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Inleiding
Het project Nieuwbouw Hoog Catharijne (NHC) 
maakt deel uit van het herontwikkeling van het 
stationsgebied rond Utrecht CS. Corio Neder-
land, de eigenaar van het bestaande winkel-
centrum Hoog Catharijne, heeft een plan ont-
wikkeld voor de bouw van NHC met daaronder 
een vijflaagse parkeergarage. De locatie ligt 
ingeklemd tussen het Vredenburgplein, de Zui-
delijke Passage van Hoog Catharijne, het reeds 
gerenoveerde Muziekpaleis en de Catharijne 
Singel. NHC zal bestaan uit het Entreegebouw, 
de Stadskamer en het Poortgebouw en zal ook 
een nieuwe verbinding vormen voor winkelend 
publiek en bezoekers tussen het Centraal Sta-
tion en het oude stadscentrum van Utrecht. Het 
project is gelegen op de locatie van het voorma-
lige kasteel Vredenburg. De oorspronkelijke Ca-
tharijnesingel wordt in oude staat teruggebracht 
en doorsnijdt het project aan de westelijke zijde. 
Deze singel gaat onderdeel vormen van het ge-
restaureerde Utrechtse grachtenstelsel. In deze 
publicatie wordt ingegaan op ontwerp en uitvoe-
ring van de parkeergarage.

Bouwplan
Het bouwplan bestaat uit een vijflaagse onder-
grondse parkeergarage met een afmeting van 
80 x 120 m2 die ruimte biedt voor ruim 1300 
auto’s met de daarbij behorende tweetal on-
dergrondse toeritten van elk circa 220 m lang, 
23.000 m2 winkelruimte, 19.000 m2 winkelpas-
sages, 11.000 m2 hotel en kantoorruimte en de 
renovatie van 6.000 m2 winkelruimte in het be-

staande Hoog Catharijne.

Grondonderzoek
Na gunning van het werk is aanvullend grond-
onderzoek uitgevoerd. Dit heeft bestaan uit 98 
sonderingen;
-  in het tracé van de cement bentonietwand 17 

stuks ondiep en 20 stuks diep (diepte 60 m –  
tot 65 m – NAP),

-  in de bouwkuip 35 sonderingen tot halverwege 
de afsluitende kleilaag (diepte 53 m – tot 55 
m – NAP),

-  18 sonderingen ter plaatse van de inritten,
-  8 sonderingen ten behoeve van de funderings-

verbetering.

In de planfase, is een boring uitgevoerd tot 60 
m – NAP. Monsters zijn genomen en beproefd uit 
de laag van Kedichem. 

Ontwerp vijflaagse ondergrondse parkeergarage
BAM heeft aan de hand van een prestatiebestek 
en een referentieontwerp van Corio een Engi-
neer & Build uitvoeringsontwerp gemaakt. Op 

Vijflaagse parkeergarage 
“Het Nieuwe Hoog Catharijne” 

te Utrecht 

ing. P.H. Langhorst
BAM Speciale Technieken

ir. G.Peeters
BAM Infraconsult BV

dr. ir. A.E.C. van der Stoel
CRUX Engineering BV

ing. J. Zwaan
CRUX Engineering BV

Figuur 1 - Artist impression
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Samenvatting
Het project is gelegen in de binnenstad van Utrecht. Toegepast zijn vooral 
trillingsarme funderingstechnieken. De bouwkuipwanden van de parkeer-
garage zijn cement bentonietwanden met daarin afgehangen damwanden. 
Deze wanden zijn tot in de onderzijde van de laag van Kedichem aange-
bracht waardoor een tijdelijke polderconstructie is verkregen. Voor de 

fundering zijn grote diameter boorpalen toegepast waarin prefab kolom-
men zijn afgehangen. De werkvolgorde is zowel naar boven als naar be-
neden bouwen. De vloeren worden ondersteund door de prefab kolommen 
en vormen stijve steunpunten voor de bouwputwanden. De B5 vloer is een 
dikke waterdichte vloer en fungeert als een plaat-paal fundering. 

basis van een acceptatieplan van Corio is dit 
steekproefsgewijs geverifieerd door CRUX en 
Van Rossum.

