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1. Inleiding

1.1 Opbouw dictaat

en handboek

Bij dit dictaat hoort het handboek "Handboek Waterbouwkundige Constructies". In het dictaat en
het handboek staan het functioneel en constructief ontwerp van een waterbouwkundig
kunstwerk centraal. In dit dictaat komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:
1. Inleiding:
Opbouw van dit dictaat en het handboek. "Waterbouwkundige Constructies" in de
opleiding.
2. Overzicht waterbouwkundige constructies:
Peilers, kunstmatige eilanden, golfbrekers, meerpalen, remmingwerken, steigers,
kademuren, schutsluizen, keersluizen, scheepsliften, spuisluizen en gemalen, stuwen,
stormvloedkeringen, geboorde en gezonken tunnel, bouwput, bouwkuip, droogdok, Upolder, V-polder.
3. Ontwerp en uitvoering:
Van grof naar fijn. Functionaliteit als leidend ontwerpbeginsel. Economische optimalisatie
versus kostenminimalisatie. Golfbelasting en vormgeving. Kademuren en vormgeving.
Dilatatievoeg. Bouwen boven water, in het water, in een bouwput of in een bouwkuip.
Bouwput of bouwkuip in het water of op het land. Ter plaatse storten, prefabriceren,
grootschalige prefabricage (caissons, tunnels) of een combinatie van methoden. Bouwput
met bemaling, bouwkuip met bemaling, gewichtsvloer, vloer met trekpalen of ankers.
Keuze uit bouwmethoden.
4. Bouwmethode: in-situ:
Bouwput, bouwkuip, vliesconstructie, wanden-dak methode, pneumatisch caisson en
boortunnel.
5. Bouwmethode: grootschalige prefabricatie:
Zinktunnel. Transport. Fundering
6. Kosten:
Verschillende typen kosten. Integraal ontwerpen, bouwfase, gebruiksfase en eindfase.
7. KAM:
Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.
8. Belasting:
Troskrachten, afmeren, wind, stroming, golven (golfloop, golfoverslag, golfbelasting), getij,
ijs, temperatuur, zettingen, aardbevingen, grondwater (bronbemaling),
piping/onderloopsheid, gronddruk, etc.
9. Materiaal:
Overzicht van belasting- en sterktemodellen, algemene principe van grenstoestand ULS,
SLS; Grondstijfheid (Koppejan: zetting en consolidatie), grondsterkte (Mohr-Coulomb,
Fellenius, Bishop, Rankine), fundering op staal (Brinch Hansen)
10. Hulp- en deelconstructie:
Palen (belasting: druk, trek, horizontaal, groep), wanden (damwand, combiwand), ankers,
onderwaterbeton, bemaling, schuiven en deuren.
De onderwerpen Belasting, Materiaal en Hulp- en deelconstructie zijn dermate uitgebreid, dat
deze onderwerpen in dit dictaat slechts globaal worden behandeld. Er zal voor bovengenoemde
hoofdstukken 8, 9 en 10 worden verwezen naar het handboek "Handboek Waterbouwkundige
Constructies". Dit handboek bestaat uit dezelfde drie delen:
1. Belasting
2. Materiaal
3. (Hulp- of deel)Constructie
Het aparte dictaat "Schutsluizen" gaat nader in op het ontwerp van schutsluizen.
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1.2 '''Waterbouwkundige

constructies"

in de opleiding

Het vak "Waterbouwkundige constructies" (CT3330) is een ontwerpvak dat de praktische
toepassing van verschillende vakgebieden aanbiedt aan de ontwerper. De meeste toepassingen
zijn afkomstig uit de meer theoretische vakken zoals de materiaalkunde, constructieleer,
grondmechanica en de vloeistofmechanica, zie Figuur 1-1.

Constructieve Waterbouw

• Figuur 1-1 Relaties met andere vakken

Het is daarom onvermijdelijk dat de stof in dit dictaat en in het bijbehorende handboek, op
meerdere punten, een korte herhaling van eerder aangeboden colleges bevat. Deze herhalingen
zijn opgenomen om vanuit het standpunt van de waterbouwkundig constructeur nog eens de
theorie te vertalen in randvoorwaarden en belastingen die belangrijk zijn bij het ontwerp van een
constructie.
Een enkele keer wordt vooruit gelopen op nog te bestuderen theoretische vakken. In deze
gevallen worden geen theoretische afleidingen gegeven maar blijft het dictaat beperkt tot
ontwerpregels en praktische benaderingen.
Waterbouwkundige constructies kunnen ingedeeld worden in grondwerken en kunstwerken.
De categorie grondwerken beslaat die waterbouwkundige constructies die voornamelijk in grond
of andere loskorrelige materialen worden uitgevoerd. Hierbij wordt dan gedacht aan rubble
mound golfbrekers, dijken en dammen.
Waterbouwkundige kunstwerken zijn al die constructies die in hoofdzakelijk andere materialen
dan grond worden uitgevoerd, zoals staal, beton, hout, etc. In het dit dictaat worden vooral de
waterbouwkundige kunstwerken behandeld. In een vervolgvak zoals "Waterkeringen" wordt veel
aandacht besteed aan grondconstructies zoals dijken.
Het vak Constructieve Waterbouw maakt onderdeel uit van een serie vakken met betrekking tot
waterbouwkundige kunstwerken, waarbij dit vak gezien kan worden als de basismodule
"Algemeen" plus een de module "Sluizen"'. Als vervolgvakken in het vijfde studiejaar worden de
vakken "Stuwen", "Kades en steigers", "Waterkeringen" en "Tunnels" aangeboden.
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Algemeen

• Figuur 1-2 Modulaire opbouw van het onderwijs Waterbouwkundige Constructies
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2. Overzicht

waterbouwkundige

kunstwerken

In dit hoofdstuk worden de volgende kunstwerken behandeld:
1. Pijler
2. Kunstmatige eiland
3. Golfbreker
4. Grondkerende constructie
5. Aanlegvoorziening
6. Bouwput, bouwkuip en bouwdok
7. Droogdok en drijvend dok
8. Toerit en verdiepte weg
9. Tunnel, aquaduct en duiker
10. Uitwateringssluis, spuisluis, sifon en gemaal
11. Keersluis en stormvloedkering
12. Waterkeringen: Stuwdam en stuw
13. Schutsluis, scheepslift en hellend vlak
14. Afsluitmiddelen
Bij alle kunstwerken wordt als eerste gekeken naar de primaire functies. In onderstaand figuur
staan de genoemde kunstwerken uitgezet tegen een samenvatting van de primaire functies.
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• Figuur 2-1 Kunstwerken versus primaire functies

2.1 Pijler
Een pijler is geen op zich zelf staand waterbouwkundig kunstwerk maar vormt een
waterbouwkundig onderdeel in civieltechnische constructies zoals bruggen en waterkeringen.
De hoofdfuncties van een pijler zijn:
• het verticaal dragen van een bovenbouw, zoals bijvoorbeeld een brugdek
• het horizontaal steunen van water- of grondkerende elementen
In het algemeen komt dit neer op het leiden van horizontale en verticale krachten uit een
bovenbouw naar de fundering.
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Helaas kunnen er door het vervullen van een hoofdfunctie ook negatieve bijwerkingen ontstaan
zoals stromingsbelasting en ontgronding achter de pijler (in rivier).

• Figuur 2-2 Brugpijlers van metselwerk

De meest voorkomende pijler is de brugpijler. Dergelijke pijlers kunnen worden gemaakt van
beton of metselwerk. Het type fundering van een brugpijler is afhankelijk van de ondergrond. Bij
op staal gefundeerde pijlers wordt doorgaans gestreefd naar een ontwerp waarbij het volledige
funderingsvlak van de pijler onder druk staat. Dit resulteert meestal in pijlers met een groot
eigen gewicht. Om dit eigen gewicht te kunnen dragen moet niet zelden een grondverbetering
plaats vinden. Met name bij het funderen in of op de loskorrelige afzettingen van een rivierdelta
speelt dit een belangrijke rol.
Voorbeelden van toepassingen van pijlers in waterkeringen zijn te vinden in de
Stormvloedkering in de Oosterschelde en de Hartelkering.
De belangrijkste belastingen op een pijler zijn:
1. Verticaal
• belasting uit de bovenbouw: eigen gewicht en verkeersbelasting
• eigen gewicht van de bovenbouw
2. Horizontaal • waterdruk: stromingsdruk, golfbelasting en hydrostatische belasting
rechtstreeks en via kerende elementen
• wind: rechtstreeks en op de bovenbouw en via het verkeer
• ijsbelasting
• aardbevingsbelasting
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• Figuur 2-3 Prefab pijler met conusvormige ijsbreker

De vorm van een pijler wordt in veel gevallen opgelegd door de hoofdfunctie. Zo ziet een pijler
van een waterkering er anders uit dan de pijler van een brug (vergelijk Figuur 2-3 met Figuur
2-5). De pijlers van een brug hoeven immers hoofdzakelijk alleen verticale belasting af te
dragen, terwijl de pijlers van een waterkering hoofdzakelijk horizontale krachten verticaal moet
afdragen.
Daarnaast kunnen de natuurlijke randvoorwaarden en belastingen zoals wind, stroming, golven
en ijs ook een belangrijke rol spelen in de vormgeving. Een mooi voorbeeld hiervan staat in
Figuur 2-3, waarbij de vorm van de pijler is aangepast aan de ijsbelasting. De conusvorm zorgt
voor het opbuigen van het ijs, waardoor het breekt. De ronde vorm zorgt ervoor dat het ijs zich
niet opstapelt tegen de constructie.
Een ander voorbeeld is een pijler in een rivier, waarbij in één richting stroming optreedt. Een
dergelijke pijler zal gestroomlijnd worden om de krachten op de pijler door de stroming te
reduceren.
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• Figuur 2-4 Verschillende fasen: aanbrengen prefab pijler, uitbouwen brug koker

• Figuur 2-5 Prefab pijlers van de Stormvloedkering

in de Oosterschelde in het bouwdok
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• Figuur 2-6 Plaatsing van de pijlers van de Stormvloedkering

in de Oostersehelde met het hefschip Ostrea

Bij projecten met een groot aantal pijlers kan het aantrekkelijk zijn om de pijlers te prefabriceren
in een bouwput. Het grote voordeel van prefabricatie is het beperken van het aantal (moeilijk
bereikbare) bouwputten in het water, waardoor de bouwtijd wordt bekort (zie Figuur 2-5). Voor
het plaatsen van de pijlers op hun definitieve locatie is dan echter speciaal materieel nodig. Dit
materieel is vaak dermate specifiek dat het speciaal moet worden ontworpen en gebouwd (zie
Figuur 2-6).
Een belangrijk aspect, waarmee bij het ontwerp van pijlers rekening moet worden gehouden, is
het optreden van ontgrondingen. De aanwezigheid van de pijler veroorzaakt een lokale
verhoging van de turbulentie en soms ook van de gemiddelde stroomsnelheid (Iet op het
stroombeeld in Figuur 2-6). Daardoor neemt lokaal het transport van sediment toe en kan de
voet van de pijler en de fundering bloot komen te liggen. Om deze reden is in bijna alle gevallen
een bodembescherming noodzakelijk.

2.2 Kunstmatige eiland
Kunstmatige eilanden zijn in feite niets anders dan zeer brede pijlers en hebben derhalve
dezelfde functie: het dragen van verticale belastingen, bijvoorbeeld het dragen van een
werkplatform voor oliewinning of het dienen als fundatie van een vuurtoren, een windmolen of
een zender. Kunstmatige eilanden kunnen ook dienen als uitbreidingsmogelijkheid van
havenfaciliteiten en als vestigingsplaats voor industrie.
Hoewel er meerdere functies van kunstmatige eilanden kunnen zijn is de belangrijkste het
voorzien in een werkoppervlak boven water.
Kunstmatige eilanden kunnen in grondwerk of als kunstwerk uitgevoerd worden. De keuze voor
één van beide wordt in sterke mate bepaald door de zettingsgevoeligheid van de ondergrond en
de diepte van de draagkrachtige laag onder het wateroppervlak.
Als een eiland bij grote waterdiepte in grondwerk wordt uitgevoerd moet er zeer veel grond in de
lange taluds verwerkt worden. Hierdoor is meestal grondwerk bij grote diepte financieel
onaantrekkelijk. Bij kunstmatige eilanden met een beperkt oppervlak kan een kunstwerk, waarbij
het werkvlak steunt op één of meer pijlers, aantrekkelijker zijn. Bij grotere eilanden is een
combinatie van kunstwerken en grondwerk mogelijk. Het kunstwerk dient dan om het
hoogteverschil tussen bovenzijde van het eiland en het funderingsniveau te overbruggen. Een
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cirkelvormige wand en een carré van caissons opgevuld met grond zijn hier voorbeelden van.
De belangrijkste functies van het kunstwerk aan de rand van een dergelijk eiland zijn:
• grond keren
• water keren bij hoogwater
• weerstand bieden tegen erosie door golfaanval en stroming
• en een eventuele kadefunctie

Schnitt A-A

• Figuur 2-7 Kunstmatig eiland (Ekofisk)

2.3 Golfbreker
De hoofdfunctie van een golfbreker is:
• het creëren van rustige ligplaatsen en rustig vaarwater
Andere functies zijn:
• het verminderen van aanzanding van de vaargeul
• het visueel geleiden van scheepvaart
• het bieden van gelegenheid voor recreatie, etc.
De functies worden vervuld door:
• het reflecteren en breken van golven
• het geleiden en ombuigen van langsstromen
Uit functioneel oogpunt dient een golfbreker een barrière te zijn voor golven en/of stroming. Om
de golven en stroming effectief te kunnen tegenhouden moet de golfbreker een min of meer
dichte hindernis vormen van de bodem tot boven het waterniveau. Dit kan effectief op drie
fundamenteel andere wijzen worden gerealiseerd, te weten:
• als een strand, grondlichaam met zeer flauwe taluds
• als een dam van grond of steen of andere losse elementen met taluds (Rubble Mound
Breakwater)
• of als verticale constructie van betonnen wanden, blokken of damwanden
Natuurlijk zijn er diverse tussenoplossingen mogelijk, waarbij een combinatie van de
fundamentele oplossingen wordt gemaakt (Composite Breakwater). Voor een meer volledig
overzicht wordt verwezen naar het college Coastal Engineering, Volume 111
Breakwater Design.
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• Figuur 2-8 Een golfbreker als wandel promenade

2.4 Grondkerende constructie
Grondkerende constructies hebben naast de primaire functie (grondkeren) vaak ook de functies
waterkeren en het dragen van bovenbelasting. Deze drie functies geven in het ontwerp zeer
belangrijke belastingen, die in grote mate de dimensies van de constructie bepalen.
Een bekende grondkerende constructies is een kademuur. Er zijn diverse conceptuele
constructievormen toepasbaar als grondkerende constructie, te weten:
• Gewichtsconstructies
• Wandconstructies
• Samengestelde constructies
Gewichtsconstructies
De op staal gefundeerde gewichtsconstructie is in staat om grond en water te keren doordat de
belasting wordt overgebracht naar de ondergrond door middel van een drukkracht en een
wrijvingskracht in het funderingsvlak. Bovenbelasting achter de constructie wordt grotendeels
gedragen door de grond en deels via de grond door wrijving overgebracht op de constructie.
Een op palen gefundeerde gewichtsconstructies neemt de verticale en horizontale belastingen
op de constructie op met behulp van trek en druk elementen. Deze zijn gefundeerd in de diepere
ondergrond. De trekelementen brengen de kracht op de grond over door middel van wrijving en
de drukelementen door middel van drukspanningen in het vlak onder de elementen.
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• Figuur 2-9 Gewichtsconstructies
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Voorbeelden van gewichtsconstructies zijn:
• afzinkcaissons
• pneumatische caissons
• ongewapende betonnen of metselwerk muren
• blokkenmuren
• L-wanden
• cellenwanden en kofferdammen
• op palen gefundeerde L-wanden
Afzinkcaissons worden in een bouwdok gebouwd en naar de locatie getransporteerd over het
water. Na het afzinken van de caissons wordt het terrein achter de rij van caissons op hoogte
gebracht. Caissons zijn met name geschikt als toepassing bij grote kerende hoogtes.

Het aanbrengen van de bovenrand, met daarin opgenomen de bolders e.d., van de
kadeconstructie gebeurt na het plaatsen van het caisson en het aanbrengen van de aanvulling,
zodat aanvoer van materiaal over het werk kan plaats vinden.

• Figuur 2-10 Afzinken van caissons voor kademuur

Pneumatische caissons worden op de locatie in den droge gebouwd en op diepte gebracht door
de grond onder het caisson te verwijderen. Dergelijke caissons zijn voorzien van een snijrand en
een kamer onder het caisson waar de grond wordt weg gegraven. Om te voorkomen dat deze
kamer volstroomt met (grond)water wordt er in de kamer een overdruk aangebracht.
Ongewapende betonnen en metselwerk muren zijn in Nederland in het verleden toegepast voor
niet al te groot kerende hoogtes. De toepasbaarheid van deze constructies bij groot kerende
hoogtes is sterk afhankelijk van de aanwezigheid en de ligging van een eventuele
draagkrachtige grondlaag waarop gefundeerd kan worden. Zettingverschillen leiden tot scheuren
in de wand. Mede hierom worden in de wand verticale dilatatievoegen aangebracht, zodat er
enig verschil in zetting kan worden opgenomen door rotatie van een deel van de wand tussen
twee voegen.
Uiteraard speelt de beschikbaarheid van materialen een grote rol voor een eventuele keuze van
een dergelijke constructie en kan er geen algemeen oordeel worden gegeven over de
toepasbaarheid van de ongewapende betonnen of metselwerk muren.
Een metselwerk wand en een massieve ongewapend betonnen wand moeten in den droge
worden gemaakt.
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De afmeting van de constructie wordt bepaald door de toelaatbare spanningen in het materiaal.
Omdat in ongewapend beton en metselwerk geen trekspanning wordt toegelaten en de
opneem bare schuifspanning beperkt is, neemt de afmeting van de muur sterk toe met de
kerende hoogte.
Het opbouwen van een blokkenmuur kan in den natte vanaf het land of vanaf een ponton. Vanaf
het land wordt over het werk uitgebouwd. De aanvulling achter de kade kan vanaf het land
gebeuren. Door de voegen van de blokken kan grondwaterstroming optreden, derhalve dient er
achter de blokkenmuur een granulair filter of filterdoek te worden aangebracht. De blokkenmuur
heeft dus geen grondwater kerende functie.
De blokken worden vervaardigd van ongewapend beton of natuursteen. De blokken van
ongewapend beton worden naast het werk of elders geprefabriceerd.
Bij een minder draagkrachtige grondlaag worden de blokken onder een hoek tegen elkaar gezet
zodat er door wrijving in de voegen een betere spreiding van de belasting plaats heeft en dat
zettingen gepaard gaan met een herverdeling van de belasting op de ondergrond. Dit principe
staat bekend als 'sloping bond' (zie Figuur 2-11 en Figuur 2-12) .

• Figuur 2-11 Blokkenmuur volgens het 'sloping bond' principe

• Figuur 2-12 Vervaardiging van een 'sloping bond' kademuur
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L-wanden bestaan uit een vloer en een wand die samen een L vormen. Op de vloer rust het
gewicht van de moot grond boven de vloer. Het geheel van de wand en vloer plus de grondmoot
boven de vloer vormt de gewichtsconstructie.
De stabiliteit van een L-wand is gebaseerd op de
opneembare wrijving en de toelaatbare drukspanning in, onder en naast het vlak van de
fundering. De wand wordt belast op buiging en moet daarom worden uitgevoerd in gewapend
beton.
De L-wand wordt altijd in den droge gebouwd. Bij kleine te keren hoogtes is het mogelijk om de
wanden te prefabriceren en per schip aan te voeren naar de bouwlocatie.
Een cellenwand is een samenstel van damwanden en grond dat met betrekking tot de stabiliteit
functioneert als een gewichtsconstructie.
Een cellenwand is daarmee een rij ronde kistdammen.
De damwanden worden in een cirkelvorm geheid (zie Figuur 2-13). Wanneer de cirkel is
gesloten wordt deze gevuld met grond. De belasting op de damwand als gevolg van de
grondvulling wordt opgenomen door een ringspanning in de damwand, waarbij de sloten op trek
worden belast. Bij toepassing van vlakke damwandplanken treedt er alleen een trekspanning op
en geen buiging. De damwanden worden dus zeer efficiënt belast. De geheel gevulde silo vormt
de gewichtsconstructie .

• Figuur 2-13 Cellenwand in aanbouw

Als ter plaatse van de kadeconstructie de draagkrachtige grondlagen op grotere diepte liggen is
een op staal gefundeerde gewichtsconstructie meestal niet economisch of zelfs niet mogelijk.
Afhankelijk van de diepteligging van de draagkrachtige laag kan dan worden besloten tot het
toepassen van een grondverbetering of een fundering op palen.
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In de praktijk wordt bij een fundering OP palen meestal een gewapend betonnen L-wand
toegepast. In het verleden zijn ook wel metselwerk muren gefundeerd op palen.

Wandconstructie
Bij de wandconstructie wordt op een efficiënte wijze de horizontale belasting opgenomen door
de wrijving in de grond en langs de wand. De wand zorgt voor de krachtsoverdracht van de hoge
zijde naar de lage zijde. De verticale belastingen worden deels door de wand (wrijving) en
grotendeels door de grond opgenomen.

• Figuur2-14 Wanden

De wandconstructie moet weerstand kunnen bieden tegen buiging, compressie en afschuiven.
Er zijn verschillende type wanden:
•
Houten palen en planken
•
Berliner wand
• Stalen damwand
• Betonnen damwand
• Combiwand
•
Diepwand
Houten palen en planken zijn de eenvoudigste grondkerende constructie en worden veelvuldig
gebruikt bij slootjes en vijvers.
Een Berliner wand is een wand die bestaat uit H-profielen die op enige afstand in de grond zijn
geheid, met daar tussen in houten balken. De houten balken kan men, na het heien van de Hprofielen, van bovenaf tussen de flenzen in omlaag laten zakken. Deze wand is niet waterdicht,
kan geen grote hoogten keren, maar is wel goedkoop en makkelijk aan te brengen. Omdat de
Berliner wand slechts kleine hoogten kan keren en niet waterdicht is, wordt deze wand in de
Nederlandse waterbouw nauwelijks toegepast.
Stalen damwanden worden vooral gebruikt bij tijdelijke keringen en bij niet al te grote kerende
hoogten.
Betonnen damwanden worden vooral bij blijvende keringen gebruikt vanwege hun
duurzaamheid. Damwanden kunnen zowel op het land als op het water vanaf een ponton
worden aangebracht.
Voor grote kerende hoogte wordt in Nederland meestal een combiwand of een samengestelde
damwand van H-profielen toegepast. De combiwand bestaat uit een combinatie van buispalen
met daartussen twee normale damwandplanken. Een samengestelde damwand bestaat uit Hprofielen met daartussen normale damwandplanken.
Een alternatief voor een combiwand en een samengestelde wand is de gewapend betonnen
diepwand, waarbij de elementen van de diepwand soms worden voorzien van ribben, zodat er
een T-vorm ontstaat met een grotere stijfheid dan de vlakke wand.
De gewapend betonnen diepwanden moeten altijd vanaf een droog maaiveld worden gemaakt.
Bij de toepassing van damwanden in een kadeconstructie wordt de bovenkant voorzien van een
zware betonnen deksloof. In deze deksloof worden de voorzieningen zoals fenders en bolders
opgenomen. De onderkant van de deksloof kan in verband met corrosie worden doorgetrokken
tot beneden het laagwaterniveau, dit leidt echter wel tot extra eisen tijdens de uitvoering
(waterdichte bekisting).
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De mogelijkheid voor het toepassen van een wandconstructie wordt in sterke mate bepaald door
de aard van de ondergrond en de te keren hoogte. Met name als er op grote boven belastingen
moet worden gerekend kan de benodigde lengte van de wand een beperkende factor zijn voor
de toepasbaarheid.

Samengestelde constructie
De samengestelde constructie is een combinatie van de eerdergenoemde conceptuele
oplossingen, waarbij meestal sprake is van een splitsing van functies naar de onderdelen van de
constructie.
Als de belastingen te groot zijn voor het toepassen van een wandconstructie dan kan een
combinatie van een op palen gefundeerde (gewichts-) constructie en een wand een oplossing
bieden.
Een op palen gefundeerd platform kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de bovenbelasting en
eventuele scheepsbelastingen op te nemen terwijl een wand achter het platform de grond keert
waarbij onder het platform een talud kan worden gemaakt zodat de kerende hoogte van de
damwand wordt gereduceerd (zie Figuur 2-15). Er is in dit geval een strikte scheiding van
functies.

• Figuur 2-15 Prefab platform in aanbouw

Een andere veel toegepaste samengestelde kadeconstructie is de op palen gefundeerde
gewichtsconstructie met daaronder een wand. De gewichtsconstructie draagt de bovenbelasting
en keert voor een deel de grond terwijl de wand gebruikt kan worden als onderdeel van de
paalfundering en als grondkering. In feite is er hier een minder strikte functiescheiding.(zie
Figuur 2-16).

2.5 Aanlegvoorziening
In havens en bij wachtplaatsen zijn aanlegvoorzieningen voor de scheepvaart nodig. Een
aanlegvoorziening komt voor in diverse vormen, zoals:
• kadeconstructies,
• steigers,
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•

remmingwerken

en meerstoelen

Functies
De hoofdfuncties van een kadeconstructie zijn:
• aanlegfunctie voor schepen
• draagfunctie voor kranen en vervoersmiddelen
• draagfunctie voor tijdelijke opslag van goederen
Bijfuncties van een kadeconstructie zijn:
• grondkerende functie
• (eventueel) (grond-) waterkerende functie
• oeverbescherming / erosiebescherming
De hoofdfuncties van een steiger zijn:
• aanlegfunctie voor schepen
• draagfunctie voor kranen en vervoersmiddelen
De hoofdfunctie van een remmingwerk is:
• afremmen en eventueel aanleggen van schepen
De hoofdfunctie van een meerstoel is:
• aanlegfunctie voor schepen
Kadeconstructie
Vanuit de te vervullen functies volgen de eisen die aan een kadeconstructie worden gesteld.
Uit de aanlegfunctie volgen bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot:
• de diepgang voor de constructie
• de voorzieningen, zoals bolders, haken en fenders
• de op te nemen krachten, zoals scheepsstoten en bolderkrachten
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• Figuur 2-16 Samengestelde kademuur (EGT in Rotterdam)
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Steiger

Steigers worden bijvoorbeeld toegepast als er geen grote bovenbelastingen optreden in de vorm
van opslag van goederen en zwaar materieel. Eén van de grootste voordelen van een steiger
ten opzichte van een kade is dat de steiger kan worden uitgebouwd tot een gewenste
waterdiepte, waardoor veel baggerwerk kan worden vermeden. Een ander voordeel van een
steiger is dat overslag van goederen uit bijvoorbeeld zeeschepen op eenvoudige wijze plaats
kan vinden, doordat aan weerszijden van de steiger aangelegd kan worden.
Een steiger heeft in tegenstelling tot een kadeconstructie geen grond- en waterkerende functie
en is derhalve uitstekend geschikt als aanlegplaats voor schepen met grote diepgang. Bij een
steiger is er altijd sprake van een afstand tussen het schip en het vaste land.
Bij eenvoudige steigers voor bijvoorbeeld cruise-schepen en kleine tankers wordt de steiger
over de gehele lengte gelijk gehouden en vormt de steiger de verbinding met het vaste land.
Bij steigers voor grote tankers wordt een steiger verdeeld in:
• een platform: het gedeelte waar het schip afmeert en waar de behandeling plaats vindt
• een brug met een leidingen strook: de verbinding van het vaste land met het platform
• meerstoelen met fenders (berthing dolphins of breasting dolphins): de constructie waartegen
het schip tot stilstand komt
• meerstoelen met bolders (mooring dolphins): constructie voor bevestiging van de landvasten
( = afmeerlijnen)
• loopbruggen (catwalks): verbinding tussen het platform en de meerstoelen
Het zal duidelijk zijn dat bij dergelijke steigers op diep water op grote afstand van het vaste land
de kosten voor een brug relatief hoog zijn. Om deze reden wordt de brug dan ook wel weg
gelaten en liggen de leidingen op de zeebodem. De bemanning van het platform en het schip
pendelt dan per schip tussen het platform en het vaste land. Een voorbeeld van een dergelijke
steiger staat in Figuur 2-19. Let ook op de situering van de meerstoelen. De berthing dolphins
zijn iets voor het vlak van de steiger geplaatst en de mooring dolphins zijn verder naar achter
geplaatst om aanvaren te voorkomen.

• Figuur 2-17 Steiger op palen waarbij het talud gehandhaafd blijft (Iet op de taludverdediging)

§2-22

----t-- ----

- -- 300.00 -

• Figuur2-18 Overslagsteiger
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• Figuur 2-19 Oliesteiger

• Figuur 2-20 Olietanker aan een steiger

Remmingwerk, dukdalf en meerstoel
Remmingwerken, dukdalven en meerstoelen zijn de meest beperkte constructies voor het
afmeren van een schip. Naast de aanlegfunctie of afremfunctie hebben deze constructies geen
andere functies te vervullen. Dergelijke constructies komen voor in havens, bij steigers en bij
sluizen en bruggen.
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Remmingwerken zijn min of meer lineaire constructies met als doel een schip te geleiden en af
te remmen. Zij bestaan meestal uit een rij palen of dukdalven die zijn verbonden door een aantal
strijkgordingen. Bij het aanvaren van het systeem door een schip reageert het als een verend
ondersteunde ligger, waardoor er een spreiding van belasting plaats vindt naar de verschillende
of dukdalven.

!W:@UgjI}

• Figuur 2-21 Remming- en geleidingswerken nabij een sluizencomplex

• Figuur 2-22 Dukdalf met houten palen
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Meerstoelen en dukdalven komen in verschillende vormen voor. Zo is er bijvoorbeeld de
eenvoudige enkele meerpaal, maar komen er ook meerstoelen voor met een groot aantal palen
die in verschillende richtingen onder een hoek staan.
De keuze voor een eenvoudige dukdalf of een meerstoel met palen wordt hoofdzakelijk bepaald
door de te verwachten belastingen.
De werking van een dukdalf is doorgaans gebaseerd op de vervormingcapaciteit van de
constructie. Door de belasting van het schip op de dukdalf treedt er vervorming op, waardoor
kinetische (stoot)energie van het schip wordt omgezet in potentiële energie. Dukdalven die
volgens dit principe functioneren bestaan uit verticale palen, die onderling zijn verbonden en
kunnen buigen bij een horizontale belasting. Dergelijke constructies ondergaan vaak een relatief
grote verplaatsing aan de bovenzijde. Bij overbelasting van de constructie ontstaat door
deformatie van de grond onherstelbare schade.
Voor het afmeren van grote zeeschepen wordt vaak een starre meerstoel toegepast die is
voorzien van een fender met de nodige vervormingcapaciteit. De palen van de meerstoel
worden dan schoor geheid om de horizontale belasting op te kunnen nemen met trek en druk.
Het gewicht van de betonnen bovenbouw reduceert de trekkracht in de palen. Een dergelijke
meerstoel is veel stijver dan een flexibele dukdalf (geen fender) en wordt quasi-statisch belast
doordat nagenoeg alle vervorming in het fender zit.
Bij de meerstoelen met een steiger voor zeeschepen wordt meestal een functiescheiding
toegepast. De bewegingsenergie van het schip wordt door een berthing dol ph in met fenders
opgenomen (Figuur 2-26). De wind- en golfkrachten op het schip na afmeren worden via trossen
naar mooring dolphins geleid (Figuur 2-23). De mooring dolhins worden niet voorzien van een
fender, maar alleen van een bolder of een quick release hook waaraan de trossen van een schip
worden vastgemaakt. De berthing dolphin wordt meestal zo slap mogelijk gemaakt om de
krachten op de scheepswand tijdens afmeren zo klein mogelijk te houden. De mooring dolphins
worden veel stijver gemaakt om het schip na het afmeren goed op zijn plaats te houden.
Berthing dolphins zijn niet eenvoudig te ontwerpen omdat ze zowel zeer sterk moeten zijn om de
scheepsstoot op te nemen, alsook zeer slap om de grote verplaatsingen tijdens de
scheepsenergieabsorptie
op te kunnen nemen.
Mooring dolphins daarentegen hoeven minder sterk te zijn (geen stoot meer) en moeten juist
stijf zijn (de energie is opgenomen: nu stilliggen).
Berthing dolhins worden ook breasting dolphins genoemd .

