
 

 
 

 
 
 
 

Dossier 9431 
BETONSCHADE WONINGEN TURFBERG TE 
ZOETERMEER 
 
Rapport  9431‐1‐0 
Schadeanalyse en hersteladvies 
 
1 december 2016 

 



 

9431‐1‐0  1 

 

INHOUD 

1  Inleiding ........................................................................................................................... 2 

2  Gebruikte gegevens ......................................................................................................... 3 

3  Beschrijving van de constructie en de schade .............................................................. 3 

3.1  Inleiding ............................................................................................................................ 3 
3.2  Beschrijving van de constructie ........................................................................................ 3 
3.3  Beschrijving van de schade ............................................................................................ 10 
3.3.1  Schade keerwanden nabij woning nr. 15 .................................................................... 10 
3.3.2  Schade keerwanden nabij woning nr. 39 .................................................................... 12 
3.3.3  Overige schade ........................................................................................................... 16 

4  Analyse van de schade aan de keerwanden ................................................................ 17 

5  Hersteladvies ................................................................................................................. 19 

5.1  Algemeen ........................................................................................................................ 19 
5.2  Herstel van de keerwanden nabij woning nr. 15 ............................................................. 19 
5.3  Herstel van de keerwanden nabij woning nr. 39 ............................................................. 21 
5.4  Herstel vloerrand zuidzijde Turfberg Noord .................................................................. 23 

6  Samenvatting en conclusies .......................................................................................... 23 

 
 
 



 

9431‐1‐0  2 

 

1 Inleiding 
 
In de bouwblokken Turfberg Noord en Zuid te Zoetermeer is op maaiveldniveau schade aan de 
keerwanden langs de hellingbanen naast woningen Turfberg nr. 15 en nr. 39 aanwezig (figuur 1). In 
opdracht van Stichting HVMB, vertegenwoordigd door dhr. R. Verbeek, is door Adviesbureau ir. 
J.G. Hageman de schade aan de constructie beoordeeld en is een hersteladvies opgesteld. In het 
voorliggende rapport zijn de bevindingen en het hersteladvies opgenomen. 
 
 
 
 

 
figuur 1  Luchtfoto van de woningen aan de Turfberg (bron: www.maps.google.nl).  
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2 Gebruikte gegevens 
 
In het archief van Adviesbureau Hageman zijn veel gegevens over de bouwblokken Turfberg 
Noord en Zuid aanwezig. De voor de betreffende schade relevante gegevens, zijn hierna opgesomd. 
 
Adviesbureau Hageman: 

1. Rapport 1539-1-0 (d.d. 11-10-1983) 
2. Rapport 1539-2-0 (d.d. 28-09-1984) 
3. Tekening 1539 nr. 2 (d.d. 11-07-1984) 

 
Constructieburo A. v. Eck BV: 

4. Tekening 2047 blad 32 (d.d. 05-12-1973) 
5. Berekening balken en wanden, 14 pagina’s (ongedateerd) 

 
Atlas Prestressing NV: 

6. Tekening nr. 0075-1 (d.d. 05-03-1974)  
7. Tekening nr. 0075-3 (d.d. 11-03-1974) 

 
 

3 Beschrijving van de constructie en de schade 

3.1 Inleiding 

Op 28 september 2016 is door ondergetekende een observatie uitgevoerd. Hierbij was de heer 
Blom van MODUS architectuur & management aanwezig. Tijdens de observaties zijn foto’s 
gemaakt, waarvan enkele zijn opgenomen in het voorliggende rapport. 
 
In paragraaf 3.2 is de constructie van de keerwanden beschreven, waaraan schade is geconstateerd. 
De geconstateerde schade aan die keerwanden is beschreven in paragraaf 3.3. In die paragraaf is 
ook ingegaan op schade aan de betonvloer van het woondek, die aan de zuidzijde van Turfberg 
Noord is waargenomen.  
 

3.2 Beschrijving van de constructie 

De bouwblokken Turfberg Noord en Zuid hebben een rechthoekige vorm met zijden van 36 m en 
48 m (zie figuur 1 en figuur 2). De bouwblokken zijn in 1974 gebouwd. De bouwblokken bestaan 
uit 3 bouwlagen. De eerste verdieping is een woondek, dat gedeeltelijk bebouwd is. Tussen de 
woningen bevinden zich op dit dek openbare ruimten. Onder het woondek, op de begane grond, 
zijn garages (bergingen) en onderdoorgangen voor rijverkeer gesitueerd. 
  
