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Kunst en kunde van de versterking van de Afsluitdijk
Sinds de jaren ’80 werken ruimtelijk ontwerpers en waterbouwkundig ontwerpers vaak samen
aan versterkingsopgaven, soms met veel synergie, soms in een verbeten strijd.
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MOSE-project Italië: Chioggia inlet
Het Mose-project is een systeem van beweegbare barrières die Venetië en haar lagune gaat
beschermen tegen steeds vaker en intensievere overstromingen.
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Leiewerken in Kortrijk
Medio jaren 60 van de vorige eeuw werd besloten om de Leie op te waarderen voor klasse
IV-scheepvaart. Inmiddels is een akkoord met de stad Kortrijk bereikt over de scope van dit
grootschalige binnenvaartproject.
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Renovatie sluis Harelbeke
Het Seine-Schelde project moet het Seine-bekken rond Parijs met het Scheldebekken in de regio
Antwerpen-Rotterdam verbinden voor vaartuigen tot klasse Vb (4.500 ton). Eén van de
belangrijkste uitdagingen is de bouw van een nieuwe sluis in Harelbeke.
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Nieuwe Zeesluis IJmuiden: schaalmodelonderzoek nivelleersysteem
In 2014 en 2015 is een uitgebreid waterloopkundig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het
referentieontwerp van het nivelleersysteem van de Nieuwe Zeesluis van IJmuiden.
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Zinkend Jakarta
Overvloedige regenval hoort bij de tropen, bij Indonesië en zeker bij Jakarta, de weer bloeiende
hoofdstad van Indonesië. Stadsplanners praten het liefst over ‘Groter Jakarta’ een gebied van
circa 50 x 70 km.
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Stormvloedkering in haveningang Nieuwpoort
Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormen, is de bouw van een
stormvloedkering op de monding van de IJzer noodzakelijk.
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Studie: Ontwerp van stormvloedkeringen in Göteborg
Göteborg is één van de belangrijkste zeehavens van Scandinavië. Stormvloeden dringen vanuit
het Kattegat door in de Göta-rivier. Daardoor is de stad in de afgelopen tien jaar enkele keren
overstroomd.
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Minder overlast met Verticaal Zanddicht Geotextiel
Waterschap Rivierenland heeft een nieuw wapen ingezet tegen piping: Verticaal Zanddicht
Geotextiel.
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Dijkverbetering Schoonhovenseveer – Langerak: waterontspanningsbronnen
Het is het allerlaatste Ruimte voor de Rivierproject dat in uitvoering is gegaan: de dijkverbetering
Schoonhovenseveer - Langerak. Met behulp van een waterontspanner is de belasting op de dijk,
de hoge waterspanning, aangepast.
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Hoogwaterbeschermingsprogramma 2016-2021
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat in de periode 2016-2021 88 projecten met vijf
projectoverstijgende of landelijke verkenningen.
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Vismigratierivier brengt balans in complex Kornwerderzand
Natuurorganisaties, vissers en overheden werken samen aan een wereldwijd uniek concept op de
Afsluitdijk: de Vismigratierivier.
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Earthquake engineering design of critical structures: advantages of using advanced
techniques over simplified procedures
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Ruimte voor de Rivier: Pannerden versus Hondsbroeksche Pleij
Hoe zorg je ervoor dat waterprojecten ook een verrijking zijn voor de omgeving? Zonder dat het
extra geld kost? Hiervoor is een integralere aanpak en intensievere samenwerking nodig tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers, projectmanagers en ruimtelijk experts.
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Hondsbossche en Pettemer Zeewering: Kunst en kunde langs de kust
Bij de gloednieuwe, versterkte Hondsbossche en Pettemer Zeewering tussen Camperduin en
Petten is met 35 miljoen kuub zand de stenen kering een compleet nieuw landschap
vormgegeven.
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De bouw van het Gemini offshore windpark
Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee, 85 kilometer ten
noorden van de kust van Groningen, zal één van de grootste windparken op zee ter wereld
worden.
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Voorwoord

Agemaprijs

Een mooie mix
van projecten

Waterbouw;
kunst of kunde
Ooit bouwden we hutten; eenvoudig van
vorm, rechthoekig. De meeste ruimte voor
het minste geld. Na verloop van tijd waren de
welvarendste leden van de gemeenschap niet
meer tevreden met deze eenvoudige
behuizing, zij wilden zich onderscheiden door
hun huizen fraaie vormen te geven en te
versieren. De bouwkunde ontwikkelde zich
overal ter wereld tot bouwkunst, telkens als de
welvaart dat toestond.
Ook de stedenbouw vertoont het patroon.
Niet alleen efficiënte straten, maar mooie
boulevards en chique pleinen sieren de rijke
stad. De plattegrond van Amsterdam heeft
met haar half-cirkelvormige grachtenstelsel op
de kaarten van Blaeu meer weg van een
kunstwerk dan een van een eenvoudig,
goedkoop en efficiënt woongebied. Niet het
water, maar de schoonheid als leidend
principe zodra het budget het toelaat!
Ook in de bruggenbouw is het streven
zichtbaar. Soms door de esthetica van de pure
mechanica, zoals bij de eerste spoorbrug over
de Waal bij Nijmegen, maar recent meer door
het streven naar pure schoonheid.
De Erasmusbrug van Ben van Berkel heeft een
bijzonder uiterlijk. Constructief geeft de knik in
de pyloon grote momenten, die intern tot
grote plaatdikten noopt.
De laatste tien jaar zie je ook in de waterbouw
een dergelijke ontwikkeling voorzichtig op
gang komen. Eerst waren het fantastische
plannen, die met fraaie ‘artist impressions’
werden gelanceerd. Een hele rij nieuwe
eilanden voor de kust, bedoeld om de
gevolgen van zeespiegelrijzing te verkleinen.
De eilanden bedekt met groene natuur
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zouden niet leiden onder allerlei economische
ontwikkelingen, maar natuurreservaten
blijven. Later werd door staatssecretaris Joop
Atsma het Tulpeiland gepropageerd als icoon
voor de Nederlandse waterbouw, geheel
groen met een kunstig gevormde kustlijn. Ten
slotte stelde de provincie Noord-Holland het
Eiland voor één Seizoen voor, een cirkel
vormig zandeiland omringd door sterren.
Het eiland zou in een seizoen wegspoelen en
ten goede komen aan de kust. Op het eerste
gezicht leken zij zonder enig praktisch nut,
afgezien van een opvallende verfraaiing van
de Nederlandse landkaart. Het verlangen naar
schoonheid kon de zuinigheid niet overwinnen en ze zijn dus nog niet gebouwd.
En toen werd toch plotseling voor de kust van
Zuid-Holland de Zandmotor aangelegd. Een
prachtig kunstwerk, dat over een reeks van
jaren mede door de natuur wordt gevormd.
Hoewel over het zuiver economische nut valt
te twisten, geeft het een schitterend beeld op
luchtfoto's. Ook is de ontwikkeling spannend,
omdat de natuur niet altijd de ideeën van de
ontwerpers blijkt te volgen en vindingrijke
zwemmers er uitdagingen in zien.
De ontwerpwedstrijd rond de versterking van
de Afsluitdijk leek de volgende stap in te
luiden. Vijf prachtige ontwerpen, waarvan
slechts een bij de utilitaire rechte lijn bleef,
zagen het licht. Eilanden voor of achter de dijk
moesten de oplossing gaan worden.
De duinen zouden de golven breken,
waardoor de dijk niet verhoogd hoefde te
worden. Een ander plan stelde een hele keten
natuurlijke eilanden achter de dijk voor,
wellicht als opvang van de overslag. Slechts