• Figuur 2-23 Schoor geheide palen van een meerstoel (mooring dolphin) in aanbouw (voor het beton storten)

§2-26

Een andere constructievorm voor een meerstoel is de cellenwand. De relatief slappe
damwanden vormen samen met de grond in de cel een stijf systeem. De stabiliteit van de
meerstoel wordt vooral bepaald door de schuifweerstand van de grond waarmee de cellenwand
gevuld is en door de ondergrond (zie Figuur 2-24) .

• Figuur 2-24 Cellenwand meerstoel

Fender
De functie van een fender is het opnemen van de kinetische energie van het afmerende schip
met als voorwaarde dat de kracht van het schip op de constructie en dus ook de kracht van de
constructie op het schip binnen toelaatbare grenzen blijft.
In het voorgaande is reeds de benodigde vervormingscapaciteit van een afmeerconstructie aan
de orde geweest. De op te nemen energie is E =

liJ F (u) 8u , waarin F (u) de kracht en u

max

de

o

totale verplaatsing is. Hieruit volgt dat, bij een gegeven op te nemen hoeveelheid energie, de
kracht op de constructie wordt bepaald door de totale verplaatsing en dus de stijfheid van de
constructie. In principe geldt dat hoe slapper de constructie des te kleiner de kracht en des te
groter de veerweg. In welke mate de kracht afhankelijk is van de vervorming wordt bepaald door
de veerkarakteristiek van de constructie. Bij een lineair elastische constructie is de
veerkarakteristiek lineair. Bij rubber fenders is de veerkarakteristiek van de fender doorgaans
niet lineair. Een voorbeeld hiervan staat in Figuur 2-25.
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• Figuur 2·25 Veerkarakteristiek van Cell-fenders met verschillende uitknikkrachten

In de karakteristiek is een vlak middengebied te onderscheiden, waarbij de kracht in de fender
nauwelijks beïnvloed wordt door de indrukking. Dit vlakke gebied is het werkgebied van de
fender. De kracht van het fender op de constructie is in een dergelijk geval nagenoeg hetzelfde
voor elke hoeveelheid op te nemen energie binnen het werkgebied. Door een juiste keuze van
het fender is de kracht van een schip op de constructie dus nagenoeg constant.

• Figuur 2·26 Breasting dolphins voorzien van fenders met fenderschot.
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• Figuur 2-27

Fenders aan een kademuur

Om de kracht van de fender op het schip te spreiden over de scheepshuid wordt een
fenderschot toegepast. Met name bij aanlegplaatsen voor tankers is dit gebruikelijk om
beschadiging van het schip te voorkomen.
Ook dient bij de keuze van het fendertype rekening te worden gehouden met de aard van de
schepen en hun lading. Bij aanlegplaatsen voor bijvoorbeeld Nafta tankers moet de kracht op
het schip klein worden gehouden, zodat er gekozen moet worden voor zachte fenders. Een
nadeel van een dergelijk zachte fender is dat een afgemeerd schip meer zal bewegen.
Bij de keuze en de dimensionering van de constructie spelen de volgende aspecten een
belangrijke rol:
• De kinetische energie moet opneembaar zijn door het fender, de palen en de grond
• De druk op de scheepshuid moet binnen toelaatbare grenzen blijven
• De vervorming van de constructie mag geen raakpunten van het schip aan de constructie
veroorzaken, anders dan aan het fender.

2.6 Bouwput, bouwkuip en bouwdok
De primaire functie van een bouwput, bouwkuip en bouwdok is het keren van grond en water,
net als de eerder genoemde wand- en gewichtsconstructies, maar ditmaal in meerdere
richtingen (horizontaal en verticaal) met als doel het creëren van een werkruimte.
Bouwput
Een bouwput is een ontgraving met taluds, waarbij eventueel aanwezig grondwater wordt
verlaagd tot een peil onder de bouwputbodem. Een bouwput ligt op de definitieve locatie van het
kunstwerk. De bouwput heeft als doel het creëren van een droog bouwterrein op het niveau van
het funderingsvlak van de constructie. De bouwput neemt relatief veel ruimte in beslag doordat
hoogteverschillen worden overbrugd met grondwerk. Het droog houden van de put kan met
behulp van bemaling. Aan deze bemaling kleven wel enkele nadelen. Zo is er vaak bezwaar

§2-29

tegen bemalen in verband met verdroging ven verzilting van de omgeving. Verder kan het
grondwater verontreinigd zijn, zodat het niet op het oppervlaktewater mag worden geloosd. Een
bemaling kan ook zettingen in de omgeving veroorzaken. Deze zettingen treden op als gevolg
van verlaging van de waterdruk in zettinggevoelige grondlagen. Deze problemen kunnen
(grotendeels) worden geëlimineerd met (luchtdichte) retourbemaling. Desalniettemin wordt een
vergunning voor bemaling in veel gevallen verstrekt voor een periode van maximaal één jaar. Dit
is te kort voor grote bouwprojecten.

Bouwkuip
In veel gevallen is er geen ruimte beschikbaar voor een traditionele bouwput of is een bemaling
niet toegestaan. In deze gevallen kan een bouwkuip worden gemaakt. De bouwkuip bestaat uit
verticale wanden en indien de situatie dat vereist een ondoorlatende vloer.
Het is soms ook mogelijk om de bouwkuip te integreren in het definitieve werk. Voorbeelden
hiervan zijn inritten van tunnels en kolken van sluizen, waarbij de wanden van de bouwkuip
tevens de wanden van de definitieve constructie zijn. Op deze wijze wordt efficiënt met ruimte en
materialen omgegaan.
De waterdichte vloer van de bouwkuip kan worden gevormd door de aanwezige grondlagen (klei
of veen) of door een aan te brengen laag onderwaterbeton. In het laatste geval moet de
stabiliteit van de onderwaterbeton meestal worden gewaarborgd door trekpalen of trekankers.
De vloer van onderwaterbeton kan een onderdeel van de definitieve constructie vormen. Het is
zelfs mogelijk om de onderwaterbeton te voorzien van wapening of staalvezels zodat een
volwaardige constructieve vloer ontstaat.

• Figuur 2-28 Stalen damwanden en een ondoorlatende vloer vormen een bouwkuip
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• Figuur 2-29 Trekpalen in combinatie met een vloer van onderwaterbeton

Bouwdok
Voor het bouwen van tunnelelementen van een zinktunnel of van elementen zoals grote prefab
pijlers wordt doorgaans een bouwplaats gebruikt die onder water gezet kan worden, zodat na
voltooiing van de elementen transport over water mogelijk is. Een dergelijke bouwplaats heet
een bouwdok. Een bouwdok ligt beneden het gemiddeld waterniveau min de diepgang van de
elementen en wordt droog gehouden door bemaling en/of door afsluiting met behulp van
ondoorlatende grondlagen. De scheiding tussen het water en het bouwdok gebeurt door een
waterkering. Deze waterkering wordt na voltooiing van de bouw van de elementen verwijderd,
waarna de elementen kunnen worden getransporteerd over water.
Karakteristiek voor een bouwdok is dat de elementen tijdelijk op de bouwplaats blijven.
Omdat de omvang van de elementen in een bouwdok meestal aanzienlijk is, is de omvang van
een bouwdok eveneens groot. Dit betekent dat voor een bouwdok een groot terrein moet
worden gereserveerd. Hiermee gaan dikwijls grote kosten gepaard. Vooral als er een groot
aantal elementen moet worden gemaakt kan het rendabel zijn om naar alternatieven te zoeken.
Zo kunnen tunnelelementen bijvoorbeeld ook op een helling of een lopende band worden
vervaardigd, waarbij na gereed komen van een element deze direct over land of water wordt
getransporteerd naar de definitieve locatie. Ook is het mogelijk om een beperkt bouwdok
meerdere malen te gebruiken om gefaseerd het totaal benodigde aantal elementen te
vervaardigen.
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• Figuur 2-30 Tunnelelementen

voor de Botlektunnel in het bouwdok

• Figuur 2-31 Tunnelelementen

voor de Spijkenisse metrotunnel in het bouwdok

2.7 Droogdok, drijvend dok
Met een droogdok of een drijvend dok is het mogelijk om in den droge onderhoud aan een schip
te plegen, zonder het schip op het land te zetten. Een dok bestaat uit een kolk met een open en
een gesloten zijde. Aan de open zijde zit een waterkering, waarmee het dok waterdicht kan
worden afgesloten. Het dok kan worden droog gezet door het water uit de kolk te pompen.
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Belangrijk is dat de wanden en de vloer van het dok waterdicht zijn. De opwaartse kracht onder
het droogdok moet worden weerstaan door de fundering van de vloer van het dok. Doorgaans
gebeurt dit door middel van trekpalen of ankers. De constructie van een droogdok lijkt veel op
die van een schutsluis, waarbij er echter slechts één doorgang is.
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• Figuur 2-32 Droogdok

Naast een droogdok bestaat er ook een drijvend dok. Het essentiële verschil tussen een
droogdok en een drijvend dok is dat een drijvend dok opdrijft tijdens het leeg pompen van het
dok, terwijl een droogdok op zijn plaats wordt gehouden. De waterkering van het dok kan
bestaan uit één van de eerder genoemde afsluitmiddelen voor een schutsluis.

J.

• Figuur 2-33 Drijvend dok

• Figuur 2-34 Drijvend dok
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2.8 Toerit en verdiepte

weg

De functies van een toerit of een verdiepte weg is:
•
beperken van de verkeershinder (bij een woonwijk)
•
mogelijk maken van ongehinderde kruisingen
In de toeritten van een tunnel verloopt de diepte van een weg van het niveau van het maaiveld
tot het niveau van de tunnel. De toeritten zijn niet voorzien van dak (zie Figuur 2-35).

• Figuur 2-35 Prinses Margriettunnel

Door het verdiept aanleggen van de weg moet er een waterdichte constructie worden aangelegd
om te voorkomen dat het gedeelte van de toerit onder het grondwaterniveau volloopt met water.
Mogelijke constructies voor een verdiepte weg zijn een betonnen bak of een constructie met
verankerde of onverankerde diepwanden of damwanden. Tussen de damwanden kan, als de
situatie dat vereist, een waterdichte vloer worden aangebracht. In Figuur 2-36 staan hiervan wat
voorbeelden. Een voordeel van een waterdichte constructie is dat er niet bemalen hoeft te
worden, maar slechts alleen het regenwater weggepompt hoeft te worden.

Betonnen

bak met trek palen

Wenden met een waterdIcht€'

• Figuur 2-36 Mogelijke harde constructies
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vloer met trekpalen

Wanden met een waterdIcht€'
(polder pr-ïncrpe I

k le ilaa z

• Figuur 2-37

Onderwaterbeton in combinatie met trekpalen in de toerit van een tunnel

Een andere methode om een waterdichte constructie te verkrijgen is het toepassen van een
kunststof vlies (polderprincipe). Dit vlies is waterdicht maar kan geen belasting opnemen zonder
grote vervormingen. De stabiliteit van het vlies moet worden gewaarborgd door grond op het
vlies. In Figuur 2-38 staan hiervan enkele voorbeelden.
tijdelijk talud

waterdicht vlies

waterdicht vlies

waterdicht vlies

• Figuur 2-38 Mogelijke vliesconstruclies

2.9 Tunnel, aquaduct en duiker
De functie van een tunnel is het ongehinderd kruisen van verkeer door middel van een
ondergrondse of onderwater verbinding van twee punten. Een eerste indeling van tunnels kan
aan de hand van het type transportsysteem, zoals:
• klein-verkeerstunnel (voetganger, fietser of tractor)
• autotunnel
• spoorwegtunnel
• leidingentunnel
Ook kan er onderscheid worden gemaakt naar de wijze waarop de tunnel wordt gemaakt, te
weten:
• in situ gemaakte tunnel vanaf het maaiveld (in bouwput of bouwkuip)
• wanden-dak tunnel ( = "cut and cover") (weinig ruimte nodig, weinig hinder)
• afgezonken tunnel
• geboorde tunnel
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Bovenstaande volgorde is van goedkoop naar duur, tenminste zolang er geen grote obstakels
zijn. Bij rivieren zijn de in situ tunnel en de wanden-dak tunnel niet reëel. Bij het passeren van
gebouwen of grote kabels en leidingen straten, zijn vaak geboorde tunnels goedkoper.

In situ tunnel
Voorbeelden van in situ gemaakte tunnels zijn de Velsertunnel en de Schipholtunnel. Bij de
Velsertunnel is er sprake van een kruising van een weg met een vaarweg. Om tijdens de bouw
van de tunnel het scheepvaartverkeer doorgang te verlenen is de tunnel gefaseerd uitgevoerd,
waarbij steeds de halve breedte van de vaarweg beschikbaar was voor het scheepvaartverkeer.

• Figuur 2-39 Fasering aanleg Velsertunnel

Bij de tunnel onder de ringvaart van de Haarlemmermeer (A4 bij Leiden) is zelfs de hele
ringvaart tijdelijk omgelegd om de tunnel te kunnen bouwen.
Wanden-dak tunnel
Bij de "cut and cover" methode of de "wanden-dak" methode worden in de grond eerst de
wanden aangebracht. Deze wanden kunnen bestaan uit verankerde of onverankerde
diepwanden of damwanden. Alleen tussen de wanden van de tunnel wordt ontgraven, waardoor
de bouwplaats kleiner kan worden gehouden dan bij een traditionele bouwput. Afhankelijk van
de situatie wordt na ontgraven een waterdichte vloer aangebracht. Als er tussen de wanden een
slecht doorlatende grondlaag aanwezig is dan kan deze vloer achterwege worden gelaten. In dit
laatste geval wordt de tunnel droog gehouden door het afmalen van het kwelwater. Het dak van
de tunnel moet worden aangebracht, voordat een eventuele aanvulling kan plaats vinden.

• Figuur 2-40 Fasering wanden-dak methode

In stedelijke gebieden wordt de bouwvolgorde meestal veranderd om zo min mogelijk overlast
aan de omgeving te veroorzaken. In een dergelijk geval wordt na het plaatsen van de wanden
eerst het dak gemaakt en vindt de ontgraving en het maken van de vloer onder het dak plaats.
Het grootste voordeel hiervan is dat de activiteiten op maaiveldniveau slechts voor een deel van
de bouwduur moeten worden onderbroken. Bij het ontbreken van een slecht doorlatende
horizontale grondlaag tussen de wanden moet worden bemalen (in stedelijk gebied veelal
onacceptabel) of worden de werkzaamheden onder verhoogde luchtdruk uitgevoerd (riskant
voor werklieden en duur). Een derde optie, waterafdichting met een groutboog bleek bij de
tramtunnel, zoals verwacht, slecht te werken.
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• Figuur 2-41 Alternatieve fasering wanden-dak methode

Zinktunnel
Bij een kruising van een weg met een waterweg kan het deel van de tunnel dat onder de
waterspiegel ligt worden afgezonken. In dit geval wordt de tunnel in moten geprefabriceerd in
een bouwdok en wordt de overlast voor de scheepvaart aanzienlijk verminderd ten opzichte van
de tunnelbouw in situ. De tunnelmoten worden op de kop voorzien van een kopschot, waardoor
zij zonder ballast blijven drijven en over het water kunnen worden getransporteerd. De
verschillende moten worden over water aangevoerd naar de locatie van het tunneltracé en
afgezonken in een van te voren gebaggerde sleuf.

• Figuur 2-42 Afzinken tunnel-element voor de Piet-Heintunnel

De elementen worden aan een zijde voorzien van een rubberprofiel (Gina-profiel). Tijdens het
afzinken worden de elementen tegen elkaar geplaatst met het rubberprofiel daartussen. Door
het water tussen twee aaneensluitende elementen weg te pompen worden de elementen door
de waterdruk aan de andere zijde van de geplaatste tunnelmoot tegen elkaar aan gedrukt en
ontstaat er een waterdichte verbinding tussen de elementen. De tunnelmoten worden verticaal
gesteld op vooraf geplaatste betonnen platen. Na het stellen worden de moten met zand
onderstroomd en wordt de sleuf aangevuld. In een enkel geval kan het nodig zijn om de tunnel
te funderen op palen. In een dergelijk geval wordt eerst de paalfundering met platen of balken
gemaakt en wordt de tunnel afgezonken op de fundering.
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• Figuur 2-43 Fasering van de plaatsing van een tunnelelement

Daar waar de tunnel boven het waterniveau ligt kan de afzinkmethode niet worden toegepast en
wordt de tunnel in situ gemaakt. De constructie tussen de inrit en het afgezonken deel wordt de
overgangsconstructie genoemd. De afzinkmethode is een in Nederland veel beproefde
methode.
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Boortunnel

Een andere, in Nederland minder vaak toegepaste bouwmethode, is de boortechniek.
Boortunnels worden vooral in het buitenland veel toegepast, met name in sterk cohesieve
gronden en rots. In Japan, Duitsland, Engeland en sinds kort ook Nederland, zijn ook tunnels in
slappe grond (zand en klei) met de boormethode gebouwd. De eerste boortunnels met grote
diameter die in Nederland zijn geboord zijn de tweede Heinenoord tunnel, de Botlekspoortunnel
en de Westerschelde Oeververbinding.
De voordelen van een boortunnel zijn:
• Ter plaatse van het boortracé is weinig of geen bouwruimte nodig.
• Ter plaatse van het boortracé heeft men geringe overlast.
De nadelen van een boortunnel zijn:
• Bij het vastlopen van de boormachine moet de machine soms vanaf het maaiveld worden
gerepareerd.
• Bij de startschacht mag men meer ruimte en hinder verwachten.
• Grote logistieke problemen (alle grond en tunnelelementen moeten door één enkele buis!)
• De hoge kosten
Er zijn verschillende boortechnieken waarop hier niet nader zal worden ingegaan, hiervoor wordt
verwezen naar de colleges "Geboorde en gezonken tunnels" en "Ondergronds bouwen".

• Figuur 2-44 Begin- en eindpunt van een boortunnel bij de startschacht. De segmenten zijn duidelijk zichtbaar.

Aquaduct
Een aquaduct heeft als functie het dragen van een kanaal. Aquaducten worden gebruikt in:
• drinkwaterkanalen,
• irrigatiekanalen en
• scheepvaartkanalen
Het belangrijkste verschil tussen een aquaduct en een tunnel onder een waterloop is dat bij een
aquaduct de waterloop in een bak over een ander transportsysteem wordt geleid, terwijl bij een
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tunnel het kruisende transportsysteem zich onder de waterloop in een koker bevindt. Uiteraard
zijn er ook aquaducten die een dal overbruggen.
Als de waterweg smaller is dan de weg die gekruist moet worden, kan de aanleg van een
aquaduct overwogen worden in plaats van een tunnel. In Nederland is een aantal aquaducten
uitgevoerd. Voorbeelden zijn:
• het aquaduct bij Leiden (kruising van de Haarlemmer ringvaart met de A4)
• het aquaduct bij Zevenhuizen
• het Gouwe-aquaduct bij Gouda
Een voorbeeld van een aquaduct bij een kruising van twee waterwegen is de Elbe-Kruising
Maagdenburg in Duitsland.

nabij

• Figuur 2-45 Gouwe aquaduct

Duiker
Bij een tunnel en een aquaduct gaat de waterloop over de weg heen. Het kan in veel gevallen
ook aantrekkelijk zijn om de waterloop onder de weg door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld
met een al dan niet beweegbare brug. Het kan echter ook met behulp van een duiker. Een
duiker is in feite een tunnel onder de weg waardoor het water de weg kan kruizen. Ook is het
mogelijk dat een waterloop een andere waterloop kruist met behulp van een duiker. In Figuur
2-46 staat hiervan een voorbeeld.
Een duiker kan ook worden gebruikt als kruising van leidingen met een waterloop.
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• Figuur 2-46 Kruizing van twee waterlopen

2.10 Uitwateringsluis,

spuisluis, sifon en gemaal

Uitwateringsluis
Uitwateringssluizen hebben als doel om een teveel aan water in een polderboezem af te
wateren naar een rivier of de zee. Daarvoor is het noodzakelijk dat de uitwateringssluis een
doorvoer is door de waterkering. De functies van een uitwateringssluis zijn derhalve:
• water doorvoeren door de waterkering
• water keren bij hoog water
• zoet/zout scheiden
Het doorvoeren van water kan door middel van een al dan niet gesloten koker. Het water kan
gekeerd worden met ieder afsluitmiddel zoals genoemd in § 2.14 "Afsluitmiddelen", maar een in
het verleden veel toegepast deurtype is de puntdeur. Door het drukverschil over de deur bij
hoogwater wordt de deur gesloten gehouden en bij laagwater automatisch geopend.
Tegenwoordig is het steeds meer gewenst om het boezempeil nauwkeuriger te beheersen. Dit
betekent dat er meer gestuurd uitgewaterd dient te worden met als gevolg dat er steeds vaker
wordt gekozen voor deuren die gecontroleerd worden geopend en gesloten en die tweezijdig
keren. Voorbeelden van dergelijke bediende uitwateringssluizen zijn die in de Afsluitdijk bij Den
Oever en Kornwerderzand en in de Eiderdam.
Dit type sluis kan ook benut worden om water binnen te laten, als de polder te droog wordt of als
het waterniveau in de binnendijks gelegen waterwegen te laag wordt. Men spreekt dan van een
inlaatsluis. In aride ( = droog, dor) landen komen dergelijke inlaatwerken veel voor bij
irrigatiesystemen.
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• Figuur 2-47

Uitwateringssluis in de Eiderdam

Spuisluis
Een spuisluis heeft als doel het doorspoelen van een waterloop, een grachtenstelsel of een
haven. Dit doorspoelen dient om sediment en verontreinigingen los te woelen en mee te voeren.
De constructie van een spuisluis toont grote overeenkomst met die van een uitwateringssluis.
Met de spuisluis wordt een bekken geblokkeerd, waarin regenwater uit de omgeving wordt
opgevangen. Als het peil in het bekken voldoende hoog is, kan de spuisluis worden geopend om
de achterliggende waterlopen door te spoelen. Een spuisluis heeft in principe dezelfde functies
als de uitwateringssluis, met dien verstande dat een spuisluis altijd wordt geopend onder verval.
Om deze reden worden er ook geen puntdeuren toegepast. Een voorbeeld van een spuisluis is
de sluis in het Haringvliet.
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• Figuur 2-48

Haringvlietspuisluizen

Een andere mogelijkheid om ter plaatse van een waterkering een uitwateringsvoorziening te
maken is de sifon. Hierbij wordt het water niet door maar over de waterkering gevoerd. Een
groot voordeel hierbij is het ontbreken van een sluitmiddel. De waterstroming in een sifon moet
op gang gebracht worden door de buis volledig vullen met water. Bij een verval over de
waterkering komt de hevelwerking daarna vanzelf op gang. Het inlaten van lucht is voldoende
om de stroming te stoppen. De openingen moeten dus voldoende ver onder het wateroppervlak
liggen om het aanzuigen van lucht te voorkomen. In Bergen op Zoom is deze methode
toegepast.

uitstromIng

• Figuur 2-49 Schematische weergave van een sifon

De uitwateringssluis en de sifon werken altijd in de richting van het verval. Als het noodzakelijk is
om tegen de richting van het verval in uit te wateren zijn er geen oplossingen mogelijk met
sluizen en sifons. In dergelijke gevallen kan alleen een gemaal oplossing bieden.
Gemaal
De functie van een gemaal is het transporteren van een lager gelegen gebied naar een hoger
gelegen gebied. Omdat een polder ligt lager dan het boezempeil, moet het overtollige regen- en
kwelwater in een polder met behulp van een gemaal worden weggepompt. Figuur 2-50 en
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Figuur 2-51 laten het Rozema gemaal zien in Groningen. Dit gemaal spuit via een lange
pers koker door de dijk. Vier pompen hebben een gezamenlijk debiet van 2700 m3 per minuut.

Het gemaal alleen kostte bijna 20 miljoen euro. De kosten voor allerlei andere
waterbouwkundige aanpassingen waren meer dan 20 miljoen euro.

• Figuur 2-50 Rozema gemaal bij Termunterzijl (Groningen)

r
• Figuur 2-51 Doorsnede Rozema gemaal (plus een klein deel van de perskoker)

2.11 Keersluis en stormvloedkering
Keersluizen en stormvloedkeringen hebben beide twee tegenstrijdige primaire functies, namelijk
het keren van water en het doorlaten van schepen en/of water. Deze functies worden doorgaans
niet tegelijkertijd vervuld.
Een keersluis heeft namelijk de functies:
• het keren van water onder bepaalde regelmatig voorkomende condities
• het doorlaten van scheepvaart in de rest van de tijd
Een keersluis is dus een doorgang voor de scheepvaart, die gewoonlijk openstaat en alleen
onder bepaalde condities gesloten wordt, zoals bij hoge of lage waterstanden. Omdat een
keersluis alleen uit één waterkering (schuif of deur) bestaat heeft het hierdoor een andere
functie dan een schutsluis (twee waterkeringen met er tussen in een schutkolk). Schepen
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doorlaten tijdens het keren van water is onmogelijk, maar hier staat onder andere tegenover dat
er kosten en ruimte wordt bespaard.
In gebieden met grote getijverschillen, zoals langs de Kanaalkust, zijn haveningangen voorzien
van tweezijdig kerende keersluizen. In het havenbekken handhaaft men een minimum
waterstand bij laag water en een maximum waterstand bij hoogwater. In- en uitvaart is slechts
mogelijk gedurende een periode tussen hoog- en laagwater.
Een stormvloedkering heeft de functies:
• het keren van water onder stormvloed conditie
• het doorlaten van water en/of scheepvaart in de rest van de tijd
Een stormvloedkering wordt dus alleen in het geval van extreem hoge waterstanden gesloten.
Voorbeelden hiervan zijn de kering in de Weser bij Hamburg, de kering in de Hollandsche tJssel
bij Capelle aan de l.Jssel en de kering in de Nieuwe Waterweg. Een ander interessant voorbeeld
van een stormvloedkering is de pijlerdam in de Oosterschelde. Hier was het instandhouden van
het getij ten behoeve van het milieu de reden voor de aanleg van een stormvloedkering in plaats
van een gesloten dam .

• Figuur 2-52 Stormvloedkering bij Capelle aan de Ijssel

Op veel plaatsen in de wereld worden door politici stormvloedkeringen voorgesteld om
overstromingen te bestrijden. In november 1995 besloot de premier van Thailand in de Chao
Phraya een stormvloedkering te bouwen. De overstroming van Bangkok door de hoge
rivierafvoer had dat jaar weer een ernstige vorm aangenomen, zodat actie noodzakelijk was. Het
zal echter duidelijk zijn dat een stormvloedkering geen bescherming kan bieden tegen hoge
rivierafvoeren. Integendeel, de situatie zou aanzienlijk verslechteren als de rivier in zijn vrije loop
naar zee belemmerd wordt. Het is dus uitermate belangrijk om een juiste analyse van de
bedreigingen te maken met en zonder stormvloedkering. Ook volgen uit een dergelijke analyse
operationele eisen voor de kering. Zo zal bij een kering in een rivier of stroomvoerend kanaal
altijd een maximale sluitingsduur gedefinieerd moeten zijn om te voorkomen dat de bedreiging
van de achterzijde van de kering komt.
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• Figuur 2-53 Stormvloedkering in de Oostersehelde

• Figuur 2-54 Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (Maeslantkering)
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2.12 Waterkering:

Stuwdam

en stuw

De primaire functie van stuwen en stuwdammen is het opstuwen van het water bovenstrooms
van de stuw of stuwdam. Er kunnen verschillende redenen zijn voor het opstuwen van het water,
zoals:
• het waarborgen van voldoende waterdiepte ten behoeve van scheepvaart
• het creëren van een bassin ten behoeve van een irrigatiesysteem
• het tot stand brengen van een waterstandsverschil voor het opwekken van elektriciteit uit
waterkracht met behulp van turbines
• het bestrijden van hoog water aan de benedenstroomse zijde van de stuw of stuwdam
Het verschil tussen een stuwdam en een stuw is dat er bij een stuw een stuwmiddel is dat bij
hoge rivierafvoer geheel of gedeeltelijk weggenomen kan worden en bij een dam niet.
Er is bij een stuwdam meestal een stuwmeer en een groot verval over de dam. De belasting van
het water op de stuwdam wordt door de dam naar de ondergrond en zijkanten afgedragen.
Afhankelijk van de geologische omstandigheden en beschikbaarheid van materiaal kan een
stuwdam worden uitgevoerd als een gewapende of ongewapende betonnen wand (boogdam of
gewichtsconstructie), of als een dam van loskorrelig materiaal zoals grond en stortsteen.
Doorgaans wordt bij een omgeving van dichte rots met een grote druk- en schuifsterkte gekozen
voor een betonnen boogdam die door boogwerking de kracht afdraagt naar de zijkant en de
ondergrond. Dergelijke constructies zijn relatief slank.
Bij een lossere ondergrond en bij rots met een geringere schuifsterkte wordt meestal gekozen
voor een dam van grond en stortsteen of een betonnen gewichtsconstructie die eventueel wordt
gesteund door steunberen. Bij een gronddam wordt de waterdichtheid verkregen door een
dichte kern van bijvoorbeeld klei of bentoniet die wordt doorgezet in de ondergrond, zodat de
kwel door en onder de dam wordt beperkt.
Een stuwdam is over het algemeen voorzien van één of meer overlaten waarmee het peil in het
stuwmeer begrensd wordt. Een dergelijke overlaat kan worden voorzien van een beweegbaar
afsluitmiddel, waarmee de waterstand in het stuwmeer enigszins kan worden geregeld.
Voor meer informatie met betrekking tot het ontwerpen van stuwdammen wordt verwezen naar
het college "Energiewaterbouwkunde".

• Figuur 2-55 Betonnen boogdam met nooduitlaat (spillway)
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Bij een stuw in een rivier is er een aanzienlijk kleiner verval over de stuw dan bij een stuwdam.
De rivier wordt opgestuwd binnen het bestaande rivierbed. Een stuw kan een vaste hoogte
hebben, maar kan ook in hoogte instelbaar zijn, zodat de bovenstrooms waterstand geregeld
kan worden.
In Nederland zijn verschillende stuwen in de rivieren de Maas en de Nederrijn aanwezig. Het
oorspronkelijke doel van de stuwen is het kanaliseren van de rivieren ter verbetering van de
bevaarbaarheid. Met de stijgende energieprijzen kan het economisch aantrekkelijk worden om
het verval over de stuwen te gebruiken om een waterkrachtcentrale aan te drijven. Vooralsnog is
dat niet het geval. Wel is het om milieutechnische redenen en in het kader van de duurzame
exploitatie van energiebronnen aantrekkelijk om het verval te gebruiken voor
elektriciteitsproductie.
Achteraf zijn daarom naast enkele stuwen energiecentrales gebouwd.
Voor het ruimtelijk en functioneel ontwerp van een stuw is de wijze en mate van beïnvloeding
van de waterstanden door het plaatsen van een stuw van belang.