De wanden van de parkeergarage zijn tot in 
de onderzijde van de laag van Kedichem aan-
gebracht. De circa 60 m diepe wanden zijn als 
cement bentonietwanden uitgevoerd. Op deze 

wijze is een polderconstructie verkregen. De 
werkvolgorde is top down waarbij de vloeren 
als stijve steunpunten fungeren en zo de hori-
zontale doorbuiging van de grondkering tot een 
minimum beperken.

In het basisontwerp waren Tubex- en Fundexpa-
len met groutinjectie met een diameter van 850 

mm voorzien. De rekenwaarde van de draag-
kracht van deze palen was 5.000 kN, bij een ho-
gere kolombelasting werden twee of meerdere 
palen toegepast. Nog hogere belastingen wer-
den opgenomen met verdeuvelde palen. De deu-
vel is een kraag die na het graven van de vijfde 
kelderlaag wordt aangebracht en pas daarna 
extra belasting kan opnemen. De deuveldiame-
ter is 7 m en rekenwaarde van de draagkracht 
is 8.800 kN. Afwijkingen in de plaatsing (uitvoe-
ringstoleranties) van de verdiept geplaatste pa-
len op het niveau van de B5 vloer is vooraf niet 
te garanderen waardoor mogelijk ontoelaatbare 
excentriciteiten konden optreden. 

Uitvoeringsontwerp
Voor het uitvoeringsontwerp is het vooraf slopen 
in den natte gewijzigd in het achteraf slopen in 
den droge; hiervoor is ter plaatse van het tracé 
van de cement bentonietwand vooraf een sleuf 
aangebracht in de kelders van de een- en twee-
laagse parkeergarage. 

De in te hangen spanwand SPW 750 in de cement 
bentonietwand is gewijzigd in een stalen dam-
wand type Larssen 430. Dit omdat de spanwand 
SP750 nog in ontwikkeling was en met een leng-
te van 32 à 33 m aan zeer strenge eisen moest 
voldoen met betrekking tot de waterdichtheid. 
De stalen damwand type L430 heeft daarente-
gen correctie mogelijkheden met betrekking tot 
lekkage en een stijfheid vergelijkbaar met die 
van de spanwand SPW750. 

De permanente polder in de gebruikssituatie is 
gewijzigd in een tijdelijke polder om de risico’s 
ten aanzien van een mogelijk te doorlatende 
afsluitende Kedichemlaag te vermijden. De B5 
vloer is nu waterdicht uitgevoerd, zodat de eis 
aan het debiet van maximaal 5 m3 per uur ver-
valt. Bijkomend voordeel is dat de opwaartse 
waterdruk van 145 kPa tegen de B5 vloer de ge-
bouwbelasting reduceert.

Als alternatief op de Tubex- en Fundexpalen is 
gekozen voor grote diameter boorpalen met een 
diameter van 1.500 en 2.000 mm. Dit paaltype 
kan niet alleen hoge belastingen opnemen maar 
heeft als bijkomend voordeel dat een prefab be-

Figuur 2 - Projectlocatie

Figuur 3 - Artist impression

Het maaiveld ligt op 3,7 m + NAP. De grond-
laagopbouw is als volgt; 
- van maaiveld tot NAP; zandige toplaag, 
- van NAP tot 2 m – NAP; humeuze kleilaag, 
-  van 2 m – NAP tot circa 42 m – NAP; eerste 

watervoerende zandpakket,
-  van circa 42 m – NAP tot 51 m à 53,5 m – 

NAP; bovenste zone bestaat uit 3 tot 4 m 
dikke zandige klei laag, daaronder een 
zandlaag,

-  van 51 m – NAP à 53,5 m – NAP tot 56 m - 
NAP à 58,5 m – NAP; laag van Kedichem, 
wordt gekenmerkt door een 0,5 m tot 1 m 
dikke veenlaag aan de bovenzijde en een 0,5 
m dikke veenlaag aan de onderzijde, daar-
tussen zit een kleizandige laag ,

-  56 m – NAP à 58,5 m – NAP; tweede water-
voerend zandpakket. 