een inzender wilde de rechte lijn van de dam
accentueren door de kruin te voorzien van
een betonnen holle keermuur. Uiteindelijk
ging de voorkeur van de jury toch uit naar een
eenvoudige utilitaire versterking volgens de
oude waterbouwkundige traditie en werd
geen der inzendingen gehonoreerd.
En een mooie groene rechte dijk kan ook een
fraai landschappelijk beeld opleveren. Adriaan
Geuze heeft dat al eens met verve toegelicht
op de Waterbouwdag 2007. Kort geleden
verscheen een prachtig boek ‘Dijken in
Nederland’ dat die schoonheid in beeld
brengt. Het is geschreven door vormgevers
en landschapsarchitecten.
Enkele maanden geleden heeft de Minister
van I&M besloten dat de Afsluitdijk een
wereldvermaard icoon moet worden.
Technisch blijft het een simpele rechte
overslagbestendige dijk, maar de kunstenaar
Daan Roosegaarde krijgt de kans er een
kunstzinnig icoon van te maken. Die kunst
uiting komt boven op het ‘besteksontwerp’
dat door de landschapsarchitecte Yttje Feddes
samen met Witteveen & Bos is gemaakt.
Ook komt er op initiatief van de provincie
Friesland een vismigratierivier in, die artistiek
een geweldige indruk maakt en diverse
voorpagina's heeft gehaald. Er is echter een
gedegen ontwerp van de vismigratierivier
gemaakt, dat qua layout en werking (een
schutsluis voor vis) het bestuderen waard is.
Kortom een eerste stap van Waterbouwkunde
naar Waterbouwkunst. n
J.K.Vrijling

Bijzonder onderdeel van de Waterbouwdag 2015 is de uitreiking van de prof.dr.
ir. J.F. Agemaprijs. Met achttien inzendingen was er veel belangstelling om deel te
nemen aan de prijsvraag voor innovatieve waterbouwprojecten. Juryvoorzitter
prof. Bas Jonkman is dan ook zeer te
spreken over het niveau en de verscheidenheid aan ingediende projecten.
Vijf jaar geleden was hij lid van de jury,
en nu volgt prof. Bas Jonkman prof. Han
Vrijling op als voorzitter van de jury.
Samen met de andere juryleden stond hij
voor de verantwoordelijke taak om de
inzendingen te beoordelen van de
verschillende teams van ontwerpers en
bouwers van waterbouwprojecten. Het
aantal en het niveau van de inzendingen

sterkt hem in de overtuiging dat je de
waterbouwsector als innovatief mag
kenschetsen. Jonkman: ‘Er wordt wel
eens geklaagd dat we nieuwe iconen
nodig hebben om de sector op de kaart te
zetten, maar als je kijkt naar de inzendingen zie je veel technisch uitdagende
projecten. En het zijn echte innovaties,
want het zijn gerealiseerde projecten,
geen papieren plannen.  En dat is
helemaal in de lijn van Jan Agema, als
praktijkgerichte hoogleraar. Het is een
mooie mix geworden van grote en
kleinere projecten, langs de kust en de
rivieren, nationaal en internationaal.
Wat de inzendingen ook gemeen hebben,
conform de criteria om mee te mogen
doen, is het multidisciplinaire karakter.

Prof. Bas Jonkman

Basis is de techniek, maar de projecten
moeten ook geïntegreerd zijn in de
omgeving, duurzaam zijn en goed scoren
op het punt van de economische kosten/
baten verhouding’. Over het niveau van
de Agemaprijs van 2020 hoeven we ons
wat Jonkman betreft ook geen zorgen te
maken: ‘Er zijn nog zoveel uitdagende
projecten zoals de versterking van 1200
km dijken en de sluizen van IJmuiden,
dat daar zonder twijfel innovatieve
projecten uit voort zullen komen’. n
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faalkosten.
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Waterbouwdag
ecologisch herstel en het opwekken van
duurzame energie.
Om een integraal ontwerp te kunnen
maken gaf Rijkwaterstaat tegelijk twee
parallel verlopende opdrachten. Aan
Ingenieursbureau Witteveen+Bos om het
technisch referentie-ontwerp voor de
dijkverbetering te maken en daarmee de
oplossingsruimte voor de aannemer af te
bakenen en aan de combinatie Feddes/
Olthof landschapsarchitecten en Paul de
Ruiter architecten om een Masterplan te
maken voor de ruimtelijke kwaliteit van
de Afsluitdijk.

Overslagbestendige dijk

Kunst en kunde van de
versterking van de Afsluitdijk

Het startpunt voor de civiel ingenieurs
was het besluit uit de Structuurvisie
Afsluitdijk om van de Afsluitdijk een
overslagbestendige dijk te maken en om
de monumentale spuisluizen zo aan te
passen dat ze tot 2050 bestand zijn tegen
de maatgevende storm. Bovendien
moeten er in de spuisluizen in Den Oever
pompen worden ingebouwd om, bij een
hoge waterstand op de Waddenzee, het
water van het IJsselmeer toch af te
kunnen voeren.
Toetsing met de nieuwste golfrandvoorwaarden wees uit dat de historische
basaltbekleding van het buitentalud in
de toekomst niet meer voldoet. Daarmee
lag de focus van de technische opgave op
het buitentalud: het maken van

voldoende stabiliteit om de golfklap te
kunnen opvangen en het tegelijkertijd
creëren van voldoende ruwheid om de
overslag te beperken. Om de oplossing te
onderzoeken werden verschillende
technische varianten gemaakt en
doorgerekend.