• Figuur 2-56 Viziersluw in de Nederrijn

2.13 Schutvoorziening

(schutsluis,

hellend vlak en scheepslift)

Schutvoorzieningen hebben als doel het overbruggen van een waterstandsverschil door de
scheepvaart. Hierbij blijft het waterstandsverschil gehandhaafd. De functies van een
schutvoorziening zijn derhalve:
• doorlaten van schepen
• verticaal transport van schepen
• het keren van water (meestal voor de scheepvaart)
Dit kan op twee fundamenteel verschillende wijzen, te weten:
• door het aanpassen van de waterstand in een gesloten kolk
• door het verticaal transporteren van water en schip in een gesloten bak
Het eerste concept wordt toegepast bij een schutsluis en het tweede concept bij een scheepslift
en een hellend vlak.
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Schutsluis

Een schutsluis wordt bijvoorbeeld toegepast als de scheepvaart een permanente waterkering of
een stuw moet passeren. Logische locaties voor sluizen zijn:
• in een rivier naast een stuw
• aan het begin en/of het einde van een kanaal met een beheerst peil
• aan de kust bij een doorgang door de primaire waterkering
Een schutsluis bestaat uit tenminste twee beweegbare waterkeringen in de zogeheten
sluishoofden met daar tussenin een ruimte voor schepen, de kolk. Voor de beweegbare
waterkeringen kunnen verschillende typen deuren worden toegepast zoals puntdeuren,
hefdeuren, roldeuren, segmentdeuren, waaierdeuren, klepdeuren en sectordeuren.
Door het omzetten van de kolk kan de waterstand in de kolk worden ingesteld op de hoogste en
de laagste aansluitende waterstand. Op deze manier kunnen schepen verticaal worden
getransporteerd.
Het omzetten van de kolk kan gebeuren door het in of uit laten stromen van water door het
openen van de deuren of door schuiven in de deuren. Meer geavanceerd is het omzetten van de
kolk door het transport van water met behulp van omloopriolen. Rioolstelsels in vloer en wanden
van de schutsluizen zorgen voor gespreide toevoer en afvoer van water in of uit de kolk,
waardoor schepen rustiger blijven liggen tijdens het omzetten van de kolk.

• Figuur2-57 Sluis

Tijdens een schutcyclus vindt er een verplaatsing van water plaats van het bovenpand naar het
benedenpand. Het kan bezwaarlijk zijn dat een grote hoeveelheid water per schutcyclus verloren
gaat uit het bovenpand of wordt toegevoegd aan het benedenpand. Dit laatste is het geval bij
een sluis aan zee, waarbij zout water kan binnendringen tijdens het schutten. Er kan dan gebruik
worden gemaakt van opslagbassins met verschillende waterniveaus, waarin bij het ledigen van
de kolk tijdelijk water wordt opgeslagen. Bij het vullen van de kolk wordt dit water weer in de kolk
teruggebracht. Het verlies kan hierdoor worden beperkt. Om het schutverlies bij het overbruggen
van grote waterstandverschillen te beperken kan gebruik worden gemaakt van een serie van
schutsluizen. Een voorbeeld hiervan zijn de zeven schutsluizen tussen de Ottawa river en het
Rideau canal (zie ook de het collegediktaat Waterbouwkunde, 1997, d'Angremond et al).
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De toepassing van de schutsluis is in Nederland toegepast voor het overbruggen van vervallen
tot ongeveer 12 meter en onder de voorwaarde dat voldoende water beschikbaarheid is om het
schutverlies te compenseren. In het buitenland zijn schutsluizen toegepast voor het overbruggen
van grotere vervallen. Hierbij zijn dan meestal aparte spaarbekkens toegepast om het
waterverlies te beperken.
De spaarbekkens worden allemaal op een ander peil aangelegd. Het schutverlies is gelijk aan
de waterschijf die tussen het laagste schutpeil en het vulniveau van het onderste spaarbekken
ligt.
Een scheepslift en een hellend vlak kunnen grotere waterstandverschillen
in één keer
overbruggen met nauwelijks tot geen schutverlies, waardoor het waterverlies en de reisduur
voor het scheepvaartverkeer
kleiner is.

~------------------B2.JQ------------------~
• Figuur 2-58 Sluis met een verval van 38 m met spaarbekkens

Hellend vlak
Bij een hellend vlak wordt er gebruik gemaakt van een helling in het terrein. Er zijn twee typen
hellend vlak te onderscheiden. Bij het eerste type wordt het water in een kanaal met een zeer
sterk bodemverhang omhoog en omlaag bewogen met een waterdicht schot terwijl in het water
één of meer schepen liggen, dit type staat bekend als "Pente d'eau" ( = waterhelling). Bij het
tweede type wordt een bak met water met daarin één of meer schepen langs het vlak omhoog
en omlaag bewogen ("plan incliné").
De bak van een scheepslift of een hellend vlak wordt aan weerszijden afgesloten door een
beweegbare waterkering. Ook de aansluitende kanalen moeten worden voorzien van een
waterkering.
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• Figuur 2-59 Hellend vlak in zijwaartse richting

Scheepslift
Bij de scheepslift wordt een bak gevuld met water en een schip verticaal getransporteerd met
behulp van vijzels, plunjers of kabels.
Bij de toepassing van plunjers of drijflichamen is er veel ruimte nodig onder het kunstwerk (zie
Figuur 2-60). De scheepslift beweegt door het inlaten of aflaten van lucht in of uit de plunjers,
waardoor het drijflichaam opdrijft of zinkt. Ongelijkmatige zettingen moeten bij deze constructie
worden voorkomen omdat de plunjers anders vast kunnen lopen langs de wanden.
Bij een scheepslift met kabels bevindt het bewegingswerk zich volledig boven de grond. Het
gewicht van de bak kan worden gecompenseerd met contragewichten of met een tweede bak.
Dit laatste staat geschetst in Figuur 2-60.
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• Figuur 2-60

Een scheepslift met plunjers of drijflichamen (links) en een kabellift (rechts)
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2.14 Afsluitmiddelen
Algemeen
In de voorgaande paragrafen zijn reeds enkele afsluitmiddelen genoemd die gebruikt kunnen
worden bij een waterkering, een uitwateringssluis of een schutvoorziening.
De functies van een afsluitmiddel zijn afhankelijk van het kunstwerk waarin het middel wordt
toegepast. De belangrijkste functies zijn:
• waterkeren
• water gecontroleerd doorlaten (afvoerfunctie)
• schepen doorlaten
De afsluitmiddelen zijn qua wijze van bewegen onder te verdelen in groepen, te weten naar
elementen die sluiten met een:
• verticale translatie,
• horizontale translatie,
• rotatie om een verticale as,
• rotatie om een horizontale as
• en elementen die op een andere wijze sluiten.
De wijze van bewegen heeft een grote invloed op de ruimtelijke indeling van het kunstwerk.
De afsluitmiddelen kunnen ook worden onderverdeeld in categorieën met betrekking tot de
afvoer of met betrekking tot de afdracht van de belastingen, te weten:
1. afvoer
• onderafvoer
• bovenafvoer
2. belastingafdracht
• horizontale belasting naar landhoofden en pijlers, verticale belasting naar een drempel
• verticaal en horizontaal naar een drempel
Verder is er nog onderscheid te maken tussen vormvaste en vervormbare afsluitmiddelen.
Bij de beweegbare afsluitmiddelen wordt onderscheid gemaakt in deuren en schuiven. Onder
deuren wordt verstaan een beweegbaar afsluitmiddel dat volledig geopend kan worden, zodat
bijvoorbeeld scheepvaart toegang krijgt tot het water achter de deur. Bij schuiven is er een
gedeeltelijke verwijdering van het afsluitmiddel, zodat er doorgaans alleen water kan passeren.
Dit verschil is goed te illustreren met het verschil tussen de vlakke schuif en de hefdeur. De
vlakke schuif wordt geheven tot maximaal boven de waterspiegel, terwijl de hefdeur moet
worden geheven tot een minimale doorvaarthoogte gegarandeerd is.
Als afsluitmiddel zijn er diverse mogelijkheden die een combinatie zijn van de verschillende
wijzen van bewegen, afvoer en belastingafdracht. De bekendste zijn:
• vlakke schuif
• hefdeur
• zakdeur
• roldeur
• puntdeur
• klepkering
• vizierstuw
• segmentdeur
• sectordeur
• schulp- of balgkering
Vlakke schuif
Bij het toepassen van de vlakke schuif als afsluitmiddel wordt de schuif tussen twee
landhoofden of pijlers gehangen. Op de pijlers en/of landhoofden staan heftorens met het
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bewegingswerk van de schuif. De schuif kan omhoog en omlaag bewegen in inkassingen in de
pijlers of landhoofden. Het bewegingswerk kan bestaan uit hydraulische vijzels of uit een
systeem van kabels, lieren, katrollen en contragewichten.
De schuiven dragen de horizontale belastingen af naar de landhoofden en de pijlers. Doorgaans
rust de schuif in de gesloten toestand op een drempel. In de geopende toestand hangt de schuif
vlak boven het water aan het bewegingswerk.
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• Figuur 2-61 Principe van een schuif

De schuif kan in principe in twee richtingen keren. In de praktijk wordt de tweezijdig kerende
schuif toegepast in uitwateringskokers.
Een vlakke schuif is toepasbaar als stuwen stormvloedkering als de overspanning van de schuif
beperkt kan worden gehouden. Bij brede waterlopen of zeearmen kan dit door het toepassen
van pijlers, waartussen de schuiven kunnen worden bewogen.
Hefdeur
Een hefdeur lijkt veel op de vlakke schuif met dien verstande dat de schuif zo hoog moet worden
gehesen dat de scheepvaart eronder door kan varen. De heftorens van de deur zijn daarom
aanzienlijk hoger dan die van vlakke schuiven. De hefdeur is in principe niet geschikt om
doorvaart te verlenen aan hoge schepen zoals zeilschepen en zeeschepen met een hoge
bovenbouw .

• Figuur 2-62 Sluis met hefdeuren
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De horizontale belasting op de deur wordt in gesloten toestand afgedragen naar de deurkassen
aan de zijkant en in geopende toestand naar de heftorens. De hefdeur kan in twee richtingen
keren.
K 0rt samengeva:
Hefdeur

•
•

•

Voordelen:
weinig ruimte nodig
2-zijdig keren
onder verval openen

•
•
•

Nadelen:
beperkte doorvaarhoogte
grote overspanning is moeilijk
grote stroomsnelheid onder deur

Zakdeur
De zakdeur is een vlakke deur die in geopende toestand in de bodem is gezakt. De deur
beweegt zich net als de hefdeur langs pijlers of landhoofden. De beweging van de deur kan
worden gerealiseerd met kabels en lieren, hydraulische persen, drijfkisten of en combinatie
hiervan .

• Figuur 2-63 Principe van een zakdeur

De zakdeur neemt veel ruimte onder het kunstwerk in beslag. Met name door de diepte van de
deurkas is de toepassing van de deur beperkt tot niet al te diep water. Voor onderhoud aan de
deur wordt de deur uit de deurkas gehesen.
De doorvaarthoogte is in het geval van een zakdeur niet beperkt.
De horizontale belasting op de deur wordt afgedragen naar de zijaanslagen en eventueel voor
een gering deel naar de onderaanslag. De zakdeur kan in twee richtingen water keren.
K0rt samengeva:

t
Zakdeur

•
•

•
•

Voordelen:
onbeperkte doorvaarhoogte
weinig ruimte nodig
2-zijdig keren
onder verval openen

•
•

Nadelen:
diepe en dure constructie
lastig voor onderhoud

Roldeur
De roldeur bestaat uit een deur die over een rails op de drempel rijdt. In de geopende toestand
bevindt de deur zich in een kas die een iets grotere lengte heeft dan de deur.
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• Figuur 2-64 Principe van een roldeur

In de gesloten toestand bevindt de deur zich met de zijkanten in de deurkassen. De deur draagt
de horizontale belastingen voornamelijk af naar de zijaanslagen. De roldeur kan niet gesloten
worden in stromend water en is daarom niet geschikt als stormvloedkering of stuwmiddel. De
deur wordt voornamelijk toegepast als afsluitmiddel van grote zeesluizen.

K0rt samengeva:
Roldeur

•
•
•

Voordelen:
onbeperkte doorvaarhoogte
2-zijdig keren
grote breedte is mogelijk

•
•

Nadelen:
veel ruimte aan één zijkant nodig
niet onder verval openen en sluiten

Puntdeur
Een in sluizen veel toegepaste deur is de puntdeur. Twee vlakke deuren worden onder een hoek
tegen elkaar geplaatst zodat als het ware een horizontaal driescharnierspant ontstaat.
De puntdeur kan zo worden uitgevoerd dat hij automatisch sluit bij een stroming in een richting.
Door het verval over de deuren worden de deuren tegen elkaar gedrukt en is het bij een klein
verval al moeilijk om de puntdeuren te openen.
Puntdeuren kunnen maar in één richting water keren. Als het noodzakelijk is om in twee
richtingen water te keren dan worden de puntdeuren dubbel uitgevoerd.
Dit is met name het geval bij zeesluizen en sluizen in getijdengebieden.
De toepassing van puntdeuren in een schutsluis stelt in het ruimtelijk ontwerp van de sluis met
name eisen aan de lengte van het sluishoofd. In de geopende situatie worden de deuren
namelijk opgenomen in deurkassen (zie Figuur 2-66).
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• Figuur 2-65

Sluis met houten puntdeuren (Iet op de schuiven in de deuren)

De puntdeur wordt op zowel buiging als op druk belast.
Door de toename van de afmetingen van de schepen en daardoor van de schutsluizen worden
de puntdeuren steeds minder toegepast. Bij een vlakke overspanning, zoals bij een roldeur of
een hefdeur, wordt de deur alleen op buiging belast en kan er met materialen als staal en hout
slanker worden gedimensioneerd.
Kort samengevat:
Puntdeur

•
•

Voordelen:
onbeperkte doorvaarhoogte
goedkoop voor kleine sluizen

•
•
•
•
•
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Nadelen:
veel ruimte in lengterichting nodig
1-zijdig keren of dubbele deuren
grote breedte is moeilijk
(scharnierkrachten)
niet onder verval openen en sluiten
oeen qrote overspanninoen

• Figuur 2-66

Dubbele puntdeuren

Klepkering
De klepkering bestaat uit een stalen plaat in de drempel, die scharnierend wordt bewogen door
vijzels of stangen. Net als bij de sectordeur worden de krachten direct afgedragen naar de
drempel. De klep is geschikt als stuwen als stormvloedkering .

• Figuur 2-67 Klepkering
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Vizierstuw

De vizierstuw wordt gebruikt voor het maken van grote overspanningen (zie Figuur 2-56). De
vizierstuw is een onderdoorlaat en wordt toegepast voor de peilbeheersing in rivieren. Door de
cirkelvorm van het afsluitmiddel treden er alleen trekspanningen op in de constructie. Bij een
constructie van staal levert dit een optimaal materiaalgebruik en kan slank worden
geconstrueerd. Net als bij de vlakke schuif wordt de belasting horizontaal afgedragen naar de
pijlers en de landhoofden, echter niet door de aanslagen maar door de scharnieren.
Segmentdeur

• Figuur 2-68 Segmentdeur met een horizontale as

De segmentdeur bestaat uit een cirkelsegment dat het water keert. Het segment is met
vakwerkarmen scharnierend verbonden aan pijlers, landhoofden of drempel. Het bewegen van
de deur gebeurt met behulp van vijzels, stangen en/of luchtkisten.
De segmentdeur kan om een verticale as (stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, zie Figuur
2-54) of om een horizontale as draaien (Haringvlietsluizen).
~
~~-----./

• Figuur 2-69 Segmentdeur met verticale as

De waterdruk op de segmentdeur wordt afgedragen naar het scharnier, immers door de vorm
gaat de resultante van de waterdruk door het scharnier.
Sectordeur
De sectordeur bestaat uit een cirkelsector van staal die in een inkassing in een drempel
scharnierend kan bewegen. De sectordeur is aan twee zijden voorzien van een waterdichte
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beplating. De sectordeur wordt bewogen door, met behulp van riolen, water in de drempel en de
sectordeur in of af te laten. De belasting wordt afgedragen naar de drempel door het scharnier.
De sectordeur is geschikt voor het afsluiten van zeer brede waterlopen zonder het plaatsen van
pijlers .

• Figuur 2-70 Sectordeur

Een variant van de sectorstuw is de dakstuw, waarbij de sectordeur wordt vervangen door twee
vlakke platen, die onderling met een rollende verbinding zijn gekoppeld, zodat in gesloten
toestand een driescharnierspant ontstaat.
Schulp- of balg kering
Een schulp- of balg kering is een flexibele kering die ondermeer wordt toegepast als keersluis in
boezemwateren. De stuw wordt gesloten als er dijkbreuk optreedt en men wil voorkomen dat de
gehele boezem leegloopt (Ringvaart Haarlemmermeer). Voor het eerst is een schulpkering
gebouwd als stormvloedkering ter plaatse van Ramspol. Hier kan de waterstand sterk toenemen
door opwaaiing op het tJssehneer.
De toepassing van een schulpkering als stormvloedkering in een zeearm is nog niet overwogen,
omdat met name de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de flexibele stuw bij dynamische
belastingen onbekend is.
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• Figuur 2-71 Balgkering

De balgkering bestaat uit een vlies van kunststof dat waterdicht wordt verbonden aan een
drempel. De ruimte tussen het vlies en de drempel wordt gevuld met water of lucht waardoor het
vlies wordt gespannen. Door de bolle vorm die het gevulde vlies aanneemt wordt een barrière
gevormd tegen het water. Vooral bij grote constructies is het vlies zeer gevoelig voor
scheurvorming bij de bevestigingspunten (zoals bij Balgstuw Ramspol) en voor vallende ankers.
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3. Ontwerp

en uitvoering

Voor een bouwproject worden 5 projectfasen onderscheiden:
• Initiatieffase,
• Ontwerpfase,
• Bouwfase,
• Beheerfase (gebruik en onderhoud),
• Sloop- en hergebruikfase.
In dit dictaat wordt met name naar de ontwerpfase gekeken, maar ook naar de initiatiefase en
de bouwfase. Voor de ontwerpfase zijn vooral de eenvoudigere ontwerpformules gericht op het
voorontwerp van belang. Deze worden gegeven in het "Handboek Constructieve Waterbouw".
Zaken die worden genoemd omtrent de meer uitgebreide ontwerpformules en de 3
dimensionale rekenmodellen en eindige elementen modellen zijn alleen voor de volledigheid
gegeven.

3.1 Initiatie
Waterbouwkundige constructies verrijzen met name daar waar economische systemen
watersystemen ontmoeten. De ontmoeting tussen het economisch transportsysteem en de zee
of de rivier leidt tot de behoefte aan kademuren en beschutte meerplaatsen. Sluizen zijn nodig
op het knooppunt van een waterkeringssysteem met een watertransportsysteem. Zij maken een
beheerste passage van water of vaartuigen mogelijk. En zodra de natuurlijke loop van het water
onvoldoende beheerst plaatsvindt, in het licht van transport of opslagdoeleinden, wordt de bouw
van stuwen voorgesteld.
Het bovenstaande betekent dat verandering in economische systemen door technische
ontwikkeling of economische schaarste onvermijdelijk een behoefte creëert aan nieuwe of
aangepaste waterbouwkundige kunstwerken.
Het is zeker niet alleen de taak van de waterbouwkundig ingenieur om deze kunstwerken te
ontwerpen en te bouwen, maar ook om de behoefte (mede) te signaleren en daarvoor
oplossingen aan te dragen. Daarom behoort hij of zij naast een bewustzijn van de factoren die
zijn werkterrein bewegen, een vaardigheid te bezitten om de behoeften in technische
oplossingen te vertalen en die te (laten) realiseren in de maatschappelijke context. Helaas is de
trend, wat betreft de signaleringsfase en de oplossingsfase, dat de invloed van de civiel
ingenieur kleiner wordt.
De eerste vraag richt zich op de functionaliteit die nodig is om aan de maatschappelijke vraag te
voldoen. Een scherpe analyse moet dit in kaart brengen. Hierbij gaat het niet om het kunstwerk
alleen, maar om een totaalconcept waarin het welzijn van de mens (en milieu) wordt verhoogd.
Een daarop volgende fase leidt tot het genereren van een aantal alternatieven. Hierbij is de
kennis van mogelijke oplossingen en van reeds gerealiseerde oplossingen van groot belang.
Met behulp van een nadere analyse wordt vastgesteld of de alternatieven voldoende functioneel
zijn en of de bijbehorende kunstwerken bij normale afmetingen voldoende sterk zijn om de
belastingen, die zij door hun functioneren en hun aanwezigheid oproepen, kunnen opnemen.
Zodra de concepten ter tafel liggen vereist ook de wijze van uitvoering aandacht, omdat hiervan
een grote invloed op het constructieve concept kan uitgaan.
Op grond van een multi-criteria analyse kan een keuze volgen uit de alternatieven. In de multicriteria analyse spelen economische aspecten zoals stichtingskosten, onderhoudskosten,
operationele kosten, mogelijke baten na realisatie, sloopkosten en effecten op voor de
economie op langere termijn een belangrijke rol. Niet alleen de absolute waarde van kosten en
baten is belangrijk maar ook het tijdstip van uitgaven en inkomsten, omdat bij een economische
analyse de inflatie en rente een belangrijke invloed hebben op het rendement van een
constructie.
De kostenstructuur van de uitvoering is daarbij van belang bij de beoordeling van alternatieve
uitvoeringsmethoden.
Ook kwaliteitseisen (kunnen we garanderen dat het wordt zoals we hebben gepland?), de
arbeidsomstandigheden (kunnen we het werken onder hoge luchtdruk voorkomen?) en het
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milieu (zullen we maar meer geld uittrekken om alles ondergronds te krijgen?) spelen een
belangrijke rol bij de ontwikkeling en keuze van de voorkeursvarianten. Kosten en baten zullen
altijd moeten worden gewogen in een kader van maatschappelijke acceptatie.
De gekozen voorkeursvarianten
dienen verder constructief te worden gedetailleerd. Hier
verdient de interactie tussen constructief ontwerp en de functionaliteit in detail aandacht
(scheurvorming van beton, voorspanning, corrosie, waterdichtheid).
Het is vooral van belang dat de ingenieur inzicht heeft in de wijze waarop men met behulp van
analyse, logica, kennis van de mechanica's en materiaaleigenschappen
en inzicht in de
economisch consequenties van keuzen tot gedegen ontwerpen komt. De ervaring die in
bestaande oplossingen besloten ligt, illustreert hoe men met een dergelijk kennispakket onder
bepaalde omstandigheden in het verleden tot resultaat is gekomen. Het dient "begrepen
ervaring" te zijn. In dit kader is het van belang in te zien hoe een onjuiste constructieve
detaillering tot grote schade kan leiden. Het werk is niet voltooid met een conceptueel goede
oplossing, de constructieve details verdienen ook veel aandacht.
Grote waterbouwkundige
werken hebben doorgaans grote gevolgen voor en interactie met de
ontwikkelingen in de maatschappij. Zo kunnen dijken bijvoorbeeld de veiligheid met betrekking
tot inundatie van een gebied verhogen, maar dit kan ten koste gaan van de natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied. De laatste decennia is er een
groeiende bewustwording van de impact van waterbouwkundige werken en worden de voor- en
nadelen van de realisatie van werken steeds nauwkeuriger in beeld gebracht alvorens besluiten
worden genomen. De vraag "Welk bouwwerk moet worden gerealiseerd?" moet altijd vooraf
worden gegaan door de vraag "Moet er wel een bouwwerk worden gerealiseerd?". Om deze
laatste vraag goed te kunnen beantwoorden moet een bestaande situatie (O-optie) worden
vergeleken met het meest optimale ontwerp. De verantwoordelijkheid van de waterbouwkundig
ontwerper is dus enerzijds het verantwoord komen tot een optimaal ontwerp en anderzijds het
goed beoordelen van de huidige en de beoogde toekomstige situatie met en zonder
waterbouwkundig werk. Het streven moet zijn om tot een duurzame ontwikkeling te komen:
Onder een duurzame ontwikkeling wordt verstaan:
• verantwoord omgaan met het ecosysteem
• zuinig omgaan met grondstoffen
• geen probleem nalaten voor de volgende generaties
Bij het ontwerp van waterbouwkundige werken zijn meestal meer disciplines betrokken. Er is
dan sprake van multidisciplinaire projecten en interdisciplinair ontwerpen. Met interdisciplinair
wordt bedoeld dat in een ontwerp de verschillende disciplines niet alleen maar naast elkaar
voorkomen maar dat er ook een wisselwerking is tussen de verschillende disciplines. Begrip van
andere disciplines is daarom ook voor de waterbouwkundig ontwerper van groot belang. Het
doel van dit college is echter niet om dit begrip bij te brengen, maar wel om de waterbouwkundig
ontwerper voldoende vakkennis bij te brengen om binnen zijn eigen discipline te kunnen laten
functioneren.
Het ontwerpproces in de civiele techniek wordt onderwezen in de algemene colleges met
betrekking tot ontwerpen van prof. dr. ir. De Ridder. In dit collegedictaat zal hier verder niet veel
aan worden toegevoegd, maar zal nog even kort worden geïllustreerd hoe op een verantwoorde
wijze vanuit de te vervullen functies van een systeem of object tot een aantal conceptuele
ontwerpen kan worden gekomen. Tevens wordt een economische invalshoek gegeven voor
nemen van beslissingen.

3.2 Ontwerpen: van grof naar fijn
De ontwerpfase is een zeer belangrijke fase met betrekking tot de duurzame ontwikkeling,
omdat in deze fase de productspecificaties worden vastgesteld voor alle volgende fasen.
Tevens is het een complexe fase omdat ontwerpen een iteratief proces is. De ontwerpfase
bestaat op zich weer uit enkele deelfasen die meerdere malen worden doorlopen:
• Analyse,
•
Creatie,
•
Synthese,
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•

Evaluatie.

In de analysefase worden alle ontwerp uitgangspunten en randvoorwaarden op een rijtje gezet.
In de creatiefase wordt voor de verschillende componenten een ontwerp gemaakt. In de
synthese fase worden de ontwerpen van de componenten samengevoegd. In de evaluatiefase
wordt gekeken of het totaal nog voldoet aan de uitgangspunten en randvoorwaarden.
Iedere keer dat bij de evaluatie blijkt dat het gecreëerde ontwerp niet voldoet, wordt het
ontwerpproces opnieuw doorlopen, maar nu met de eerder opgedane kennis, zodat in de
volgende ontwerpcyclus een grotere kans van slagen is.
Tevens wordt bij iedere ontwerpslag steeds minder grof gekeken en de onderwerpen steeds
verder verfijnd. Dit betekent dat in eerste instantie alleen met grove ontwerpformules wordt
gewerkt (het doel van dit dictaat en het bijbehorende handboek).

3.3 Eisen (uitgangspunten

en randvoorwaarden)

De verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden komen voort uit de verschillende type
eisen die aan een constructie worden gesteld:
• Economie
o Financieel (Is er een totaal financiering? Gemeente, provincie, rijk, Brussel of privaat?)
o Welzijn (Zijn er meer {niet alleen financiële} baten dan lasten voor de BV Nederland?)
•
Functionering
o Type functies (Een keersluis of een schutsluis? e.d.)
o Stijfheid (Is de constructie voldoende stijf of slap?)
o Sterkte (Blijft de constructie heel?)
De sterkte eis geldt zowel voor de deelconstructies (iedere bout- en lasverbinding moet dus
worden doorgerekend) als de totale constructie. De totale constructie moet immers ook stabiel
zijn. Stabiliteit moet voor alle bouw- en gebruiksfasen worden aangetoond.
Voor totaalstabiliteit gelden verschillende bezwijkmechanismen die getoetst moeten worden:
• Piping (paalfundering en staalfundering)
• Draagkracht (paalfundering en staalfundering)
• Afschuiven (staalfundering)
• Kantelen (staalfundering)
• Geen trek oftewel kieren (staalfundering)
Bij een allereerst globaal ontwerp worden deze zaken alleen met eenvoudige ontwerpformules
gecontroleerd (Ontwerpformules orde I: vuistregels). Later wordt er meer uitvoerig aan gerekend
(Ontwerpformules orde 11:ontwerpregels). Bij een eindontwerp kan er eventueel nog uitvoeriger
naar gekeken worden, bijvoorbeeld met 2-D en 3-D eindige elementen modellen
(Ontwerpmodellen orde 111: bijvoorbeeld Plaxis).
In dit dictaat gaat het vooral om de eenvoudige vuistregels of ontwerpformules (orde I en 11).
Voor piping kan dan worden gedacht aan de formules van Bligh en Lane:
L ~ CB .!J.H
(orde I of 11)
Voor de draagkracht van palen wordt gedacht aan vuistregels (bijvoorbeeld: Fmax ",,1000kN per
paal 450) of aan de ontwerpformules van Koppejan:
- 1/2 arfJ s (qc;l;gem +2 qC;II;gem + qc;lII;gem
)

Pr;max;punl -

(orde 11)

Voor de verticale draagkracht van staalfunderingen aan vuistregels (bijvoorbeeld p'max "" 300 kPa
voor zand) of de ontwerpformules van Brinch Hansen:
p'max =c'Ncs.ic +q'Nqsqiq +O,5y'B.NysA
(orde 11)
Voor de horizontale draagkracht (afschuiving) kan eenvoudig de Coulombse wrijving getoetst
worden:

rm~ = tan(J)a n·' met: J", /3
2/ </J

(orde I)

Voor kantelen wordt momenten evenwicht om het achterste punt A van de constructie bekeken:
MA<O
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In veel gevallen is trek onder een constructie
F
1;2·I·M
(Y' __= -2:!!!]_ _
J'.O > 0
-A
I,

niet toegestaan, oftewel:

Dit betekent dat de verticale resultante binnen de kern moet blijven. Voor rechthoekige
doorsneden kan dit worden vereenvoudigd tot de volgende eis:
eo < 1/61 (want: I,. =J_bI3,

/6

.

12

M, -,o = F, en eo , en A=bl)

(orde I)

.

Deze eis is altijd zwaarder dan de eis tegen kantelen, omdat bij kantelen al over het gehele
oppervlak (behalve bij A) trek / kiervorming is opgetreden. Kantelen hoeft dus nooit apart
bekeken te worden als er al op trek is gecontroleerd.
In deze formule wordt het moment om het midden van de constructie 0 genomen en dus niet
om het achterste punt A. In de formule is aangenomen dat de beddingstijfheid onder de
constructie constant is.
Voor bovenstaande zaken is het van groot belang de belastingen goed in te schatten. Dit wordt
in eerste instantie ook met eenvoudige ontwerpformules gedaan (zie Handboek Constructieve
Waterbouw).

3.4 Conceptuele oplossingen
Er zijn veel theorieën om systematisch tot een ontwerp te komen, maar alle ontwerpmethoden
hebben dezelfde hoofdstructuur: Als eerste moet het probleem gesignaleerd en omschreven
worden. Vervolgens moet er een functieanalyse worden gemaakt. De waterbouwkundig
ontwerper zoekt namelijk naar conceptuele oplossingen aan de hand van te vervullen functies.
Op deze wijze is afdwalen van het probleem onmogelijk en wordt de functionaliteit van het
ontwerp gegarandeerd. Een voorwaarde is wel dat de ontwerper het vak voldoende beheerst om
voor elke te vervullen functie alle mogelijke oplossingen aan te kunnen dragen.
De functies worden afgeleid uit de probleemanalyse en de randvoorwaarden en uitgangspunten.
In Figuur 3-1 staat een stroomschema waarin een mogelijke ordening wordt gegeven voor het
vinden van een goede oplossing. De werking van deze ordening kan het beste worden
geïllustreerd met een voorbeeld.
Randvoorwaarden
en uitgangspunten

Probleem

I

l
Randvoorwaarden
en uitgangspunten

Functies

l

J
+

Gevolgen
(nieuwe problemen)

_i_

Conceptuele oplossingen

Randvoorwaarden
en uitgangspunten

J

I
Vergelijking en Keuze

Nadere uitwerking

• Figuur 3-1 Stroomschema voor het genereren van oplossingen
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Voorbeeld:
Probleem
Langs de kust van een laaggelegen land bevindt zich een zeearm waarop een getijverschil van ca 4 m
aanwezig is. Als gevolg van stormen kan er een aanzienlijke waterstandverhoging optreden. In de zeearm
mondt een rivier uit (zie Figuur 3-2)
Het gebied langs de rivier en de zeearm is door dijken beschermd tegen overstromingen. De hoogte van
de dijken voldoet echter niet meer aan de gestelde veiligheidseisen; dit naar aanleiding van
overstromingsgevaar bij hoge waterstanden in het recente verleden. Er zal daarom moeten worden
gezocht naar middelen om de veiligheid van het gebied te kunnen waarborgen.