De draagconstructie is uitgevoerd met beton. De begane grond heeft een kolommenstructuur, 
waarbij de kolommen in beide hoofdrichtingen een hart-op-hart afstand van 6,0 m hebben. De 
betonkolommen zijn gemaakt door de heipalen boven de grond door te laten lopen. Deze geprefa-
briceerde heipalen en hebben een vierkante doorsnede 320  320 mm2. De begane grondvloer is 
uitgevoerd met straatklinkers. De eerste verdiepingsvloer (het woondek) is een in het werk gestorte 
betonvloer met een dikte van 170 mm voorzien van VZA voorspanwapening van fabrikant Atlas 
Prestressing BV (project nr. 0075) aangevuld met betonstaalwapening. 
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figuur 2  Maatvoering en asnummering Turfberg, maten in m [2]. 

 
 
Ten zuiden van woning nr. 39 en ten noorden van woning nr. 15 bevindt zich een ca. 1,5 m breed 
tegelpad dat als hellingbaan loopt van begane grondniveau naar de eerste verdieping (figuur 3 en 
figuur 4). De hellingbaan is gemaakt als kistdam. Deze bestaat uit twee onderling verankerde 
betonnen keerwanden, met een maximale hoogte van ca. 3,2 m ten opzichte van het begane 
grondniveau. Op de keerwanden op assen 1 en 23 staat de kopgevel van respectievelijk woningen 
nr. 39 en 15. Die keerwanden zijn hierna aangeduid met keerwanden onder woning nr. 15 en nr. 39 
en de keerwanden die ernaast staan met respectievelijk vrijstaande keerwanden naast woning nr. 15 
en nr. 39. Volgens de heer Blom is dit pad eigendom van de gemeente.  
 
Onder het tegelpad bevindt zich een grondlichaam met aan weerszijden de gewapend betonnen 
keerwanden (figuur 5). Beide keerwanden zijn volgens de beschikbare gegevens [4,5] onderling 
gekoppeld met draadeinden of stalen staven Ø 16 mm die zijn voorzien van een wartel (de koppe-
lingen zijn hierna ankers genoemd). Er is in de beschikbare gegevens geen omschrijving aangetrof-
fen van de ankers waaruit de materiaalkeuze en de verduurzaming blijkt. In figuur 6 is de construc-
tie van de keerwanden schematisch weergegeven. 
 
De grondkerende hoogte van de keerwanden verloopt en is maximaal ca. 2,45 m aan het einde van 
de keerwanden. Daar waar de grondkerende hoogte het grootst is, zijn beide keerwanden middels 
een gewapend betonnen dwarswand gekoppeld. De dwarswand heeft ook een grondkerende 
functie. De hart-op-hart afstand van de ankers is aangepast op de aanwezige grondkerende hoogte 
en is dus variabel (de ankers zijn met kleine rondjes aangeduid in figuur 5). In het gebied met de 
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maximale grondkerende zijn hoogte zijn volgens de beschikbare gegevens twee horizontale rijen 
ankers aanwezig, met een horizontale hart-op-hart afstand van 1,0 m tussen de ankers. Beide 
keerwanden staan op betonnen kespen (funderingsbalken) dwars onder de wanden die op palen zijn 
gefundeerd. Bij twee van deze kespen zijn de keerwanden middels stekken constructief met de 
kespen gekoppeld. 
 
Tussen keerwanden onder woningen nr. 15 en nr. 39 en de erboven aanwezige kopgevels is de 
eerste verdiepingsvloer aanwezig. Tussen de keerwanden en de vloer bevindt zich een laag opleg-
materiaal (figuur 7), op de tekeningen [6,7] van de VZA vloeren aangeduid met “oplegvilt”. Uit 
Hageman rapport 1539-1-0 [1] blijkt dat het toegepaste oplegvilt van het type Nevima Gravil P 
(hardboard constructie) is met een wrijvingscoëfficiënt tussen 0,10 en 0,16. 
 
Door de heer Blom is mondeling medegedeeld, dat in 2001 tussen de keerwanden bij woning nr. 15 
extra draadeinden zijn aangebracht, waarmee is getracht beide wanden naar elkaar toe te trekken. 
De aanleiding zou zijn geweest, dat de vrijstaande keerwand uit het lood stond. In 2004 is na een 
bouwkundige keuring van woning nr. 15 besloten deze draadeinden te deactiveren. In de garagebox 
onder woning nr. 15 zijn in de keerwand daadwerkelijke gaten met draadeinden aangetroffen, 
waarvan mag worden uitgegaan dat het de ankers uit 2001 betreft (figuur 7). De gaten waren 
afgedicht met een flexibel materiaal. 
 