De minimale grondwaterstand is 0,5 m – NAP, 
de maximale grondwaterstand is 0,6 m + NAP. 

Grondlaagopbouw

Figuur 4 - Sondering
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tonnen kolom in de paal kan worden afgehan-
gen met behulp van een stelframe, waarbij een 
maximale scheefstand van 5 mm kan worden 
gehaald, zodat geen kostbare parkeerplaatsen 
verloren gaan door paalmisstanden.

Berekening bouwkuipwand
De sleufstabiliteit van de cement bentonietwand 
is volgens de methode DIN 4126 “Ortbeton Sch-
litzwände” . De wand wordt gegraven in 3,4 m 
brede panelen. De minimaal berekende veilig-
heidsfactor van de sleufstabiliteit is 1,5. 

De doorsneden van de bouwkuip zijn berekend 
met Plaxis 2D. De grond is gemodelleerd met het 
Hardening Soil Small Strain model.  De stijfheid 
van de grondlagen volgt uit het grondonderzoek 
en empirische relaties. Uit deze berekeningen 
volgen buigend moment, doorbuiging wand, op-
legdrukken B0 t/m B5 vloer, ankerkrachten en 
gronddeformaties achter de wand.
 
Vanwege de ongelijke belastingen en het verschil 
in kelder en maaiveldniveau zijn ook twee tegen 
over elkaar liggende doorsneden berekend om 
het totaalevenwicht te beschouwen. Om de ho-
rizontale doorbuiging van de wand ter plaatse 
van het Muziekpaleis en de tegenoverliggende 
Zuidelijke Passage te verkleinen worden vijzels 
toegepast tussen de wand en de B3 en B4 vloer. 
Funderingsverbetering van de omliggende be-
bouwing heeft plaatsgevonden waarbij de eerste 
rij palen is vervangen door stalen buispalen met 

Tabel 1 -  Stijfheid grondlagen

Laag  [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naam [-] 01toplaag 02klei1 03klei2 04zand1 05zand2 06zand3 07zand4 08klei3 09zand5 10klei4 11zand6 12zand7

Omschrijving  [-] zand, toplaag klei, slap klei, matig zand, vast zand, los zand, matig zand, matig klei, stijf zand, matig klei, stijf zand, vast zand, vast

Type  [-] Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained

gunsat [kN/m3] 17 13 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18

gsat [kN/m3] 19 13 15 19 20 20 20 18 20 18 20 20

kx  [m/dag] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ky  [m/dag] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E50ref [kN/m2] 10000 3000 4500 42000 25000 36000 33000 5200 24000 4500 21000 24000

Eoedref [kN/m2] 10000 7000 2250 42000 25000 36000 33000 5200 24000 4500 21000 24000

Eurref [kN/m2] 40000 18000 22500 168000 100000 144000 132000 26000 96000 22500 84000 96000

Cref [kN/m2] 0,3 1,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,3

ϕ		 	 [º] 30,0 16,0 22,5 31,0 30,0 31,0 31,0 27,5 30,0 30,0 30,0 31,0

ψ		 	 [º] 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

νur  [-] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

pref [kN/m2] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

m  [-] 0,5 1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5

K0  [-] 0,500 0,724 0,617 0,485 0,500 0,485 0,485 0,538 0,500 0,500 0,500 0,485

cincr [kN/m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

yref  [-] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g0,7  [-] 0,00019600 0,00021200 0,00024800 0,00008490 0,00009370 0,00010600 0,00011300 0,00025400 0,00012600 0,00027100 0,00013000 0,00020000

G0  [kN/m2] 70000 43000 50000 16200 132600 148000 140000 53500 116000 50000 107000 116000

Rf  [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

T-Strength [kN/m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figuur 5 - Doorsnede Muziekpaleis Figuur 6 - Mesh grondkering

