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WELKOM!

• Welkom in Den Haag

• Ingenieursbureau Den Haag

• Meerjaren Programma Kunstwerken

• Al ruim 10 jaar bezig met structurele vervanging 

van kademuren

• MJPK III 2018 t/m 2021, naast focus op technische 

veroudering ook doelen als participatie, ecologie, 

duurzaamheid, verbetering ruimtelijke kwaliteit etc.



Programma Bijeenkomst

• Piet Heinplein: 

• scope

• techniek (BIM, k&l)

• omgeving

• Projectbezoek

• Borrel

• Noordwal/Hemsterhuisbrug: 

• Scope

• Omgevingsmanagement

• Uitvoering



Piet Heinplein

Wat komt aan bod:

• Korte introductie – Marjolein vd Esch

• BIM – Jim Muijselaar/Projectleider & modeleur Lincoln

• Kabels en leidingen – Jim Muijselaar

• Omgeving – Steffanie Merema/Erik van Koert
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3D animatie



3D animatie



Piet Heinplein - introductie

• Ontwerp gestart in 2016

Uitdagingen o.a.:

• Verwijderen kabels en leidingen voorafgaand aan werkzaamheden;

• Bereikbaarheid van de stad (omliggende projecten);

• Provincie (vleermuizen);

• Warmteleiding Eneco;

• Omgeving;



Piet Heinplein - introductie

• Stabu hoofdbestek voor constructies met een RAW deelbestek voor maaiveld

• In juni 2021 op de markt gezet, definitief gegund in november 2021

• EMVI (Plan van aanpak  met risicobeheersing/maatregelen 

omgeving/duurzaamheid) 

• Gegund aan combinatie Strukton- De Vries Werkendam

• Eindmijlpaal project december 2023



Piet Heinplein - introductie

Globale uitvoeringswerkzaamheden

Werk uitgevoerd in 2 fasen:

• Anna Paulownabrug West met Piet Heinplein aanmeerwerf

• Elandbrug met Anna Paulowna Oost



Piet Heinplein - BIM

Start Revit bij PHPlein
• Model bestaande overkluizing eerste model in REVIT.

Om ervaring op te bouwen met het modelleren.

• Vanuit plattegrond in Autocad en de bestaande met de hand getekende 

tekening uit 1905 is het model opgebouwd.

• Model is ook in de besteksfase gebruikt als slooptekening en voor 

sloopbestek.



Piet Heinplein - BIM

Bestaand

• REVIT Model 

uit historische

tekening.



Piet Heinplein - BIM

Uit REVIT-model:

• Doorsneden,

• Hoeveelheden

• Kosten

• BIMmen



Piet Heinplein - BIM

Nieuw SketchUp

• SketchUp = 

mooi plaatje, 

goed program

ma in SO, VO-

fase

• REVIT 

= bimmen voor 

DO -

en besteksfase



Piet Heinplein - BIM

Hoe is het REVIT model opgezet?

• SO mooie plaatjes met SketchUp

• VO en DO in autocad

• Met DO autocad tekeningen als 

basis REVIT-model opgezet.

• In besteksfase is model leidend geworden.



Piet Heinplein - BIM

Nieuw Revit

• Van een 

smalle overkluizing naar 

brede gracht met 

twee bruggen 

en bredere doorstromingen.



Piet Heinplein - BIM

Nieuw Revit

• Wat zie je hier.

• 2 bruggen, Elandstr. en Anna 

Paulowna, gracht, werf, kabel 

koker SV, stootplaten, 

stalen damwanden, groutankers.



Piet Heinplein - BIM

Bimmen met het besteksmodel

• Gemeente Den Haag eerste gemeente die 

een bestek maakt op grond van een Revit model.

• Nieuw dus ook best wel eng.

• We vragen aan de aannemer het model verder uit 

te werken tot UO-model – revisie model



Piet Heinplein - BIM

BIM bepalingen in het bestek PHplein:

• De aannemer krijgt besteksmodel in RVT extensie.

• De door aannemer te maken werktekeningen moeten een extract zijn van het BIM model.

• BIM model door aannemer op niveau minimaal LOD 300 (LOD is Level of Detail).

• Volgens het BIM uitvoeringsplan omschreven in het BIM protocol.

• Het BIM model dient te allen tijde 24/7 ter inzage aan directie beschikbaar te zijn via bv BIM 360.

• De directie voert per fase een controle uit op juistheid BIM model.

• Revisie model gaat naar de beheerder die hiermee op zijn BIMs een bouwwerk kan beheren.



Piet Heinplein - BIM

Een kijkje in BIM 360 Document Management:



Techniek



Multidisciplinair werken

• Samenwerking van verschillende disciplines 

o Wegontwerp (MX-model)

o Kabels en leidingen

o Damwanden

o Werktuigbouwkundige installaties

o Afbouw (verlichting e.d.)