 
 

 
figuur 3  Vrijstaande keerwand bij woning nr. 15. 
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figuur 4  Tegelpad tussen de keerwanden bij woning nr. 15.  



 

9431‐1‐0  7 

 

 
figuur 5  Wapeningstekening van de vrijstaande keerwanden [4].  

 

Aanduiding ankers 
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figuur 6  Schematische weergave van de keerwanden.  
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figuur 7  Oplegmateriaal tussen keerwand en eerste verdiepingsvloer onder woning nr. 15. 

Ook zijn in de keerwand met flexibel materiaal afgedichte gaten zichtbaar, waarin 

zich draadeinden bevinden.  

 
Op andere posities zijn ook keerwanden aanwezig, bijvoorbeeld naast as 9 (figuur 8). Bij die 
keerwanden is geen schade waargenomen.  
 
 
 

 
figuur 8  Keerwand naast as 9.  

oplegmateriaal 

afgedicht gat met draadeind 
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3.3 Beschrijving van de schade 

3.3.1 Schade keerwanden nabij woning nr. 15 

De vrijstaande keerwand bij woning nr. 15 staat uit het lood, waarbij de bovenzijde van de woning 
af staat. Met een lang waterpas is ter plaatse gemeten dat de scheefstand maximaal 10 mm/m 
bedraagt. In de aansluiting tussen de dwarswand en de vrijstaande keerwand is een verticale scheur 
zichtbaar (figuur 9). De maximale scheurwijdte bedraagt ca. 2,8 mm en de scheurlengte is ongeveer 
300 mm (figuur 10). Ook is scheurvorming aan de bovenzijde van de dwarswand en op de kopse 
zijde van de dwarswand op de aansluiting met de vrijstaande keerwand aanwezig (figuur 11). Op 
een aantal plaatsen is aan de buitenzijde van de vrijstaande keerwand naar buiten gedrukte mortel 
aanwezig, waarvan één van dergelijke schollen zichtbaar is in figuur 9. 
 
In figuur 12 is de bovenzijde van de keerwand onder woning nr. 15 vanuit de binnenzijde van de 
garagebox onder de woning zichtbaar. De wand en het aansluitende deel van de vloer zijn aan de 
bovenzijde over een grote lengte voorzien van reparatiemortel. In de mortel tegen de onderzijde 
van de vloer en op de wand is (in horizontale richting) een openstaande naad met een wijdte van ca. 
5 mm aanwezig.  
 

 
figuur 9  Scheurvorming op de aansluiting tussen de vrijstaande keerwand en de dwarswand 

bij woning nr. 15. Vlak daarnaast is een schol mortel losgedrukt. 

 
 

mortel 
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figuur 10  De wijdte van de scheur op de aansluiting tussen vrijstaande keerwand en dwars‐

wand bij woning nr. 15 bedraagt 2,8 mm. 

 

 
figuur 11  Scheurvorming aan de bovenzijde en nabij de kop van de dwarswand bij woning nr. 

15. 
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figuur 12  In de reparatiemortel is tussen de keerwand onder woning nr. 15 en de vloer een 

openstaande naad met een wijdte van ca. 5 mm aanwezig.  

 

3.3.2 Schade keerwanden nabij woning nr. 39 

De vrijstaande keerwand bij woning nr. 39 is zichtbaar in figuur 13. De wand staat ongeveer 15 
mm per meter uit het lood, waarbij de bovenzijde van de woning af staat (figuur 14). De dwars-
wand is op de aansluiting met de keerwand onder de woning gescheurd. De scheurwijdte bedraagt 
meer dan 10 mm (figuur 15). In de vrijstaande keerwand is scheurvorming aanwezig (figuur 16). In 
het verleden zijn reparaties van deze scheurvorming uitgevoerd. Aan de bovenzijde van de keer-
wand onder de woning lekte tijdens de observatie nabij de ingang van de garagebox water naar 
beneden. In het verleden aangebrachte reparatiemortel is daar los gekomen (figuur 17). Ter plaatse 
ontbreekt bij één wapeningstaaf de betondekking en is corrosie waargenomen (figuur 18). 
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figuur 13  De vrijstaande keerwand bij woning nr. 39 staat uit het lood. 
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figuur 14  De scheefstand van de vrijstaande keerwand bij woning nr. 239 bedraagt ongeveer 

15 mm per meter (richting het zuiden). 