0,6m +NAP 

0,4m -NAP 

9,0m -NAP 

3,0m -NAP 

Muziekpaleis 

18,0 à 25,0m -NAP 

10,0m -NAP 

56,0 à 58,0m -NAP 

0,0m -NAP 

6,0m -NAP 

9,0m -NAP 

12,0m -NAP 

28,0m -NAP 

30,0m à 36,0m -NAP 

Kelder 

Bovenbouw Muziekpaleis en NHC zijn niet getekend 
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groutinjectie. Voor de bepaling van de schade-
klasse van de omliggende bebouwing is gebruik 
gemaakt van de schadeanalyse conform CUR 
F530 “Aanbeveling voor het ontwerp van bouw-
kuipen in stedelijke omgeving”. De predictie is 
uitgevoerd met de Limiting Tensile Strain Me-
thod (LTSM) waarbij de rek de schade aan het 
gebouw bepaalt.
 
Berekening fundering
Voorafgaand aan de definitieve berekening is een 
gevoeligheidsstudie uitgevoerd. De analyse van 
de fundering van de parkeergarage is uitgevoerd 
met het computerprogramma Plaxis 3D. De me-
shgrootte is 400 x 200 m2. De mesh is zodanig 
gekozen dat de randen geen invloed hebben op 
de resultaten en bestaat uit 100.000 elementen. 
In totaal zijn 156 boorpalen gemodelleerd als 
embedded piles. Vooraf zijn de parameters van 
de palen gefit zodat de vervormingskarakteris-
tieken overeenkomen met het last zakkingsge-
drag conform NEN 9997-1;2011/2012. Een ge-
voeligheidsanalyse is uitgevoerd waarbij Eplaat, 
Epaal, Eondergrond zijn gevarieerd.
 
De B5 vloer is een waterdichte vloer met een 
dikte van 1 tot 2 m en fungeert als een plaat-
paal fundering. De berekeningsresultaten zijn 
onder meer paalkopverplaatsing, paalkrachten, 
verdeling belasting tussen plaat en paal, vervor-
ming B5 vloer en contactdrukken onder de B5 
vloer. De krachtsverdeling tussen de plaat en 
palen ter plaatse van het poortgebouw is 50% - 
50%. De vervormingen van de B5 vloer vormen 
de basis voor de berekening van de wapening 
van deze vloer.

Cruciaal is de aansluiting van de voet van de 
prefab kolom in de kop van de boorpaal. Vooraf 
zijn twee identieke proeven uitgevoerd waarbij 
kernen zijn geboord en beproefd. Tevens is het 
aansluitvlak tussen paal en kolom visueel be-
oordeeld. Geconcludeerd is dat geen bentoniet 
insluitingen en cakevorming zijn aangetroffen. 
Aan de beton zijn specifieke eisen gesteld omdat 
deze de bentoniet van onderaf moet kunnen ver-
dringen en om de wapeningsstaven heen moet 
kunnen vloeien. 

Uitvoering inritten
De ondergrondse inritten zijn gemaakt in een 
open bouwkuip met stalen damwanden en 
stempels. De ondiepe delen met een maximale 
ontgraving van 4,5 m – NAP zijn voorzien van 
een horizontale bodeminjectie, de diepe delen 
met een maximale ontgraving tot 8,5 m – NAP 
zijn voorzien van een onderwaterbetonvloer. 
Damwanden zijn trillingsvrij aangebracht. Voor 

Tabel 1 -  Stijfheid grondlagen

Laag  [-] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Naam [-] 01toplaag 02klei1 03klei2 04zand1 05zand2 06zand3 07zand4 08klei3 09zand5 10klei4 11zand6 12zand7

Omschrijving  [-] zand, toplaag klei, slap klei, matig zand, vast zand, los zand, matig zand, matig klei, stijf zand, matig klei, stijf zand, vast zand, vast

Type  [-] Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained Drained

gunsat [kN/m3] 17 13 15 17 18 18 18 18 18 18 18 18

gsat [kN/m3] 19 13 15 19 20 20 20 18 20 18 20 20

kx  [m/dag] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ky  [m/dag] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E50ref [kN/m2] 10000 3000 4500 42000 25000 36000 33000 5200 24000 4500 21000 24000

Eoedref [kN/m2] 10000 7000 2250 42000 25000 36000 33000 5200 24000 4500 21000 24000

