
Noordboulevard Scheveningen Vastgoed Ontwikkeling 
Via deze nieuwsbrief informeert Strandweg Vastgoed BV u over de laatste ontwikkelingen op en rond de Noordboulevard. 

Contact 

Voor vragen en opmerking tijdens het gehele bouw- 
proces, kunt u in eerste instantie terecht bij de uitvoe-
rende partijen. De uitvoeringskeet is gepositioneerd 
ter hoogte van de huidige Biesieklette en u bent van 
hart welkom. Hieronder vindt u de contactpersonen 
van het bouwteam realisatie grondkerende construc-
tie Zeekant. 

 
Franki Grondtechnieken B.V. 
Cor van der Vorm (Project Manager)       
+31 6 53931882 
Giany Sahertian (Project Engineer)          
+31 6 13994698  
info@franki-grondtechnieken.nl 
  
Brink Management/Advies 
Jort Alferink  
+31 6 52 40 30 00 
Noordboulevard@brink.nl 
  
Gemeente Den Haag  
DSO/IbDH/De Kust Gezond 
www.denhaag.nl/dekustgezond 
dekustgezond@denhaag.nl 

Planning 

Week 50   
Start boren palenwand fase 2 

 
Week 51 

Start terugbrengen bestrating Zeekant  
 

 Colofon: Deze nieuwsbrief is een uitgave van Strandweg Vastgoed BV   

Grondkerende Constructie 
 
Later dan gepland, is Franki Grondtechnieken op 6 november jl. 
gestart met de werkzaamheden aan de grondkerende construc-
tie langs de Zeekant en inmiddels zijn ruim 125 palen  
geboord.  
 
Nu een groot gedeelte van de palenwand gereed is, moet het 
bovenste deel van de palen worden afgebroken om een rand-
balk te kunnen realiseren. Hier wordt, naast het bovenste deel 
van de palen, ook de geleide balk van de palen, die tijdens de 
bouw noodzakelijk was, gesloopt.   
 
Na de sloopwerkzaamheden wordt gestart met het boren van 
de ankers. Hiervoor wordt dezelfde volgorde aangehouden als 
bij het boren van de palenwand. Hierna wordt een betonnen 
randbalk op de boorpalen gemaakt waarna er gestart gaat wor-
den met het terugbrengen van de bestrating straatwerk van de 
Zeekant.  

Volgende fase 
 
Vanaf week 47 is begonnen met het voorbereiden van 
de werkzaamheden voor de fase 2 , deze loopt van 
het ‘Zeekantje’ tot  de locatie van de Biesieklette. De 
voorbereidende werkzaamheden zullen zich in het 
trottoir en de parkeervakken bevinden aan de strand-
zijde van de Zeekant. Met de start van deze werk-
zaamheden verdwijnt tevens de mogelijkheid om te 
parkeren op het huidige parkeerdek en deze parkeer-
vakken worden verwijderd.  

Aansluitend zal de boorstelling omstreeks week 50 
verwacht worden ter hoogte van Het Zeekantje en 
doorgaan richting de huidige keerlus. 