Eenvormig strak profiel
De architecten analyseerden dat de
Afsluitdijk zijn monumentale kracht
ontleent aan het feit dat het hele dijktraject tussen de spuisluizen een eenvormig
strak profiel heeft en als een kaarsrechte
lijn door het water snijdt, ondanks
verschillen in het geulenpatroon van het
onderwaterlandschap. Het is opmerkelijk
dat de Afsluitdijk, die eigenlijk een dam
is, het profiel heeft van een klassieke
zeedijk met een smalle groene kruin en
een flauw hellend buitentalud. Die
kwaliteit wilden de architecten behouden en daar ook nieuwe kwaliteiten voor
recreatie en ecologie aan toe voegen.
Tijdens het hele ontwerptraject zaten de
architecten en waterbouwkundigen
regelmatig samen aan tafel om te zoeken
naar het optimale referentie-ontwerp
voor het dijkprofiel, dat past binnen het
strakke fysieke kader van de bestaande
rijksweg aan de IJsselmeer-kant en de
Natura 2000 grens in de Waddenzee,
maar tegelijkertijd de aannemer voldoende ruimte te geven voor ontwerp
vrijheid.

Fietspad
Het referentieontwerp bestaat uit een
geleed buitentalud met een vlakke berm
tussen het ondertalud (‘de golfklapzone’)
en het boventalud (‘de golfoploopzone’).
Op de berm kan een fietspad worden
gemaakt, zodat na 80 jaar de Waddenzee
meer beleefbaar wordt vanaf de Afsluitdijk. Uit respect voor de bestaande ‘huid’
van basalt is gerekend met een vlakke
bekleding op het ondertalud. De
gewenste ruwheid van de bekleding van
het boventalud kan worden bereikt met
een open betonstructuur. Met deze
oplossing voor het buitentalud kan de
kruin van de dijk smal blijven en blijft
ook een (toekomstige) kruinverhoging
mogelijk. Zowel vanuit waterbouw als
vanuit het ruimtelijk beeld van de dijk is
dat een pluspunt.
De dijkverbetering wordt functioneel
uitgevraagd aan het aannemersconsortium, maar daarbij wordt een Esthetisch
Programma van Eisen meegegeven met
ruimtelijke randvoorwaarden en
aanknopingspunten die borg staan voor
de icoonwaarde van de Afsluitdijk. n
Coen Kuiper, Ingenieursbureau Witteveen+Bos,
Yttje Feddes, Feddes/Olthof landschaps
architecten

Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat de eeuwenoude Hollandse traditie van dijkversterking
altijd een resultaat oplevert dat functioneel én mooi tegelijk is. Toch is dat niet
altijd het geval. Door grote groepen in de samenleving werden de resultaten van
dijkversterkingen in het rivierengebied in de jaren ’80 zelfs zo lelijk gevonden dat er
een breed maatschappelijk protest ontstond. Sindsdien werken ruimtelijk ontwerpers
en waterbouwkundig ontwerpers vaak samen aan versterkingsopgaven, soms met
veel synergie, soms in een verbeten strijd. De vooroordelen over de inbreng van beide
disciplines bestaan nog steeds, over en weer en ook bij opdrachtgevers en bestuurders.
‘Ambities voor ruimtelijke kwaliteit
maken een project duurder’ is een veel
gehoord bezwaar tegen de inschakeling
van landschapsarchitecten. ‘Als je de
waterbouwers hun gang laat gaan wordt
een dijk altijd te zwaar en te lomp’ is het
vooroordeel tegen de civiel ingenieurs.
Wat klopt, is dat eisen voor waterveiligheid en ambities voor ruimtelijke
kwaliteit niet automatisch één op één
samengaan. Het is de ontwerpopgave om
door beide invalshoeken slim te combineren van één plus één drie te maken.
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‘ Voor de dijkenbouwers van
vroeger waren techniek en
schoonheid hetzelfde’
commissie Boertien, 1993
In het project Afsluitdijk ligt die opgave
er, om dit waterbouwkundig icoon
bestand te maken tegen de zware
stormen met vier meter hoge golven die
de dijk en de sluizen de komende
decennia kunnen aanvallen. Het is een

opgave op het scherpst van de snede. De
Afsluitdijk als geheel is geen monument,
maar bevat wel veel bouwkundige
rijksmonumenten en heeft in de ogen
van veel Nederlanders en van de buitenlandse bezoekers een hoge monumentale
waarde. De fysieke ruimte voor de
versterking is beperkt, omdat de grens
van het Natura 2000 gebied van de
Waddenzee direct aan de teen van de dijk
ligt. Bovendien zijn er veel ‘meekoppelende belangen’ bij de dijkversterking op
het gebied van toerisme en recreatie,

Visualisatie van het referentieontwerp voor de dijkverbetering
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Waterbouwdag
Het Mose-project is een systeem van beweegbare barrières die Venetië en haar lagune gaat
beschermen tegen steeds vaker en intensievere overstromingen. De Chioggia inlet is een van de drie
openingen tussen de zee en de lagune. De barrière van de Chioggia inlet bestaat uit acht caissons;
twee schoudercaissons en zes gate-caissons. De caissons zijn gebouwd in een droogdok in de
buurt van de afzinklocatie en zijn met sleepboten getransporteerd en één voor één afgezonken met
een speciaal ontworpen ponton. Na de plaatsing worden er beweegbare kleppen op de caissons
geïnstalleerd, waardoor de waterstand in de lagune gereguleerd kan worden. Inmiddels zijn de
caissons van de Chioggia Inlet van het MOSE-project afgezonken door Strukton Immersion Projects.

Gate-caisson

Ontwerp afzinksysteem

caissons. Een pen-vang geleidingssysteem
om het primaire einde van het caisson in
Y-richting binnen circa 5 mm te plaatsen.
Een re-alignment systeem dat tussen het
caisson en de damwand werd aangebracht om de Y-positie van de secundaire
zijde van de caisson te kunnen her

positioneren, waardoor het caisson op de
millimeter nauwkeurig geplaatst kon
worden. En vier 800T hydraulische vijzels  
op vooraf geïnstalleerde tijdelijke
fundatietegels, waardoor de verticale
positie (Z) van het caisson kon worden
aangepast.

Door een goede samenwerking tussen
alle partijen is het afzinken van alle
caissons uitgevoerd binnen de planning
maar belangrijker nog met een maximale afwijking is 5 mm. n
Maurice Reijm, Project Manager, Peter van
Westendorp, Manager Operations, Strukton
Immersion Projects bv

MOSE-project Italië

Chioggia inlet
Afzinken gate-caisson

Typische waarden van toleranties bij
zinktunnels zijn circa 20-35 mm in
horizontale richting (Y) en circa 10-35
mm in verticale richting (Z). Bij dit
project was de vereiste tolerantie van
circa 10 mm. Extra belangrijk dus om de
nauwkeurigheid van de maatvoeringssystemen, het maatvoeringsprotocol en het
volledige afzinkproces maximaal te
optimaliseren.