Eurref [kN/m2] 40000 18000 22500 168000 100000 144000 132000 26000 96000 22500 84000 96000

Cref [kN/m2] 0,3 1,0 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,3

ϕ		 	 [º] 30,0 16,0 22,5 31,0 30,0 31,0 31,0 27,5 30,0 30,0 30,0 31,0

ψ		 	 [º] 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

νur  [-] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

pref [kN/m2] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

m  [-] 0,5 1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,5

K0  [-] 0,500 0,724 0,617 0,485 0,500 0,485 0,485 0,538 0,500 0,500 0,500 0,485

cincr [kN/m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

yref  [-] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g0,7  [-] 0,00019600 0,00021200 0,00024800 0,00008490 0,00009370 0,00010600 0,00011300 0,00025400 0,00012600 0,00027100 0,00013000 0,00020000

G0  [kN/m2] 70000 43000 50000 16200 132600 148000 140000 53500 116000 50000 107000 116000

Rf  [-] 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

T-Strength [kN/m2] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIJFLAAGSE PARKEERGARAGE “HET NIEUWE HOOG CATHARIJNE TE UTRECHT” 

Tabel 3 -  Fasering berekening fundering

fase

1 Initiële fase

2
Aanbrengen van de cb wand en groutankers, het slopen van de bestaande kelders en 
een- en tweelaagse parkeergarage, de verlaging van de grondwaterstand in de bouw-
kuip tot 5 m – NAP en het ontgraven van de bouwkuip tot 2,5 m – NAP.

3 Verdiept aanbrengen van de boorpalen en afhangen van prefab kolommen.

4-9

Top down bouwen van de garage, dat wil zeggen B2 vloer aanbrengen, ontgraven, B3 
vloer aanbrengen, ontgraven, B4 vloer aanbrengen, ontgraven en B5 vloer aanbrengen. 
Daarbij wordt de waterstand gefaseerd verlaagd tot 15 m – NAP. Ter plaatse van het 
Entreegebouw en Stadskamer wordt tegelijkertijd omhoog gebouwd. 

10 Opkomen van de waterdruk tot 8 m – NAP.

11 Bouwen Poortgebouw.

12-15 Opkomen van de waterdruk tot min 0,5 m – NAP en max tot 0,6 m + NAP.

Tabel 2 -  Berekende momenten en vervormingen

Doorsnede Mrep [kNm] ux [mm]

Zuidelijke passage
Radboudtraverse

840
970

28
52

Catharijne Singel 870 48

Muziekpaleis,
3 doorsneden 730-830 34

Vredenbrugplein, tweelaagse parkeergarage 520 32
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de funderingspalen zijn ankerpalen toegepast. 
Deze worden in de bouwfase op trek belast en 
in de gebruiksfase voornamelijk op druk be-
last. De noordelijke inrit kruist het belangrijke 
verkeersknooppunt Vredenburgknoop en de 
Leidsche Rijn. Hier zijn stalenbuispalen met 
groutinjectie toegepast. De zuidelijke inrit kruist 
de Radboudtraverse en vormt de tunnelmoot te-
vens de fundatie van de zuidelijke kern van het 
Poortgebouw. Ook hier zijn stalenbuispalen met 
groutinjectie toegepast.

Uitvoering vijflaagse parkeergarage
Voorbereidende werkzaamheden
Voorafgaand aan de sloop van de bovenbouw 
van een deel van Hoog Catharijne zijn de daar-

onder gelegen kelders en bestaande een- en 
tweelaagse parkeergarage gestabiliseerd met 
zand, dit ter voorkoming van opdrijven. Vervol-
gens zijn in het tracé van de cement bentoniet 
wand een ondergrondse spuikoker, kademuren 
en hooggelegen kelders verwijderd. Ter plaatse 
van de een- en tweelaagse parkeergarage zijn 
sleuven in de vloeren gezaagd en in den natte 
zijn deze vloerdelen verwijderd en daarna weer 
met zand  aangevuld tot werkniveau. Langs het 
Muziekpaleis zijn de bestaande wanden van de 
tweelaagse parkeergarage gestabiliseerd met 
2 rijen voorgespannen groutankers en naast 
de  eenlaagse parkeergarage is een verankerde 
damwand aangebracht. 
De belendingen van de zuidelijke passage van 