• Uitwisseling van 3D modellen met elkaar (IFC)



Eigen ervaringen

• Positieve aspecten Minimaliseren van risico

o Beter inzicht bij alle partijen

o “het past altijd”
o Visueel te controleren

o Kortere voorbereiding en engineering 

o Reduceert faalkosten / vertraging



model tbv multidisciplinair werken

• Toelicht aan de hand van het model



Doorlopen stappen PHP

• Definitieve gunning project 

• Validatiesessie ontwerp met IbDH

o Afstemmen ontwerp activiteiten.

o Verifiëren beschikbare informatie

o Verifiëren op te leveren ontwerpdocumenten

• DO model vanuit IbDH ontvangen en beoordeeld

• BIM protocol opgesteld

• BIM360 opgezet

• UO model (in principe gelijk aan DO)

• Platte UO tekeningen maken



BIM protocol



BIM 360

• Toelichten aan de hand van model BIM360



Piet Heinplein – k&l tijdlijn

• 2014 eerste oriëntatiemelding/ klic -> Raming

• 2018 gelden beschikbaar voor project 

• Q3 2018 start project voorbereiding K&L





Piet Heinplein – k&l tijdlijn

• Q2 2014 eerste oriëntatiemelding/ klic

• Q3 2018 gelden beschikbaar voor project 

• Q1 2019 start project voorbereiding K&L

• Q2 2019 verzoek tot omlegging

• Q3 2020 eerste gestuurde boring

• Q1 2021 omleggen kabels – deels door boring 

• Q3 2021 tweede gestuurde boring

• Q3 2021 bypass stadverwarming

• Tot Q2 2022 nieuwe kabels door boring 

• Q1 2022 start civiele aannemer – verleggen K&L VRI/OV 

• Constructie vrij van K&L m.u.v. rioolzinker en stadsverwarming (Q2 2023) 





Piet Heinplein – k&l
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Piet Heinplein – k&l

https://youtu.be/ypn0IHFNm0U

https://youtu.be/ypn0IHFNm0U


Piet Heinplein – k&l
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Piet Heinplein – k&l tijdlijn
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Piet Heinplein – k&l (tijdlijn)

• Q2 2014 eerste oriëntatiemelding/ klic

• Q3 2018 gelden beschikbaar voor project 

• Q1 2019 start project voorbereiding K&L

• Q2 2019 verzoek tot omlegging

• Q3 2020 eerste gestuurde boring

• Q1 2021 omleggen kabels – deels door boring 

• Q3 2021 tweede gestuurde boring

• Q3 2021 bypass stadverwarming

• Tot Q2 2022 nieuwe kabels door boring 

• Q1 2022 start civiele aannemer – verleggen K&L VRI/OV 

• Constructie vrij van K&L m.u.v. rioolzinker en stadsverwarming (Q2 2023) 



Piet Heinplein - omgeving

• Dichtbevolkte 19e eeuwse stadswijk;

• Bewoners goed georganiseerd;

• Ondernemers a/h plein Bagels & Beans en Burrata;

• Koninklijk Huis;

• Rondvaart;

• Overige ondernemers;

• Aanliggende straten.



Piet Heinplein - omgeving

• Gemeente: verschillende belangen van stakeholders

• Strukton: aandeel in omgevingsmanagement Wat en Hoe?

• Verschillende verplichtingen in bestek, en plan van aanpak Strukton



Omgevingsmanagement



Omgevingsmanagement – Uitvraag bestek

Omgevingsmanagement 

• Inzet omgevingsmanager (24 uur per week beschikbaar)

• Inzet buurtconciërge (2 dagen per week)

Taken:

• Opstellen communicatiekalender voor de gehele duur van het werk. 

• Verzorgen bouwcommunicatie (o.a. bewonersbrieven, startbijeenkomst, buurtoverleggen, BouwApp)

• Afstemming met bedrijven, bewoners en instellingen grenzend aan het werkgebied

• Aanleveren input factsheet bewoners, projectwebsite gemeente en eventueel social media.

• Beschikbaarheid van een contactpersoon voor bewoners over uitvoeringszaken. 

• Voeren van klachtenregistratie en afhandeling. 

• Communicatie afstemmen met onder- en nevenaannemers. 

• Afhandeling klachten van bewoners over uitvoeringszaken. 

• Voeren van klachtenregistratie en deze wekelijks communiceren met de gemeente. 

• Wekelijkse afstemming met de opdrachtgever. 



Omgevingsmanagement – EMVI

Beloften EMVI i.r.t. omgevingsmanagement:

• Fysieke maatregelen i.r.t. bereikbaarheid omgeving (Social Traffic Management, traffic management)

• Diverse hinder beperkende maatregelen  voor o.a. geluid en trillingen (kokosschermen, extra Noise Control 

Barriers, starten met slopen vanaf 08.00 uur)

• Stakeholder specifieke maatregelen (o.a. Reclameposters aan bouwdoeken etc.)

• Bewuste bouwers

• Clearly – alle meldingen in 1 online omgeving

• Inzet buurtconcierge (5 dagen i.pv. 2) 

• We werken standaard van maandag tot vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur (incidentele uitloop tot 19.00 uur)

• We werken altijd binnen de bouwhekken

• Vaste stroomaansluiting

• Aggregaten die nog nodig zijn worden omheind met Noise Control Barriers 

• Updates via de BouwApp over de te verwachten hinder / briefje door de bus als er (trillings- / geluids) gevoelige 

werkzaamheden uitgevoerd worden. 



