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Gelegen aan de oever van de Chao Praya-rivier,
iets ten zuiden van het oude centrum van Ayut-

Het overstroomde Baan Hollanda in 2011.

thaya (de voormalige hoofdstad van het l<oninl<rljkSlam), is het Baan Hollanda Museum op de

Chuchawal Royal HaskoningDHV en met studen-

mogelijk hogere waterstanden dan in 2011 en

locatie van de vroegere VOC-handeispost geves-

ten van de Kasetsart Universiteit in Bangkok.

eventuele golfoverslag.

tigd. Een archeologisch team heeft de funda-

Wanneer het geopend is, zal het museum de

menten van deze handelspost, die in 1608 is op-

bezoekers ook de ontwikkelingen in de Neder-

gericht, blootgelegd. In 2004 schonk koningin

landse strijd tegen het water laten zien. Een

In het ontwerpproces zijn vier principeoplossin-

Beatrix tijdens haar staatsbezoek het Baan Hol-

hoogwaterbescherming voor het museum

gen overwogen: niets doen, ophoging van het

landa Museum aan koning Bhumibol vanThai-

wordt onderdeel van deze exhibitie. Verder was

gebouw, bescherming van gebouw en opgravin-

land. De vaste tentoonstelling geeft een beeld

de wens van de ambassade dat de aanleg van de

gen, en bescherming rondom het gebouw.

van de al vierhonderd jaar durende relatie tussen

hoogwaterbescherming niets mocht afdoen aan

Thailand en Nederland.

de architectonische kwaliteit van het museum.

Nog voordat het museum geopend was, werd

Conceptueel ontwerp

Gelet op kosten, randvoorwaarden en wensen
vanuit de Nederlandse ambassade is voor de
laatste oplossing gekozen. De wens van de am-

het getroffen door de overstroming van 2011,

Situatieschets

bassade om het gehele gebied te beschermen

die heel Thailand zwaar heeft geraakt (zie de

Het Baan Hollanda Museum staat, iets verhoogd,

was gezien landeigendom en kosten niet haal-

artikelen 'Have a water crisis? Time to call the

tussen de opgravingen van de VOC-handelspost

baar De gekozen oplossing is verder uitgewerkt.

Dutch'en'Waardevolle lessen na overstromin-

en de Chao Phraya-rivier - het museum ligt on-

Het voorgestelde concept bestaat uit drie typen

gen in Thailand'in Land+Water4 en 8/2012).

geveer een halve meter hoger dan de opgravin-

keerconstructies die alleen het museum beschermen. Er is gekozen voor een constructie op

De Nederlandse ambassade in Bangkok vroeg

gen.Ten noorden van het gebied ligt een

advies aan waterexperts van deTU Delft en

scheepswerf en ten zuiden bevindt zich een

het hoger liggende terrein met een omtrek van

Royal HaskoningDHV op welke manier Baan Hol-

braakliggend terrein. De beperkte ruimte op ei-

circa 80 meter Deze oplossing bestaat uit een

landa in de toekomst tegen overstromingen be-

gen grond en de onzekerheid over de kosten

permanente lage betonnen L-muur, die door zijn

schermd kon worden. Hiervoor heefteen groep

van lokale maatregelen hebben effect gehad op

vorm resistentie biedt tegen kantelen door wa-

masterstudenten van deTU Delft in Thailand een

de ontwerpvrijheid.

terdruk. Deze muur zal slechts 0,8 tot 1 meter

oplossing uitgewerkt. Voor het ontwerp werd intensief samengewerkt met lokale ingenieurs van
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• Baan Hollanda (Museum inïhailand in 2011
getroffen door overstromingen
• Nieuwe hoogwaterbescherming in vormgeving geïntegreerd met gebouw en omgeving

boven het maaiveld uitkomen. Doordat het ge-

Veiligheid en waterstanden

bouw zichtbaar blijft, kan de constructie goed

Gedurende de overstromingen van 2011 was

worden geïntegreerd in de omgeving.

de hoogst gemeten waterstand in Ayutthaya

Er bevinden zich drie toegangsopeningen in

5,5 meter boven gemiddeld zeeniveau (MSL,

de muur van minimaal 3 meter. In deze openin-

mean sea level). Naar schatting kwam deze wa-

gen wordt een Self-Closing Flood Barrier (SCFB)

terstand overeen met een overstroming die eens

geïnstalleerd. Deze kerende constructie is bij

in de 100 tot 120 jaar voorkomt. Als resultaat

normaal gebruik verzonken in de bodem, maar

stond het water vanaf de grond tot 0,8 meter

bij stijgend water wordt de ruimte waarin de

diep in het museumgebouw.

