kan worden en er meer ruimte is voor het
aanbrengen van paalfunderingen.

Vergunning aanpassen, eigendomssituatie RWSGemeente van inpassing ontwerp in Sliksloot

Technische beschouwing damwand varianten Slikslootzijde EMK-terrein

Toekomstbestendig ontwerp

Huidige scope

Aanbrengen nieuwe damwand/combiwand

Verbeteren bestaande damwand (light)

Damwand met 20 kPa bovenbelasting (vanaf 1 m tot 20 m vanaf de
damwand)

Combiwand met 40 kPa bovenbelasting (vanaf 1 m tot 20 m vanaf de Bestaande damwand met bovenbelasting 20 kPa + Argex
damwand)
lichtaanvulmateriaal + verder draineren grondwaterstand

AZ50-700 (S355) damwand tot installatieniveau ca. NAP -20,0 m

Buispaal Ø914 mm * 16 mm (X65). Ok. buispaal ca. NAP -20,0 m.
Systeemmaat is 2,36 m. Tussenplanken 2x AZ20-700. Ok plank ca. NAP - Hoesch 64 (S275). Lengte ca. 28 m.
11,0 m.

Beschrijving situatie

Input en berekeningsresultaat (DSheet Piling)
Damwand/buispaal type

Type verankering indicatief. Er is geen
Ankerniveau NAP +2,0 m. Schroefinjectie ankers Ø82,5 mm x 22,2 mm, Ankerniveau NAP +2,0 m. Schroefinjectie ankers Ø82,5 mm x 22,2 mm
toetsing uitgevoerd van de
h.o.h. 2,8 m. Ankerhoek 35 gr en lengte ca. 40 m. Lengte groutlichaam h.o.h. 2,36 m. Ankerhoek 35 gr en lengte ca. 40 m. Lengte groutlichaam
schroefinjectieankers (houdkracht ed)
ca. 10 m. Mogelijk is houdkracht groutlichaam kritisch.
ca. 10 m. Mogelijk is houdkracht groutlichaam kritisch.
voor de nieuwe dw.

Ankerniveau NAP +2,0 m. Schroefinjectieankers Ø60,3 mm x 12,5 mm.
Lengte ca. 40 m. Lengte groutlichaam ca. 6,5 m.

Rekenwaarde optredend moment (MEd)
MEd = 1360 kNm (UGT) Pmax = 476 kN/m
/ ankerkracht (Pmax)

MEd = 1843 kNm (UGT) Pmax = 591 kN/m

MEd = 361 kNm/m1 (UGT) Pmax = 228 kN/m

Momentcapaciteit
damwand/combiwand (MRd)

MRd = 2135 kNm (UGT) ongecorrodeerd

MRd = 438 kNm/m1 (UGT)

U.C. = 0,86 < 1,0, akkoord.

U.C. = 0,82 < 1,0, akkoord.

74 mm

44 mm

74 mm < 75 mm, akkoord

44 mm < 60 mm, akkoord

niet beschouwd

geen issue.

MRd = 1743 kNm (UGT) ongecorrodeerd

Indicatieve toetsing --> Unity check (er
is iets marge genomen in de toetsing
U.C. = 0,78 < 1,0, akkoord.
ivm corrosie, 2e orde en
normaalkracht).
Berekende bijkomende vervorming
damwand middels DSheet (max. in de 70 mm
buik)
Toelaatbare vervorming damwand
70 mm < 75 mm, akkoord
(max. 1/100 kerende hoogte)
Verticale draagkracht
niet beschouwd

Steenbestorting (bk = bovenkant)

Aanbrengen nieuwe laag steenbestorting i.v.m. erosie. Bk
steenbestorting op NAP -3,5 m over een lengte van ca. 10 m.
Bodemniveau op NAP -4,5 m.

Mogelijkheid voor dieper
Ja, er is rekening gehouden met een bodemniveau op 10 m vanaf kade
baggerwerkzaamheden langs de kade NAP -4,5 m.

Grondwaterstand

Aanbrengen nieuwe laag steenbestorting i.v.m. erosie. Bk steenbestorting Geometrie conform huidige situatie / inmeting (zie uitgangspuntennotitie
op NAP -3,5 m over een lengte van ca. 10 m. Bodemniveau op NAP -4,5 Sterk). Bk steenbestoring op ca. NAP -2 m over een lengte van ca. 10 m.
m.
Bodemniveau op NAP -3,75 m. (zie tekening 1 onderaan)

Ja, er is rekening gehouden met een bodemniveau op 10 m vanaf kade
NAP -4,5 m.