Modelproeven
Omdat de caissons al gebouwd waren
voordat de afzinksystemen ontworpen
waren, was een zeer goede samenwerking nodig om ervoor te zorgen dat het
volledige afzinkontwerp en de bouw van
alle systemen in de gestelde tijd (twaalf

van de caissons te allen tijde volgen.
Gedurende alle operaties zijn er uitgebreide checklists gehanteerd om de
nauwkeurigheid gedurende alle fases van
het proces te kunnen waarborgen.

maanden) gerealiseerd waren.
Het robuuste afzinkontwerp kwam tot
stand door modelproeven in de stroomgoot van Deltares in Delft uit te voeren,
waarbij alle mogelijke varianten van golfhoogtes, periodes en stroomsnelheden
uitvoerig getest zijn.

Kwispel-systeem

Verschillende maatvoeringsystemen zijn
gebruikt tijdens het afzinken, zoals
RTK-GPS, automatische total-stations,
afstandsensoren, waterpasinstrument en
afloodlaser. In elke fase was er een
leidend systeem en een back-upsysteem
bepaald. Alle datagegevens werden
ingevoerd en verwerkt in het Geocon
softwaresysteem. Hierdoor kon het
afzinkteam de driedimensionale positie

Om er zeker van te zijn dat de caissons
binnen de nauwe toleranties werden
gepositioneerd is een betrouwbaar
geleiding en ‘kwispel-systeem’ ontworpen. Dit was noodzakelijk omdat de
zinkvoeg asymmetrisch ten opzichte van
de hartlijn van het caisson zit en dus ten
opzichte van deze as zal roteren tijdens
het legen van de voeg.
Drie systemen zijn gebruikt voor het
begeleiden en heroriëntering van het

SPECIALIST OP HET
GEBIED VAN
AARDBEVINGEN

Wij zoeken
collega’s
Wij zoeken collega’s die alles willen ontdekken wat water te bieden
heeft op MBO-, HBO- en WO-niveau. Als watercyclusorganisatie
zorgen wij 100% voor schoon drinkwater, afvalwater, grondwater en
oppervlaktewater. 100% waterproof dus. En daarom zoeken wij ook
100% waterproof collega’s.
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijwaternet.nl
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Samen met onze klanten
zorgen wij voor het water in Amsterdam en een groot gedeelte van Utrecht
en Noord-Holland. Een gebied van 700 km² met 1,2 miljoen inwoners.

Fugro adviseert en ontwerpt wereldwijd
waterbouwkundige constructies
in aardbevingsgevoelige gebieden.
Wij verbinden gedegen kennis van de Nederlandse
waterbouw met state-of-the-art kennis van
aardbevingsbestendig ontwerpen.

Fugro GeoServices B.V.
Info@fugro.nl
www.fugro.nl
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Collegebrug

Leiewerken in Kortrijk
Na ingrijpende overstromingen en om de binnenvaart te promoten werd medio jaren 60 van
de vorige eeuw beslist om de Leie op te waarderen voor klasse IV-scheepvaart. De meest
eenvoudige projectonderdelen stroomop- en stroomafwaarts van Kortrijk, grotendeels
gelegen in agrarisch gebied, werden uitgevoerd tussen eind de jaren 60 en 1992. De
werken in Kortrijk beloofden zonder meer moeilijk te worden: de stad wordt doormidden
gesneden door de Leie en door een oude Leiearm. Na tientallen jaren van voorbereidend
studiewerk, waarbij diverse varianten werden bestudeerd, kon er een akkoord met de
stad Kortrijk worden bereikt over de scope van dit grootschalige binnenvaartproject.
In september 1997 gingen de Leiewerken
in de Doortocht van Kortrijk, een
centrumstad in het zuiden van de
provincie West-Vlaanderen met ongeveer
75.000 inwoners, officieel van start. Het
plan was om de noordelijke arm van de
rivier, beter bekend als ‘de Nieuwe Leie’,
op bepaalde plekken recht te trekken en
te verbreden. De breedte van de vaarweg
werd vergroot van 20 tot minimaal 32
meter, er kwamen vier bochtafsnijdingen
en de doorvaarthoogte van de zes nieuwe
8

bruggen werd opgetrokken naar 7 meter.
Hiermee is de vaarweg klaar om schepen
met drie lagen containers in Kortrijk te
laten passeren.

Multifuncionaliteit
Bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV
investeerde niet alleen in een betere
binnenvaartverbinding, de volledige
ruimere omgeving rond de Leie werd
bekeken. In nauw overleg met de stad
Kortrijk en de intercommunale Leiedal

werd er steeds naar win-winsituaties
gezocht. Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak, waarbij wordt uitgegaan
van de multifunctionaliteit van de
waterweg en waarbij aspecten zoals
stedenbouwkunde en mobiliteit in een
ruim studiegebied rondom de waterweg
worden onderzocht. Deze werkwijze, die
op vandaag op vele plaatsen door
Waterwegen en Zeekanaal NV in praktijk
gebracht wordt in Vlaanderen, wordt nu
misschien als een evidentie beschouwd,

maar was dit twintig jaar geleden
allerminst. Het project in Kortrijk kan op
dat vlak als een voorbeeldproject worden
gezien.

en fietspaden op de kades, het zonnige
Budapark, de futuristische Budabrug, de
bijna poëtische Collegebrug en de nieuwe
westelijke stadsring.

Achttien jaar Leiewerken

Seine-Scheldeverbinding

De werken in Kortrijk werden uiteindelijk beëindigd in het voorjaar van 2015
met de ingebruikname van de Budabrug.
Dat was het einde van een periode van
achttien jaar van ingrijpende Leiewerken
in deze stad. Het resultaat: de indrukwekkende Noordbrug, de prachtige wandel-

De doortocht van de Leie door Kortrijk is
ook erg belangrijk binnen de Seine-Scheldeverbinding. In 2006 besliste de
Vlaamse overheid immers om de Leie in
te schakelen in het Europese Seine-Scheldeproject, één van de prioritaire projecten van het Trans Europees Netwerk voor

Budabrug

goederenvervoer. Door de uitvoering van
de Leiewerken kunnen er vandaag
schepen tot 2.000 ton door het centrum
van Kortrijk varen. Tezelfdertijd is de
vaarweg reeds klaar om, mits een
verdieping van 1 meter, in de toekomst
binnenvaartschepen tot 4.500 ton te
laten passeren zoals voorzien binnen het
Seine-Scheldeproject. n
P. De Meyer, Waterwegen en Zeekanaal NV,
België