'deur'is opgeslagen vanzelf gevuld met water,

Om in de toelcomst voldoende veiligheid te
l<unnen waarborgen, is gel<ozen voor een ont-

• Permanente betonnen L-muurvan 1 meter
hoog met drie kerende'deuren'in openingen
• Flexibele kerende constructie: wordt verhoogd metschotbalken bij hoger water
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werpwaterstand van de hoogwaterwaterstand
van 2011 plus een extra meter De ontwerp-

waardoor deze deuren gaan drijven en zichzelf
verankeren in de uiterste positie.
De L-muur is zo ontworpen dat de kerende
constructie opgehoogd wordt met schotbalken.

waterhoogte van MSL -1-6,5 meter houdt reke-

Deze aluminium schotten kunnen worden opge-

ning met veranderingen in het riviersysteem,

bouwd boven op de betonnen keermuur wan-

bijvoorbeeld door bedijkingen bovenstrooms.

neer hogere waterniveaus worden verwacht. De

Impressie van de doorsnede aan de rivierkant
van de keermuurconstructie. De holle ruimte is
bedoeld voor de opslag van de schotbalken die
PLATTEGROND
Situatie rondom liet Baan Hollanda Museum.
schotten en H-profielen die ze op hun plel< houden, worden ter plel<l<e opgeslagen, zodat de afstand tussen opslag en toepassingsgebied minimaal is. Hiervoor zijn kisten, die zijn vormgegeven als zitbanken, aan de binnenzijde van de
betonnen muur voorgesteld. Voor de opbouw is
wel enige arbeid vereist. IVlet deze ophoging van
schotbalken ligt de totale kerende hoogte op
MSL-1-6,5 meter.
Uit het grondonderzoek, dat is uitgevoerd

op de betonnen keermuur staan.

De L-muur wordt gefundeerd op palen met een
lengte van 6 meter, met een hart-op-hart afstand
van 3 meter. De palen die zich het dichtst bij
Baan Hollanda bevinden, kunnen eventueel onder een hoek geheid worden voor een betere afdracht van de horizontale krachten van het water.
Aan de binnenzijde van de L-muur is drainage
aanwezig in de vorm van gootjes, die het hemel-,
lek- of kwelwater naar de pompput op het laag-

door studenten van de Kasetsart Universiteit

ste punt brengen. Het drainagesysteem is uit-

bleek de bodemopbouw van de eerste 1,5 meter

gerekend met de rationele methode voor een

onder het maaiveld voornamelijk uit klei en vul-

bui met een herhalingstijd van één op de tien

materiaal te bestaan. Daaronder was voorname-

jaar met een intensiteit van 100 mm/u.

lijk stijve klei te vinden. Door opvulling van de
bovenste grondlaag met goede l<waliteit klei

Vervolgstappen

zijn geen verdere maatregelen noodzakelijk,

Door de landeigendomsgrenzen die dicht langs

zoals kwelschermen tegen onderloopsheid.

het gebouw lopen, staat de constructie deels op

aangrenzend land. Dit brengt het risico met zich
mee dat de constructie op den duur verwijderd
moet worden. Daarom is het zaak de conflicten
rondom landeigendom zoveel mogelijk vóór de
bouw op te lossen. In Thailand is dit allerminst
een gemakkelijke taak.
De inpassing van de constructie in de architectuurvan het museum was een belangrijke eis
van de ambassade. Om dit te realiseren wordt
het gebied binnen de constructie voorzien van
een terras. In combinatie met de'opslagbanken',
nieuwe verlichting, het in te richten café en verdere aankleding, wordt de constructie daarmee
een onderdeel van het museumgebouw.

Robuuste bescherming
De gekozen oplossing biedt een robuuste bescherming tegen toekomstige overstromingen
en laat zien wat er mogelijk is om een gebouw
te beschermen. Deze oplossing benut de sterke
punten van verschillende typen hoogwaterkeringen. De Self-Closing Flood Barriers in de toegangen klappen alleen uit wanneer het nodig is.
De betonnen keermuur biedt bescherming tegen relatief vaak voorkomende hoogwaters. In
extreme situaties kan met schotbalken extra bescherming worden geboden.
De ontwikkelde oplossing is interessant omdat deze de Nederlandse kennis op het gebied
van hoogwaterbescherming kan etaleren. Daarnaast kan een dergelijk concept interessant zijn
voor andere cultuurhistorische locaties in Ayutthaya en andere delen van Thailand. De ambassade zoekt in de komende periode financiering
voor het realiseren van de oplossing voor Baan
Hollanda.
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Impressie van de volledig opgebouwde oplossing rondom het gebouw.
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