• Figuur3-2 Overzichtprobleemgebied

Randvoorwaarden
De rivier verzorgt de afwatering van een groot gebied. Bovendien functioneert de rivier als
scheepvaartweg voor zeeschepen. Deze functies van de zeearm moeten worden behouden en het land
moet worden bescherm tegen overstroming. Bij het zoeken naar een goede oplossing zullen
randvoorwaarden zoals de optredende dagelijkse waterstanden, het stormvloedpeil, eventuele golven, de
maatgevende afvoer en de grondgesteldheid van belang zijn. Ook de scheepvaartintensiteit de maximale
wachttijd voor de scheepvaart en de afmetingen van de schepen zijn van belang.
Daarnaast zullen ook uit omgevingsfactoren eisen volgen voor de oplossingen. Hierbij kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan hinder tijdens de bouw, eisen met betrekking tot de beschikbare ruimte, natuur,
landschappelijke en culturele waarden etc.
Functies
De volgende functies moeten worden vervuld:
•
Waterkeren
•
Water doorlaten
•
Schepen doorlaten
De mogelijke wijzen van het vervullen van de functies staat in de onderstaande tabel.
1

a
b

c
d

waterkeren
permanentaanwezigter plaatse
vande bestaandewaterkering
tijdensstormvloedter plaatsevan
de bestaandewaterkering
permanentaanwezigter plaatse
van de mondingvande zeearm
tijdensstormvloedter plaatsevan
de mondingvande zeearm

2

waterdoorlaten
ongewijzigd,normaalgetijin de
zeearm
alleentijdensstormvloedgestremd,
ondernormaleomstandigheden
getij
in de zeearm
alleenafvoerbij laagwater,geen
getij in de zeearm

• Tabel3-1 Wijzenvanhetvervullenvandefuncties
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3
schependoorlaten
ongewijzigd
ongewijzigdondernormale
omstandigheden,
alleentijdens
stormvloed
_gestremd
gecontroleerde
doorgang

Conceptuele oplossingen
Door de verschillende wijzen van het vervullen van de functies met elkaar te combineren
conceptuele oplossingen worden geformuleerd. Dit is gedaan in Tabel 3-2.

kunnen de

Functievervulling

Oplossing

1a+2a+3a

I.

1b+2a+3a

11. beweenbare waterkerinq OP de bestaande waterkenno

1c+2c+3c

111.afsluiten van de zeearm +uitwateringssluis + scheeovaartsluis

echooen bestaande waterkerinq

1d+2b+3b

IV. volledig verwilderbare stormvloedkerinq, zoals in de Nieuwe Waterweg

1d+2b+3c

V. permanent aanwezige stormvloedkering, zoals in de Oosterschelde +
scheepvaartsluis

• Tabel3-2 Conceptuele
oplossingen
Afhankelijk van de randvoorwaarden zullen de in Tabel 3-2 genoemde oplossingen wel of niet voldoen. Zo
zou bijvoorbeeld oplossing I. "Ophogen bestaande waterkering" op verschillende punten getoetst moeten
worden, bijvoorbeeld:
•
geotechnische randvoorwaarden (stabiliteit, zettingen, etc.)
•
ruimte-technische randvoorwaarden (verhogen betekent vaak verbreden, etc)
•
cultuur-maatschappelijke randvoorwaarden (gevolgen eventuele dijkhuisjes, bomen, natuur e.d.)
•
economische randvoorwaarden
•
etc.
De conceptuele oplossingen die voldoen aan de randvoorwaarden zijn reële alternatieven die verder
moeten worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken.

3.5 Economische optimalisering
De totale kosten van een project moeten worden afgezet tegen de beoogde baten. Er moet dus
worden gekeken naar het rendement van een proces. In het geval van een herhalende productie
of dienst (schutten van schepen of keren van stormvloeden) kan men iets zeggen over het
rendement van een proces. Men kan bijvoorbeeld de productiviteit formuleren:

Q = f(K,L)
Deze functie laat zich vaak schrijven als:

Q = «x: L~
waarin:

Q
f

K
L

a,~

=
=
=
=
=

het aantal producten of diensten per tijdseenheid
efficiency
kapitaal
(waaronder investering, onderhoud en sloop van het kunstwerk)
arbeid (operationeel)
coëfficiënten

De winst of verlies bij een productie Q is:
P = pQ-(r+Ö)hK
- wL> Pin yQ
p
waarin:
= opbrengst per product of diensten (kan nul zijn bij geen afname)
r
= rente
Ö
= afschrijving
h
= prijs kapitaal
(omrekenfactor van kapitaal naar een monetaire eenheid)
w
= loonvoet (omrekenfactor van arbeid naar een monetaire eenheid)
= grondstofprijs
Pin
y
= hoeveelheid grondstof per product
Helaas tonen deze functies niet altijd het rendement bij waterbouwkundige constructies aan.
Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het proces van de aanvoer van schepen naar een
haven via een kanaal waarin een sluizencomplex is gelegen.
Stel dat er gevraagd wordt om het aantal sluizen in het complex economisch te optimaliseren.
De productiviteit Q van het sluizencomplex kan worden geformuleerd als het aantal schepen dat
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er per jaar wordt geschut. Het kapitaal K is bijvoorbeeld het aantal sluizen in het complex en L is

het aantal werknemers voor de bediening en organisatie. Met de bovenstaande formules kan
dan niet direct een antwoord worden gevonden, omdat de functie Q = f(K,L) niet bekend is.
Deze functie is namelijk ook afhankelijk van het scheepsaanbod. Het is zelfs zo dat, als het
scheepsaanbod niet wordt beïnvloed door de grootte van het sluizencomplex, het geen zin heeft
om het aantal sluizen groter dan 1 te kiezen als de maximale jaarlijkse capaciteit van 1 sluis nog
niet is bereikt en de kosten van wachttijden voor de scheepvaart niet in rekening worden
gebracht. Dit houdt dus in dat, om een reële afweging te kunnen maken, de opbrengst per
product moet worden geformuleerd als een functie van de gemiddelde productiesnelheid
(schutduur en wachttijd). In dit geval is de opbrengst per product dus ook een functie van Ken
L, omdat deze de wachttijden beïnvloeden.
Uit dit voorbeeld volgt dus dat de vergelijkingen voor de productiviteit en de winst algemeen
toepasbaar zijn, maar dat van geval tot geval moet worden bekeken hoe de variabelen moeten
worden geïnterpreteerd en gedefinieerd.
Als de functies voor de variabelen bekend zijn kan de functie van de winst worden
gemaximaliseerd met K en L als variabelen. Het punt met de maximale winst kan dan worden
gezien als het economische optimum. Een voorbeeld hiervan staat in Figuur 3-3. In dit voorbeeld
geeft een K van 2 sluizen en een L van 5 werknemers een optimale winst.
Op dezelfde wijze zijn conceptueel verschillende oplossingen met elkaar te vergelijken. In dat
geval zou de K staan voor het rangnummer van het alternatief.

p

K

L

7

8

• Figuur 3-3 Winst per jaar als functie van Ken L

3.6 Vormgeving en golfbelasting
Alle waterbouwkundige constructies aan de kust en op zee worden onderworpen aan belasting
door golven. De golfbelasting heeft een dynamisch karakter en de waterdiepte en de geometrie
zijn belangrijke parameters voor de maximale golfbelasting. Met name het breken van golven
tegen de constructie levert een grote belasting. Ook is het reflecteren van niet brekende golven
tegen de constructie een nadelig effect, omdat de golfhoogte voor de constructie daarmee
verdubbelt.
Door middel van constructieve vormgeving kan de golfbelasting op een constructie beïnvloed
worden. In deze paragraaf worden enkele voorbeelden behandeld.
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Haringvliet

• Figuur 3-4 Spuisluizen Haringvliet

De woelbak aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen is verlaagd aangelegd ten opzichte van
de uitstroomopening van de sluis. Deze verlaging zorgt ervoor dat de golven, die niet breken op
het voorland, voor en niet tegen de constructie breken.
Daarnaast is de bovenkant van de deuren aan de zeezijde lager aangelegd dan de bovenkant
van de deuren aan de Haringvlietzijde. Aan de zeezijde kunnen de golven over de deur heen
slaan, waardoor de deuren niet de gehele golfbelasting te verduren krijgen en er slechts
gedeeltelijke reflectie plaats heeft. De deuren aan de zijde van het Haringvliet bevinden zich op
deltahoogte en keren de gehele waterhoogte.
Uitwateringssluis

Lauwersmeer
+20450
contragczwicht 30 ton

WADDENZEE

LAUWERSZ EE

66100

• Figuur 3-5 Uitwateringssluis Lauwersmeer

De uitwateringssluis van het Lauwersmeer bestaat uit een open deel met een brug en een
gesloten deel als duiker in het buitentalud van de Lauwersdam. Omdat de golven breken op het
talud wordt de golfenergie omgezet in golfoploop. Er ontstaat dus geen staande golf tegen de
constructie met de beweegbare waterkering. De opening van de duiker ligt bij storm volledig
onder de laagst optredende waterspiegel, dat wil zeggen onder de ontwerpwaterstand minus het
golfdal. Dit is gedaan om te voorkomen dat er luchtinsluitingen in de koker ontstaan, waardoor
impactbelastingen op de schuiven en het dak van de koker kunnen optreden.

§~

Andoc

offshore

platform

Het Andoc platform is een zogeheten gewichtsconstructie (gravity structure). Het platform staat
op diep water en wordt belast door stroming, golven en wind. De golven breken niet tegen de
constructie. Door de constructie relatief slank te maken ten opzichte van de golflengte zal er
slechts zeer geringe reflectie van golven optreden. Daar waar de golfbelasting het grootst is
(nabij de waterlijn) is de constructie zo slank mogelijk geconstrueerd, zodat het oppervlak
waarop de golfbelasting werkt zo klein mogelijk is.
De onderzijde van het dek bevindt zich ruim boven de golftoppen met als doel grote opwaartse
en horizontale krachten op het dek te voorkomen .

• Figuur 3-6 Andoc offshore platform

Verticale golfbreker met golfkamer
Door de voorkant van een golfbreker te voorzien van een kamer met een geperforeerde wand
wordt volledig reflectie van de golven voorkomen. In de ruimte tussen de geperforeerde wand en
de constructie wordt energie omgezet in turbulentie, geluid en warmte, waardoor de reflectie van
golfenergie wordt verminderd. Hierdoor zal er geen staande golf met een golfhoogte van
tweemaal de golfhoogte van de inkomende golf ontstaan. De werking van de qolfkamer is sterk
afhankelijk van de golflengte van de inkomende golf. Voor golven met langere perioden
(deining) heeft de golfkamer weinig nut.
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• Figuur 3-7 Verticale golfbreker met geperforeerdewand

3.7 Vormgeving van kademuren
Inleiding
Niet alleen de functies bepalen het ontwerp en de vormgeving, maar ook de grootte van de
belastingen en de technische mogelijkheden.
Bij de kademuren zijn de functies de afgelopen honderd jaar grotendeels hetzelfde gebleven,
terwijl de belastingen en de technische mogelijkheden sterk gewijzigd zijn. Het is daarom
interessant om de ontwikkeling van de vormgeving van de kademuren in de tijd te zien.
Bij de ontwikkeling van de vormgeving van kademuren speelt vooral de invoering van de
verschillende constructiematerialen een grote rol. Tot 1900 werd er nauwelijks beton toegepast,
maar overwegend hout en natuursteen. Vanaf 1900 doet eerst ongewapend beton en
vervolgens gewapend beton zijn intrede, terwijl de betonnen paal pas na 1945 werd toegepast.
De stalen damwand wordt toegepast sinds ca. 1930.
Hieronder worden enkele kadeconstructies uit Rotterdam in chronologische volgorde opgesomd.
Kademuur Maashaven
De kademuurconstructie uit Figuur 3-8, gebouwd in 1905 bestaat uit een houten paalfundering,
waarop een houten vloer is gebouwd. Vervolgens is op deze houten-vloerconstructie een
betonnen wand geplaatst. De stabiliteit van de taluds is verhoogd door het plaatsen van
rijshouten zinkstukken. De houten palen werden hier doorheen geheid. Om de horizontale
belasting op te vangen zijn later aan de achterzijde van de constructie houten en stalen
damwandplanken geheid.

+3.35
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• Figuur 3-8 Kademuur Maashaven (1905)
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Caisson

kademuur

Waal haven

Rond 1930 zijn in de Waalhaven de eerste kademuren van gewapend betonnen caissons
gerealiseerd (Figuur 3-9). De caissons zijn gebouwd in een bouwdok en vervolgens ingevaren
en ter plaatse afgezonken. Om de stabiliteit te waarborgen en de restzettingen te beperken zijn
slappe klei- en veenlagen weg gebaggerd en is er een grondverbetering van zand aangebracht.
Na plaatsing van de caissons is de bovenbouw aangebracht. Een voordeel van deze
bouwmethode is dat door een goede afstemming van de verschillende werkzaamheden de
bouwperiode kort kan worden gehouden.

+3.35
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• Figuur 3-9 Caisson kademuur Waalhaven (1930)

Gerepareerde caisson kademuur Waalhaven
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vooral in de Waalhaven veel kademuren bestaand uit
gewapend beton vernield. Deze zijn na de oorlog gerepareerd, waarbij gebruik is gemaakt van
gewapend betonnen damwanden (zie Figuur 3-10).

• Figuur 3-10 Gerepareerde caisson kademuur Waalhaven (1949)

Steiger Brittanniehaven
De constructie in de BriUanniehavenbestaat uit een geprefabriceerde betonnen dekconstructie
gefundeerd op betonnen palen.
Steeds meer schepen voeren op eigen kracht de afmeermanoeuvre uit, waardoor de belasting
op de onderwaterbodem door boeg- en hekschroeven is toegenomen. Het talud is daarom
afgedekt met een steenbestorting om erosie als gevolg van hoog turbulent schroefwater te
voorkomen.
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De gevoeligheid voor aanvaring is voor dit type constructie relatief groot. Om eventuele schade
te voorkomen, is een fendersysteem voor de steigerconstructie aangebracht.
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• Figuur 3-11 Steiger Brittanniehaven (1989)

Euroterminal
Door toename van de scheepsafmetingen dienden de havenbekkens dieper te worden
aangelegd en de kademuren derhalve over meer kerende hoogte te beschikken. Voor het
ontwerp van de kade ter plaatse van de Euroterminal is een vergelijkende studie gemaakt naar
de kosten en kwaliteit van diverse kademuurtypen. Uit deze studie bleek dat een ontwerp met
een diepgelegen ontlastconstructie uit het oogpunt van kosten en incasseringsvermogen bij een
aanvaring de voorkeur verdiende.
Bij het ontwerp van de kademuur voor de Euroterminal is dit type constructie toegepast (Figuur
3-12).Dit ontwerp bestaat uit:
• een betonnen bovenbouw, deze dient als grondkering en ontlastvloer, de L-muur is opgelegd
op de onderbouw;
• een damwandconstructie bestaande uit een Combiwand, deze heeft een dragende en
kerende functie;
• M.v.-palen, samen met de damwandconstructie en de betonnen palen nemen deze de
resulterende horizontale ankerkracht op;
• betonnen palen, deze zorgen voor de ondersteuning van de ontlastvloer en nemen een deel
van de horizontale belasting op;
• drainage waarmee de stijghoogte achter de constructie binnen bepaalde grenzen wordt
gehouden waardoor de horizontale belasting wordt beperkt.
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• Figuur 3-12 Euroterminal (1989)

Delta terminal
De constructie van de zeekade van de Delta terminal kan in vier elementen gesplitst worden:
• een deltavormige holle kokerligger, die de direct op de kademuur werkende belastingen uit
schepen, kranen en verkeer opneemt en tevens als ontlastvloer voor de damwand fungeert;
• een stalen damwandconstructie, met een grondkerende en een dragende functie;
• een systeem van prefab-betonnen drukpalen, deze vormen samen met de damwand de
fundatie van de kademuur;
• een verankeringsconstructie, opgebouwd uit ankers en ankerscherm, die de stabiliteit van de
kademuur waarborgt.
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• Figuur 3-13 Delta terminal
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De gewapende-betonnen
ontlastconstructie, de zogenaamde deltaligger, is statisch bepaald
opgelegd op twee lijnopleggingen, gevormd door de dragende damwand en de rij
schoordrukpalen.
Het doel van de ontlastconstructie is de horizontale gronddrukken op de
damwand en daarmee op het gehele systeem te reduceren. Teneinde de horizontale belasting
op de ankers te reduceren zijn zowel de damwand als de schoordrukpalen onder een zo groot
mogelijke schoorstand geplaatst.

3.8 Dilatatievoeg
Inleiding
Bij waterbouwkundige kunstwerken gaat het vaak om grote afmetingen; zowel in de breedte als
in de lengte. Dat levert voor gewapend beton constructies vaak bijzondere problemen op die te
maken hebben met temperatuurveranderingen en zettingen.
• temperatuur beweging
De temperatuur heeft invloed op alle aan de buitenlucht blootgestelde constructies. Bij het
afkoelen wordt de constructie korter en bij het warmer worden langer.
• krimp
Bij het begin van verharden van een gestorte betonnen constructie treedt er een
temperatuursverhoging op als gevolg van de reactie van cement met water. Door het
afkoelen van de beton in het proces direct na binding treedt een krimpverkorting op.
• zettingen en vooral zettingsverschillen
Vooral bij funderingen op staal kunnen over de lengte van het kunstwerk zettingsverschillen
optreden. Dit kan ertoe leiden dat plaatselijk de constructie overbelast wordt.
In hoofdstuk 6.9 is reeds de belasting als gevolg van opgelegde vervormingen aan de orde
geweest. Daar is ook vermeld dat er alleen spanningen in het materiaal kunnen optreden als de
vormverandering geheel of gedeeltelijk worden verhinderd. Om overbelasting van een
constructie te voorkomen kan de constructie worden opgedeeld in een aantal elementen van
ongeveer 20 m lang. Deze elementen moeten vrij kunnen bewegen in de richting waarin
verlenging, verkorting of hoekverdraaiing kan plaats vinden. De elementen worden hiertoe van
elkaar gescheiden door zogenaamde dilatatievoegen.
Functies van dilatatievoegen
De dilatatievoeg heeft als hoofdfunctie dat de constructie kan bewegen in één of meer
richtingen. Volledig vrije beweging is in veel gevallen niet gewenst, omdat anders de samenhang
van de constructie verloren gaat. Dikwijls worden de elementen op elkaar opgelegd in de voeg,
zodat er wel een dwarskracht kan worden overgebracht.
De functies van de dilatatievoeg is per situatie verschillend maar over het algemeen worden
eisen gesteld aan:
• krachtsoverdracht en bewegingsvrijheid
De constructie moet vrij kunnen roteren, dus mogen er zeker geen momenten worden
overgedragen. Bij uitzetting mag meestal geen normaalkracht kunnen worden opgenomen.
In het geval dat niveauverschillen aan de beide zijden van de voeg door zettingsverschillen
moeten worden voorkomen, moet er een dwarskracht kunnen worden opgenomen.
• gronddichtheid
Meestal moet worden voorkomen dat er grond door de voegen binnen de constructie komt.
• waterdichtheid
Bij constructies onder het water- of grondwaterniveau moet de voeg een zekere mate van
waterdichtheid bezitten. Dit is een strengere eis dan gronddichtheid.
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Voorbeelden

van dilitatievoegen

Brug of steigerdek
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• Figuur 3-14 Aansluiting van brugdek op ondersteuning

De betonnen liggers en platen van een brugdek of het dek van een steiger kunnen rusten op
een juk van stalen palen met een onderslagbalk, zie Figuur 3-14. De dilatatievoeg moet geen
kracht overbrengen en er worden geen eisen gesteld met betrekking tot grond- en
waterdichtheid.
Er kan in zo'n geval worden volstaan met een tussenruimte van louter lucht, die voldoende
breed is om de vervormingen van beide liggers op te vangen.
Betonnen vloer onder het waterniveau
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• Figuur 3-15 Betonnen vloer onder water
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BR. 350

Figuur 3-15 toont een in het werk gestorte betonnen vloer onder het waterniveau. Deze maakt
onderdeel uit van een constructie die aan de binnenzijde droog moet blijven. Daarom worden er
eisen gesteld aan de waterdichtheid van de voeg. De waterdichtheid wordt verkregen door
gebruik te maken van rubber-metalen voegprofielen, zie ook Figuur 3-16.
Als de vloer op palen is gefundeerd dan hoeft in geen enkele richting een kracht worden
overgedragen. De ruimte tussen de elementen kan worden opgevuld met een gemakkelijk
samendrukbare stof, bijvoorbeeld Airex.

Betonnen vloer in afgezonken tunnel
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• Figuur 3-16 Betonnen vloer in tunnel

Bij gezonken tunnels worden in een bouwdok vervaardigde elementen drijvend naar de plaats
van bestemming getransporteerd en daar afgezonken.
Deze elementen zijn 100 à 200 m lang en verdeeld in een aantal moten van ca. 20 m lengte.
Deze moten worden tijdens het transport aan elkaar voorgespannen. Na het afzinken wordt de
voorspanning doorgeslepen en kunnen de moten zich als een soort kettinglijn naar de
ondergrond voegen (zie Figuur 3-16, hart voorspankabel).
Om ongewenste sprongen in de bovenkant van de vloer te voorkomen is een tandverbinding
gemaakt die de dwarskrachten kan opnemen. Doordat de tunnel zich geheel onder water
bevindt zijn de temperatuurschommelingen gering zodat geen voegvullingen nodig zijn.
Het voegprofiel (rubber-metaal voegstrook) bestaat grotendeels uit rubber. De holle ruimte in het
rubberprofiel maakt een grote vervorming mogelijk.
Het rubber hecht zich niet aan beton. Dit maakt het mogelijk dat de rubber uit de beton wordt
getrokken, maar nog erger is dat in de praktijk bleek dat het water door de hoge drukken er toch
in slaagde tussen de beton en rubber door naar binnen te dringen. Vandaar de metalen plaatjes,
die in het rubber zijn gevulkaniseerd, zijn toegevoegd voor een hechting met het beton.
De enigszins V-achtige vorm van het profiel heeft tot doel de insluiting van lucht onder het profiel
bij het betonstorten te voorkomen. Dan zou er immers een lekkanaal kunnen ontstaan.
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3.9 Bouwen en water
Inleiding
Waterbouwkundige kunstwerken zijn gesitueerd in, aan, onder en boven waterlopen. Het begrip
waterloop is hier ruim gedefinieerd. Het kan gaan om grondwater, sloten, kanalen,
havenbekkens, beken, rivieren, estuaria maar ook om zeeën en zeestraten.
Het maken van beton-, metselwerk-, hout- en staalconstructies in het water is vrijwel
ondoenbaar (kwaliteit, kosten). Daarom wordt er naar gestreefd de constructie zoveel mogelijk
in den droge te bouwen en alleen de hoogst noodzakelijke werkzaamheden onder water te laten
geschieden. Dit betekent dat de uitvoering meer bepalend is voor het ontwerp dan bij veel
andere civieltechnische constructies het geval is. De uitvoering kan zowel de situering als de
constructie beïnvloeden.
De belangrijkste regel in de waterbouw is derhalve:

"Bouw niet in het water (en anders prefab)"
Teneinde het bouwen in den droge, dus onder geconditioneerde omstandigheden, mogelijk te
maken, kunnen de volgende punten worden overwogen:
• Ter plaatse (= in-situ) (zie § 4)
D bouwen boven het water.
D bouwen buiten de waterloop en deze verleggen of verbreden.
D bouwen in de waterloop binnen een tijdelijke kering.
• Prefab (zie § 5)
D elders grote elementen prefabriceren en deze na drijvend transport plaatsen
(grootschalige prefabricage).
• Combinaties
D een deel ter plaatse en een deel prefab.
In de volgende paragrafen worden deze punten beschreven.
De keuze van de bouwmethode heeft veel invloed op het ontwerp. Ontwerp en bouwmethode
(in-situ of prefab) kunnen derhalve nooit los van elkaar behandeld worden.
Bouwen boven water
Deze methode is slechts mogelijk indien de hoofdconstructie boven water is gesitueerd. Dit geldt
vooral bij bepaalde constructies op palen, zoals steigers, remmingwerken, geleidewerken,
afmeerpalen en bruggen.
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• Figuur 3-17 Principe van een steiger

Bij een steiger kunnen de (prefab)palen met een drijvende stelling en ten dele vanaf het land
worden geheid. Het dek wordt gestort op een aan de palen bevestigde bekisting of geheel of
gedeeltelijk opgebouwd uit geprefabriceerde elementen.
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De hoogteligging van het dek wordt bepaald door de gewenste eindsituatie (inundatiefrequentie,
beperking opwaarts gerichte golfstoten), maar de bekisting vraagt een minimale ruimte boven
de hoogwaterstanden.
Welke hoogwaterstand men daarvoor kiest hangt af van:
•
de overschrijdingsfrequentie
(en dus ook het seizoen),
•
de duur van deze standen,
•
de uitvoeringsduur,
•
de schade (werkonderbreking, uitspoeling van nog niet verhard beton etc.) en
•
andere kosten aspecten.

Bouwen buiten waterloop
In de meeste gevallen is het het goedkoopst om een kunstwerk in een bouwput te bouwen.
Soms kan men het kunstwerk in een bouwput, buiten de waterloop, bouwen. Na voltooiing van
het kunstwerk wordt de waterloop dusdanig verlegd dat het kunstwerk er in wordt opgenomen.
Indien dit bezwaren oproept (ruimtebeslag, bemalingsschade) kunnen alternatieven op de
bouwput worden toegepast (zie § 4.1 "Bouwput").
Men kan ook van te voren, tijdelijk, de waterloop geheel of gedeeltelijk verleggen. Daarna het
kunstwerk bouwen en vervolgens de waterloop weer door de oude bedding en door, langs of
over het kunstwerk leiden. Deze laatste methode is reeds 4000 jaar geleden toegepast bij de
bouw van een tunnel onder de Tigris in Babylon.
Figuur 3-18 en Figuur 3-19 geven enkele willekeurige voorbeelden van verlegging/verbreding na
voltooiing van het kunstwerk.
~

rivierverlegging

~

afdamming

rivier
• Figuur 3-18 Verlegging van rivier voor de bouwputvan een schutsluis

Voor de bouw van de kademuur van Figuur 3-19 is slechts een beperkte bouwputdiepte nodig
en een beperkte grondwaterstandverlaging. Vanaf de bouwputbodem worden de damwanden en
palen geheid, waarna de L-muur wordt gebouwd. Vervolgens wordt de landzijde aangeaard en
de vooroever ontgraven, bijvoorbeeld weggebaggerd.
Een ander type kademuur, een ter plaatse gebouwde gewichtsmuur, zou in deze situatie een
diepere bouwput, een groter ruimtebeslag en een zware bemaling vragen.
gew .. pen.d beton

damwand
pelen

• Figuur 3-19 Bouwput voor een kademuur

Nadrukkelijk zij vermeld dat de L- en de gewichtsmuur slechts enige van de vele typen
kademuurconstructies zijn.
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Uit de bovenstaande voorbeelden mag blijken dat bouwen buiten de waterloop, althans bij
verlegging/verbreding
na voltooiing van het kunstwerk, (mede)bepalend is voor de situering van
de constructie.
Punten die spelen bij deze methode zijn:
•
de omvangrijke grondwerken voor de verlegging/verbreding.
Soms komt er bij het
inbaggeren van de oevers en dergelijke, verontreinigde specie vrij.
•
het ruimtebeslag. Soms laten de bebouwing, de landbouw of de natuurgebieden de
rivierverlegging voor de stuw niet toe. Soms gaat door de situering van de kademuur te veel
opslag- of industrieterrein verloren.
•
de eventuele gevolgen van de tijdelijke grondwaterstandverlaging.
In het bovenstaande is uitgegaan van bestaande waterlopen. Bij nieuw te bouwen kanalen (of te
baggeren havenbekkens) is geen sprake van verlegging of verbreding. Ook hier kunnen
kunstwerken in bouwputten ( of varianten daarop) worden gemaakt, vaak vooruitlopend op de
grondwerken van het kanaal, daar de bouw van grotere kunstwerken zoals schutsluizen, veel tijd
vraagt en ernaar gestreefd zal worden alle werken gelijktijdig te voltooien (beperking
bouwrente ).

Bouwen in de waterloop binnen een tijdelijke

kering

De bouwplaats die wordt omringd door een kering kan een eiland- of een schiereilandvorm
hebben. In het laatste geval is het bouwterrein bereikbaar vanaf het land. De tijdelijke kering kan
afhankelijk van de situatie (o.a. de beschikbare ruimte) en de kosten verschillende vormen
hebben: een dijk, een kistdam (twee damwandschermen die aan elkaar verankerd zijn een
waarbij de tussenruimte wordt gevuld met grond) of bij smalle "eilanden" twee op elkaar
afgestempelde damwandschermen ter weerszijde van de bouwput. De laatste oplossing is
kwetsbaar voor scheepsaanvaringen en wordt dan ook meestal voorzien van los gefundeerde
aanvaarconstructies aan de waterzijde, bijvoorbeeld meerstoelen.
Teneinde in den droge te kunnen werken wordt de grondwaterstand in het eiland verlaagd tot
beneden het aanlegniveau van het kunstwerk of wordt een bodemafsluiting toegepast van
bijvoorbeeld onderwaterbeton. Een bodemafsluiting wordt in de regel toegepast bij de typen
keringen die uit damwandschermen bestaan opdat ook de zijdelingse toestroming van water
wordt voorkomen.
Hieronder worden drie voorbeelden gegeven:
• Eiland omgeven door dijk
• Eiland omgeven door damwand
• Schiereiland omgeven door damwand
Voorbeeld: Eiland omgeven door dijk

/

• Figuur3-20 Hetprincipevandebouwput
vandeuitwateringssluizen
in hetHaringvliet:
eilandomgeven
doordijk
Een ringdijk is aangelegd op een ondiep gedeelte van het Haringvliet. De putbodem is diep ingebaggerd
tot nabij het aanlegniveau van de spuisluis teneinde later droge grondwerken te beperken. De daarbij
vrijkomende specie kon grotendeels worden gebruikt voor de opbouw van de dijk. Aan de Haringvlietzijde
is een (niet getekende) havendam gebouwd, om de ligplaatsen voor schepen, die zorgden voor de aanen afvoer van personeel, materieel en materialen voor de bouw van de spuisluizen, te beschermen.
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Tijdens de aanwezigheid van de ringdijk verdiepten de geulen zich, vooral ten noorden van het eiland. Na
gereedkoming van het kunstwerk zijn geulen gebaggerd, die "toegang" geven tot de spuisluis, in de
ondiepe gedeelten en is de ringdijk verwijderd. Door het toegenomen natte profiel namen de
stroomsnelheden
af. Dit was gunstig voor de aanleg van de afsluitdam (waarvan de spuisluizen een
onderdeel zijn) ten noorden en ten zuiden van de spuisluis.
In het zuidelijk damgedeelte

bevindt zich een schutsluis, die eveneens binnen een ringdijk is gebouwd.

Vrij kort na het begin van de bouw van de spuisluis bleek dat het grootste deel van het personeel woonde
op de zuidoever en dat met het scheepstransport
te veel tijd verloren ging. Het bleek rendabel een
tijdelijke vaste oeververbinding te bouwen (ten dele een Bailey-brug en ten dele een gedeelte van de
definitieve Haringvlietdam) tussen de bouwputten van de spuisluis en de schutsluis en Overflakkee. De
verbinding is vooral gebruikt voor personeel en licht materieel.