Hoog Catharijne zijn gefundeerd op korte in de 
grond gevormde palen met paalpuntniveaus van 
5 m – en 7,5 m – NAP. Het oude deel van het Mu-
ziekpaleis is eveneens gefundeerd op korte in de 
grond gevormde palen met een paalpuntniveau 
van 9 m – NAP. Alle aan de bouwkuip grenzende 
palen zijn vervangen door stalen buispalen met 
groutinjectie. De palen van het Muziekpaleis zijn 
tevens voorzien van vijzels om zettingsverschil-
len in de bouwfase te kunnen vereffenen.

Uitvoering bouwkuipwand
Voor het mengsel van de cement bentonietwand 
is vooraf een geschiktheidsonderzoek uitge-
voerd. De invloed van de verontreinigingen uit 
de ondergrond op het mengsel is daarbij onder-
zocht . Verontreinigen in de grond waren PAK, 
minerale olie, zware metalen en arseen. Vanaf 
11 m – tot 46 m – NAP bevat het grondwater 
VOCL (vluchtige chloorkoolwaterstoffen). Uit 
het onderzoek bleek een mengsel met LK30-
cement en vertrager het meest geschikt. 
 
De panelen zijn 3,4 m breed en 1,0 m dik. De 
onderzijde van de wand is gelijk aan de onder-
zijde laag van de laag van Kedichem waardoor 
de insnijding 5,0 m is. De lengte van de wand is 
dan ten opzichte van de bovenkant geleidebalk 
minimaal 59,7 m en maximaal 62,7 m. Primaire 
panelen zijn de eerste dag gegraven, de volgen-
de dag is de damwand 1 x Larssen430 ingehan-
gen. Na enige uitharding en afhankelijk van de 
hoeveelheid vertrager, zijn de secundaire pane-
len gegraven en is de damwand 3 x Larssen430 
ingehangen. De overlap met het primaire pa-
neel is 60 cm. Belangrijk is dat de damwanden 
in het primaire paneel goed zijn gepositioneerd 
en gefixeerd. Deze vormen de geleiding van de 
damwanden van het secondaire paneel. De po-
sitie van alle panelen zijn ingemeten met het 
Jean Lutz systeem, waarmee de oversnijding 
van de panelen is bepaald. De ervaring leert dat 
een tolerantie van 0,5 %, hetgeen overeenkomt 
met 30 cm afwijking op het diepste niveau, goed 
haalbaar is. De dikte van de wand van 1,0 m is 
daarmee voldoende. Opgetreden afwijkingen 
van meer dan 1% zijn voornamelijk veroorzaakt 
door obstakels in de ondergrond zoals oude be-
tonpalen, betonpoeren en kademuren die met 
de knijper zijn verwijderd . 

Voorafgaand aan het graven is het cement ben-
toniet mengsel in de centrale gecontroleerd 
op reologische eigenschappen. Na het graven 
zijn uit de sleuf op 3 verschillende diepten (bo-
ven, midden en onder) monsters genomen en 
op druksterkte en doorlatendheid beproefd. 
Na 28 dagen uitharding is de druksterkte  

Figuur 7 - Fundering Plaxis 3D

Figuur 8 - Cement-bentonietwand
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gem. 1,7N/mm2 en de doorlatendheid gem.  
3x10-10 m/s. 
Tijdens het graven van de eerste serie panelen 
is de maaiveldzakking gemeten en zijn nason-
deringen uitgevoerd.

De gemeten maaiveldzakkingen zijn minimaal 
en bij een afstand van 5,0 m tot de wand zelfs 
verwaarloosbaar. Ook zijn nasonderingen (met 

x-y hellingmeting) uitgevoerd op 1,5 m, 3,75m 
en 6,0 m afstand uit de zijkant van de cement 
bentonietwand. De nasonderingen geven geen 
reductie van conusweerstanden. Geconcludeerd 
kan worden dat door de hoge veiligheidsfactor 
van de sleufstabiliteit nagenoeg geen ontspan-
ning van de ondergrond optreedt.