 
 

 
figuur 15  De dwarswand is op de aansluiting met de keerwand onder woning nr. 39 gescheurd. 

De scheurwijdte bedraagt meer dan 10 mm. 
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figuur 16  Scheurvorming zichtbaar aan de bovenzijde van de vrijstaande keerwand bij woning 

nr. 39. 

 
 
 

 
figuur 17  Los gekomen reparatiemortel en lekkage aan de bovenzijde van de keerwand onder 

woning nr. 39. 
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figuur 18  Corrosie van een wapeningstaaf aan de bovenzijde van de keerwand onder woning 

nr. 39. 

 
 

3.3.3 Overige schade 

Bij de rand van de eerste verdiepingsvloer aan de zuidzijde van Turfberg Noord ontbreekt plaatse-
lijk de betondekking en is gecorrodeerde wapening zichtbaar (figuur 19). 
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figuur 19  Afgedrukte schollen beton en corrosie van de wapening aan de zuidzijde van Turf‐

berg Noord. 

 

 

4 Analyse van de schade aan de keerwanden 
 
Door de druk die de grond tussen beide lange keerwanden uitoefent op de wanden, zal in de ankers 
en in de dwarswand een trekkracht ontstaan. De ankers houden beide keerwanden bij elkaar. In 
figuur 20 is een fragment van de oorspronkelijke berekening van de keerwand opgenomen1. De 
maximale kracht in de ankers bedraagt volgens de berekening 1246 kg (= 12,5 kN). De berekening 
is door Adviesbureau Hageman gecontroleerd en hierbij zijn geen fouten geconstateerd. In de 
oorspronkelijke berekening is uitgegaan van een bovenbelasting van 200 kg/m2 en actieve grond-
druk (gronddrukcoëfficiënt = 0,33). 
 
Uitgaande van een stalen draadeind Ø 16 mm met een lengte van 1,5 m bedraagt de verlenging van 
de ankers bij de kracht van 12,5 kN: 
 l = 12,5·103·1500/(157·2,0·105) = 0,6 mm 
De staalspanning bedraagt:  = 12,5·103/157 = 80 N/mm2 < 235 N/mm2 (minimale vloeigrens) 
 
De aanwezige scheefstand van de vrije keerwanden is in de orde grootte van 20 mm ter hoogte van 
de bovenste rij ankers. De richting van de scheefstand duidt op het elkaar gaan van de keerwand 
onder de kopgevel en de vrije keerwand bij zowel woning nr. 15 als nr. 39. Daarbij zullen de vrije 
keerwanden meer verplaatsen dan de keerwanden onder de kopgevels, omdat door wrijving in de 
aansluiting tussen keerwand en vloer de verplaatsing wordt verhinderd. Op basis van de gemeten 

                                                      
1 De leesbaarheid van de ontvangen scan van de berekening is slecht. 
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scheefstand wordt geconcludeerd, dat het verplaatsingsverschil tussen de keerwanden ter hoogte 
van de bovenste rij ankers aanzienlijk meer is dan 0,6 mm.  
 
 
 
 

 
 
figuur 20  Fragment uit de berekening van de keerwand [5]. 

 
 
Op basis van het schadebeeld en de berekende verlenging van de ankers is het aannemelijk dat de 
oorspronkelijke ankers niet meer voldoende functioneren en mogelijk gebroken zijn. Dit kan het 
gevolg zijn van bijvoorbeeld corrosie van de ankers. De ankers zijn inmiddels meer dan 40 jaar 
oud. Een andere mogelijkheid is, dat de ankers bij het ontbreken van een mantelbuis, door verticale 
grondbelasting zodanig zijn belast, dat de sterkte van de ankers is overschreden. Op het moment 
dat de ankers niet meer voldoende functioneren, zal de trekkracht in de dwarswanden toenemen. 
Dit kan de reden zijn voor de forse scheurvorming die in de dwarswanden is geconstateerd. De 
wapening in de dwarswand zal waarschijnlijk bij de aanwezige trekkracht zijn gebroken. Het is 
onwaarschijnlijk dat de ankers zodanig zijn aangebracht, dat deze pas bij een vervorming van ca. 
20 mm op spanning kwamen te staan.  
 