Voorbeeld: eiland omgeven door damwand (pijler in rivier)
gewapend betonnen pijler

+- ooderwaterbeton

• Figuur3-21 Bouwkuip
vooreenpijlerin derivier
De bouwvolgorde is: heien damwanden met drijvende stelling, plaatsen stempels, ontgraven, storten
onderwaterbetonvloer (deze kan eventueel worden verankerd, tegen opbarsten door de waterdruk, aan
van te voren geheide palen), leegpompen kuip, bouwen pijler, kuip met water vullen, verwijderen
damwanden en stempels. De damwanden worden daartoe eventueel afgebrand juist boven de pijlervloer
door duikers.
De damwand is kwetsbaar voor aanvaringen. Zeer belangrijk is daarbij de veiligheid van de mensen die in
de bouwkuip werken. Een remmingwerk (aanvaarbeveiliging) is daarom op zijn plaats.
De bevoorrading geschiedt per schip. Hiervoor is een afmeervoorziening bij de bouwkuip nodig. Bij
grotere constructies (zoals de pijlers van de stormvloedkering in de Theems) kan een tijdelijke
toegangsbrug rendabel zijn. Deze toegangsbrug werd bij de Theems stormvloedkering gecombineerd met
werkbordessen rondom de bouwkuipen.

Voorbeeld: schiereiland omgeven door damwand
In fase 1 wordt in een bouwkuip, die reikt tot iets voorbij het midden van de waterloop, de eerste
tunnelhelft gebouwd, zie Figuur 3-22. Het rechter uiteinde van de tunnelkokers wordt door middel van een
tijdelijk waterdicht schot afgesloten alvorens deze fase wordt beëindigd. De bouwvolgorde is in grote
lijnen gelijk aan die vermeld voor de bouwkuip van de rivierpijler. De scheepvaart en de eventuele
waterstroom hebben nog maar iets minder dan de halve breedte van de waterweg ter beschikking. Na
voltooiing worden de damwanden verwijderd (afgebrand) en wordt de bouwkuip aangeaard tot aan de
oorspronkelijke bodem van de waterweg.
In de bouwkuip van fase 2 is het rechtereinde van het in de eerste fase voltooide tunneldeel opgenomen
zodat het volgende tunneldeel hier tegenaan kan worden gebouwd. De damwand aan het linkereinde van
de tweede bouwkuip moet als een kraag sluiten om de reeds voltooide tunnel. Een niet zo eenvoudig
detail, dat hier verder niet zal worden behandeld.
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• Figuur3-22 Bouwkuipen
vooreenin situgebouwde
tunnel
De smalle passage maakt de aanvaarkansen van de bouwkuipen groot. Geleidewerken (bijvoorbeeld
verticale stalen palen met doorgaande horizontale geleidebalken) moeten de schepen de doorvaart
vereenvoudigen en aanvaringen met de damwand voorkomen. De geleidewerken zijn alleen geschetst in
de tweede fase maar zijn ook onmisbaar in de eerste.

In smalle kanalen kan worden overwogen de nauwe scheepvaartpassage tijdens de bouw te
verruimen door het kanaal ter plaatse van de tunnel te verbreden. Dit is onder andere gedaan
voor het Gouwe-aquaduct in de A 12. Het leidt echter tot een tunnel die langer is dan die welke
nodig zou zijn geweest voor de kruising met het kanaal volgens de oorspronkelijke breedte.
Bij alle genoemde tijdelijke keringen dient de vraag zich aan op welke kerende hoogten
(waterstanden, maar ook golven) moet worden ontworpen. Dit is een kwestie van de duur van
de aanwezigheid van de kering en van de gevolgen van een eventueel bezwijken of overtoppen .
Voor de tijdelijke kering (bouwfase) geldt een groter bezwijkkans en dus een lagere
ontwerphoogte voor de waterstanden (inclusief golven) dan voor het kunstwerk zelf
(gebruiksfase).
Zo was bijvoorbeeld de ringdijk van de bouwput in het Haringvliet bemeten op zeestanden met
een overschrijdingsfrequentie van 0,02 per jaar (bouwfase), terwijl voor de spuisluizen alsook de
gehele Haringvlietdam is uitgegaan van 2,5.10-4 per jaar (gebruiksfase). Een algemene regel is
niet te geven. Per geval zal dit moeten worden onderzocht.
Punten die spelen bij het bouwen in de waterloop binnen een tijdelijke kering zijn:
• de kosten van het maken en verwijderen van de tijdelijke kering.
• de hinder die de eilanden en schiereilanden veroorzaken voor de scheepvaart en het
waterregime (opstuwing bovenstrooms, te grote stroomsnelheden daar waar men het niet
hebben wil, etc.). De hoge snelheden kunnen bijvoorbeeld leiden tot ongewenste erosie en
aantasting van platen die men om milieutechnische en ecologische redenen behouden wil.
• de geïsoleerde ligging van eiland-oplossingen. Dit betekent hogere kosten voor de aan- en
afvoer van personeel, materieel en materialen. Zoals eerder vermeld wordt daarom bij
grotere werken wel eens een tijdelijke brugoplossing toegepast. Voor kleine kunstwerken zal
een dergelijke investering niet lonen. De werkvoorbereiding moet ook strakker georganiseerd
zijn dan bij werken "op het land"; het ontbreken van een klein onderdeel kan leiden tot uren
gedwongen werkonderbreking voor vele mensen en duur materieel door de lange
aanvoertijden om dit manco alsnog goed te maken.
• het werken in de meestal nauwe door damwanden begrensde bouwkuipen vermindert vaak
de productie per man. Zo bedroeg de productie per man voor het Gouwe-aquaduct slechts
75% van die indien dezelfde tunnelconstructie in een bouwput zou zijn gemaakt. Het betrof
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hier overigens een schiereiland-oplossing,
waarbij de bereikbaarheid
aanmerkelijk beter is dan bij een eiland-variant.

Grootschalige

vanaf het land

prefabricage

Bij deze bouwmethode worden grote delen van het kunstwerk (of de gehele constructie) elders
onder geconditioneerde omstandigheden (in den droge) geprefabriceerd, waarna deze delen
drijvend worden vervoerd en op de definitieve locatie worden geïnstalleerd en onderling of met
andere constructies worden verbonden.
Het grote voordeel is dat men de beste locatie kan uitzoeken (zelfs in het buitenland) om prefab
onderdelen te maken. Het nadeel is dat men er extra transport- en funderingsproblemen
bij
krijgt. Deze zal men tegen elkaar moeten afwegen.
Voor een uitvoerige beschrijving van deze methode wordt verwezen hoofdstuk 5 "Bouwmethode:
grootschalige prefabricage" .
Een van de bekendste methodes met grootschalige prefabricatie is de zinktunnel. Omdat de
tunnelelementen buiten het vaar- en stroomgebied worden gemaakt levert de afzinkmethode
minder hinder op voor de scheepvaart en het waterregime dan de in paragraaf 3.9 beschreven
methode "schiereilanden omgeven door damwand".

Combinaties van de voorgaande bouwmethoden
Volstaan wordt met het geven van twee voorbeelden
beschreven.

Voorbeeld: Stormvloedkering

naar aanleiding van wat eerder is

Theems

De pijlers van de stormvloedkering in de Theems zijn, zoals eerder vermeld, gebouwd in stalen
damwand keringen (bouwen in de waterloop binnen een tijdelijke, eilandvormige, kering). Voor de
drempels tussen de pijlers is deze methode aanvankelijk ook overwogen. Uiteindelijk is de door de
aannemerscombinatie voorgestelde variant "grootschalige" prefabricage toegepast. De drempels
(voorzien van inwendige holle ruimte) zijn elders geprefabriceerd, drijvend vervoerd en tussen de pijlers
afgezonken.

Voorbeeld: Zeeburgertunnel
Voor de Zeeburgertunnel is aanvankelijk de methode "schiereilanden omgeven door damwanden"
overwogen. Uiteindelijk is op voorstel van de aannemer het middendeel, ter plaatse van de
scheepvaartgeul, volgens de zinkmethode uitgevoerd (grootschalige prefabricage), terwijl de zijgedeelten
(waar het water ondieper was en weinig scheepvaart plaatsvond) zijn gemaakt in de waterloop tussen
stalen damwanden met een bodemafsluiting van onderwaterbeton verankerd aan trekpalen (schiereilandmethode). Aan één zijde is de bouwkuip gebruikt als bouwdok voor de zinkelementen.
Nadat het laatste element was uitgevaren en afgezonken, is in de bouwkuip het nog ontbrekende
tunneldeel gebouwd (in-situ: in de waterloop binnen een tijdelijke kering). Door deze bouwwijze (eerst de
kuip gebruiken voor de bouw van elementen, daarna voor het ter plaatse bouwen) werd de bouwtijd
verlengd, maar een nieuw dok was niet nodig (de nabij de Zeeburgertunnel gelegen Oranjesluizen waren
te nauw om gebruik te kunnen maken van het bestaande bouwdok ten westen van Amsterdam). Aan een
nieuw dok waren bovendien bezwaren verbonden uit milieu-overwegingen, terwijl het Buiten-IJ,
waaronder de Zeeburgertunnel is gebouwd, plaatselijk zou moeten worden verdiept voor het transport van
het nieuwe dok naar de zinksleuf (ook de scheepvaartgeul had te weinig diepte).
Dit probleem speelde niet bij de als bouwdok gebruikte bouwkuip die immers in het verlengde van de
zinksleuf lag.

3.10 Keuze uit bouwmethoden
Of een bouwmethode toepasbaar is hangt af van de vrijheid die de situatie biedt.
Zo zal de bouwput voor de stuwen schutsluis uit Figuur 3-18, gesitueerd in de later te maken
bochtafsnijding, alleen mogelijk zijn indien de rivier een sterk meanderend verloop heeft, indien
de verlegde waterloop past in de water-, bodem- en zwevend-transportfunctie
van de rivier en
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ook een goede scheepvaartontwikkeling
mogelijk maakt. Daarnaast is het de vraag of de
aanwezige bebouwing, de landbouw en natuurgebieden een dergelijke ingreep toelaten.
Het eiland voor de bouw van de Haringvlietsluizen in Figuur 3-20 was slechts mogelijk door de
grote breedte van het estuarium. Er resteerde voldoende nat profiel voor de afvoer van de Rijn
en de in- en uittrekkende getijstroom alsmede voor de scheepvaart. De kosten van de tijdelijke
ringdijk waren relatief gezien gering door de situering op de ondiepten (circa NAP -6 m). Deze
ondiepten bepaalden de plaats van de spuisluizen.
In nauwe wateren zal een ringdijk teveel beslag leggen op de ruimte en is een eiland omgeven
door damwanden misschien meer op zijn plaats, indien de situatie ook dit beperkte ruimtebeslag
toelaat.
Ook in bredere wateren is een ringdijkoplossing soms onmogelijk. In de Oosterschelde is de
stormvloedkering geheel geprefabriceerd en geplaatst in de diepe getijgeulen, terwijl de
damvakken zijn gebouwd op de platen.
De primaire functionele eisen van de afsluiting zijn: verhoging van de veiligheid tegen inundatie
en het zoveel mogelijk behouden van bepaalde natuurwaarden. Dit laatste houdt onder meer in:
het zout blijven van het Oosterschelde bekken, het zo min mogelijk reduceren van de getijdeamplitude (dit bepaalt het doorstroomprofiel van de stormvloedkering) en het behoud van de
platengebieden. Dit laatste nu was in hoge mate bepalend voor de keuze van de bouwmethode.
Zou men gekozen hebben voor de ringdijk-oplossing van het Haringvliet dan zouden er twee
mogelijkheden zijn geweest: de eilanden situeren op de platen dan wel in de geulen.
De eerste mogelijkheid zou hebben geleid tot goedkope ringdijken maar zou in strijd zijn
geweest met de primaire eis: behoud van de platen. Na voltooiing van de stormvloedkering
zouden immers toegangsgeulen door de platen moeten worden gebaggerd, hetgeen niet alleen
omvangrijke baggerwerken zou hebben betekend, maar ook een ontoelaatbare aantasting van
deze rijke natuurgebieden.
De tweede mogelijkheid (ringdijken in de geulen) zou een zeer kostbare omdijking hebben
gevraagd maar zou eveneens het verlies van de platen hebben betekend: door het grote
getijverschil en het omvangrijke bekken zouden de platen geheel zijn geërodeerd.
Mede om deze redenen lag de grootschalige prefabricage-oplossing voor de hand.
Hebben soortgelijke overwegingen dan geen rol gespeeld bij het Haringvliet? Nee, de primaire
functionele eisen waren anders: verhoging van de veiligheid tegen inundatie, gecontroleerd
lozen van Rijnwater en creëren van een zoetwaterbekken aan de binnenzijde. Met andere
woorden: een ingrijpende wijziging van het milieu (zout werd zoet). In deze gewijzigde situatie
speelde het behoud van de ondiepten (hierdoor werden de toegangsgeulen tot de spuisluizen
gebaggerd) geen rol.
Dit betekent echter nog niet dat, indien vandaag de spuisluizen opnieuw zouden moeten worden
ontworpen, grootschalige prefabricage ook niet als een alternatief zou moeten worden
meegenomen. Sinds de vijftiger jaren, waarin het Haringvliet werd ontworpen, is de techniek van
prefabricage immers verbeterd en verder ontwikkeld.
Als criteria voor de keuze tussen de bouwmethoden, ervan uitgaande dat de situatie de vrijheid
biedt voor een aantal mogelijkheden, kunnen worden genoemd:
•
De kosten, waaronder te verstaan:
o de bouwkosten, waarin begrepen alle kosten samenhangend met de realisering van het
overeengekomen kwaliteitsniveau
o de kosten van de opdrachtgever zoals ontwerp, grondverwerving,
schadeloosstellingen, ..
o de kosten van te treffen maatregelen t.b.v. het milieu
•
De bouwtijd, voorzover deze invloed al niet in de bouwkosten is verdisconteerd
•
De overlast voor de omgeving voorzover al niet in de bouwkosten verdisconteerd.
•
De invloed op het milieu voorzover deze al niet in de bouwkosten is verdisconteerd.
Algemeen gesteld betekent dit dat er naar moet worden gestreefd "alle van belang zijnde
aspecten te voorzien van een prijskaartje". Daardoor wordt het financiële vergelijk redelijk
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objectief. Naast de financiële kant zijn er altijd zaken die een meer menselijke afweging vragen
(mensenlevens, uiterlijk, milieu, leefbaarheid, overlast, etc.). Hierbij moet bedacht worden dat
geld nooit een doel is, slecht een middel. Immers: welzijn gaat boven welvaart. Het tegen elkaar
afwegen van de materiële en immateriële zaken is een maatschappelijke en daardoor vaak ook
politieke aangelegenheid.
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4. Bouwmethode:

in-situ

Het belangrijkste bij het bouwen is om dat wat anders "nat" is, "droog" te krijgen. In dit hoofdstuk
zal worden gekeken naar de volgende in-situ bouwmethoden die hiervoor zorgen:
• Bouwput
• Bouwkuip
• Vliesconstructie
• Wanden-dak methode
• Pneumatisch caisson
• Boortunnel
In al deze gevallen gaat het om methoden waarbij twee functies worden vervuld:
1. (Relatieve) waterdichtheid
Deze functie kan passief worden bereikt met horizontale en verticale wanden (bijvoorbeeld:
onderwaterbetonvloer en damwanden) of actief door te pompen. Pompen kan zowel tijdelijk
als blijvend van aard zijn.
2. Evenwicht
Hierbij gaat het om zowel verticaal evenwicht als horizontaal evenwicht. Verticaal evenwicht
wat betreft het opdrijven van constructie of het opbarsten van grondlagen of een eventuele
onderwaterbetonvloer. Horizontaal evenwicht wat betreft de grondkering (bijvoorbeeld
betonnen wand, damwand of talud, etc.)

4.1 Bouwput
Inleiding
Het verschil tussen een bouwput en een bouwkuip is eenvoudig: Bij een bouwput wordt de
ingraving begrensd door taluds terwijl bij een bouwkuip de ingraving begrensd wordt door
wanden (meestal damwanden of combiwanden).
Bij een bouwput wordt de grondwaterstand tijdens de bouw met behulp van een bemaling wordt
verlaagd tot beneden de putbodem.
Bij een bouwkuip kan de grondwaterstand worden verlaagd door een bemaling, maar het is ook
mogelijk een bodemafsluiting te maken of gebruik te maken van een afdichtende bodemlaag.
Dit laatste is soms ook mogelijk bij een bouwput.
Een bouwput heeft tot doel een ruimte te creëren waarin het kunstwerk in den droge, dus onder
gecontroleerde omstandigheden, kan worden gebouwd. In sommige gevallen is het mogelijk de
wand van de bouwkuip en/of de bodemafsluiting in de (definitieve) constructie van het kunstwerk
op te nemen.
De keuze tussen een bouwput of een bouwkuip wordt bepaald door de situatie, het soort
kunstwerk en de eisen die de omgeving stelt. Als er voldoende ruimte is en bemaling is
toegestaan (en niet tot al te grote schade leidt), dan zal een bouwput in de regel goedkoper zijn
dan een bouwkuip. Bij deze laatste methode moeten immers Kerende wanden worden gemaakt,
die meer kosten met zich meebrengen dan extra grondwerken. Dit is echter een algemene
regel, waarop wel degelijk uitzonderingen bestaan.
Door de relatief lage kosten worden bouwputten veel toegepast. Bij de methode "bouwen buiten
de waterloop" ligt dit al zeer voor de hand, terwijl bij "bouwen in de waterloop", bijvoorbeeld het
werkterrein van de spuisluizen in het Haringvliet, als een bouwput kan worden gezien.
Een bouwdok voor het prefabriceren van elementen wordt vaak als bouwput uitgevoerd.
Vanwege het grote belang van de bouwput, zal hieronder aan enkele aspecten van de bouwput
(afmetingen, stabiliteit taluds, bemaling en eventuele problemen voor de omgeving) aandacht
worden besteed. Daarnaast worden alternatieven voor de bouwput behandeld, zoals de
bouwkuip.
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Werkwijze

De bouwvolgorde bij een bouwput is als volgt:
• Installeren bemaling, zie Figuur 4-1.
• Ontgraven.
• Vanaf de bouwputbodem aanbrengen palen (niet getekend in het figuur), indien een
fundering op staal niet mogelijk is.
• Eventuele onderloopsheidschermen heien.
• Aanbrengen werkvloer, 6 à 10 cm dik.
• Wapening vlechten en storten vloer.
• Maken betonconstructie (in de figuur een bakprofiel voor bijvoorbeeld een sluis of een
tunnelafrit, maar het kan uiteraard ook een kokerprofiel zijn of een meer-verdiepingengebouw voor bijvoorbeeld een gemaal).
• Aanaarden bouwput, bij voorkeur met grond die eerder bij het maken van de put vrij is
gekomen.
• Beëindigen bemaling.
aanaarding

afvoerleiding

--~

i

verlaagde grondwaterstand

s-::

pompput

• Figuur 4-1 Bouwput

Nat of droog ontgraven
De ontgraving van de bouwput geschiedt als regel in den droge hoewel een gebaggerde put ook
tot de mogelijkheden behoort. De baggerwerktuigen maken dan een toegangsgeul vanaf open
water naar de bouwput. Nadat de put is gebaggerd wordt het baggermaterieel afgevoerd via de
toegangsgeul en wordt deze afgesloten (afgedamd) zodat de put kan worden drooggezet. Bij
gebruik van demontabele cutters zijn de toegangsgeul en de afdamming uiteraard niet nodig.
De keuze tussen nat en droog grondwerk wordt onder meer bepaald door:
•
De bereikbaarheid van de bouwput voor drijvend of demontabel baggermaterieel (dat over
de weg wordt aangevoerd). Indien de bouwput zich direct naast open water bevindt hoeft
slechts een korte toegangsgeul te worden gemaakt.
•
Het beschikbaar zijn van voldoende ruimte voor depots en bezinkingsbassins in de
omgeving. Baggerdepots kunnen vaak minder hoog worden opgezet dan droge depots,
althans indien de uitvoering in een kort tijdsbestek geschiedt, en vragen daardoor, en door
de noodzaak van bezinkingsbassins, meer ruimte dan bij droog grondwerk het geval is.
•
De beschikbare bouwtijd. Bij een droge ontgraving kan al worden begonnen met het bouwen
van het kunstwerk wanneer nog maar een gedeelte van de put op diepte is gebracht. Bij een
gebaggerde put daarentegen moet na het wegvaren van het baggermaterieel nog een
afsluitdam worden gemaakt. Pas na het droogpompen van de gehele put kan worden
begonnen met de bouw. Een sneller begin vertaalt zich in lagere bouwrente en
overheadkosten.
•
De tijd voor bemaling. Bij een droge ontgraving geschiedt ontwatering van de taluds
geleidelijker en krijgt meer tijd. De ontgraving geschiedt immers in lagen. De ontwatering
vindt dan reeds plaats terwijl de put nog niet tot op de volle diepte is ontgraven. Bij een
gebaggerde put daarentegen wordt de waterstand pas verlaagd nadat de taluds over de

•

•

volle hoogte zijn gemaakt. Indien het water in de put snel wordt weggepompt en de
grondwaterstand en (of waterspanningen) onder en achter het talud dit niet snel genoeg
volgen en evenmin snel genoeg reageren op de inmiddels aangezette bemalingspompen,
dan kan dit leiden tot bezwijken van de taluds. Dit geldt vooral in slecht doorlatende
gronden. Natuurlijk kan dit worden ondervangen door de bronbemaling tijdig aan te zetten
en het water in de put langzaam weg te pompen, maar ten opzichte van droge ontgraving
met de daaraan inherente geleidelijke en tijdige taludontwatering kan dit leiden tot
verlenging van de bouwtijd.
De combinatie van tijd en kosten. Zeker bij grotere bouwputten zal wel het tempo van
ontgraven lager zijn voor nat grondverzet dan voor droog, maar daar staat tegen over dat de
prijs per m3 ook lager is.

Bij bouwkuipen met trekpalen en onderwaterbeton geldt een iets ander verhaal. In dit geval
scheelt het veel geld om nat te ontgraven en de waterstand pas te verlagen na het
aanbrengen van het onderwaterbeton. De damwanden kunnen dan lichter en korter worden
gedimensioneerd omdat het onderwaterbeton als een stempel fungeert en daardoor de
krachten op de wand reduceert.

Afmetingen
Ten aanzien van de diepteligging en de afmetingen van de bouwputbodem kan het volgende
worden opgemerkt.
De bodem ligt op het niveau van de onderzijde van het te maken kunstwerk. Dit hoeft niet over
het gehele oppervlak dezelfde diepteligging te zijn; de vloeren van de hoofden van schutsluizen
zullen bijvoorbeeld dikker zijn dan die van de kolk. Bovendien kan het noodzakelijk zijn de
bouwputbodem hellend te maken, bijvoorbeeld bij een tunnelafrit. Bij de gebaggerde put zullen
de vlakheid en de hoogteligging van de bodem niet in overeenstemming zijn met de
nauwkeurigheid die vereist is voor de definitieve constructie. Het is daarom niet ongebruikelijk te
hoog in te baggeren en de laatste grond in den droge te verwijderen omdat daarbij nauwkeuriger
kan worden gewerkt.
De horizontale afmeting van de bouwputbodem is een optelsom van de buitenmaten van de
definitieve constructie, de ruimte voor de bekisting met ondersteuningen, de werkruimte en de
eventuele ruimte voor werkwegen, kraanbanen en opslagruimte.
De taluds zullen zo steil worden opgezet als de stabiliteit toelaat. Dit wordt gedaan om het
grondwerk te beperken: eerst de ontgraving, later de aanaarding.
Bevoorrading
Bij ondiepe bouwputten en smalle kunstwerken kan de bevoorrading geschieden door kranen.
Bij grotere werken wordt de sprei van de kranen te groot en worden werkwegen toegepast
waarover de materialen tot onder de kranen worden gebracht. Een voorbeeld van de inrichting
van de bouwput van een schutsluis is in Figuur 4-2 aangegeven. Het betreft een voorbeeld, het
kan ook anders.
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Fase 1
~
Werk weg
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Fase 2
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• Figuur 4-2 Bouwen in een bouwput

De werkweg daalt vanaf het maaiveld langs het talud naar de putbodem. Het tracé is zodanig
dat de vrachtwagens in dezelfde richting rijdend de put weer kunnen verlaten. Dit bevordert de
doorstroming in drukke perioden, onder andere van betonauto's tijdens het storten.
In fase 1 worden de materialen voor de vloer met behulp van een mobiele kraan vanaf de weg in
het werk gebracht.
In fase 2 worden de wanden met behulp van een rijdende torenkraan gemaakt, waarvan de rail
is gelegd op de inmiddels gereedgekomen vloer. De fasen overlappen elkaar in de tijd: vooraan
worden vloeren gemaakt, daarachter volgt de opbouw.
Naast de getekende kranen zal ook ander materieel kunnen worden gebruikt zoals
betonpompen, heistellingen en dergelijke.
De uitvoering is gebaat bij royale werk- en opstel ruimten en werkwegen. Dit leidt echter tot extra
grondverzet en aankoop of huur van terreinen. Voor iedere situatie zullen de totale kosten
moeten worden geoptimaliseerd.
Taludstabiliteit
Teneinde het grondverzet en de terreinverwerving te beperken worden de taluds zo steil
mogelijk ontworpen. Hoe sneller, steiler en hoger een talud wordt opgezet hoe groter de kans op
afglijden van het talud. De stabiliteit hangt ook af van de grondsoort, de grondwaterstand, de
diepte van de ontgraving en het al dan niet toepassen van tussenbermen.
In Figuur 4-3 wordt het basisprincipe van de stabiliteitscontrole van taluds schematisch
aangegeven. De berekeningsmethode wordt uitvoerig behandeld in het "Handboek
Constructieve Waterbouw", deel 2 "Materiaal, Grond, sterkte".
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• Figuur 4-3 Het principe van een glijvlakberekening

Bemaling

Tegenwoordig is een bemaling steeds vaker niet meer mogelijk vanwege de nadelen. Deze
nadelen zijn:
• Bemalingsvergunningen worden meestal maar voor één jaar verstrekt, hetgeen te kort is
voor de meeste grote waterbouwkundige projecten.
• Soms is er vervuild grondwater. Dit mag niet zomaar geloosd worden.
• Door bemalingen kan de grond gaan zetten, hetgeen leidt tot problemen bij bestaande
funderingen.
•
Eventuele houten funderingen kunnen gaan rotten.
Een goed voorbeeld van de gevolgen van de grondzetting is zichtbaar in onderstaand figuur.

• Figuur 4-4 Hoekverdraaiing van woonhuis door bemaling van nabijgelegen bouwput

Bij de bouw van het aquaduct voor de kruising van de A4 met de Haarlemmermeer Ringvaart, is
de ringvaart tijdelijk omgeleidt en is het aquaduct in-situ gebouwd. Door de bemaling voor de
bouwput (ter plaatse van de bomenrij aan de horizon in Figuur 4-4) is de dijk van de ringvaart
gezakt waardoor er zettingen zijn ontstaan. De rotatie van 1 op 10 is vele malen groter dan de
nu geldende norm ( 1 op 300 ).
Indien er dergelijke bemalingsproblemen zijn, kan er gedacht worden aan:
• retourbemaling
• ondoorlatende schermen
Bij retourbemaling wordt het opgepompte water verderop in de grond teruggebracht om daar de
grondwaterstand weer omhoog te brengen. Daartoe worden de afvoerleidingen aangesloten op
putten met filters, via welke het opgepompte water weer in de grond wordt geïnjecteerd op enige
afstand van het werk. Opgemerkt wordt dat retourneren altijd een zwaardere bemaling betekent.
Hoe kleiner de afstand tussen de bemaling en de retourbemaling, hoe meer er moet worden
gepompt.
Men kan ook ondoorlatende schermen maken. Bijvoorbeeld cement-bentoniet schermen of
gewoon stalen damwanden. Deze moeten dan tot in een van nature aanwezige slechtdoorlatende laag reiken.
In principe kennen we twee soorten grondwater: Freatisch- en spanningswater. Bij de eerste
soort is er een vrije waterspiegel in een doorlatend pakket, bij de tweede is er een met water
gevuld doorlatend grondmassief opgesloten tussen twee slecht doorlatende lagen. De
stijghoogte van het grondwater in het massief reikt tot boven de onderzijde van de bovenste
"ondoorlatende" laag.
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Afhankelijk van de grond- en grondwatergesteldheid waarin de bouwput wordt gemaakt, wordt er
gekozen uit twee soorten bemaling:
•
Freatische (oppervlakte) bemaling: het verlagen van de freatische lijn tot circa 0,50 m
beneden de putbodem teneinde het kunstwerk in den droge te kunnen uitvoeren. De circa
0,50 m extra verlaging is nodig om geen verweekt werkterrein te hebben (ook opvriezen kan
een rol spelen), om zware neerslag te kunnen accumuleren en om bij uitval van een van de
pompen niet direct de put "onder water" te hebben.
•
Spanningsbemaling:
het voorkomen van opbarsten van de putbodem indien zich daaronder
een slecht doorlatende laag bevindt. Indien de stijghoogte in een hieronder gelegen
watervoerend pakket niet voldoende wordt verlaagd door de zogenoemde
spanningsbemaling (het betreft hier immers spanningswater) dan wordt de bodem van de
put omhoog gedrukt omdat door de ontgraving de bovenbelasting is verminderd.
In bepaalde bodemprofielen kan het, mede afhankelijk van de bouwputdiepte, nodig zijn de
freatische lijn te verlagen tot onder de bouwputbodem en tevens een spanningsbemaling toe te
passen onder een slecht doorlatende laag, waarvan de bovenzijde dan op enige diepte beneden
de putbodem ligt.
De bemaling moet zorgen voor de verlaging van de stijghoogte en de waterspanningen nabij de
taluds, teneinde taludinstabiliteit te voorkomen.
In verband met de bedrijfszekerheid wordt meestal voorkeur gegeven aan meerdere kleine
infiltratieputten (orde 10 m3/uur) boven enkele grote (in de orde van bemalingsputten, zeg

60 m3/uur). Ontwerp, installatie en exploitatie dienen zeer zorgvuldig te geschieden. Zo kan bij
beluchting van het systeem ijzer-uitvlokking (verstopping) bij de filters optreden. Ook kunnen de
infiltratiefilters "verstopt" raken door de afzetting van gasbelletjes (methaangas, eerst opgelost in
het grondwater, vormt na opgepompt te zijn, dus bij lagere druk, belletjes).
In het "Handboek Constructieve Waterbouw" deel 3 "Hulp- en deelconstructies, bemaling", wordt
aangegeven hoe in een voorontwerp de bemaling kan worden berekend.
Alternatieven

op de bouwput

De twee voornaamste redenen om niet een bouwput, maar een bouwkuip of een andere
bouwwijzen toe te passen, zijn:
• Bouwputten hebben een groot ruimtebeslag. Dit speelt vooral in stedelijke- en
industriegebieden, bij natuurgebieden of wanneer direct naast een bestaand kunstwerk moet
worden gebouwd. (bijvoorbeeld wanneer de schutcapaciteit van een schutsluis te klein is
geworden en een tweede sluis moet worden gebouwd.)
• De eerder genoemde bezwaren van een grondwaterstandsverlaging. Dit kan leiden tot een
opzet waarin bemaling geheel of gedeeltelijk wordt vermeden of de gevolgen daarvan
worden beperkt (retourbemaling).
Naast deze twee punten kunnen, afhankelijk van de situatie, bij de bouw nog meerdere eisen en
rol spelen, zoals bijvoorbeeld:
• Zo goed mogelijk gaande houden van het verkeer. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door
tijdelijke wegomleggingen rond de bouwplaats, maar dit is niet altijd mogelijk. Dan zullen
mogelijk tijdelijke bruggen over de bouwplaats worden gelegd of een bouwwijze worden
gekozen die het maaiveld niet of slechts kort beroert.
• Beperken van geluids- en trillingsoverlast (door bijvoorbeeld het heien van damwanden) voor
de omgeving; diepwanden in plaats van damwanden is dan één van de mogelijkheden.
• Beperken van vervormingen van de ondergrond, die de draagkracht van de fundering van
nabijgelegen constructies nadelig kunnen beïnvloeden. Dit kan leiden tot zwaardere
damwanden langs bouwkuipen dan nodig uit sterkte-overwegingen (een zwaardere
damwand betekent kleinere uitbuigingen en daarmee minder vervormingen van de grondslag
onder de fundering van belendende percelen). Ook kan men toepassing van diepwanden of
betonnen boorpaalwanden overwegen, die immers een grotere buigstijfheid hebben dan
stalen damwanden.
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4.2 Bouwkuip
Algemeen
Een van de meest toegepaste alternatieven op de bouwput is de bouwkuip. Deze is bestaat uit
verticale wanden (meestal verankerde of gestempelde stalen damwanden) en een horizontale
afsluiting (meestal een vloer van onderwaterbeton verankerd aan trekpalen zoals in onderstaand
figuur of een afsluitende grondlaag zoals in Figuur 4-7).

definitieve
groutanker

+
damwand

A

paal

B

A

onderwaterbeton
B Toename momenten na
droogpompen

• Figuur 4-5 Damwandkuip mei onderwalerbelonnen vloer

De voordelen zijn het kleine ruimtebeslag en het uitsparen van een bemaling. Het nadeel is de
hogere kosten dan bij een bouwput.
Werkwijze
De volgorde van uitvoering is:
• Heien van de damwandschermen.
• Indien gebruik van (grout)ankers: kleine ontgraving.
• Plaatsen (grout)ankers of stempels.
• Ontgraven van de grond tussen de wanden (waarbij het grondwaterniveau in de put
gehandhaafd blijft).
• Het door het water heen heien van palen.
• Het storten van de onderwaterbetonnen vloer.
• Leegpompen van de kuip.
• Maken van de eigenlijke gewapend betonconstructie.
De bouwkuip bestaat uit verschillende deelconstructies die hieronder kort worden behandeld.
Voor meer gegevens over de dimensionering, zie: "Handboek Constructieve Waterbouw", deel 3
"Hulp- en deelconstructie".
Verticale wand (damwand):
De verticale wand bestaat meestal uit damwanden en soms uit combiwanden of diepwanden.
De damwand wordt tijdens de ontgraving uitsluitend belast door de horizontale korreldrukken,
waarbij zij aan de bovenzijde is opgelegd op de stempels (of groutankers) en aan de onderzijde
in de grond. Na het leegpompen moet bij het aldus ontstane momentenvlak worden opgeteld het
vlak veroorzaakt door de waterdruk (zie Figuur 4-5, rechts).
Voor de waterdruk is de damwand opgelegd op de stempel en is gedeeltelijk ingeklemd aan de
bovenzijde van het onderwaterbeton (ca. 0,20 m onder het bovenvlak van de vloer). De mate
van inklemming hangt af van de passieve gronddrukken beneden dit draaipunt, maar 2/3 van de
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waarde van een volkomen
d imensioneringsberekening.

inklemming is een redelijke aanname voor een eerste

Naast de trekpalen worden soms ook de damwanden beschouwd als elementen voor het
opnemen van trekkrachten veroorzaakt door de opwaartse waterdrukken tegen de
onderwaterbetonnen
vloer (het aantal trekpalen kan dan worden verminderd). De damwanden
worden daartoe voorzien van opgelaste stalen nokken voor de overdracht van dwarskrachten
vanuit het onderwaterbeton.