Noordbrug
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Renovatie sluis Harelbeke
Tijdelijke stalen sluis
Het Seine-Schelde project beoogt de verbinding tussen het Seine-bekken rond Parijs met het
Scheldebekken in de regio Antwerpen-Rotterdam, voor vaartuigen tot klasse Vb
(4.500 ton). Om dit te realiseren voert Waterwegen en Zeekanaal nv momenteel belangrijke
aanpassingswerken uit op de rivier Leie in Vlaanderen, momenteel geschikt voor vaartuigen
tot 2.000 ton. Eén van de belangrijkste uitdagingen voor deze kalibratie is de bouw van
een nieuwe sluis in Harelbeke, ter vervanging van de te kleine bestaande sluis. Naast
deze sluis worden ook de aanliggende stuwen vernieuwd, de bruggen vernieuwd of
opgehoogd en wordt het stadscentrum van Harelbeke langs het water herontwikkeld.

Simulatie nieuwe Hogebrug, momenteel in aanbouw

De oude Hogebrug in het stadscentrum
zal worden vernieuwd om schepen met
drie lagen containers toe te laten op de
Leie. Het ontwerp is een mooie brede
boogbrug die als het ware een stadsterras
vormt als verbinding tussen beide oevers
en tegelijk door haar vorm refereert naar
de klassieke boogbruggen over de Leie.

Projectoverzicht nieuwe sluis, stuwen, pomp en turbine, vistrap en nieuwe voetbrug over de Leie in Harelbeke

De omliggende stedelijke omgeving
bepaalt in grote mate de randvoorwaarden en beschikbare ruimte voor deze werken. Om, rekening houdend met de
talrijke bouwwerken en randvoorwaarden, te komen tot het beste geïntegreerde
ontwerp werd voor dit project gekozen
voor een Design & Build-procedure (D&B).
Het contract bepaalt dat de scheepvaart
niet gehinderd mag worden tijdens de
algemene uitvoering van de werken,
10

waarbij slechts een beperkte stremming
is toegestaan. Samen met de beperkte
totale uitvoeringstermijn van maximum
30 maanden vormt dit de grootste
uitdaging.
Aangezien de bestaande stuwen ook
vervangen moeten worden, vormden
waterafvoer en overstromingsbeveiliging
tijdens de werken ook een cruciaal aspect
bij de evaluatie van de verschillende
offertes.

Door de beperkte werfzone, middenin
het stadscentrum en de verschillende
woonprojecten, bleek de bouw van een
tijdelijke sluis en tijdelijke stuwen de
beste oplossing om de scheepvaart en
waterafvoer tijdens de werken te blijven
waarborgen. Dankzij innovatief ontwerp
en planning, een gedetailleerde studie en
een maximaal hergebruik van onderdelen, werd een oplossing uitgewerkt dat
aan alle eisen voldeed.

Voor de voetgangers wordt een nieuwe
oeververbinding gerealiseerd door de
bouw van een wandelpad over de vistrap,
die leidt naar een nieuw draaibrugje over
de Leie opwaarts van de sluis.
Om het vismigratieknelpunt op de Leie
op te lossen, is in het project een vistrap
voorzien om beide panden met elkaar te
verbinden langs de sluis en stuwen.
Hiernaast wordt een pompinstallatie
gebouwd om water op te pompen tijdens
droge periodes en zo de schutverliezen te
compenseren. Meestal zal de installatie
echter worden gebruikt als turbine en
worden aangedreven door de natuurlijke
waterafvoer van de Leie. De opgewekte
energie zal gebruikt worden voor de
energievoorziening van het sluiscomplex
zodat het complex energieneutraal is op
jaarbasis.

Tijdens de onderhandelingsprocedure,
opgestart in 2011, werden de gesprekken
met de verschillende partijen gevoerd en
werd medio 2013 de beste offerte
geselecteerd. Hierna volgde de administratieve voorbereiding van de werken
zoals bouwaanvraag en milieu-effect-rapportering, de voorbereiding van de

werkzone zoals verplaatsing van nutsleidingen, waarna begin 2015 de werken
konden opgestart worden. n
P. van Besien, Waterwegen en Zeekanaal nv,
België

Voor de bouw van de nieuwe sluis (geel kader) moet eerst een tijdelijke stuw (blauwe pijl) en tijdelijke
sluis (groene pijl) worden gebouwd
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Nieuwe Zeesluis IJmuiden
Schaalmodelonderzoek
nivelleersysteem

Figuur 1: Voorlopige lay-out in de contractvoorbereiding

In 2014 en 2015 is een uitgebreid waterloopkundig onderzoek uitgevoerd ten behoeve
van het referentieontwerp van het nivelleersysteem van de Nieuwe Zeesluis van IJmuiden.
Het hoofddoel van dit onderzoek was het vaststellen van de haalbare nivelleertijden,
waarbij de krachten op de schepen binnen de gestelde limieten blijven.
In figuur 1 is de voorlopige lay-out van de
sluis tijdens de contractvoorbereiding
weergegeven. De kolklengte is 545 m, de
kolkbreedte is 70 m, en de kolkbodem
ligt op NAP – 17,75 m. Het maatgevende
schip voor het ontwerp van het nivelleersysteem is een bulkcarrier met een lengte
van 330 m en een breedte van 52 m.
De maximale diepgang van de schepen is
beperkt tot 13,75 m in zout water
vanwege kanaalbeperkingen.

riolen in de sluishoofden. De totale
doorsnede, de lay-out en de vormgeving
van de deuropeningen en de riolen zijn
bepaald in verschillende studies met
numerieke modellen (2D/3D-CFD en
1D-Lockfill), met als voorwaarden de
beoogde nivelleertijden en de toelaatbare
stromingskrachten op het schip. Op basis
van de berekeningen is besloten verder te
gaan met minimaal twaalf deuropeningen van 2,2 x 3 m2, en vier omloopriolen
van 4 x 5 m2, beide systemen totaal

80 m2. In figuur 2 is de gekozen vormgeving van de riolen in het buitenhoofd
weergegeven.