De losgedrukte mortel aan de buitenzijde van de vrijstaande keerwand bij woning nr. 15 bevindt 
zich niet op de posities van de oorspronkelijke ankers, maar op de posities van de ankers die in 
2001 zijn aangebracht. Aan de buitenzijde van de keerwand zullen de ankers uit 2001 in een 
inkassing met een mortel afdichting zijn aangebracht. Mogelijk is bij het deactiveren van de ankers 
uit 2001 de mortel naar buiten gedrukt. Ook is het mogelijk dat de mortel door corrosie van de 
nieuwe ankers naar buiten is gedrukt.  
 
Het is waarschijnlijk dat de naad in de mortelvoeg onder de eerste verdiepingsvloer ter plaatse van 
de keerwand onder woning nr. 15 is ontstaan bij het op spanning brengen van de ankers in 2001. 
Bij het op spanning brengen zullen beide keerwanden zijn verplaatst. Na het deactiveren van de 
ankers is de wand niet meer terug gekomen in de oorspronkelijke positie. De openstaande naad 
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onder de vloer ter plaatse van de keerwand onder woning nr. 15 heeft geen gevolgen voor de 
constructieve veiligheid van de wand. De verschuiving van 5 mm die heeft plaatsgevonden, is zeer 
klein ten opzichte van de dikte van de wand, die 180 mm dik is [3]. Volgens het ontwerp zou de 
vloer in oorspronkelijke toestand volledig op de wand zijn opgelegd [6].  
 
De stabiliteit van de keerwanden zonder functionele onderlinge verankering is niet gegarandeerd. 
De keerwanden zijn namelijk berekend als verankerde “kistwand” en niet als een vanuit de funde-
ring uitkragende keerwand. Daarom wordt op korte termijn (binnen 3 maanden) nader onderzoek 
en herstel voorgesteld. Het doel van dit onderzoek en herstel is om de stabiliteit van de keerwanden 
te kunnen garanderen. Dit is beschreven in hoofdstuk 5. 
 
 

5 Hersteladvies 

5.1 Algemeen 

Bij het herstel wordt ervan uitgegaan, dat gebroken ankers worden vervangen. Aangezien op dit 
moment nog niet duidelijk is of de ankers gebroken zijn, dient tijdens het herstel de staat van de 
ankers gecontroleerd te worden. Pas dan zal duidelijk zijn of en hoeveel ankers moeten worden 
vervangen.  
 

5.2 Herstel van de keerwanden nabij woning nr. 15 

Voor het herstel van de keerwanden nabij woning nr. 15 wordt het volgende geadviseerd: 
1. Verwijder de betontegels en de grond tussen beide lange keerwanden tot aan de bovenste rij 

ankers. In verband met het voorkomen van het beschadigen van de aanwezige ankers en het 
voorkomen van een extra gronddruk op de keerwanden wordt geadviseerd de grond handma-
tig te verwijderen of gebruik te maken van een zeer lichte graafmachine; 

2. Controleer de staat van de ankers, waarbij met name moet worden gelet op corrosie en de 
aansluiting van de ankers in de beide lange keerwanden. Als de ankers nog in goede staat 
zijn, dan kan de grond weer opnieuw worden aangebracht en mag ervan worden uitgegaan 
dat de constructieve veiligheid voldoende is en kan stap 6 worden uitgevoerd. Als de staat 
van de ankers niet goed is, dan is stap 4 noodzakelijk. Wij stellen voor dat Adviesbureau 
Hageman de staat van de ankers controleert;  

3. Verwijder gebroken ankers van de bovenste rij; 
4. Graaf verder tot aan de onderste rij ankers en controleer de staat ervan; 
5. Breng nieuwe ankers aan in de nabijheid van bestaande ankers die in slechte staat zijn. Hier-

voor kunnen draadeinden M16 worden toegepast in gaten Ø18 mm in de keerwanden (be-
staande wapening niet doorboren, daarom vooraf detecteren). Hiervoor kan thermisch ver-
zinkt staal 8.8 of RVS 316 (A4) in sterkteklasse 80 worden gebruikt. Omhul de ankers in een 
PVC mantelbuis Ø100 mm, zonder vrije ruimte tussen de onderzijde van het anker en de on-
derzijde van de buis. Voorzie de draadeinden van kopplaten 100 x 100 x 10 mm3 met moeren 
van hetzelfde materiaal als de ankers. Draai de moeren handvast aan (moment 35 Nm). In fi-
guur 22 is een detail van de verankering opgenomen; 

6. Breng ter hoogte van de bovenste en onderste ankerrij twee ankers aan op 0,5 m vanaf de 
dwarswand en op 1,25 m vanaf de dwarswand (in totaal 4 ankers). De ankers gelijk uitvoeren 
aan de ankers in stap 5. Deze ankers nemen de trekfunctie van de dwarswand over.  