Ankers:
De (grout)ankers worden als regel na een geringe ontgraving juist boven het grondwaterniveau
aangebracht.
Stempels:
In de meeste gevallen worden stempels toegepast. Deze worden los tussen de gordingen
gehangen. Stempels zijn goedkoper dan ankers en kunnen worden hergebruikt, maar kunnen
wel bij de bouw in de weg zitten.
Stempels en ankers kunnen niet alleen worden aangebracht boven het waterniveau maar ook
op lagere niveaus, zodat meervoudig gesteunde damwanden ontstaan, die een lichter profiel
vereisen. De lager gelegen stempelramen worden dan aangebracht naarmate het waterniveau
in de kuip wordt verlaagd. Dit systeem kan aantrekkelijk zijn voor diepe bouwkuipen (o.a. voor
die van de Willemsspoortunnel).
Palen:
Meestal worden geprefabriceerde voorgespannen betonpalen toegepast, welke over de hoogte,
waarover zij in het onderwaterbeton worden opgenomen, zijn gebouchardeerd of voorzien van
ribbels voor een betere dwarskrachtoverbrenging.
Daarnaast wordt ook regelmatig vibro-combinatie palen toegepast. Deze palen worden gemaakt
door een gat te boren, een prefab gewapend betonnen kern in het gat te hangen en de ruimte
tussen prefab kern en de grond met een grout op te vullen. Door de ruwe wand van het boorgat
ontstaat een goede wrijvingsoverdracht.
In de bouwputten op en nabij de Potsdamer Platz in Berlijn zijn geboorde palen van kleine
diameter toegepast in verband met de grote vereiste lengte in een grondslag die heien uiterst
moeilijk maakt. Boorpalen worden in Nederland ook regelmatig toegepast, vooral als men
heioverlast wil voorkomen.
De palen moeten niet alleen gedimensioneerd worden voor de trekkrachten tijdens de
bouwfase, maar ook voor de belastingen die op de definitieve betonconstructie werken in de
gebruiksfase. In dit verband wordt opgemerkt dat de onderwaterbetonnen vloer zeker niet
waterdicht is (door onvolkomenheden en eventuele scheuren in dit ongewapend massief) en dat
men er daarom rekening mee moet houden dat direct onder de constructievloer de volledige
opwaartse waterdruk aanwezig is. Vandaar dat eerder is gesteld dat de paalkoppen van beton
worden ontdaan ("gesneld") en de paalwapening in de constructievloer wordt gestort. Op deze
manier ontstaat een trekvaste verbinding tussen de paal en de hoofdconstructie.
Horizontale afdichting:
De gemakkelijkste oplossing voor een horizontale afdichting is een afsluitende grondlaag (klei of
veen). Het lekwater wordt dan tijdelijk of permanent bemalen. Voorbeelden van permanente
constructies met bemaling zijn NS Station Rijswijk, Parkeergarage Alkmaar en de toeritten van
de Tunnel tussen Dordrecht en Zwijndrecht (16 m waterstandsverschil!). Indien er geen
afsluitende laag aanwezig is, of (permanente) bemaling tot problemen leidt is een
onderwaterbetonvloer één van de overige mogelijkheden.
Onderwaterbetonvloer:
De dikte van de onderwaterbetonvloer bedraagt tenminste 1,0 m, teneinde ongelijkmatigheden
van de ontgraven bodem en onzekerheden omtrent de juiste ligging van het bovenvlak te
kunnen opvangen. Het geheel geschiedt immers onder water, waar ook het aanbrengen van het
beton niet onder ideale omstandigheden geschiedt (trillen en afwerken is er niet bij). Na het
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droogpompen worden de hoogste punten weggehakt en de gehele vloer vlak afgewerkt met
vulbeton alvorens de eigenlijke vloer te maken. De boven het vulbeton uitstekende paal koppen
worden van beton ontdaan, waardoor de paalwapening in de constructievloer wordt opgenomen.
Bij grote verticale trekkrachten worden geen trekpalen maar trekankers gebruikt.

Dubbele grond- en waterconstructie
In wezen wordt de grond- en waterkerende constructie twee maal gebouwd: éénmaal in de vorm
van de kuip, daarna als definitieve constructie. Twee keer omdat de kuip als regel niet
voldoende wordt geacht om als blijvende, duurzame constructie te fungeren.
Het een en ander betekent dan ook dat de voordelen (beperkte ruimte, geen bemaling) staan
tegenover aanzienlijk hogere kosten. Zo liggen de extra kosten voor de uitvoering in een
dergelijke bouwkuip t.o.v. die in een bouwput (taluds, bemaling) voor de open afrit van een 2x3strooks autotunnel (28 m tussen de wanden) in de orde van 25%. De methode is overigens
geschikt voor veel soorten kunstwerken: sluizen, gesloten tunnelprofielen, gemalen etc.
In sommige gevallen kunnen de kosten worden gedrukt door de damwanden terug te winnen
door ze na voltooiing van de definitieve constructie te trekken. Dit lukt niet altijd als de
damwanden zijn gebruikt als trekelementen voor de opwaartse waterdrukken tegen de vloer. De
opgelaste stalen dwarskrachtnokken maken namelijk het trekken veel moeilijker.
Tegenwoordig wordt steeds meer geprobeerd de tijdelijke constructie op te nemen in de
uiteindelijke constructie. Dit geldt bijvoorbeeld voor (betonnen) damwanden en diepwanden.
Daarnaast wordt er soms gestreefd naar het wapenen van de onderwaterbetonnen vloer. Deze
vloer kan dan in de definitieve constructie worden opgenomen, waardoor de later te maken
constructievloer kan vervallen. Tot nog toe is dit alleen gedaan voor kunstwerken met geringe
diepte (kleine opwaartse waterdrukken). Dat dit systeem nog niet is toegepast voor grotere
waterdrukken heeft te maken met twijfels aan de kwaliteit. Een hoogwaardige constructie onder
water maken is moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan slibinsluitingen, overal goed beton om de
wapening, etc.
Men kan in plaats van een stalen damwand ook een diepwand of een betonnen boorpalenwand
te maken. De later te maken constructieve betonwand is dan niet meer nodig. Wel een
afwerkwand omdat een diep- of boorpalenwand niet vlak is (alleen diepwanden met
prefabpanelen zijn redelijk vlak). De combinatie van "stijve" diepwand met "slappe" groutankers
is echter niet gelukkig: bij toenemende "stempelkrachten" (ontgraven en water in de kuip
afpompen) zullen de ankers relatief veel vervormen en zal de diepwand ter plaatse van de
gedeeltelijke inklemming bij de vloer een te grote hoekverdraaiing ondergaan en dus "kraken".
Een combinatie met stijvere stempels is beter. In de definitieve fase moet de stempelfunctie dan
worden overgenomen door een dak of vloer (niet mogelijk bij een open bak constructie zoals
een sluis, wel bij een kokerprofiel of bij bijvoorbeeld een pompenhuis).
Alternatieve

bouwkuipen

In het bovenstaande is uitgegaan van een onderwaterbetonnen vloer verankerd aan trekpalen.
Het is echter ook mogelijk een damwandkuip met een onverankerde onderwaterbetonnen vloer
toe te passen. De vloer moet dan wel voldoende gewicht hebben om opbarsten te voorkomen.
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grondwaterspiegel

• Figuur 4-6 Damwandkuip met onverankerde onderwaterbetonvloer (gewichtsvloer)

Als de onderzijde van de definitieve constructie is geprojecteerd op een afstand H beneden de
grondwaterspiegel, dan wordt de dikte van de onderwaterbetonen vloer D als volgt bepaald uit
verticaal evenwicht:

waarin:

n

Yw
Yb

=
=

veiligheidscoëfficiënt
volumegewicht water (10)
volumegewicht beton (ca. 22)

=

[-]
[kN/m3]
[kN/m3]

Nemen we voor n een waarde van 1,1 dan volgt daaruit een dikte D = H. Ten opzichte van een
vloer verankerd aan trekpalen zal dit leiden tot hogere kosten, zeker bij kunstwerken waarvan
het bodem vlak van de definitieve constructie op grotere diepte ligt. De hoge kosten ontstaan
door de dikke onderwaterbetonvloer, de diepere ontgraving en de, als gevolg daarvan, langere
en zwaardere damwandprofielen. Om deze reden wordt een onderwaterbetonvloer nagenoeg
altijd verankerd, zelfs bij niet al te grote putdiepte. Bovendien moet worden nagegaan of het
kunstwerk zelf niet opdrijft (het is nu niet verankerd aan trekpalen). Een remedie voor dit laatste
zou kunnen zijn verankering van de constructievloer aan de onderwaterbetonvloer.
Een gelukkige omstandigheid, die zich in Nederland en elders wel eens voordoet, is het
aantreffen van een goed afsluitende kleilaag beneden de putbodem.

groutanker

-----..

_

damwand

A

damwand of
klei-cementscherm

B

• Figuur 4-7 Het gebruik van natuurlijke afsluitende lagen (A = bouwkuip, B = Bouwput)

In dat geval zijn de met A en B aangegeven oplossingen mogelijk voor het maken van ene
bouwput. Bij B kan met een lichter damwandprofiel (of een klei-cement-scherm van bijv. 0,08 m
dikte) worden volstaan en zijn geen groutankers (of stempels) nodig, waar als nadeel het grotere
terrein beslag tegenover staat. Het gewicht van de kleilaag en van de resterende grondlaag
erboven moet groter zijn dan de opwaartse waterdruk onder tegen de kleilaag. Vaak wordt
gewerkt met een veiligheid van 1,1 à 1,2. Enig waterbezwaar zal men houden omdat de kleilaag
nooit absoluut waterdicht is en bovendien gerekend moet worden op slotlekkage van de
damwanden en kwel door het klei-cement-scherm. Waar een groter ruimtebeslag geen rol
speelt is oplossing B wel eens gebruikt als definitieve constructie voor verdiepte wegen en
tunnelinritten (Drechttunnel) door het wegdek aan te brengen op de bodem van de afgraving. In
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dat geval komt men -als enige uitzondering in deze paragraaf- tot goedkopere bouwmethoden
dan bij een bouwput: er behoeft immers geen definitieve gewapend betonnen bakconstructie
verankerd aan trekpalen te worden gebouwd.
In principe kan men de slecht doorlatende laag ook kunstmatig creëren door het via
injectielansen aanbrengen van een horizontale injectielaag (dikte 1 à 1,50 m) tussen de

onderzijden van de damwandschermen.
Grove alluviale gronden kunnen worden geïnjecteerd met stabiele mengsels, gebaseerd op klei
en cement.
Voor middelfijn zand (k = 10-4à 10.5 mIs) worden gels gebaseerd op waterglas gebruikt.
Door de relatief hoge kosten van de injectie zal men proberen het oppervlak te beperken en
krijgt men oplossingen, die op die van Figuur 4-7A lijken, zij het dat de injectielaag even links
van de damwand stopt en de laag naar verhouding dunner is dan het hier getekende kleipakket.
Ook bij de injectielaag zal men op kwel moeten rekenen.
De keuze tussen de oplossing met onderwaterbeton en die met een injectielaag hangt meestal
van de kosten af. Er geldt normaliter:
• de injectielaag kan zowel goedkoper als duurder zijn dan de onderwaterbetonvloer + palen
• zowel de lengte als het profiel van de damwand zijn ongunstiger bij de injectielaag dan bij de
onderwaterbetonvloer (vanwege de stempelwerking)
Hierdoor geldt dat in de meeste gevallen de injectielaag duurder is.
Om aan bovenstaande ongunstige factoren tegemoet te komen is de groutboog ontwikkeld.
Uitgangspunt hierbij is dat de grout-injectielaag een boogvorm krijgt en dus een stempelkracht
kan uitoefenen, met als gevolg een vermindering van zowel lengte als zwaarte van de damwand.
Vooralsnog zijn projecten met deze groutboog minder geslaagd te noemen. Het concept
verdient echter zeker herkansingen.

4.3 Vliesconstructie
Een andere kunstmatige bodemafsluiting is de vliesconstructie voor verdiepte wegen en
tunnelafritten .

• Figuur4-8 Vliesconstructie

In een cunet wordt een vlies van p.v.c. of polyetheen (dikte bijv. 1,0 mm) aangebracht en
vervolgens afgedekt met een zandlaag waarop het wegdek wordt aangebracht.
Een drainagesysteem zorgt ervoor dat de waterstand boven het vlies (neerslag, eventueel
lekwater) op ruim 1 m beneden de verharding blijft. Het vlies kan in den droge worden
aangebracht, maar indien een bemaling met het oog op de omgeving niet is toegestaan, kan dit
ook in den natte geschieden. Het cunet wordt dan gebaggerd, waarbij in het cunet een
waterstand gelijk aan het grondniveau wordt gehandhaafd. Na het afzinken van het vlies op de
bodem en de taluds wordt de grondaanvulling aangebracht, waarna de grondwaterstand boven
het vlies verlaagd kan worden. Ook hier geldt weer dat de gronddekking op het vlies zwaar
genoeg moet zijn om de opwaartse waterdruk te weerstaan (veiligheid 1,1 à 1,2).

4.4 Wanden-dak methode
Deze methode is ontwikkeld voor de metrobouw in steden (Milaan). Bij de wanden-dakmethode
(Eng: cut and cover) worden diepwanden gemaakt vanuit een ondiepe ingraving. De
diepwanden worden afgedekt door een gewapend betonnen dakplaat, die ter plaatse wordt
gestort.

§4-95

Daarna kan het straatniveau worden hersteld en weer in gebruik worden genomen. Onder het
dak kan worden ontgraven en eenmaal op diepte gekomen kan de vloer worden gestort.

H

Volgorde:
1 - ontgra ven
2 - diepwanden maken
3 - dakplaat maken
4 - ontgraving 1 aanvullen
5 - ontgraven (onder luchtdruk)
6 - vloer maken (onder luchtdruk)

• Figuur 4-9 Wanden-dak methode

De grondwaterstand kan in de bouwfase op twee manieren worden verlaagd:
1. Wanden in afsluitende grondlaag (indien aanwezig)
2. Werken onder luchtdruk
Indien er een waterafsluitende grondlaag is, is het gebruik hiervan sterk aan te bevelen. Men
hoeft dan niet onder luchtdruk te werken. Deze methode is toegepast voor de in de oever
gebouwde gesloten gedeelten van de Drechttunnel.
Als er geen afsluitende grondlaag is dan kan er onder de dakplaat met luchtdruk worden
gewerkt (Poverdruk = Pgoondwater = r"H ""lOH , zie Figuur 4-9). Via een plaatselijke luchtsluis zullen
personeel, materialen en materieel in- en uitgeschut moeten worden.
De voordelen van de wanden-dak methode zijn niet alleen het vermijden van bemaling en het
geringe ruimtebeslag, maar ook het zeer vroegtijdig weer in gebruik kunnen nemen van het
terrein boven de tunnel.

4.5 Pneumatisch caisson
Ook pneumatische caissons behoren tot de bouwwijzen, waarbij een bemaling wordt vermeden
en het ruimtebeslag klein is. De methode is toegepast voor de metrolijn in Amsterdam, maar is
ook overwogen voor één van de varianten van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en
wel als fundering voor de in de oevers geprojecteerde scharnieren voor de sectordeuren. Voorts
is hij gebruikt voor de kleine schutsluis van Almere en is voorzien voor de hoofden van nog te
bouwen schutsluizen.
Ook als er voldoende ruimte is kan er voor een caisson worden gekozen. Bijvoorbeeld als de
bodem van de constructie dermate diep komt te liggen dat een bemaling of een
onderwaterbetonvloer met trekpalen geen reëel alternatief meer is. Zo is voor de
ontvangstschacht van de Westerscheldetunnel gekozen voor een 20 m hoog caisson van
20.000 ton.
Een caisson wordt op het maaiveld gebouwd. Door ondergraven zakt hij langzaam weg totdat de
gewenste diepte is bereikt. Het ondergraven geschiedt vanuit de werkkamer. Deze werkkamer
wordt onder een dusdanige luchtoverdruk gehouden, dat het grondwater niet kan binnendringen.
De werkkamer is daartoe bereikbaar via een niet getekende luchtsluis. Om de grondwrijving
tijdens het zakken te beperken steken de snijranden die de werkkamer omsluiten iets buiten het
profiel van de opbouw uit.
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eventuele leiding

'--------

werkkamer

• Figuur 4-10 Pneumatisch caisson

Teneinde de wrijving verder te beperken wordt wel eens bentonietspoeling toegevoegd via
geperforeerde leidingen. Het gewicht van het caisson moet groter zijn dan de opwaartse
waterdruk tegen de onderzijde van de "luchtbel" in de werkkamer. Eenmaal op diepte gekomen
wordt de werkruimte gevuld met beton teneinde een goede fundering te krijgen.

• Figuur 4-11 Ontvangstschacht van de Westerscheldetunnel als caisson tijdens bouw op het maaiveld
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4.6 Boortunnel
Algemeen
Het grote voordeel van een boortunnel is dat het ruimtebeslag op het maaiveld nihil is, behalve
ter plaatse van de begin- en eindschacht. Daarbij komt dat de grondwaterstand niet verlaagd
hoeft te worden. Wel moet rekening worden gehouden met zettingen ter plaatse van het
maaiveld.
Het boren van een tunnel is een methode die zowel geschikt is voor stedelijke tunnels als voor
oeververbindingen. Aanvankelijk werd deze methode als minder geschikt beoordeeld voor
Nederlandse omstandigheden. Door de geslaagde uitvoering van de Tweede Heinenoordtunnel
(alleen kleinverkeer), is deze opinie volkomen veranderd.
Op dit moment (anno 2001) zijn er veel boortunnels in uitvoering ( Botlektunnel, Sophiatunnel,
Tunnel onder het Pannerdens Kanaal, Westerscheldetunnel en de Groene Harttunnel)
Alleen de laatste bestaat uit één tunnelbuis. De anderen bestaan uit twee buizen.
Opvallend is dat met uitzondering van de Westerscheldetunnel sprake is van spoortunnels; de
ronde vorm sluit redelijk aan bij het profiel van vrije ruimte voor deze vervoersvorm.
Bij verkeerstunnels is dit veel minder het geval en is er dus een inefficiënt ruimtegebruik.
Naast de hierboven genoemde projecten in uitvoering worden voorbereidingen getroffen voor
andere projecten, zoals de Noord-Zuid lijn in Amsterdam en het OlS, het Ondergronds logistiek
Systeem, waarmee de bloemenveiling van Aalsmeer een rechtstreekse verbinding krijgt met de
luchthaven Schiphol.
Zinktunnels zijn als oeververbinding voor auto-verkeer in de meeste gevallen veel goedkoper. Bij
het passeren van gebouwen (Noord-Zuid lijn Amsterdam) of het passeren van grote industriële
kabels en leidingen straten (Botlektunnel) worden zinktunnels aantrekkelijker. Bij een boortunnel
dient men zich goed te realiseren dat de te treffen maatregelen bij calamiteiten bij het werken op
grote diepte uitermate kostbaar en tijdrovend zijn. Recente problemen bij de Kanaaltunnel, de
tunnel onder de Grote Belt en de Tweede Heinenoordtunnel zijn daarvan leerzame voorbeelden!
Bij de uitvoering van de Tweede Heinenoordtunnel is zeer veel onderzoek verricht naar alle
aspecten die samenhangen met het boren. Van de resultaten is uitvoerig verslag gedaan in
"Monitoring bij de tweede Heinenoordtunnel" een uitgave van COB, het Centrum Ondergronds
Bouwen.
Er zijn verschillende boormethoden:
• vloeistofschild (oftewel: hydroschild of slurryschild)
• gronddrukschild (oftewel: EPB of Earth Pressure Balance)
• doorpersen
• overige
Vloeistofschild
Bij de methode met een vloeistofschild zit er tussen het boorfront en de tunnelboormachine een
steunvloeistof. Deze steunvloeistof bestaat uit water met bentoniet (klei). Hierin draait een
graafrad, die steeds een dun laagje van het boorfront afschraapt. Hierdoor komt er steeds meer
grond in de steunvloeistof terecht, die daarom constant gezuiverd moet worden. Hiervoor zijn
zeer lange aan- en afvoer leidingen nodig naar de zand-bentoniet scheidingsmachine.
De vloeistofdruk q moet ruim groter zijn dan de grondwaterdruk p: (q > p + 30 kPa ) om er voor te
zorgen dat het boorfront niet instort (blow-in), want dan komt het graafrad vast te zitten en daalt
het maaiveld. Maar de vloeistofdruk mag ook niet groter zijn dan de verticale gronddruk (q < (J",.),
want dan barst de grond boven de tunnel op (blow-out) en valt de steundruk weg. In dat geval

ontstaat er vanzelf weer evenwicht, tenzij men (eigenwijs) door blijft gaan met de steundruk op
te voeren.
Tijdens het graven zet de machine zich af tegen de reeds gebouwde tunnel met behulp van
vijzels. Als de vijzels ver genoeg zijn uitgezet, kan een nieuwe tunnelring worden opgebouwd
met prefab tunnelelementen die met treintjes worden aangevoerd.
PRINCIPE BCORSYSTEW SCHILDMETHODE

1 U:V[l DETECTOR
2 WATERPOMP
.3 AFSLUITER

11 VOORRMOBAK
12 ZANDAFVOER
1 J CENTRIFUGE

4 WATERPOMP
LEVEL DETECTOR
6 VOORRAADIlAl<

14 LEVEL DETECTOR
15 OPSLAGTANK
16 SLURRY-POM?

5
7

AFSCH[IDINGSSYSTEEM

17

MENGINSTALLATIE

8 PIJP-LEIDINGEN

18 DOSERING

9

19

TRANSPORT

20

BENTONIET-OPSLAG

AFSlUITER

10 SLURRY-POMP

SCHROEF

• Figuur 4-12 Vloeistofschild Tunnelboormachine

Gronddrukschild
De methode met het gronddrukschild is bijna hetzelfde als de methode met het vloeistofschild.
Alleen wordt nu niet het boorfront met een vloeistof ondersteund, maar door het (vrijwel dichte)
graafwiel zelf. De grond die afgeschraapt is komt via gaten in het graafwiel achter in een
graafkamer terecht.

• Figuur 4-13 Gronddrukschild Tunnelboormachine met diagonale avegaar

Het moeilijke is om de grond met een wormwiel (avegaar) uit de graafkamer te halen, zonder
dat er teveel grondwater via het wormwiel de tunnelboormachine inkomt. Vooral bij zandlagen is
dit een probleem die men met schuimmiddelen probeert op te lossen. Deze schuimmiddelen
moeten dan wel biologisch afbreekbaar zijn, omdat men anders erg veel verontreinigde grond
krijgt.
Het voordelen van deze methode is dat er geen zand-bentoniet scheidingsinstallatie nodig is en
dat de grond niet via leidingen, maar via een transportband kan worden afgevoerd. Het nadeel is
dat de gronddrukken meer fluctueren en groter zijn. Hierdoor zal de tunnelboormachine
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zwaarder en dus duurder zijn. Een gronddrukschild
vloeistofschild drukgestuurd .

werkt namelijk volumegestuurd

en een

Doorpersen
Een methode die een zekere gelijkenis heeft met de schildmethode, waar het geheel
ondergronds werken betreft, is het doorpersen. Bij deze methode wordt het gehele tunnelprofiel
in ringen naar voren geperst (en niet opgebouwd uit segmenten). Dit wordt veel toegepast voor
leidingen en kabelkokers. Deze methode wordt hier verder niet behandeld.
Overige methodes
Er zijn nog vele andere boormethodes. Sommige zijn alleen geschikt voor boren boven de
grondwaterstand, zodat het boorfront veel minder of zelfs niet ondersteund hoeft te worden.
Deze methodes werden soms ook gebruikt voor het boren onder het grondwaterpeil. Men moest
dan wel het grondwater buiten houden door een overdruk in de tunnel boormachine. Er is dan
een luchtsluis nodig. Het werken onder luchtdruk is gevaarlijk en kostbaar (tijdverliezen bij in- en
uitschutten). Vandaar dat tegenwoordig wordt gewerkt met methodes met een gesloten schot
zoals bij het vloeistofschild of het gronddrukschild.
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5. Bouwmethode:

grootschalige

prefabricage

5.1 Inleiding
Algemeen
Bij grootschalige prefabricatie worden grote delen van het kunstwerk (of de gehele constructie)
elders onder geconditioneerde omstandigheden (in den droge) geprefabriceerd, waarna deze
delen drijvend worden vervoerd en op de definitieve locatie worden geïnstalleerd en onderling of
met andere constructies worden verbonden.
De prefabricage kan bijvoorbeeld geschieden in een bouwdok, een bestaand scheepsdok, een
scheepshelling of op een nabij de oever gelegen bouwterrein. Een bouwdok is een aan een
nabij de waterloop gemaakte tijdelijke bouwput, waar de kunstwerkonderdelen worden gemaakt
en daarna (drijvend) worden vervoerd naar de vaste locatie van het kunstwerk. Een bouwdok is
(financieel) aantrekkelijk indien slechts weinig ruimte beschikbaar is op de vaste locatie of indien
hier gevreesd moet worden voor schadelijke gevolgen van de bemaling.
Bij het drijvend vervoer wordt geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van het drijfvermogen van
de elementen. Bij gedeeltelijk gebruik (dus wanneer het drijfvermogen van de elementen niet
toereikend is) kan worden gedacht aan extra drijfvermogen door pontons of bakken. Voorts is
het mogelijk elementen te vervoeren op al dan niet afzinkbare stalen bakken en afzinkbare
transportschepen.
Het installeren, bijvoorbeeld het plaatsen op de bodem, kan bij zelfdrijvende elementen
geschieden door het aanbrengen van ballast. Vaak wordt daarvoor water gebruikt, dat snel kan
worden ingelaten. Hierdoor wordt de duur van de operatie verkort en de hinder voor bijvoorbeeld
de scheepvaart gezien beperkt. Later wordt de tijdelijke waterballast vervangen door definitieve
ballast (bijvoorbeeld beton of grind). Bij extra drijfvermogen tijdens het transport in de vorm van
bakken of pontons kan worden overwogen het element (dat dan niet geheel zelfdrijvend is) af te
lieren ten opzichte van de pontons.
Het onder water koppelen met andere constructies kan betrekking hebben op van te voren in de
oever gebouwde, dus niet geprefabriceerde, gedeelten (bijvoorbeeld de landgedeelten en open
afritten van tunnels) maar ook met de andere geprefabriceerde elementen.
Het bekendste voorbeeld van grootschalige prefabricage is de zinktunnel, zie paragraaf O.
De zinktunnel is een constructie die geheel onder water verdwijnt. Er zijn ook constructies
waarvan een gedeelte boven water blijft, zoals de pijlers van de stormvloedkering in de
Oosterschelde en de pijlers van de Willemsbrug in Rotterdam.
Grootschalige prefabricage wordt vaak toegepast, onder andere voor:
• zinktunnels
• kademuren opgebouwd uit caissons.
• doorlaatcaissons en dichte caissons voor de afsluiting van getijde-wateren.
• caissons voor de bouw van havendammen (waaronder de havens in Normandië voor de
invasie in 1944).
• pijlers voor stormvloedkeringen en bruggen.
• andere onderdelen van stormvloedkeringen, zoals de drempels van de stormvloedkering
(storm-surge barrier) in de Theems en de dorpelbakken van de Oosterschelde.
• constructies voor buitengaatse olie- en gasexploratie en -winning.
• bruggen (Zeelandbrug, Bahrain, Grote Belt I Store Belt)
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Daarnaast biedt grootschalige prefabricage mogelijkheden
• zwevende tunnels en onderwaterbruggen.
• turbine-huizen en doorlaatsluizen voor getijdecentrales.
• de verlenging van bestaande schutsluizen.
• stuwen.
• etc.

onder andere bij:

Zinktunnel
Een typisch Nederlandse methode om een tunnel te maken is het afzinken van tunnel
elementen. De tunnelelementen worden in een bouwdok, vaak een bouwput, in den droge
geprefabriceerd. Ieder element is een lang stuk tunnel (bijvoorbeeld 100 tot 250 m lang) dat na
voltooiing aan beide uiteinden wordt afgesloten door tijdelijke waterdichte schotten. Op deze
manier ontstaan grote "holle dozen", die dusdanig zijn gedimensioneerd, dat ze na het vullen
van het bouwdok met water en het beëindigen van de bemaling drijvend kunnen worden
vervoerd. Bij voorkeur met een klein vrijboord, zodat later weinig ballast nodig is. Voor het
transport moet de afsluitdam worden weggebaggerd, of -indien het dok daarmee is uitgerust- de
dokdeur worden geopend.
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• Figuur 5-1 Bouwlocaties van een gezonkentunnel

Gelijktijdig met de elementen worden op beide oevers de landgedeelten (open afrit plus aanzet
gesloten tunnel) in den droge gebouwd. Afhankelijk van de situatie kan dit op beide oevers in
bouwputten of bouwkuipen geschieden. Deze bouwfase is niet aangegeven in bovenstaand
figuur. Wel de daarop volgende fase, waarin tussen de landgedeelten dwars over de waterweg
een zinksleuf is gebaggerd.
Sleepboten vervoeren element na element vanuit het bouwdok naar de definitieve locatie. Hier
worden de elementen geballast (water in tanks, welke zich in het inwendige van een element
bevinden) waardoor ze naar de bodem zinken. Ze worden nauwkeurig op hun fundering
geplaatst en gekoppeld met de op de oever gebouwde aanzet van de gesloten tunnel of een
voorgaand element. Het afzinken dient beheerst en plaatsvast te geschieden. In het horizontale
vlak worden de elementen op hun plaats gehouden door een aantal, in verschillende richtingen
uitgebrachte, kabels welke zijn voorzien van lieren. Verticaal zakt het element na geballast te
zijn (waardoor het gewicht groter is geworden dan het opdrijvend vermogen) hangend aan vier
verticale kabels welke worden bediend door lieren, die zich bevinden op pontons die blijven
drijven.
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• Figuur 5-2 Afzinken met pontons en kabels

Nadat de elementen zijn geplaatst wordt de tijdelijke ballast (het water in de tanks) vervangen
door definitieve ballast: bijvoorbeeld een laag ongewapend beton aangebracht op de
constructievloer van de tunnelkoker. Op het ballastbeton wordt het wegdek of de rails
aangebracht. Het is overigens ook mogelijk de rails en de bielzen aan te brengen op een
steenslag-ballastbed, zoals dat buiten de tunnel op baanlichamen gebruikelijk is.
De kopschotten worden verwijderd, terwijl de zinksleuf wordt aangevuld totdat de
oorspronkelijke bodem van de waterweg is hersteld. Dit kan bijvoorbeeld geschieden door het
lossen van de specie, die eerder is vrijgekomen bij het baggeren van de zinksleuf en tijdelijk is
opgeslagen in een onder- of bovenwaterdepot.
In Figuur 5-1 is het dok getekend in de onmiddellijke nabijheid van de tunnellocatie. De kosten
van het drijvend transport worden hierdoor verminderd, maar vaak zal er geen ruimte
beschikbaar zijn voor het dok of zal de bemaling van het bouwdok tot te veel schade leiden. In
die gevallen kan het dok op grote afstand worden geprojecteerd. Wel dient de aanvoerroute
over voldoende diepte te beschikken voor de tunnelelementen met hun bij voorkeur kleine
vrijboord (en dus grote diepgang). Ook moeten de afstanden tussen de pijlers van eventuele
bruggen en de breedte van eventuele schutsluizen het transport toelaten. Bij een beperkte
vaardiepte zijn er overigens oplossingsmogelijkheden. Een daarvan is het pas nabij de
tunnellocatie aanbrengen van het tunneldak zoals dit bij de tunnel onder de Noord in de A 15 is
geschied.
Extra eisen
Vooral bij grootschalige prefabricatie geldt dat de uitvoering een zeer grote invloed heeft op het
ontwerp. Zo gelden er een heleboel extra eisen bij grootschalige prefabricage:
• transport
u voldoende drijfvermogen
o stabiliteit tijdens het transport
o koppelingsvoorzieningen met andere elementen
• fundering
u aansluiting staalfundering of paal op prefab constructie
u opname eventuele horizontale krachten en trekkrachten
• bouwdok
o beschikbaarheid van, of ruimte voor, een bouwdok
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o

•

benodigde tijd voor de procedures voor het verkrijgen van de vergunningen voor de
aanleg van een bouwdok
o beschikbaarheid van dokken die gebruikt zijn voor eerdere werken (in het bouwdok bij
Barendrecht zijn de elementen voor zeven verschillende tunnels geprefabriceerd) of van
scheepsdokken.
o waterdiepte van de vaarroute tussen het dok en de definitieve locatie. (Zoals eerder
aangeduid zijn er varianten mogelijk om tegemoet te komen aan een te geringe diepte.
Men kan elementen niet geheel afbouwen, opdrijf-assistentie door pontons of stalen
bakken, etc.).
kosten van het transport (drijvend vervoer, afzinken en plaatsen), fundatie en bouwdok.

