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Constructie Noordboulevard Scheveningen
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Even voorstellen
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Agenda
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► Voorstel rondje

► Wat gaat er de komende weken gebeuren

► Bereikbaarheid

► Presentatie Franki Grondtechnieken BV

► Stand van zaken voorbereiding

► Communicatie

► Planning

► Gelegenheid tot het stellen van vragen



Wat gaat er de komende weken 
gebeuren?
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► Inrichten Zeekant

► Explosieven onderzoek

► Voorbereidingen uitvoering Franki

► Realisatie grondkerende constructie

► Nutsvoorzieningen



Inrichten Zeekant
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► Bereikbaarheid

bewoners (gasten)

leveranciers

hulpdiensten

bouwers
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Zo niet!
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Noordboulevard Scheveningen

25 augustus 2017



Welke vragen willen wij beantwoorden?

1. Wie zijn wij?

2. Wat komen wij doen?

3. Wat wordt de situatie tijdens de uitvoeringsperiode?

4. Wie kunt u tegen komen?



1. Wie zijn wij?

1910: Oprichting van de “Société des Pieux Armés Frankignoul”

Het Frankignoul-octrooi van 28 juli 1909 Edgard Frankignoul



Franki Foundations Group Belgium anno 2017



Oktober 1946: uitvoering van eerste boorpalen

Huidige stand van zaken



De rijke geschiedenis van Franki, ook in Den Haag



2. Wat komen wij doen?

• Uitvoering van een zogenaamde grondkerende constructie tussen de Zeekant en de 

boulevard.

• Deze zorgt er voor dat de sloopwerken kunnen worden uitgevoerd zonder dat de stabiliteit van 

de Zeekant en de achterliggende constructies in gevaar komt.

• Hiervoor zijn verschillende methoden:

1. Damwand

2. Diepwand

3. Boorpalenwand

• Damwand geeft zeer veel overlast denk aan geluid en trillingen

• Diepwand geeft veel overlast i.v.m. de grote installaties die hiervoor nodig zijn

• Boorpalenwand is trillingsvrij en geluidsarm, de overlast blijft beperkt



Gekozen oplossing: Palenwand



Uitvoeringsproces van de palenwand



Aanbrengen van de groutankers



Aanbrengen van de groutankers



Wat wordt de situatie tijdens de uitvoeringsperiode?



Wie kunt u tegen komen?

Cor van der Vorm

Project Manager

Stefan Kusse

Site Manager

Giany Sahertian

Werkvoorbereider



SOLID FUTURE

More than 107 years
of international experience in 
foundation solutions

Strong Foundations

Hartelijk dank voor uw aandacht!



Stand van zaken voorbereiding
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► Bereikbaarheidsoverleg, goedkeuring

► Opnames

- bouwkundige opnames Hanselman

- inmeting bestaande situatie

- trillingsmetingen

- geluidmetingen

► Inrichten bouwplaats en omgeving



Planning
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► Aanvang werkzaamheden: week 36

► Explosieven onderzoek: week 37

► Aanvang palenwand: rond 2 oktober

► Palenwand gereed: rond de jaarwisseling



Communicatie
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► Hoe, aan wie, wanneer?

► Informatiebijeenkomsten, klankbordgroep, 

vertegenwoordigers van VVE

► Nieuwsbrieven

► Noordboulevard@brink.nl

mailto:Noordboulevard@brink.nl


Contacten
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► Strandweg Vastgoed BV, de heer Remco van den Berg (remco@hommerson.nl)

► Brink Groep, de heer Jan Greeve (noordboulevard@brink.nl)

► Franki Grondtechnieken

► Uw email?



Vragen
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