7. Herstel beschadigingen aan het beton en injecteer het beton. Dit is hierna toegelicht. 
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8. Breng de grondaanvulling opnieuw aan en herstraat het tegelpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 21  Positie van het draadeind M16 in mantelbuis Ø 100 mm. 

 
 
 
 
 

 
 
figuur 22  Detail van de verankering van de ankerstaven (mantelbuis niet weergegeven). 

 
 
Ter plaatse van alle aanwezige beschadigingen aan de keerwanden en dwarswand dient de beton-
dekking hersteld te worden. Dit moet gebeuren voordat grondaanvulling opnieuw wordt aange-
bracht. Het repareren van het beschadigde oppervlak van de wanden houdt in: 

1. De losse betonschollen verwijderen. Het verwijderen van het losse beton moet met licht ge-
reedschap worden uitgevoerd, om te voorkomen dat er te veel gesloopt wordt. Of alle losse 
betonschollen zijn verwijderd, moet worden gecontroleerd door het oppervlak af te kloppen, 
waarbij een doffe klank op losse delen wijst; 

2. Het verticaal hakken van de randen van het te repareren vlak. Dit om te voorkomen dat de 
reparatie aan de randen eindigt in zeer dunne lagen; 

Ø100 mm 

M16 
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3. Het reinigen van het (hecht)oppervlak, bij voorkeur door middel van waterstralen. Bij nor-
maal grindbeton wordt een maximale druk van 300 bar geadviseerd; 

4. De gaten in het oppervlak vullen met een handmatig aangebrachte kunststof-verbeterde repa-
ratiemortel (PCC-mortel), volgens CUR-Aanbeveling 118. Daarbij kan worden uitgegaan 
van toepassingsklasse RS, gevolgklasse GK1 en een druksterkte van minimaal 25 N/mm2. 
De betondekking dient minimaal 25 mm te bedragen. 

 
Scheuren met een scheurwijdte groter dan 0,2 mm dienen te worden geïnjecteerd met een vloeistof 
op basis van epoxy volgens CUR-Aanbeveling 56, toepassingsklasse I-1. Dit betreft een construc-
tieve injectie waarmee ook de dwarskrachtcapaciteit wordt hersteld. De scheuren dienen schuin 
aangeboord worden (figuur 23). 
 
Er is in de vrijstaande wand één wijde scheur aangetroffen op de aansluiting met de dwarswand 
(figuur 10). Daar kan de wapening zijn gebroken. Aangezien nieuwe anker naast de dwarswand 
wordt aangebracht en die scheur een beperkte lengte heeft (< 500 mm), heeft een plaatselijk 
opgetreden breuk van de wapening geen invloed op de constructieve veiligheid. Om te controleren 
of er sprake is van scheurvorming op de aansluiting tussen de dwarswand en de keerwand onder 
woning nr. 15 wordt geadviseerd de aftimmering naast de garagedeur te verwijderen.  Mocht er na 
het verwijderen van de aftimmering naast de garagedeur of bij het verwijderen van losse beton op 
andere plaatsen ook scheuren met een wijdte van 1,0 mm of groter worden geconstateerd, dan 
wordt geadviseerd contact op te nemen met Adviesbureau Hageman. 
 
 

  
 
figuur 23  Schuin aanboren van een scheur (bron: CUR‐rapport 172). 

 
 

5.3 Herstel van de keerwanden nabij woning nr. 39 

Het herstel van de keerwanden bij woning nr. 39 kan op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de 
keerwanden nabij woning nr. 15. Dit houdt in dat onderzoek en mogelijk herstel aan de ankers 
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moet plaatsvinden, het betonoppervlak moet worden gerepareerd en scheuren met een wijdte > 0,2 
mm moeten worden geïnjecteerd. Aanvullend wordt het volgende geadviseerd.  
 