5.2 Transport
Het transport kan in twee typen worden verdeeld:
• (gedeeltelijk)(zelf)drijvend transport
• transport met hefschip
Zelfdriivend

transport

Gewicht en opdrijvend vermogen
Er is reeds onderscheid gemaakt tussen zelfdrijvende en niet-zelfdrijvende elementen alsmede
tussen elementen welke zich na ballasten geheel onder water bevinden en die welke in het
definitieve stadium nog gedeeltelijk boven de waterlijn uitsteken. In het onderstaande wordt de
relatie bepaald tussen het gewicht en de inwendige holle ruimte van een constructie die
zelfdrijvend wordt aangevoerd en geheel onder water verdwijnt. In dit geval een tunnel, waarvan
een schets in afgezonken toestand is gegeven in Figuur 5-3. De tunnel bevindt zich op de
bodem van de zinksleuf en is gefundeerd op onderspoelzand.

c

• Figuur 5-3 Afgezonkentunnel

Uitgangspunt voor het ontwerp is het benodigde profiel van vrije ruimte dat een oppervlak heeft
van H m . Daaromheen bevindt zich de gewapend betonconstructie (wanden, vloer en dak; bij
grotere tunnels ook nog vaak, de hier niet getekende, tussenwanden) met een oppervlak van
C m2. Het element wordt drijvend aangevoerd en vervolgens afgezonken met behulp van water
dat wordt ingelaten in ballasttanks in het inwendige van de tunnel. Is de tunnel eenmaal
gefundeerd op de laag onderspoelzand dan wordt de tijdelijke ballast vervangen door definitieve
ballast: een laag ongewapend beton met een oppervlak van B m2.
Indien we het gewicht van de tijdelijke waterdichte schotten aan de uiteinden van het
tunnelelement alsmede dat van de overige zinkuitrusting (waaronder dat van de ballasttanks)
verwaarlozen, dan kunnen we per strekkende meter tunnel de volgende vergelijkingen opstellen:
Tijdens het drijvend transport:
De ontwerper zal bij transport over binnenwater van een zinktunnelelement als regel streven
naar een klein vrijboord, zeg 1% van de uitwendige hoogte van de tunnel, teneinde later weinig
ballast te hoeven aanbrengen. Dit betekent dat het gewicht correspondeert met 99% van het
maximum drijfvermogen. Indien het volumegewicht van gewapend beton 24 kN/m3 bedraagt en
dat van water 10, dan kunnen we schrijven:
24C

= O,99·10·(B+C+

H)
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Op de bodem (vóór aanvulling zinksleuf):
Het gewicht moet nu groter zijn dan het drijfvermogen, zeg 8% meer. Indien het volumegewicht
van ongewapend beton 23 kN/m3 bedraagt, dan kunnen we schrijven:

24C+23B = 1,08·10·(B+ C+H)
Oplossing van deze twee vergelijkingen

geeft:

C = O,714H m2
B = O,0752H m2
Met andere woorden: uit het benodigde profiel van vrije ruimte, de gekozen uitvoeringsmethode
en de daaraan gestelde grenzen (vrijboord, overwicht) volgen de hoeveelheden constructie- en
ballastbeton. De formules zijn overigens slechts indicatief. In werkelijkheid moet rekening
worden gehouden met het gewicht van de zinkuitrusting, een spreiding in het volumegewicht van
beton en van water (zoet, zout, brak), maatafwijkingen van de betonconstructie, etc.
In de volgende ronde van de ontwerpcycius wordt onderzocht of het oppervlak aan
constructiebeton voldoende is om de belastingen te kunnen opnemen. Bepalend daarvoor is de
eindsituatie, wanneer de sleuf is aangevuld en rekening wordt gehouden met de maatgevende
hoogwaterstand. Vaak zal het nodig zijn het constructiebeton anders in de doorsnede te
verdelen dan in Figuur 5-3 is aangegeven, door bijvoorbeeld afschuiningen in dak en vloer nabij
de wanden aan te brengen, waardoor de dwarskrachten en momenten beter kunnen worden
opgenomen. Dit nabij de hoekpunten toegevoegd materiaal moet dan elders worden
"onttrokken", omdat het betonoppervlak in de doorsnede niet groter mag worden. Een teveel
aan materiaal zou immers het drijvend transport onmogelijk maken.
In de Nederlandse situatie (diepte van de vaarwegen, breedte van de verkeersbuizen) blijkt het
als regel mogelijk met het hierboven berekende constructiebeton-oppervlak
een verkeerstunnel
van gewapend beton te maken, die de belastingen (grond- en waterdrukken) gemakkelijk kan
opnemen. Er is dan slechts een lage betonkwaliteit nodig en weinig wapening.
Er zijn echter uitzonderingen. Bij grote waterdiepten en/of brede verkeersbuizen worden de
dwarskrachten en momenten, vooral in dak en vloer, te groot.
In
•
•
•

die gevallen kunnen de volgende oplossingen worden overwogen:
de dwarsdoorsnede geheel of gedeeltelijk voorspannen.
toepassen van lichtbeton in plaats van grindbeton.
toepassen van een grotere holle ruimte (H) dan die welke volgt uit de functionele eisen (het
benodigde profiel van vrije ruimte).
• de tunnel niet zelfdrijvend maken (bijv. bakken met extra drijfvermogen gebruiken).
• combinaties van bovenstaande.

Zinktunnel versus andere prefab constructies
Tunnels wijken af van vele grootschalige prefab constructies (zoals caissons of pijlers) doordat:
• de zinktunnel geheel onder water verdwijnt en dus de waterverplaatsing niet verder toeneemt
nadat het dak de waterlijn is gepasseerd. Het gecontroleerd zakken geschiedt met behulp
van verticale kabels welke door lieren worden afgevierd. De lieren bevinden zich op pontons
die blijven drijven. Bij constructies die in de eindfase gedeeltelijk boven de waterlijn blijven
uitsteken zal tijdens het afzinken voortdurend meer ballast moeten worden toegevoegd.
• de zinktunnel direct na plaatsing op de bodem en in het eindstadium niet of nauwelijks is
onderworpen aan horizontale belastingen. Het overgewicht ten opzichte van het opdrijvend
vermogen behoeft dan ook maar klein te zijn. Er wordt daarvoor slechts 8% aangehouden
(overigens een arbitraire waarde), voornamelijk met het oog op onzekerheden (afwijkende
volumegewichten) en bijvoorbeeld het naijlen van de grondwaterstand onder het element ten
opzichte van de vrije waterspiegel. Zo is het bij vallend water in getijrivieren denkbaar dat het
grondwater in het onderspoelzand een wat grotere stijghoogte heeft dan het water op het
tunneldak.
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Bij veel constructies zullen wel (grote) horizontale belastingen kunnen optreden. Zo moest na
plaatsing van de pijlers van de stormvloedkering in de Oosterschelde rekening gehouden
worden met golfbelastingen. Dit is ook het geval bij de caissonpijlers van de Grote Belt brug en
offshore platforms. Bij dit soort constructies geldt, dat zo spoedig mogelijk na plaatsing, en
voordat het gehele kunstwerk is voltooid, over voldoende stabiliteit tegen horizontale belastingen
moet kunnen worden beschikt. Daarbij kan overigens worden uitgegaan van golven met een
grotere kans van optreden dan die waarop de voltooide constructie wordt gedimensioneerd.
Bij dit type prefab constructies moet dan ook met een veel grotere horizontale belasting rekening
worden gehouden. Bij zinktunnels worden de hoofdafmetingen voor een belangrijk deel bepaald
uit verticaal evenwicht tijdens de elkaar opvolgende bouwfasen (waarna de controle op sterkte
plaats vindt). Bij een kademuurcaisson (gewichtsconstructie) daarentegen worden de
hoofdafmetingen voor een belangrijk deel bepaald door de stabiliteitcriteria:
• Afschuiving ( H max s V tan b )

•
•

Resultante van H en V binnen de kern van het caissongrondvlak.
Fundatie- (korrel-) drukken onder het caissongrondvlak niet groter dan de toelaatbare
waarde.

Opgemerkt wordt dat bij de laatste twee criteria gaat om een snelle en eerste benadering: een
beter inzicht wordt verkregen uit het onderzoek van glijvlakken.
De volgende stap in de ontwerpcyclus is, dat wordt nagegaan of de voor het eindstadium
gedimensioneerde caisson inderdaad drijvend kan worden vervoerd, waarbij ook de stabiliteit
tijdens het drijvend transport moet worden gecontroleerd (zie "Handboek Constructieve
Waterbouw" Deel 1 "Belasting, Water, Statisch, Stabiliteit"). Ook moet worden onderzocht of de
waterdiepte van de transportroute voldoende is. Blijkt één en ander niet mogelijk dan worden de
hoofdafmetingen bepaald voor het eindstadium bijgesteld of worden andere maatregelen
getroffen (bijvoorbeeld stabiliteitpontons ).
Vervolgens worden de betondikten (vloer, wanden etc.) op sterkte gecontroleerd. Daarbij kan
het voorkomen dat de belasting onmiddellijk na plaatsen groter is dan in het eindstadium. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer voor het plaatsen op de bodem maar weinig ballast in het
inwendige van de caisson nodig is.
Men krijgt dan de situatie dat de vloer en de onderzijde van de wanden zwaar belast worden
door de waterdruk aan de buitenzijde en maar weinig steundruk ondervinden van de dunne laag
ballast in het inwendige.
De ballast voor het plaatsen (afzinken) van de caisson kan bijvoorbeeld bestaan uit water (dat
snel kan worden ingelaten waardoor het afzinken kort duurt) of uit zand of grind.
In het eindstadium is de caisson geheel gevuld met zand of grind en water en misschien
gedeeltelijk met beton als de stabiliteit dat eist. Indien uit de sterkteberekeningen blijkt dat de
vloer en/of de wanden te dun zijn dan is aanpassing noodzakelijk (grotere dikten; extra
tussenwanden die de overspanningen van vloer en buitenwanden verkleinen) en moet de
ontwerpcyclus opnieuw geheel of gedeeltelijk worden doorlopen.
In deze ontwerpcyclus voor een kademuur-caisson (controle van achtereenvolgens de stabiliteit
in de eindfase, het drijvend transport en de betondikten) is niet stilgestaan bij de eerder
vermelde stabiliteit tegen stroming- en golfdrukken onmiddellijk na plaatsing.
Bij kademuren zal dit in het algemeen niet nodig zijn (behoudens die welke direct aan zee
worden gebouwd), maar bij andere constructies zoals pijlers voor stormvloedkeringen en
offshoreplatforms is dit een essentieel onderdeel van de ontwerp- en/of uitvoeringscyclus.
Transport met hefschip
De mogelijkheden van drijvend hijsgereedschap hebben een spectaculaire ontwikkeling
doorgemaakt. Hefvermogens tot 100.000 kN zijn in de afgelopen jaren ingezet bij de realisatie
van de vaste oeververbindingen in Denemarken (Grote Belt en Öresund) en Canada.
Door deze hefvermogens in te zetten kan de prefabricage worden gerealiseerd op betrekkelijk
eenvoudige prefab kadeterreinen.
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Deze ontwikkeling is een voortzetting van datgene wat gerealiseerd is bij de Zeeland brug (60-er
jaren) en de Bahrain Causeway (80-er jaren), met maximale gewichten van respectievelijk 6.000
en 15.000 kNo
Op een dergelijke wijze kan transport over grote afstanden plaatsvinden. Zo zijn de onderdelen
voor de brug over de Grote Belt in Portugal gemaakt. Daar is het eenvoudiger om aan zand en
grind voor het beton te komen dan in Denemarken. Bovendien zijn de lonen lager in Portugal.
Het was trouwens sowieso nodig om een transportschip te maken omdat in-situ bouw van de
pijlers van de brug door de opdrachtgever was verboden.
Figuur 5-4 en Figuur 5-5 tonen het hefschip en zijn aankomst in Zweden met één complete
brugoverspanning .

• Figuur 5-4 Het hefschip Svanen (Ballast Nedam) met brugoverspanning voor de Oostbrug over de Grote Belt (Denemarken)

• Figuur 5-5 Aankomst bij opslagdepot (Zweden)
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• Figuur 5-6 Het hefschip Ostrea transporteert een pijler van de Oostersehelde Stormvloedkering

5.3 Fundering
Verschil in-situ en prefab
Bij het in-situ bouwen kan men op twee manieren funderen:
• Op staal
• Op palen
Bij een fundering op staal wordt op de bodem, eerst een betonnen werkvloer gemaakt, waarop
dan de eigenlijke vloer wordt gestort en later de opbouw wordt gemaakt. De onderzijde is dus
gecontramald op de bodem waardoor een goede belastingsoverdracht is verzekerd.
Bij een paalfundering worden eerst de palen geheid en vervolgens worden de boven de
werkvloer uitstekende paaldelen (vaak alleen de wapening na het "snellen" van de paalkoppen)
ingestort in de betonvloer. Ook hier is dus een goede krachtoverdracht.
Voor de fundering van prefab constructies zijn duidelijk andere systemen nodig dan bij het ter
plaatse in den droge bouwen.
Bij een fundering op staal van grote geprefabriceerde elementen, wordt immers de relatief
vlakke onderzijde geplaatst op een minder vlakke bodem. Het kan daarbij gaan om een van
nature aanwezige bodem, een gebaggerde bodem (bijv. de bodem van een tunnelzinksleuf) of
een opgeklapte of gestorte bodem (bijv. bij caissons voor havendammen die worden geplaatst
op een steenstorting). Geen van deze bodems hebben dezelfde orde van nauwkeurigheid
(vlakheid) als de onderzijde van de elementen.
Bij een fundering op palen geldt een dergelijke situatie. Palen kunnen niet meegestort worden in
vloer, simpelweg omdat de prefab vloer reeds gestort is.
Toch gelden de eisen die worden gesteld aan een ter plaatse gemaakte fundering in grote lijnen
ook voor de fundatie van prefab elementen. De eisen voor de fundering van prefab elementen
kunnen als volgt worden omschreven:
• een goede krachtsoverdracht naar de ondergrond.
• afwijkingen in bodemligging mogen niet leiden tot maatonnauwkeurigheden in de
uiteindelijke constructie tenzij er stel- of passingsmogelijkheden zijn.
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Voorbeeld:

Prefab

Caisson
ter plaatse gestort

b.goed

a. fout

• Figuur5-7 Principebouwfoulindebodemligging
vankademuur-caisson
(overdreven)
Figuur 5-7A laat -overdreven- zien welke consequenties afwijkingen van de bodemligging (in dit geval een
te grote helling) kunnen hebben voor de maatvastheid van de uiteindelijke constructie (hier een kademuur
opgebouwd uit caissons).
Door de scheefstand van de bodem krijgt ook het kadefronl een helling: schepen kunnen niet goed
aanleggen.
Figuur 5-78 laat een veel toegepaste correctiemogelijkheid zien. Nadat de, minder hoge, caissons zijn
geplaatst wordt boven de waterlijn een gewapend betonnen L-muur gestort, die uiteraard goed verankerd
moet zijn aan de caissons. Het voorvlak van de L-muur wordt te lood gemaakt zodat schepen goed
kunnen aanleggen. De fout in de bodemligging wordt op deze manier weggewerkt. Het plaatsen van de
grote caissons zal niet altijd even nauwkeurig geschieden. Hun voorvlakken komen hierdoor soms niet in
hetzelfde vlak te liggen (tenzij voorzieningen zijn getroffen zoals "zoekers"). Daardoor kunnen
vooruitspringende hoeken ontstaan, die kwetsbaar zijn voor afmerende schepen. Dit alles wordt strak
getrokken door de na plaatsing te maken L-muur.
De caissons worden geplaatst in een bodemverdieping, die later wordt opgevuld. Direct op de bodem
geplaatste caissons hebben het nadeel dat erosie, bijvoorbeeld door schroefstralen, leidt tot ondermijning
van de caissonfundering. Afhankelijk van de te verwachten waterbewegingen en hel bodemmateriaal
(bijv. geklapt grind) zal een zekere diepteligging onder de havenbodem worden gekozen.
In Figuur 5-78 zijn zowel aan de voor- als de achterzijde van de caisson verlengingen van de vloer
getekend. Die aan de voorzijde is bedoeld om het funderingsvlak te vergroten en daarmee de resultante
van de belastingen binnen de kern te houden. De verlenging aan de achterzijde wordt wel toegepast om
extra gewicht te mobiliseren (gewicht van de aanaarding) om aan de stabiliteitscriteria (niet afschuiven,
resultante binnen de kern, etc.) te voldoen.

Funderingsmogelijkheden

(op staal)

Voor funderingen op staal bestaan de volgende oplossingsprincipes:
• De grondslag zo glad mogelijk afwerken en de gevolgen van desondanks optredende
maatafwijkingen compenseren (corrigeren) dan wel accepteren.
• Het fundeeroppervlak zo klein mogelijk maken.
• Nivelleren (met groutinjectie)
• De constructie op een beperkt aantal vaste punten of ribben plaatsen.
• De constructie tijdelijk op vijzels plaatsen
Er zullen ongetwijfeld meer oplossingprincipes bestaan. Welke wordt toegepast hangt af van de
over te brengen belastingen, de vereiste nauwkeurigheid, de al dan niet voorziene
correctiemogelijkheden en natuurlijk de totale kosten.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het funderen op palen, die hier niet worden behandeld.
Grondslag zo glad mogelijk afwerken
Het glad afwerken van de bodem over grote oppervlakken is zonder meer moeilijk. In bepaalde
gevallen wordt er toch naar gestreefd dit zo goed mogelijk te doen door het afreien van
materialen die zich daar het best toe lenen. Voor de kademuur-caissons (zoals in Figuur 5-78) is
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het niet ongebruikelijk grind of steenslag via een pijp gedoseerd (en dus beheerst) op de bodem
te storten en vervolgens het oppervlak af te reien door er een verzwaarde balk over heen te
trekken. De afrei-balk wordt voortgetrokken over geleidebalken, die deel uitmaken van een
ruimtelijk vakwerk, dat op de bodem is geplaatst en waarvan de bovenzijde boven water
uitsteekt. De geleidebalken worden zo nauwkeurig mogelijk horizontaal en op hoogte gesteld.
Ook de stortpijp is opgenomen in het vakwerk. Daar het vakwerk horizontaal gezien slechts
beperkte afmetingen heeft, wordt het regelmatig verplaatst door drijvende bokken om weer
nieuwe gedeelten van een grind- of steenslagbed te voorzien. Geheel vlak zal de grondslag
echter niet worden. Voor zover maatafwijkingen van de grondslag doorwerken als
maatafwijkingen van de bovenbouw kan dit worden gecorrigeerd met behulp van de in Figuur
5-7B getekende L-muur.
Voor de krachtsoverdracht
naar de ondergrond zal men er van uit moeten gaan dat dit niet
overal optimaal geschiedt. Zo zal niet overal het grind aanliggen tegen het bodemvlak van de
caisson en op andere plaatsen zal te hoog liggend grind meer kracht naar zich toetrekken
(overigens zal door indrukking van te hoge toppen wel enige nivellering optreden). De vloer van
de caisson moet gedimensioneerd worden op deze plaatselijk hogere drukken, alhoewel van te
voren niet bekend is waar deze zullen optreden. Met andere woorden: ten opzichte van een ter
plaatse gebouwde constructie moet de vloer van de prefab caisson-kade over het gehele
oppervlak worden overgedimensioneerd.

Fundeeroppervlak zo klein mogelijk maken
Deze methode wordt bijvoorbeeld toegepast bij Amerikaanse zinktunnels.

• Figuur 5-8 Amerikaanse zinktunnel

In Figuur 5-8 zijn de taluds van de zinksleuf te steil getekend (althans voor de Nederlandse
bodem).
De tunnelelementen bestaan uit staalplaten en beton en worden op een scheepshelling
geprefabriceerd. Een groot deel van het beton wordt in drijvende toestand aangebracht. Vóór
plaatsing wordt op de bodem van de sleuf een grindbed (nr. 1) aangebracht. De bovenzijde
wordt vlak gemaakt met behulp van een afrei-balk die wordt voortgetrokken ten opzichte van
een op de bodem geplaatst frame. Een relatief grote nauwkeurigheid is nodig, niet alleen voor
het overbrengen van krachten, maar ook voor de aansluiting op het voorgaande element. Na
plaatsing worden de grindpakketten (nr. 2) vanaf het wateroppervlak gestort. Door de hoeken
onder 45°, van het achthoekige element, sluit het grind redelijk aan tegen de schuine vlakken.
Vervolgens wordt pakket nr. 3 gestort. Hiervoor kan minder goed materiaal worden gebruikt
(bijvoorbeeld het materiaal dat vrij is gekomen bij het baggeren van de sleuf), met dien
verstande dat in Amerika het bovengedeelte van pakket nr. 3 (boven het tunneldak) vaak
bestaat uit gestort natuursteen ter bescherming van de tunnel tegel vallende en krabbende
ankers (in Nederland wordt het betonnen tunneldak daar meestal op gedimensioneerd).
Pakket 1 vormt de fundering, 2 de zijopsluiting (bijvoorbeeld indien het dumpen van het
materiaal voor pakket 3 in grote hoeveelheden, ongelijkmatig -dus tussentijds met grote
hoogteverschillen ter weerszijden van het element - en daarmee goedkoop geschiedt), pakket 3
de aanvulling van de zinksleuf.
Bewust wordt gekozen voor een klein funderingsvlak en daarmee voor een klein oppervlak van
grindbed nr. 1. Hoe kleiner dit oppervlak, hoe minder duur een (relatief) nauwkeurige afwerking
is. Opgemerkt wordt dat bij een tunnel slechts kleine verticale en nauwelijks horizontale krachten
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behoeven te worden overgedragen, behoudens die als gevolg van de eerder genoemde
ongelijkmatige aanvulling.
Voor constructies die grote krachten moeten overdragen (zoals kademuren) is dit geen zinnige
oplossing, integendeel: de breedte van het funderingsvlak (en daarmee van de constructie)
wordt bepaald door de stabiliteit in het eindstadium (niet afschuiven, resultante binnen de kern
etc.) en niet door de uitvoering.

Nivelleren
Deze methode wordt vooral toegepast bij offshore-constructies.
Het nivelleren is in Figuur 5-9 sterk gesimplificeerd en op vertrokken schaal geschetst. Bij
nivelleren is een constructie rondom omgeven door damwanden (skirts) die de recht in de grond
worden geprikt. De opgesloten ruimte wordt opgevuld met grout.
Links (zie a) raakt het element via zijn skirts op één plaats de bodem. Er is hier verondersteld
dat de bodem in één richting helt, maar in werkelijkheid kan de bodemligging veel grilliger zijn.
Als men zou doorgaan met het inlaten van waterballast, gelijkmatig verdeeld over de
compartimenten, dan zou het element gaan kantelen. De hoekverdraaiing wordt gemeten onder
meer op het stalen dek dat boven het wateroppervlak uitsteekt. Door water in te laten in het
meest linkse compartiment (nr. 1) dringt de skirt daar ter plaatse in de bodem.
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b) Element in definitieve positie (ondergrout)

a) Element raakt bodem
• Figuur 5-9 Het principe van nivelleren

Door verder te ballasten (ook in de andere compartimenten) wordt uiteindelijk de situatie
geschetst in het rechter figuur (zie b) bereikt, waarbij de skirts langs de gehele omtrek van de
doos in de grond zijn gedrongen. Het gehele proces om horizontaal te zakken wordt
gerealiseerd door meten en ballasten in die compartimenten, waar dit voor de nivellering
(horizontaal stand) en voor het penetreren van het skirt in de bodem nodig is. Zeer veel hangt
daarbij af van de niet nauwkeurig bekende bodemligging. De lengte van de skirts wordt in het
ontwerpstadium bepaald uit de verwachte ongelijkheden in bodemligging plus een zekere
reserve.
Na volledige indringing van de skirts wordt de ruimte onder de bodem van het element en
tussen de skirts (zij-afdichting) via ingestorte leidingen met grout geïnjecteerd. Er moeten
hiervoor leidingen aanwezig zijn voor het ontwijken van water tijdens het inpersen van grout in
de afgesloten ruimte. De ruimte wordt niet ineens geïnjecteerd. Deze is deze onderverdeeld in
kleinere compartimenten.
Aan de skirts kunnen de volgende functies worden toegekend:
• het mogelijk maken van nivelleren.
• het bekisten tijdens het ondergrouten.
• het voorkomen dat de betonnen bodemplaat plaatselijk zeer hoge drukken ondervindt. Indien
het element namelijk zonder skirts direct op de bodem zou zijn geplaatst, zouden "toppen"
van de bodem zeer hoge drukken tegen de bodemplaat veroorzaken op het moment dat het
element helemaal is afgeballast om zijn stabiliteit te verzekeren tegen horizontale
golfbelastingen .
• het verkrijgen van enige veiligheid tegen ondermijning bij bodem-erosie door getijstromen en
dergelijke. Onderzoek zal overigens moeten uitwijzen of een gestorte bodemverdediging toch
niet nodig is.
• het verleggen van het afschuifvlak van de onderkant van het element naar de onderzijde van
de skirts. Oppervlakte-ongeregeldheden met mogelijk lagere o-waarden worden op deze
manier ontweken. Bovendien wordt extra gewicht gemobiliseerd voor de stabiliteit onder golf-
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en stroom belastingen (niet afschuiven, resultante binnen de kern) door het grout- en
grond massief tussen de skirts (gewicht te verminderen met de waterverplaatsing
vermenigvuldigd met het volumegewicht van water).

Voorbeeld: oliewinplatform
Een goed voorbeeld van nivellering wordt gegeven bij het Dunlin A (Andoc) oliewinplatform, waarvan het
principe -enigszins vertekend- is weergegeven in Figuur 5-10.
Dit platform, een gewichtsconstructie, bevindt zich op het Noors continentaal plat op een waterdiepte van
150 m. De hoogte van de ontwerpgolf bedraagt 30 m. Daar waar de golfaanval het grootst is (nabij de
waterlijn) zijn de vier kolommen zo slank mogelijk geconstrueerd. De onderzijde van het dek, waarop zich
de installaties en de verblijven bevinden, is ruim boven de golftoppen gelegen (1,5 maal de
golfamplitude), teneinde grote opwaartse golfklappen te voorkomen. Door de kolommen gaan leidingen
van en naar de zeebodem. De doosconstructie (105x105x32 m3) zorgt voor belastingoverdracht naar de
bodem en voor voldoende gewicht. De doos is door tussenwanden gecompartimenteerd. In de
compartimenten bevindt zich ballastmateriaal en olie (olie-opslag). De doos is op grote diepte gelegen,
waardoor de golfbelastingen, ondanks het grote oppervlak, klein zijn.
De in de figuur aangegeven delen A en B zijn van beton, C is een staalconstructie, terwijl de skirts, nodig
voor het nivelleren, stalen damwandschermen zijn.
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• Figuur5-10 PrincipeAndocplatform

De bouwvolgorde was als volgt:
1. In een bouwput met bemaling in Europoort zijn de skirts en deel A gemaakt behoudens een gedeelte
van de tussenwanden en het dak van A. Deze niet volledige afbouw van A is aangehouden om het
bouwdok niet onnodig kostbaar te maken.
2. Na onderwater zetten van het dok en het doorbaggeren van de afsluitdam (tussen dok en open
water) is het element naar buiten gesleept. Vervolgens is in drijvende toestand in het
Europoortgebied deel A afgebouwd en zijn de vier kolommen van het B-gedeelte met glijbekistingen
gemaakt.
3. Met sleepboten is het element naar een diepe fjord in Noorwegen vervoerd. Tijdens het transport
bevond de bovenzijde van deel A zich op geruime hoogte boven de waterspiegel. Het grote
waterdoorsnijdend oppervlak zorgde voor een groot traagheidsmoment en daarmee voor een
voldoende metacentrumhoogte (drijfstabiliteit).
4. In de fjord, waar voldoende waterdiepte was, werd het element geballast totdat de vier kolommen nog
maar een klein eind boven water staken. De montage van deel C begon met het plaatsen van de vier
stalen kolomgedeelten met behulp van drijvende bokken. Vervolgens werd het element verder
afgezonken (de stalen kolommen bleven nog juist boven de waterlijn uitsteken) en werd met behulp
van pontons het stalen dek van deel C boven de kolommen gevaren en gemonteerd.
5. Na het uitpompen van waterballast kwam het element hoger te liggen (waterlijn op enige afstand
beneden het scheidingsvlak van de delen B en C) en begon het drijvend transport door sleepboten
naar de definitieve locatie. Het waterdoorsnijdend oppervlak was tijdens dit drijvend transport
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6.

aanzienlijk kleiner dan dat genoemd onder punt 3: slechts 4 cirkels, alhoewel op geruime afstand uit
elkaar, in plaats van het 105x105 m oppervlak van de doos. Een belangrijke reden waarom de
metacentrumhoogte
toch voldoende was, was de toepassing van zware ballast (o.a. ijzererts) onderin
op de vloer van de doos, waardoor het gewichtspunt G relatief gezien laag kwam te liggen. Deze
definitieve ballast was in de fjord aangebracht.
Boven de definitieve locatie gekomen en in positie gehouden door sleepboten is het element
afgezonken door het inlaten van waterballast. Vervolgens is het element met de nivelleermethode in
de juiste verticale positie gehouden en is een fundering van grout aangebracht.