Schaalmodel
Vervolgens is het hydraulisch ontwerp
van de nivelleersystemen gevalideerd in
een schaalmodel van de sluis, met een
schaal van 1:40, waarin beide systemen
zijn ingebouwd. In tegenstelling tot de
numerieke modellen, worden in het
schaalmodel alle stromingsverschijnse-

De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ aan de nieuwe sluis,
die 70 meter breed, 500 meter lang en
18 meter diep zal worden. De zeesluis
in IJmuiden wordt hiermee de grootste
zeesluis van Europa/de wereld.
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in
IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe
grotere zeesluis moet ruimte bieden aan
steeds groter wordende zeeschepen
en hiermee de bereikbaarheid van de
haven van Amsterdam verbeteren en de
economie in de regio stimuleren. Niet
alleen vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten
zowel de wegverbinding over het sluizen
complex als het sluizencomplex zelf zo
veel mogelijk ongehinderd bereikbaar
blijven. Er wordt dus gebouwd met
weinig ruimte. De aanleg start begin
2016. De nieuwe sluis is naar verwachting
in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu, de provincie Noord-Holland,
de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf
Amsterdam NV en de gemeente Velsen.
Dit project wordt medegefinancierd
vanuit het TEN-T programma van de
Europese Unie.
Meer informatie over het project op
www.rijkswaterstaat.nl/zeesluisijmuiden

len automatisch meegenomen. De opzet
van het model is getoond in figuur 3.
Enkele belangrijke parameters die zijn
gemeten: ten eerste de waterstand;

Figuur 3: Opzet schaalmodel, 1:40

tijdens het nivelleren zijn de waterhellingen in de kolk een maat voor de krachten
op het schip, ten tweede de waterdichtheid; uit de dichtheidsverticalen kunnen
de dichtheidskrachten op het schip
worden bepaald en ten derde de krachten; op de boeg en op het hek van het
schip worden de langs- en dwarskrachten
gemeten.
Tijdens het schutproces mogen de
krachten op het afgemeerde schip in de
kolk niet te hoog oplopen, omdat als
gevolg hiervan de afmeerlijnen kunnen
worden overbelast (met kans op lijnbreuk) en/of de bewegingen van het schip
te groot worden. Dit kan leiden tot
gevaarlijke situaties, die dienen te
worden voorkomen.
In een aantal van de schaalmodeltesten
met dichtheidsverschil is aan het eind
van het nivelleerproces de sluisdeur
geopend, waarna de kolkuitwisseling
plaatsvond. Tijdens de kolkuitwisseling

wordt de inhoud van de kolk als gevolg
van dichtheidsstromen, stroming met
zout water over de bodem en stroming
met zoet water aan het oppervlak,
uitgewisseld met het water in de voor
haven.
De nivelleertesten met dichtheidsverschil
toonden aan dat de dichtheidskrachten
op het schip aanzienlijk zijn en kunnen
leiden tot het overschrijden van de
toelaatbare krachten. Tijdens de kolkuitwisseling blijken de krachten op het
schip het grootst.
Op grond van de resultaten van het
onderzoek zijn de contracteisen ten
aanzien van de nivelleertijden aangepast.
Uitgaande van deze aangepaste eisen is
de sluis aanbesteed.
In figuur 4 is de proefopstelling weer
gegeven. n
Ir. Wim Kortlever, Rijkswaterstaat,
ir. Arne van der Hout, Deltares

Het maximale verval tijdens het schutten, met een extreem hoogwater op zee,
is 4,95 m en het minimale verval, met
een extreem laagwater op zee, is – 1,75
m. Een zeer belangrijke randvoorwaarde
is het dichtheidsverschil, aangezien de
sluis zich op de overgang van zout water
naar zoet (brak) water bevindt. Het
maximale dichtheidsverschil bedraagt
circa 20 kg/m3.

Afmetingen en vormgeving van
het systeem
Tijdens het onderzoek zijn twee typen
van het nivelleersysteem uitgewerkt:
openingen in de sluisdeuren en omloop12

Figuur 2: Zeezijde, sluishoofd, twee korte riolen (rood), twee lange riolen (blauw), kolkinlaten met roosters

Figuur 4: Proefopstelling
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komen te liggen. Jakarta groeide in een zeer hoog tempo uit.
Onder leiding van prof. Jan Kop en dr.ir. Suyono Sosrodarsono
werd de volgende fase in het watermanagement van Jakarta
aangepakt, dat in 1973 leidde tot het ‘Jakarta Drainage Master
Plan’ of beter bekend als NEDECO 1973.

www.pao.tudelft.nl

Hout in de GWW sector
24 en 25 november 2015

Zinkend Jakarta
100 jaar watermanagement,
op naar de volgende fase
Overvloedige regenval hoort bij de tropen, bij Indonesië en zeker bij Jakarta, de weer bloeiende
hoofdstad van Indonesië. Stadsplanners praten het liefst over ‘Groter Jakarta’ een gebied van circa
50 x 70 km, waarin ook de steden Bogor, Depok, Bekasi en Tangerang liggen. Vaak het op een
na grootste, aaneengesloten urbane gebied genoemd na Tokyo-Yokohama. De totale bevolking is op
dit moment van circa 25-30 miljoen, groeiend naar 30-35 miljoen in de komende 10 tot 15 jaar.
Jakarta zelf heeft op dit moment 10-12 miljoen inwoners. Bovenstrooms liggen 3000 meter
hoge vulkanen met een gemiddelde regenval van circa 5 meter per jaar, naar benedenstrooms
afnemend naar circa 2 meter per jaar in Jakarta zelf.
Overstromingen horen bij Jakarta, al
zeker 400 jaar. Grote overstromingen zijn
bekend uit 1621, 1654 en 1876. De basis
van het huidige watermanagement in
Jakarta werd gelegd in 1918, bijna
100 jaar geleden, toen ir. H. van Breen,

‘ontwerper en bouwmeester der werken
tot bandjir (overstroming) vrijmaking
van Batavia’, het Westelijke afvoerkanaal
om Jakarta heen bouwde om de hoge
afvoeren vanuit de bergen om de stad
heen te leiden. Het was een briljant
ontwerp dat toen al rekening hield met
de waterkwaliteit. Via een reeks van
stuwen kon in het droge seizoen de
binnenstad worden schoongespoeld.

Jakarta Drainage Master Plan
Jakarta groeide door van circa 250.000
inwoners in 1920 naar 4,5 miljoen rond
1970. Het westelijke afvoerkanaal was
inmiddels in het midden van de stad

Het plan borduurde voort op de ontwerpen van Van Breen, maar
voegde nieuwe polders, nieuwe rivierontwerpen en een nieuw
oostelijk afvoerkanaal toe. Een groot deel van de ontwerpen
werden in de daaropvolgende tien jaar gerealiseerd, maar een
ander belangrijk deel bleef achter op de tekentafels, omdat het
toen al te moeilijk bleek in de sterk groeiende stad de benodigde
ruimte voor het water vrij te maken.