De aansluiting tussen dwarswand en keerwand onder de woning is ernstig gescheurd. De scheur-
wijdte en scheurlengte zijn groot en de samenhang tussen beide wanden is daarom niet meer 
gegarandeerd. Er wordt daarom geadviseerd stekken Ø8 – 200  in de dwarswand in te lijmen om 
beide zijden van de scheur in de dwarswand, die zichtbaar is in figuur 15, met elkaar te koppelen. 
De stekken dienen over de bovenste 2 meter van de wand ca. 150 mm aan weerszijden van de 
scheur ingelijmd te worden (boren vanuit de zijde van de garage, steklengte ca. 300 mm). Dit is 
schematisch weergegeven in figuur 24. De bestaande wapening mag niet doorboord worden en 
daarom dient de wapening vooraf gedetecteerd te worden. De scheurwijdte is dermate groot, dat de 
scheur in eerste instantie niet geïnjecteerd kan worden. Daarom wordt voorgesteld de scheur met 
een gietmortel van bovenaf te vullen. De specificaties van de gietmortel dienen voldoen aan dat de 
eisen van de reparatiemortel die zijn beschreven in paragraaf 5.2. Na het aangieten van de scheur 
dienen de laatste holle ruimte door middel van scheureninjectie te worden gevuld. Hiervoor wordt 
ook verwezen naar paragraaf 5.2. 
 
Om lekkage van water via de voeg in de garage te stoppen, wordt geadviseerd de aansluiting tussen 
vloer en wand aan de bovenzijde waterdicht af te plakken. Dit kan worden gedaan op het moment 
dat de grondaanvulling verwijderd is. 
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figuur 24  Inlijmen van stekken Ø8 – 200 in hart van de dwarswand. 

 
 

5.4 Herstel vloerrand zuidzijde Turfberg Noord 

Voor het herstel van de vloerrand vaan de zuidzijde van Turfberg Noord kan de methodiek van 
betonherstel worden toegepast, die is beschreven in paragraaf 5.2.  
 
 

6 Samenvatting en conclusies 
 
In de bouwblokken Turfberg Noord en Zuid te Zoetermeer is op maaiveldniveau schade aan de 
keerwanden langs de hellingbanen naast woningen Turfberg nr. 15 en nr. 39 aanwezig. In opdracht 
van Stichting HVMB is door Adviesbureau ir. J.G. Hageman de schade aan de constructie beoor-
deeld en is een hersteladvies opgesteld.  
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Op basis van het schadebeeld en de berekende verlenging van de ankers is het aannemelijk dat de 
oorspronkelijke ankers niet meer voldoende functioneren en mogelijk gebroken zijn. Dit kan het 
gevolg zijn van bijvoorbeeld corrosie van de ankers. Een andere mogelijkheid is, dat de ankers bij 
het ontbreken van een mantelbuis, door verticale grondbelasting zodanig zijn belast, dat de sterkte 
van de ankers is overschreden. 
 
De stabiliteit van de keerwanden zonder functionele onderlinge verankering is niet gegarandeerd. 
De keerwanden zijn namelijk berekend als verankerde “kistwand” en niet als een vanuit de funde-
ring uitkragende keerwand. Daarom wordt op korte termijn (binnen 3 maanden) nader onderzoek 
en herstel voorgesteld. Het doel van dit onderzoek en herstel is om de stabiliteit van de keerwanden 
te kunnen garanderen. Dit voorgestelde herstel is beschreven in hoofdstuk 5 van het voorliggende 
rapport. Bij het herstel wordt ervan uitgegaan, dat gebroken ankers worden vervangen. Aangezien 
op dit moment nog niet duidelijk is of de ankers gebroken zijn, dient tijdens het herstel de staat van 
de ankers gecontroleerd te worden. Pas dan zal duidelijk zijn of en hoeveel ankers moeten worden 
vervangen.  
 
Er zijn bij bouwblok Turfberg nog enkele andere keerwanden aanwezig, waar geen schade is 
geconstateerd. Voorgesteld wordt, om de resultaten van het aanvullende onderzoek bij de keerwan-
den bij woningen Turfberg nr. 15 en nr. 39 af te wachten, voordat voor de overige keerwanden een 
hersteladvies wordt gegeven. Dit geldt ook voor de keerwanden bij bouwblok Tichelberg, waar 
soortgelijke keerwanden zijn toegepast. 
 
Rijswijk, 1 december 2016  

 
ir. J.J. Meester 