Tenslotte nog enige kanttekeningen bij deze methode:
•

•

•

Het naderen van de bodem moet in de laatste fase zeer langzaam geschieden. Door het grote
bodemvlak (althans bij het Andoc-platform) moet veel water zijdelings ontwijken door een steeds
nauwer wordende spleet. Bij een te hoog tempo van zakken van het element zullen de
watersnelheden zo groot worden dat ongewenst veel erosie optreedt.
Een toevallige scheefstand van het element of bij een niet horizontale ligging van de bodem kan, door
de wateroverdrukken die onder het element ontstaan, het element plotseling horizontaal verplaatsen.
Deze verplaatsing kan soms niet beheerst worden door de sleepboten.
Om dit euvel te voorkomen is bij het Andoc-platform op iedere hoek een deuvel aangebracht. De vier
stalen buizen staken bij het naderen van de bodem 2,20 m beneden de skirts uit. Zij maakten het
eerst contact en drongen vervolgens bij het verder ballasten in de bodem, ongewenste horizontale
verplaatsingen voorkomend. Tijdens het transport vanuit Europoort waren de buizen opgetrokken met
het oog op de beperkte diepgang. Na het laten zakken zijn de buizen vastgezet met explosiebouten,
waardoor hun positie ten opzichte van het element gefixeerd bleef tijdens het penetreren in de grond.

Plaatsen op een beperkt aantal vaste punten of ribben
Hoe kleiner het "vlak te maken" bodemoppervlak is, hoe beter aan eisen van
maatnauwkeurigheid kan worden voldaan en hoe goedkoper dit is. Dit betreft echter alleen de
maatvoering en de doorwerking daarvan in de bovenbouw. Een goede fundering is daarmee nog
niet verkregen. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig. Figuur 5-11 geeft daarvan een
voorbeeld.
nok

- ziJ-afdichting

grout

-nok
Onder-aanzicht

Zij-aanzicht
• Figuur5-11 Turbine-caisson

Het betreft hier een turbine-caisson (waarin 2 turbines worden ondergebracht) voor een getijcentrale. Het ondervlak van de caisson is voorzien van 3 oplegnokken, waarmee de caisson na
ballasten wordt geplaatst op nauwkeurig op hoogte afgewerkte grindbedden (door middel van
afreien). Hiermee is de positionering (onder andere in verticale zin) verzekerd. Voor de eigenlijke
fundering wordt onder het hele grondvlak grout (zand-cement-water) geïnjecteerd via leidingen
welke zijn ingestort in de betonconstructie van de caisson. (Dit is dus in feite de methode van
het nivelleren). Het grout wordt onder druk ingebracht en zou zonder zij-afdichting nooit de
gehele ruimte tussen onderkant caisson en grondslag opvullen, maar zijdelings afvloeien. De zijafdichting kan bestaan uit een kunststofslang, welke aan de caisson is bevestigd en na plaatsing
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wordt volgeperst met grout. Ook kan een met grind gevulde kunststofslang worden toegepast,
zoals hierna zal worden beschreven voor de Oosterschelde stormvloedkering. Afhankelijk van
de horizontale afmetingen van het grondvlak is compartimentering nodig (opdeling van het
gehele grondvlak in kleinere van elkaar gescheiden ruimten).
Het persen van grout in een gesloten ruimte lukt alleen als het aanwezige water kan
ontsnappen. Daarom zijn er meerdere afsluitbare injectiepunten in het bodemvlak (ook al nodig
om een goede spreiding van het grout te bereiken). Door één punt wordt geïnjecteerd, via één of
een geselecteerd aantal andere punten ontsnapt het water. Komt via een van deze andere
punten na een zekere tijd geen water meer omhoog maar grout, dan wordt vanaf dit punt het
grouten voortgezet (en het eerste injectiepunt gesloten).
Een constructie waarbij gebruik is gemaakt van een oplegging op ribben in plaats van nokken is
de Oosterschelde stormvloedkering (Figuur 5-12). Hierna volgt een uitvoerige beschrijving van
dit project.

Voorbeeld: Oosterseheldekering
De stormvloedkering bestaat uit 64 afsluitbare openingen die worden gescheiden door pijlers, hart op
hart 45 m. Voor de afsluiting worden hefschuiven gebruikt, die met hydraulische vijzels op en neer worden
bewogen langs schuifgeleidingen in de pijlerzijvlakken. De verkeersbrug, de onderdorpel en de
bovendorpel van de schuifopening overspannen de afstand tussen twee pijlers. De onderdorpel wordt
ingestort in een drempel van stortsteen. Bij gesloten schuiven zal er water door de stortsteen naar binnen
stromen: het Oosterschelde-bekken is echter dusdanig groot dat de waterstandstijging acceptabel is voor
de omringende dijken.
Zee

Oostersehelde

stormvloed

_-1===:;-----filterconstructie

-------

onderdorpel
(eventueel) tegelmat
grind mat

50 m ------

---~45m---

______

--='----'='

-_--

bovendorpel

-25m-

• Figuur5-12 Stormvloedkering
indeOostersehelde
De stormvloedkering kent een hoge graad van prefabricage. Na het zo nauwkeurig mogelijk op diepte
baggeren van de bodem en plaatselijk ophogen (en rüUelen, trillen, voor het verkrijgen van een betere
pakking en daarmee een beter draagvermogen) zijn geprefabriceerde filtermatten vanaf drijvende
trommels uitgerold over het gehele grondvlak (elke mat had een breedte van ca. 42 m en een lengte van
ca. 200 m loodrecht op de kering).
De matten, een soort matrassen, waren ca. 0,35 m dik en aan de buitenzijde voorzien van een
kunststofweefsel. Van beneden naar boven zijn ze gevuld met resp. een laag zand, een laag kif en een
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laag grind, zodat een filteropbouw is verkregen tussen het fijne bodemmateriaal en de gestorte drempel.
Ook de drempel zelf is opgebouwd als een filter: "fijnere" materialen onderin, grover naar boven toe en
afgedekt met een stroom- en golfbestendige toplaag van zware stenen.
Ter plaatse van de pijlers, voetvlak 25x50 rn", is ter bescherming van de filtermat (tijdens het plaatsen van
de pijlers) een grindmat uitgerold breed 31 m, lang 60 m en dik 0,35 m.
Alvorens een pijler te plaatsen werd de hoogteligging van de grindmat opgemeten. Mocht deze vallen
buiten de daaraan gestelde toleranties dan konden onder de ribben van de pijlervoet pasgemaakte
tegelmatten worden uitgelegd.
Deze matten bestonden uit betonblokken verbonden door kabels. De betonblokken werden dusdanig
bemeten dat hun bovenzijde, eenmaal uitgelegd op de grindmatten weer een horizontaal vlak vormde,
eigenlijk twee evenwijdige stroken van een horizontaal vlak, waarop de pijlers konden worden geplaatst
met hun ribben.
Dit betekende dat de betonblokken werden gecontramald op de afwijkingen van het bovenvlak van de
grindmat ten opzichte van het gewenste horizontale opleggingsvlak (Iet wel: een te hoge ligging van de
grind matten kon op deze wijze niet worden gecorrigeerd, een te lage en een ongelijkmatige -in hoogtewèl). In de praktijk zijn maar weinig tegelmatten nodig geweest, daar de vereiste nauwkeurigheid in het
algemeen werd gehaald.
Vervolgens

zijn de pijlers drijvend aangevoerd

en geplaatst. Zij waren overigens

niet zelfdrijvend,

maar

ondervonden drijfassistentie van een catamaranhefschip
dat ook de plaatsing met de gewenste
nauwkeurigheid verzorgde.
Daarna is tussen de pijlers in een gedeelte van de drempel gestort. Vervolgens zijn de prefab
dorpelbalken, de brug, de schuiven en bewegingswerken geplaatst en is de drempel afgestort en ten dele
steen voor steen geplaatst voor wat betreft de toplaag nabij de onderdorpel om de dorpel balk niet te
beschadigen.
De in de voorgaande alinea omschreven elementen zijn, behoudens de stenen, geplaatst met zware
drijvende bokken. De onder- en bovendrempel moesten nauwkeurig passen tussen de opleggingen in de
zijvlakken van de pijlers. Plaatsing in volle zee vanaf een hefschip (dat overigens met kabels en lieren
gepositioneerd werd) leidt echter tot afwijkingen ten opzichte van de gewenste positie in horizontale zin
(te ver naar zee of naar de Oosterschelde, niet juist in de lengte-as van de kering of verdraaid in het
horizontale vlak). Daarom werden de pijlers na plaatsing ingemeten en werden de dorpel balken pas
gemaakt op de afstand tussen de pijlers, waarop zij moesten worden opgelegd. De aanpassingen werden
gemaakt in de beide uiteinden van elke balk. Om zo min mogelijk tijd te verliezen waren de balken reeds
geprefabriceerd behoudens de beide uiteinden. Na inmeting van de pijlerposities werden de einden -op
maat- gestort. Ook voor de stalen schuiven zijn de eindgedeelten pas gemaakt na opmeten van de
geplaatste pijlers.
Zoals bij vele grootschalige geprefabriceerde constructies het geval is, moesten aanzanding en
aanslibbing worden verwijderd onder meer met behulp van dustpanzuigers. Dit moest in principe worden
gedaan vóór elke plaatsing: voor het uitrollen van de filtermat, voor het leggen van de grindmat, voor
pijlerplaatsing etc. Slibinsluiting betekent namelijk een slechtere fundering en kans op zettingen door
samendrukking onder belasting of door latere erosie van het slib of zand.
In eerste instantie werd de pijler met zijn ribben, die ca. 0,70 m beneden de voetplaat uitsteken, geplaatst
op de grindmat (of op de tegelmat, indien de bovenzijde van de grindmat niet voldoende nauwkeurig lag).
Later werd de ruimte onder het voetvlak geïnjecteerd met grout teneinde een goed en groot
funderingsvlak te krijgen. De zijafdichting voor het ondergrouten bestond uit een slang gevuld met grind.
Tijdens het drijvend transport was de slang, die aangebracht was langs de gehele omtrek van de
pijlervoet, omhoog getrokken langs de zijkanten van de pijlervoet met behulp van kabels, zodat hij niet
beschadigd kon worden bij de pijlerplaatsing. Na plaatsing werden de kabels gelost en zakte de slang
totdat zij, rustend op de bodem, de zijafdichting van de spleet onder de pijler vormde en daarmee de
"bekisting" voor de groutvulling.
De holle ruimte in het inwendige van de pijler is met zand gevuld teneinde de constructie voldoende
gewicht (en stabiliteit) te geven onder de verval- en golfbelastingen in kerende stand (gesloten schuiven
zoals getekend in Figuur 5-12).
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Tijdelijk

op vijzels

plaatsen

Deze methode is voor een gezonken tunnel geschetst in Figuur 5-13. De tunnel is volgens het
Europese principe geheel in gewapend of voorgespannen beton geconstrueerd en niet als een
composiet-constructie in staal(platen) en beton zoals een Amerikaanse zinktunnel.

I : vijzel
2 : vijzelpen
3: tegel
4 : aanvoerleiding
5 : afsluitbare opening
onderspoelzand -

• Figuur 5-13 Stellen en funderen bij Europesetunnels

Het element wordt geplaatst op 3 oplegpunten; aan het ene einde via een zoekende oplegging
op een oplegstoel die bevestigd is aan het voorgaande element, aan het andere einde via twee
vijzelpennen op twee tegels (zie figuur).
Door de oplegging op het voorgaande stuk is daar de positionering zeer nauwkeurig. Dit is
noodzakelijk in verband met de later te maken waterdichte verbinding met en de aansluiting op
het voorgaande element. Aan het andere uiteinde kunnen de vijzels de hoogte nauwkeurig
instellen. De "tegels" (orde 6x6 m2) worden van tevoren op de bodem gelegd met drijvende
bokken. De vijzels bevinden zich in het element (en moeten zich afzetten tegen de tunnelwand).
De 3-punts-oplegging is een tijdelijke om het element zo nauwkeurig mogelijk te kunnen
positioneren. De eigenlijke fundering bestaat uit "onderspoel-zand", dat in de vorm van een
zand-watermengsel wordt aangevoerd via tijdelijke leidingen aan de binnenkant of de buitenkant
van de tunnel. In feite is dit dus ook een vorm van nivellering, maar dan met zand in plaats van
grout.
Het zand-watermengsel kan in de leidingen worden gepompt bij één van de landgedeelten en
dan via de leidingen in de reeds geplaatste elementen worden getransporteerd naar één van de
injectiepunten (de afsluitbare opening in het figuur). Het mengsel stroomt onder het element, het
zand zet zich af en het water ontsnapt. Rondom het eerste injectiepunt ontstaat op deze wijze
een cirkelvormige zandopvulling tussen bodem en onderzijde element die, afhankelijk van de
gebruikte zandsoort, de zandconcentratie in het mengsel en de pompdruk, een diameter kan
bereiken van 12 à 15 m. Daarna wordt dit injectiepunt gesloten en een volgend geopend. Van
hieruit ontstaat de tweede cirkelvormige opvulling; overigens ontstaat er geen volledige cirkel
omdat hij aansluit tegen de reeds vanuit het eerste injectiepunt gemaakte cirkel. Door een
goede keuze van het patroon van de injectiepunten (in dwars- en langsrichting van het element)
kan de ruimte onder het element geheel of nagenoeg geheel gevuld worden met zand zodat een
fundering van redelijke kwaliteit ontstaat. Anders dan bij het ondergrouten is hier geen zijafdichting nodig maar geldt zelfs het tegenovergestelde: een zij-afdichting zou het onmogelijk
maken dat het zand zich regelmatig afzet (het water uit het zand-watermengsel moet kunnen
afvloeien). Zoals het figuur aangeeft zet de zandafzetting zich voort tot buiten het grondvlak van
het element. Na het aanbrengen van het zand worden de vijzels afgelaten. Als regel zet het
element nog enigszins (zo'n 5 à 8 mm) doordat de pakking van het zand niet optimaal is en
doordat het onderspoelzand niet overal aanligt tegen de bodem van het element. Vervolgens
wordt de zinksleuf vanaf het wateroppervlak volgedumpt met specie.
Tot nog toe is de methode alleen toegepast bij gezonken tunnels, waarbij enerzijds een grote
stelnauwkeurigheid wordt gevraagd (aansluiting op het voorgaande element) en anderzijds
slechts geringe belastingen behoeven te worden overgedragen aan de ondergrond. Dit laatste
geldt zowel direct na plaatsing (met de waterballast in het inwendige heeft men het gewicht
nauwkeurig in handen; een groot gewicht is niet nodig voor de stabiliteit omdat er nagenoeg
geen horizontale belastingen zijn), waardoor niet al te zware en kostbare vijzels behoeven te
worden gebruikt, als na aanbrengen van de definitieve fundering (het onderspoelzand). Ook dan
hoeven als regel geen zware belastingen naar de ondergrond te worden overgebracht en is het
niet nodig al te hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de onderspoeling.
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Opmerkingen:
• De dikte van de onderspoellaag wordt bepaald door de nauwkeurigheid waarmee de bodem wordt
gebaggerd.
• Bij baggertoleranties van + of - 0,1 m kan worden volstaan met een laagdikte van 0,5 m.
• Slibafzettingen moet worden verwijderd. De zinksleuf dwars over een rivier- of estuariumbodem
betekent een plaatselijke verdieping, waardoor de stroomsnelheden kleiner worden. Hierdoor kan zich
zand en/of slib op de bodem afzetten. Dit kan het noodzakelijk maken de bodem zo kort mogelijk voor
het plaatsen van een element op te schonen met een dustpanzuiger. Slibinsluiting kan immers tot
ongewenste zettingen leiden.
• Dit geldt ook voor het bodemvlak onder de tegels. In bijzondere situaties (grote slibafzetting) moet
zelfs slib onder een geplaatst element vóór het aanbrengen van de onderspoeling worden verwijderd
of moeten maatregelen worden getroffen die deze afzetting voorkomen (bijvoorbeeld verzwaarde
kunststofdoeken langs de zijkant van het element die de spleet afsluiten).
• Er zijn ook andere methoden dan onderspoelen om de zandlaag onder het element aan te brengen.
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6. Kosten

6.1 Totale kosten
Voor het maken van een goed ontwerp is het absoluut noodzakelijk om voldoende inzicht te
hebben in het kostenniveau van projecten zowel in elk ontwerpstadium als in de uitvoering.
De kostencalculatie verfijnd naarmate het project vordert. Bij een eerste oriëntatie wordt er een
vergelijk getrokken met projecten die in het verleden zijn uitgevoerd. Bij een verdere uitwerking
worden ramingen gebaseerd op grootte-kengetallen zoals het aantal m3 beton, het aantal m2
brugdek, de lengte van een tunnel, etc. Voor deze grootheden zijn kengetallen voor de kosten
beschikbaar uit vergelijkbare projecten.
Op deze wijze neemt de betrouwbaarheid van de geraamde bedragen toe. Dit komt onder
andere tot uiting door afnemende percentages voor de kostenpost "Onvoorzien".
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de totale kosten voor het bouwwerk. Die bestaan uit:
• stichting (inclusief ontwerp en bouw),
• exploitatie,
• beheer (gebruik en onderhoud),
• sloop (of hergebruik).
De stichtingskosten bestaan uit:
• haalbaarheidstudie, inclusief voorontwerp, risicostudie en kosten-baten analyse,
• grondverwerving,
• schadeloosstellingen voor derden,
• milieu,
• financiering,
• ontwerp, tenzij dit wordt ondergebracht bij de aannemer (design and construct),
• bouw (aannemerskosten),
• meer- en minderwerk, wijzigingen, claims, ... (onvoorzien voor de opdrachtgever).
De exploitatiekosten zijn alle kosten die gemaakt worden tussen het opleveren van het
bouwwerk tot aan volledig operatief functioneren van het bouwwerk. Hieronder vallen dus ook
de personeelswerving en opleidingskosten e.d.
De beheerskosten (vooral de onderhoudskosten) zijn over de jaren van steeds groter belang
geworden bij het ontwerp. Daarom worden er steeds vaker bouwcontracten inclusief onderhoud
voor vele jaren afgesloten.
Sloop- of hergebruikskosten worden nog vaak (opzettelijk?) buiten de haalbaarheidstudies
gelaten. Deze kosten kunnen de kosten-baten analyse de ongewenste kant doen laten opslaan
(kerncentrales?).

6.2 Bouwkosten
Bij een aanbesteding is het inschrijfbedrag bij een offerte, voor de aannemer die deelneemt, het
resultaat van een opgestelde begroting aangevuld met commerciële beschouwingen. Voor de
opdrachtgever is het inschrijfbedrag van de laagste inschrijver bepalend, tenzij er andere
zwaarwegende punten zijn (snellere oplevering, minder overlast e.d.). Gedurende de
uitvoeringsperiode ontstaan op het inschrijfbedrag mutaties in de vorm van meer- en minder
werk, contractwijzigingen, claims, etc.
Hierop wordt in de paragraaf "Kostenbeheersing" nader ingegaan.
Het totaal aan bouwkosten wordt ook wel het inschrijfcijfer van de aannemer genoemd. Deze
kosten bestaan uit:
• directe kosten,
• indirecte kosten,
• winst, risico en algemene kosten,
• correctie.
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Sommatie van de producten van hoeveelheden en eenheidsprijzen
"directe kosten". De directe kosten bestaan uit:
• arbeid,
• permanente materialen (zoals beton, wapening, diepwand),
• hulpmaterialen (zoals bekistingen, damwand),
• materieel (equipement),
• onderaannemers,
• onvoorzien.

levert het bedrag van de

Een groot deel van de directe kosten komt voort uit het transport van de materialen. In de
transportkosten kan een sterk onderscheid gemaakt worden tussen horizontaal en verticaal
transport.
Alles wordt gekwantificeerd in hoeveelheden en eenheidsprijzen, voor wat betreft
eenheidsprijzen wordt uitgaand van ervaringsgetallen, bedrijfsgegevens, ontvangen
aanbiedingen of een combinatie hiervan.
De
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indirecte kosten bestaan uit:
stafpersoneel,
administratie,
KAM-functionarissen,
huisvesting,
algemeen equipement,
werkwegen, etc,
overige uitvoeringskosten,
verzekering project,
vergunningen,
andere financiële verplichtingen.

Op de directe en indirecte kosten komen toeslagen voor winst, risico en algemene kosten.
Risico is een voorziening voor onvolkomenheden in de begroting en tegenvallers tijdens de
uitvoering. Het is niet vergelijkbaar met wat hiervoor als "onvoorzien" werd aangemerkt.
Soms vind er door het bestuur van de aannemer een eventuele correctie plaats uit commercieel
oogpunt. Zo kan het zijn dat men een bepaalde opdracht liever niet binnenhaalt omdat men al
teveel opdrachten heeft lopen, of juist wel binnenhaalt omdat men te weinig opdrachten heeft.
Prestige projecten of projecten in landen waar men nog geen voet aan de grond heeft, kunnen
een prijsreductie krijgen.
De genoemde bouwkosten (inschrijfcijfer) zijn de vooraf berekende kosten. Deze kan afwijken
van de werkelijke kosten. Dit verschil is het risico voor de aannemer. Uitzondering hierop zijn de
te verrekenen kosten voor meer- en minderwerk, wijzigingen, claims, ...

6.3 Kostenbeheersing
Onder kostenbeheersing wordt verstaan een continue controle op de geldstromen en het
zonodig treffen van corrigerende maatregelen. Dit is belangrijk voor alle partijen gedurende de
looptijd van elk project. In de bouwsector geldt dit meer dan in vele andere bedrijfstakken, door
enkele complicerende factoren:
• elk bouwwerk is uniek, het teruggrijpen op ervaringen is dus riskant,
• het aantal wijzigingen in de uitvoeringsperiode is vaak groot,
• de uitvoeringsperiode is lang,
• het aantal externe factoren, dat invloed heeft op het proces, is zeer groot,
• de met waterbouwkundige projecten gemoeide bedragen zijn vrijwel altijd zeer groot,
• de financiering is veelal een zaak van de overheid; dit schept politieke verplichtingen en de
daarmee gepaard gaande verwikkelingen.
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Het instrument van de (openbare) inschrijving is lange tijd gezien als een uitstekend middel om
de Inschrijfcijfers en daarmee dus de Stichtingskosten te beheersen. Met de zeer grote
projecten van nu en die uit het recente verleden is goede ervaring opgedaan met andere wijzen
van opdrachtverstrekking en contractvormen (bouwteam, design & construct, partnerschap)

Kernpunt hierbij is dat de beheersing van de kosten tot gemeenschappelijk belang is verheven,
dit in tegenstelling tot de situatie waarin partijen vooral voor zichzelf moesten opkomen.
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7. KAM (kwaliteit, arbo en milieu)
De afkorting KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. Tegenwoordig wordt verlangd dat alle
betrokkenen bij een project systematisch en aantoonbaar aandacht schenken aan deze
aspecten en zich houden aan de gestelde regels.

7.1 Kwaliteit
Kwaliteit staat in de afkorting KAM voor het complex van regelgeving, werkzaamheden,
maatregelen en registraties dat partijen in staat stelt aantoonbaar zeker te stellen dat hun
product (ontwerp, materiaal, constructie, bouwwerk) voldoet aan van tevoren overeengekomen
normen en afspraken.
Van alle partijen in het bouwproces wordt verlangd dat zij hun kwaliteitssysteem en de
toepassing daarvan zodanig inrichten dat een certificaat kan worden uitgereikt als bewijsstuk
voor de organisatie en uitvoering daarvan. Op naleving wordt periodieke controle uitgeoefend
door audits van de certificerende instelling, de opdrachtgever of de eigen bedrijfsleiding.

7.2 Arbo
Arbo is de ingeburgerde afkorting voor Arbeidsomstandigheden.
De Nederlandse wetgeving kent een toenemend aantal bepalingen, gericht op de handhaving
van gezondheid en veiligheid van de deelnemers aan het arbeidsproces. Een aantal daarvan is
specifiek bestemd voor de bouwnijverheid, een van oudsher riskante bedrijfstak. Van de
uitvoerende bouwbedrijven wordt verlangd dat zij de Arbo-zorg zodanig inrichten dat een
certificaat (VCA) kan worden uitgereikt als bewijsstuk voor de organisatie en uitvoering van deze
zorg.
Op naleving wordt periodiek controle uitgeoefend door audits van de certificerende instanties, de
opdrachtgever of de eigen bedrijfsleiding. De wetgever voert op gezette tijden controles uit en
heeft daarnaast het recht op inzage en instemming voor riskante operaties en situaties.

7.3 Milieu
Het begrip Milieu heeft in dit verband betrekking op aspecten zoals het gebruik van bepaalde
grondstoffen (en in het verlengde daarvan het vermijden van bepaalde andere grondstoffen!),
duurzaam bouwen, het energiegebruik in de exploitatiefase, etc.
De aandacht voor bovengenoemde aspecten is snel groeiende. Een status als die van Kwaliteit
en Arbo is (nog) niet bereikt. Er liggen namelijk nog een aantal netelige vraagstukken die
moeten worden opgelost:
• Hoe moet het milieu van nu tegen het milieu van de toekomst worden afgewogen?
• Hoe moet het milieu van de westerse wereld tegen het milieu van een derde wereld land
worden afgewogen?
• Hoe moet het milieu tegen extra gebruik van grondstoffen worden afgewogen?
In het verleden speelde het milieu een kleine rol bij de ontwerpbeslissingen. Op dit moment kan
zelfs, om één boom in de randstad te sparen, een complete bouwkuip om deze boom worden
geplaatst.
De trend is wel om steeds meer rekening met het milieu te houden. Voor ieder groot
bouwproject moet een MER (Milieu Effecten Rapportage) worden gemaakt. Hierin staan helaas
alleen nog de locale effecten op het milieu beschreven en niet de indirecte gevolgen door het
gebruik van bepaalde grondstoffen. Ook worden er geen conclusies in een MER getrokken. Een
MER rapporteert. De overheid concludeert.
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8. Belasting
I

Niet alleen de functie en de uitvoering bepalen het ontwerp van een (waterbouwkundige)
constructie, maar vooral ook de vele verschillende belastingen op de constructie. Deze
belastingen zijn als eerste onder te verdelen in twee hoofdtypen:
• Scheepvaart
• Natuur
De scheepvaart zorgt voor de volgende belastingen:
• Hydraulische
• Afmeren
• Troskrachten
Aanvaringen worden als afmeren beschouwd, maar dan te hard.
De natuurlijke belastingen bestaan uit een aantal belastingen:
• Gewicht (Zwaartekracht)
• Wind
• Water
• Ijs
• Temperatuur
• Grond

• Figuur8-1 Overzicht: Belasting

Deze belastingen kunnen vaak weer worden onderverdeeld. Zo kan de waterbelasting worden
onderverdeeld in:
• hydrostatische belasting
• golfbelasting
De golfbelasting is ook weer onder te verdelen en wel op twee manieren:
• brekend of niet-brekend
• paal (slanke constructie) of wand
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Figuur 8-1 laat al deze onderverdelingen zien en vermeld in de cirkels het nummer van de
hoofdstukken in het "Handboek Constructieve Waterbouw" waarin deze belastingen worden
uitgewerkt.
In het laatste hoofdstuk van deel 1 "Belastingen" staan de belastingfactoren vermeld. Alle
belastingen dienen vermenigvuldigd te worden met een belastingfactor om voldoende veiligheid
te hebben tegen bezwijken.
Sommige belastingen op een constructie zijn niet in spanningen of krachten gedefinieerd, maar
in verplaatsingen, bijvoorbeeld bij "IJs", "Temperatuur" en "Zettingen". Deze verplaatsingen
veroorzaken natuurlijk wel spanningen.
De grootste belasting is in vele gevallen het "Gewicht" van (Zwaartekracht op) een constructie.
Deze wordt in veel gevallen gecompenseerd door het "(Grond)water" en de "Korrelspanningen".
De belangrijkste belasting is wellicht de "Korreldruk". De reden hiervoor is dat dit de enige
belasting is die zich (tot op zekere hoogte) kan aanpassen aan de overige belastingen en op
deze wijze kan zorgen voor een totaal evenwicht.
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9. Materiaal
Als de belastingen bekend zijn is zaak om zowel de stijfheid (verplaatsingen) als de sterkte
(bezwijken) te toetsen. Hiervoor is kennis nodig van de gebruikte materialen. In de
Constructieve Waterbouw zijn Grond, Beton en Staal de meest gebruikte materialen.
De nummers in de cirkels corresponderen met de nummers van de hoofdstukken uit deel 2
Materialen van het "Handboek Constructieve Waterbouw"
Grond heeft eigen Materiaalfactoren. De Materiaalfactoren van Beton en Staal staan samen met
de Belastingfactoren vermeld in deel 1 van het "Handboek Constructieve Waterbouw" .

Materiaal
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• Figuur 9-1 Overzicht: Materiaal

De keuze van een materiaal is in veel gevallen eenvoudig. Voor de vaste delen van een
constructie is vanwege stabiliteit en afschuifcapaciteit vaak veel gewicht nodig. In dat geval ligt
de keuze voor beton voor de hand. Staal is per kilo vele malen duurder. Daarbij heeft staal veel
hogere onderhoudskosten en hogere verwerkingskosten (beton is makkelijk in model te gieten).
Voor beweegbare delen (schuiven en deuren) is, vanwege de hefcapaciteit, gewicht nadelig en
is vooral sterkte nodig. Dit leidt tot een voorkeur voor staal of bij kleine overspanningen (minder
sterkte nodig) voor hout.
Geleidewerken en kleinere afmeerconstructies worden ook veel in hout uitgevoerd. De
materiaalkosten zijn lager dan voor staal en de onderhoudskosten liggen in dezelfde orde.
Alleen als de sterkte van hout ontoereikend is wordt uitgeweken naar staal.
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10. (Hulp- en deel)Constructie
Veel constructies worden in een bouwkuip gemaakt. Een bouwkuip bestaat o.a. uit de volgende
geotechnische hulpconstructies:
• Palen
• Wanden
• Onderwaterbeton
• Stempels of ankers
• Gordingen
Deze onderdelen komen ook vaak voor als blijvende onderdelen van een (Waterbouwkundige)
Constructie en heten dan niet meer een hulpconstructie, maar een deelconstructie.
Bij een bouwput is veelal de belangrijkste hulpconstructie:
• Bemaling
Tevens is een apart hoofdstuk gewijd aan de volgende deelconstructies:
• Schuiven en deuren

• Figuur 10-1 Overzicht: (Hulp- en deel) Constructie

De nummers in de cirkels corresponderen met de nummers van de hoofdstukken uit deel 3
(Hulp- en deel)Constructie van het "Handboek Constructieve Waterbouw".
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