Zinken
Met de groeiende stad ontwikkelde zich langzaam een nieuw
probleem. Vanaf circa 1974 begon het gebruik van diep grondwater steeds sterker toe te nemen. Hoewel compactie altijd al een
kenmerk was van de relatieve jonge delta van Jakarta, nam de
compactie door over-abstractie van diep grondwater vanaf de
jaren 80 sterk toe. Jakarta begon te zinken.

Reusachtige polder
De grote overstromingen in 2007 waren de aanleiding voor de
volgende fase in het watermanagement van Jakarta. In februari
overstroomde door zware regenval dagenlang circa 40 procent
van de stad. In november overstroomde de stad tijdens een
volledig droge periode voor het eerst vanuit zee. De overstromingen waren zo groot, dat zelfs het vliegveld moest worden
afgesloten. Weer pakte de Indonesische en Nederlandse
overheid de uitdaging samen op. Onmiddellijk werd gestart
met de implementatie van ‘no-regret’ maatregelen, waarbij
onder meer het oostelijke afvoerkanaal werd gebouwd. Nieuw
onderzoek toonde dat de stad zeer sterk aan het zinken was,
een nieuwe watermanagementstrategie moest worden
ontworpen. Indien Jakarta het zinken niet binnen de komende
tien jaar weet te stoppen, dan heeft de stad slechts twee opties:
het evacueren van het noordelijk deel van de stad (circa vier
miljoen mensen) of het ontwikkelen van een reusachtige
polder door het afsluiten van de baai van Jakarta. De Nederlandse watersector heeft deze uitdaging opgepakt en een
nieuw NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) masterplan toegevoegd, voor de toekomstige water
veiligheid van Jakarta in combinatie met ontwikkelen van
Jakarta op wereldniveau. Op naar de volgende fase in het
watermanagement van Jakarta. n

Naast traditionele waterbouwkundige constructies als
heipalen, damwanden en sluisdeuren komen in deze
cursus ook moderne bruggen aan de orde. Verder is er
aandacht voor duurzaamheid en de kwaliteitssortering
van houtsoorten, de levensduurfilosofie en LCA.

Bemalingen bij bouwprojecten
25 en 26 november 2015

Regelmatig ontstaat er schade bij bouwprojecten, of
vallen ze duurder uit dan begroot. Deze cursus behandelt
het ontwerp en de uitvoering van bemalingen en gaat
in op de wet- en regelgeving. Van veldonderzoek via
ontwerp en vergunningen tot een soepele uitvoering.

Veiligheid regionale waterkeringen
3 en 10 december 2015

De gebeurtenissen bij Wilnis, Ter Bregge en Stein waren
de aanleiding om het proces van normeren, toetsen,
verbeteren en beheren van de regionale waterkering te
uniformeren. In deze cursus bieden we u de handvatten
om uw eigen proces effectief te kunnen doorlopen.

Risicogestuurd grondonderzoek,
van planfase tot realisatie
7 en 8 december 2015

Geotechnische risico’s zorgen vaak voor onzekerheid
over de benodigde projectinvestering en mogelijke
faalkosten. U leert grondonderzoek in te zetten om
deze risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar
niveau, tegen een acceptabele investering vooraf.

Ontwerp en uitvoering van kademuren
19, 20, 26 en 27 januari 2016

De laatste jaren zijn de afmetingen van schepen en
dus ook kademuren sterk toegenomen. Deze cursus
behandelt ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken
voor de bouw van kademuren. Internationale experts
praten u bij over de meest recente ontwikkelingen.

JanJaap Brinkman, Deltares
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Nieuwpoort: Realisatie van een
stormvloedkering in de haveningang

Het voorkomen van stormen vormt één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de
Noordzeeregio. Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden
die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Om de kust en het hinterland te beschermen
tegen zware stormen werd een Masterplan Kustveiligheid opgesteld, goedgekeurd door de
Vlaamse regering op 10 juni 2011. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn vandaag niet voorzien
op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan. De haveningang vormt een
belangrijke zwakke schakel in de kustlijn. Voor het beschermen van de badplaats Nieuwpoort,
evenals de langs de IJzer gelegen gemeenten en steden in het hinterland, bekrachtigt het
Masterplan de noodzaak van de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer.
De stormvloedkering heeft als doel de
havengeul af te sluiten van de zee en
hoge waterstanden (bijvoorbeeld bij
storm) in de haven en naar het hinterland via de IJzer te voorkomen.
De stormvloedkering van Nieuwpoort,
een waterbouwkundige constructie,
is een beweegbare installatie aan de
monding van de IJzer. Wanneer het
waterpeil drastisch dreigt te stijgen zal
deze gesloten kunnen worden, om zo het
binnenland te behoeden voor wateroverlast vanuit de zee.
Studies en het architecturaal ontwerp
voor de stormvloedkering hebben
uitgewezen dat een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van
38 meter, de ideale oplossing is voor
Nieuwpoort. Het bedieningsgebouw voor
het aansturen van de kering wordt op het
landhoofd van de kering aan de rechteroever geïntegreerd.
Het gehele ontwerp van de stormvloedkering Nieuwpoort is het resultaat van een
grondige studie in overleg met de
stakeholders, waarbij de meest economische oplossing werd nagestreefd die
echter ook rekening houdt met een
veilige scheepvaart (zowel tijdens de
bouw als in definitief stadium), een
landschappelijke inpassing als ook de
waterhuishouding van het hinterland.
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Constructiekeuze
De beweegbare stalen kering, onderdeel
van de stormvloedkering, is een constructie die om een horizontale as roteert en
verdiept geparkeerd ligt in een betonnen
drempel op de bodem van de IJzer.
De stalen kering roteert tussen twee
gietstalen assen die elk zijn verankerd in
een betonnen landhoofd.
Vanaf een voorspeld waterpeil van
+6mTAW of voor een proefsluiting wordt
de kering 90 graden geroteerd naar de
kerende positie.
Ten behoeve van onderhoud kan de
kering naar de onderhoudspositie 180
graden worden geroteerd.