De grondwaterstand aan de actieve zijde van de damwand op NAP +1,5 De grondwaterstand aan de actieve zijde van de damwand op NAP +1,5
m.
m.

Dient nader onderzocht te worden. Mogelijk dieper haalbaar icm
kathodische bescherming met opgedrukte stroom om de corrosie van te
voren tegen te gaan met als doel de momentcapaciteit van de bestaande
damwand te vergroten.
De grondwaterstand aan de actieve zijde van de damwanden dient
verlaagd te worden en beheerst te worden op een niveau van NAP + 0,5
m (i.p.v. NAP +1,5 m). Horizontale drains en grindkoffer dienen dus dieper
te worden aangebracht.

Aandachtspunten en risico's
- Voorboren ten behoeve installatie damwanden door bestaande steenbestorting en vermoedelijk aanwezige puinlagen.
-Risico’s op trillingen en ondermijning passieve weerstand bestaande damwand. Om risico’s te voorkomen dient een nieuwe damwand drukkend
aangebracht te worden.
-Fasering en hulpwerk. (bijv. verwijderen bestaande damwand irt fasering)

- Beperkingen voor diepgang schepen tijdens laagwater dicht nabij de
kade.
- Sleufsgewijs ontgraven en adequaat monitoren damwand tijdens
saneerfase

-Buispalen vullen met zand ivm momentcapaciteit buispaal.
-Aanbrengen nieuwe laag steenbestorting (= kostenverhogend).

Tekening 1

kosten nieuwe damwand
Jeroen van den Nouweland
wo 18-3-2020 09:21
Aan:'robbert.brandt@live.com'

<robbert.brandt@live.com>;

CC:stormpolderdijk@gmail.com

<stormpolderdijk@gmail.com>;

ha Robbert,
In het voortraject heeft Fugro diverse eenvoudige damwandsommen gemaakt. Voor enkele varianten zijn er
ook globale kosten bepaald. Op basis van deze eenheidsprijzen kom ik tot de volgende kosteninschattingen:
* nieuwe damwandconstructie Hollandsche IJssel 205 meter, bovenbelasting 5kPa, kosten ca. € 1.800.000
* nieuwe damwandconstructie Sliksloot 230 meter, bovenbelasting 20kPa, kosten ca. € 2.700.000
uitgangspunten
* exclusief BTW
* Hollandsche IJssel bovenbelasting 5kPa
* Sliksloot bovenbelasting 20kPa
* damwandconstructie met legankers
* inclusief grondwerk
* inclusief verwijderen bestaande ankerconstructie
* inclusief 20% AKWR
* inclusief 10% onvoorzien
Ik zal bij Rotterdam nagaan hoever zij zijn met de kosteninschatting, dan hebben we vergelijksmateriaal.
Gevoelsmatig zitten de eenheidsprijzen van Fugro namelijk aan de hoge kant.
groeten,
Jeroen

EMK, kostenraming damwand en verankering obv
kostenkengetallen
Hulsbos S.K. (Karel) <sk.hulsbos@Rotterdam.nl>
do 26-3-2020 12:04
Aan:Jeroen

van den Nouweland <jeroen@ibkw.nl>; 'Robbert Brandt' <robbert.brandt@live.com>;

Beste Jeroen, Robbert,
Bij deze een indicatie van de bouwsom van een damwand en verankering voor het EMK terrein.
Indicatie op basis van kerende hoogte damwand en lengte kade.
Sliksloot: 7,75m (3,95+3,75) kerend en lengte kade 230m
Hollandse IJssel 7,5m (1,5+6) kerend en lengte kade 200m
Totaal: kerende hoogte 7,75m en lengte kade 430m à € 2.000,- per m2 kerende oppervlak komen de
bouwkosten voor de kade op ca. € 6,7 miljoen (excl engineering en toezicht en onderzoeken)
Voor engineering en toezicht bouw rekenen wij standaard op 15 a 20% van de bouwsom.

Met vriendelijke groet,
Karel Hulsbos
Adviseur
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling IBR Geotechniek & Water
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Telefoon 010-4894604
Mobiel 06-20248891
Website

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