Aanvullende maatregelen na start (1) 

• Veel problemen op de looproutes rondom het project. Fietsers  en scooterrijders die niet afstappen waardoor er 

gevaarlijke situaties ontstaan. Alle verkeersmaatregelen worden verplaatst → Legoblokken zijn uiteindelijk de 

oplossing. 



Aanvullende maatregelen na start (2) 

• Buurtconciërge Manuel – doet regelmatig een rondje bij de lokale ondernemers en goed 

contact met bewoners – Paaseitjesactie

• Terrasinrichting Burrata en Bagels & Beans

• Online meekijken: https://kijkopdebouw.nl/projecten/herinrichting-piet-heinplein

• Wekelijks overleg tussen de omgevingsmanager – korte lijnen, goede verstandhouding

• WhatsApp groep voor de rederijen – korte lijnen bij stremmingen

• Aanvullende maatregelen bij hijsactiviteiten vanuit DSO voor weggebruikers en direct 

omwonenden:

1. Brief aan direct omwonenden over afstand houden van de gevels;

2. Signaal bij start hijsen en afloop hijsen zodat de zone vrij is van personen. 

https://kijkopdebouw.nl/projecten/herinrichting-piet-heinplein


Piet Heinplein –omgeving

• Veel begrip voor het werk vanwege het verwachte 

eindresultaat. 

• Korte lijnen met omgeving door persoonlijk contact 

op straat, telefonisch, via de BouwApp of per mail. 

• Het goed bereikbaar zijn wordt gewaardeerd en we 

krijgen voornamelijk positieve reacties uit de 

omgeving. 



Noordwal/Hemsterhuisbrug



Noordwal/Hemsterhuisbrug

Wat komt aan bod:

• Aanleiding: Steffanie Merema 

• Omgeving: Jeroen Spanjer

• Uitvoering: Richard Vrolijk en Dura Vermeer



Aanleiding vervanging kade

• Gefundeerd op houten palen

• Fundering in slechte staat

• Kade is aan het verzakken

• Noodmaatregel ontoereikend



Aanleiding renovatie brug

• Gebouwd in 1885

• Gefundeerd op houten palen

• Fundering in slechte staat

• In jaren 60 brug vastgezet



Korte samenvatting project

• 2017 gestart met ontwerp ophogen Hemsterhuisbrug

• 2016 Noordwal noodmaatregel geplaatst

• Verwachting dat Noordwal zou stabiliseren vanwege aanbrengen 

fietsstraat zodat kastanjes behouden konden blijven

• Bleek niet zo te zijn, dus daarna gestart met ontwerp

• Samenloop projecten, risicobeheersing → 1 aannemer

• 2019 ontwerp draaibaar maken brug



OM tijdens de voorbereiding

• Oktober 2018: 1e informatieavond

• Onvrede bij belangenorganisaties over voornemen om de brug te verhogen

• Mei 2019: belangenorganisaties dienen initiatief tot draaibaar maken in bij de raad

• Studie naar draaibaar maken brug

• Begin 2020: besluit om brug draaibaar te maken

En toen begon het eigenlijk pas…



Méér dan alleen draaibaar maken

• Maak van dit onderschatte monument een leuke plek!

• De brug is een van de laatste overgebleven bruggen in zijn soort

• De brug is gemaakt door de IJzergieterij Enthoven uit Den Haag

• Behoud en restaureer de landhoofden, het brugdek en het bewegingsmechnisme

• Maak de draaibare brug tot een ‘event’ in de stad, breng de authentieke ervaring terug

• Overweeg een aanlegplaats voor salonboten tussen Torenstraat en Hemsterhuisstraat



In gesprek met initiatiefnemers

• Onderwerpen:

• Aandrijfwerk (spin, spilhouder)

• Afsluitbomen - afsluithekken

• Locatie technische installaties

• Dekzerken

• Hekwerk

• Kleur

• Armaturen

• Doorstroming water

• Afmeervoorzieningen

• 60% Informeren

• 30% Aanhoren

• 10% Aan denken gezet worden

• SOS Den Haag

• SHIE

• Willemsvaart

• 6 maanden

• 4 overleggen

• Enorme betrokkenheid

• Veel kennis van zaken

• “groots denken”



Kroon op het werk: brugwachtershuisje



OM tijdens de uitvoering



Uitvoering en samenwerking



Verwachtingen



Noordwal/Hemsterhuisbrug

Multidisciplinair

Ontwerp 

Bouwkundig

Monumentaal

Fundatie en 

betonwerk

Elektra
Staal

Werktuigbouw

OV

Machinerichtlijn

Kadeconstructie

Infrastructuur

Bestaande 

onderdelen

K&L



Noordwal/Hemsterhuisbrug

Plan van Aanpak

Uithijsen van de brug

Foto: Dura Vermeer - Daisy Komen