Uitvoering paalfundering
Totaal zijn 68 stuks boorpalen met diameter 
Ø1.500 mm en 88 stuks Ø2.000 mm aangebracht 
met een inboorniveau van minimaal 30 m – NAP 
en maximaal 36 m – NAP. 

Het boorgat is gestabiliseerd door bijmenging 
van cement aan de bentoniet steunvloeistof.  Dat 
levert een veilig werkterrein op en tevens zijn de 
prefab kolommen daardoor zijdelings gesteund. 
 
Gestart is met de boorpalen zonder prefab kern. 
Daarbij is het nazakken van de beton in situ ge-
meten. De conclusie is dat geen nazakking van 
de beton optreedt en dat daardoor een goede 
aansluiting met de prefab kolom wordt verkre-
gen. 
Ter plaatse van de toekomstige kruising met de 

VIJFLAAGSE PARKEERGARAGE “HET NIEUWE HOOG CATHARIJNE TE UTRECHT” 

Figuur9 - G rote diameter boorpalen

Tabel 4 -  Zettingen ten gevolge van graven 
cement-bentoniet wand

Meetraai, tov zijkant 
cb wand

Gemeten maaiveld-
zakking in mm

1,5 m 4

2,5 m 3

5,0 m 1

8,75 m 0

Tabel 5 -  Werkvolgorde paalfundering

Werkvolgorde

1 Verlagen werkniveau tot 2,5 m – NAP

2 Plaatsen casing tot 9 m – NAP

3 Boren paal met bentonietspoeling

4 Afhangen wapeningskorf

5 Plaatsen en stellen hulpframe in casing, ten behoeve van 
positionering prefab kolom

6 Ontzanden bentoniet en opschonen paalpunt

7 Storten beton tot 12 m – NAP en plaatsen prefab kolom

8 Na enige tijd verharding van beton verwijderen stelframe

9 Trekken casing

10 Stabilisatie boorgat
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Singel zijn 62 Gewi palen toegepast. Voor de tij-
delijke ondersteuning van de B2 t/m B4 vloeren 
zijn 111 stalen buispalen met groutinjectie aan-
gebracht. 

Monitoring 
Voorafgaand aan de start van de bouw is een uit-
gebreid monitoringsplan opgesteld. Meetbouten 
zijn geplaatst op gevels, dragende muren en 
vloeren. Het Muziekpaleis is inpandig geme-
ten op raaien evenwijdig aan de bouwkuipwand 
waarbij zettingsverschillen en daarmee hoek-
verdraaiing zijn bepaald. Op relevante tijdstip-

pen zijn herhalingsmetingen uitgevoerd. 
In de bouwput zijn een twaalftal inclinometer-
buizen geplaatst en tijdens het bouwproces zijn 
deze regelmatig gemeten. 
De bouw van het NHC is inmiddels in volle gang. 
De gehele B2 vloer en de B1 en B0 vloer van het 
entreegebouw zijn aangebracht. Eind januari is 
gestart met de ontgraving onder de B2 vloer ten 
behoeve van de aanleg van de B3 vloer.  De ge-
meten deformaties van dit moment passen goed 
in de predictie.

Peilbuizen zijn op verschillende diepten en in 

raaien haaks op de bouwkuip geplaatst. De wa-
terstand in de bouwkuip is op dit moment ver-
laagd tot 7,5 m – NAP waarbij een debiet van 11 
m3/uur is gemeten. De grondwaterstand buiten 
de bouwkuip wordt nauwelijks beïnvloed.  De 
waterstand in de bouwkuip wordt uiteindelijk 
verlaagd tot 15 m – NAP.

Figuur 10 & 11 - Afhangen prefab kolom

Tabel 2 -  Berekende momenten en vervormingen

Ontgravingslag tot 3,5 m - NAP

Muziekpaleis Gemeten zetting  in mm Verwachtingswaarde in mm

1e stramien 6,5 11

2e stramien 3,5 7

3e stramien 1,5 4
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