Partners
Het project ‘Stormvloedkering Nieuwpoort’ wordt getrokken en in goede
banen geleid door afdeling Kust van
het agentschap voor Maritieme Dienst
verlening en kust .
Het studiebureau Arcadis België en
Arcadis Nederland is verantwoordelijk
voor studie van haalbaarheids- tot en met
uitvoeringsontwerp en het architecturaal ontwerp van de kering.  De uitwerking  van het bedieningsgebouw is in
samenwerking met het architecten
bureau Archiles Architecten BVBA.
De afdeling EMT (afdeling Elektromecha-

nica en Telematica) van de Vlaamse
overheid is verantwoordelijk voor het
ontwerp van de hydraulische en elektrische uitrusting.
De MER-studie wordt uitgevoerd door het
studiebureau Tractebel Engineering. Er is
ook een positieve samenwerking met de
dienst ANB (afdeling Natuur en Bos) van
de Vlaamse overheid.
Om het project te kunnen realiseren is er
een nauwe en positieve samenwerking
met de ondersteunende dienst EBS (expertise beton en staal) van de Vlaamse
overheid die een belangrijke bijdrage
levert in het studieproces. Verder leveren
ook het waterbouwkundig laboratorium
in Borgerhout en de afdeling geotechniek
van de Vlaamse overheid, het technisch
controlebureau Seco en de experts
faalkansanlyse NRG, Intermedion en
Iv-Infra een bijdrage in het project.
Het gehele traject verliep in nauw overleg
met de stad Nieuwpoort, de afdeling
RWO (ruimtelijke ordening, woonbeleid
en onroerend erfgoed), de jachtclubs, de
baggersector en NHM. n

Ir. Isabelle D’hooghe, agentschap voor
Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling
Kust, ing. Rene Dolfsma, Arcadis Nederland,
ir. Gunther Pauwels, Arcadis Belgium

ADVERTORIAL

Zorgplicht waterkeringen:
prima in te vullen met
assetmanagement ervaring

De wijziging van de cyclus voor de toetsing
van primaire waterkeringen van zes naar
twaalf jaar en – in samenhang daarmee – het
invoeren van een zorgplicht voor het
functioneren van de keringen, heeft veel
beheerorganisaties (waterschappen en RWS)
aan het puzzelen gebracht. Zij moeten
voortaan continu inzicht hebben in de
feitelijke toestand van hun waterkering. De
toezichthouder (het ILT van het ministerie van
IenM) wil dat bij voorkeur systeemgericht
kunnen controleren en hanteert daarvoor
een Kader Zorgplicht. Maar de verantwoordelijke beheerorganisatie is vrij om dat naar
eigen inzicht in te vullen. Infram ziet echter
geen reden tot puzzelen. Uit onze ervaringen
met assetmanagement blijkt namelijk dat de
daarbij toegepaste filosofie een prima
invulling van de zorgplicht is.
Dubbele winst
Het ILT heeft in het afgelopen jaar al een aantal
pilots uitgevoerd aan de hand van het eigen
‘Kader Zorgplicht’. Nadere beschouwing
hiervan en onze ervaring bij beheerders
geven Infram de overtuiging dat de gewenste
zorgplichtsystematiek waarop het zoekproces
afkoerst, vrijwel overeenkomt met het proces
dat je doorloopt met het inrichten van een
goed assetmanagement-systeem. En terwijl

voor assetmanagement al een complete
toolbox met methodieken beschikbaar is én
ook al heel wat ervaring, zou dat voor de
zorgplicht nog allemaal moeten worden
ontwikkeld. De conclusie ligt voor de hand:
verdoe geen tijd en kosten maar richt je
energie op het invoeren van de systematiek
van assetmanagement. De waterbeheerder
boekt dan dubbele winst. Hij hoeft minder uit
te vinden en zijn organisatie komt met goed
assetmanagement meteen over de hele linie
beter in control en bedrijfsmatig op een hoger
plan, als ze dat nog niet was.
Certificeren kan helpen, net zo goed
als ervaring met het toepassen
Het assetmanagement zoals we dat nu bij
overheden en andere grote organisaties zien,
is vaak niet verplicht en evenmin aan regels
gebonden. Het is een toegevoegd, kwaliteit
verhogend beheersysteem dat ieder invult
zoals dat het best past. Die vrijheid van
invulling zou gedeeltelijk best kunnen blijven,
maar wil de zorgplicht er voor de honderd
procent door worden gedekt, dan moeten de
eisen aan de zorgplicht er systematisch in zijn
verwerkt.
Werken naar een certificering geeft structuur
aan het doorvoeren van verbeteringen in het
beheer. Het geeft ook de prioriteit aan voor

deze verbeteringen: de zwakste schakel
bepaalt de kwaliteit van het geheel. Vaak is het
lastig om deze zwakke schakels aan te pakken,
ze zijn het niet voor niets! Ervaring hoe hier
mee om te gaan helpt enorm.
INFRAM en de zorgplicht
Infram is als opdrachtnemer nauw betrokken
bij diverse activiteiten om assetmanagement
en zorgplicht te koppelen, zowel bij waterschap als rijk.
Elke beheerder (in de toekomst assetmanager)
met een primaire kering in zijn gebied staat
voor assetmanagement uitdagingen in zijn
organisatie. Infram is daar natuurlijk graag bij
behulpzaam. We hebben alles in huis om het
hele proces te begeleiden of deels uit handen
te nemen, van probleemdefinitie tot en met
het meenemen van bestuur en directie in de
te zetten stappen.

Franklin Thijs, sectormanager
Beheer en Management, tel. 06-22992670,
franklin.thijs@infram.nl
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Studie
Ontwerp van stormvloedkeringen
in Göteborg

De grote kering komt aan de buitengaatse zijde van de brug: vanaf het
witte huis rechts op de grote foto naar de rode boei aan de linkerzijde.

Huidige zoutscherm in Nordre Älv. (Foto’s: Sweco)

Göteborg werd in 1619 gebouwd als vestingstad aan de monding van de rivier
Göta in zuid-Zweden. Tegenwoordig is het één van de belangrijkste zeehavens
van Scandinavië. Stormvloeden dringen vanuit het Kattegat door in de Göta.
Daardoor is de stad in de afgelopen tien jaar enkele keren overstroomd.

De stad Göteborg doet studie naar de
beste manier van bescherming tegen
overstroming en onderzoekt daarbij twee
strategieën: het ‘kleine keringen’-plan.
Daarbij wordt de bescherming gezocht
langs de oever van de Göta en het ‘grote
keringen’-plan. De bescherming wordt
hierbij gecreëerd door het bouwen van
stormvloedkeringen in de monding van
de Göta. Voor beide strategieën zijn
studies uitgevoerd.

oorzaak van de huidige overstromingen.
Het kleine keringen-plan neemt deze
directe bedreiging weg door de waterlopen afsluitbaar te maken. Voor alle vier
de locaties zijn keringen ontworpen
waarbij rekening is gehouden met de
lokale situatie. Vooral de inpassing van de
twee stadskeringen in hun omgeving is
belangrijk.

Het kleine keringen-plan

Het water uit de Göta is afkomstig uit het
Vänern meer, het grootste meer van
Europa (circa 5000 km2). Het water
stroomt via een stuwdam de Göta in.
Ongeveer 65 km verder splitst de rivier

De rivieroever ligt hoger dan de stad,
maar wordt op vier plaatsen doorsneden
door waterlopen. Deze doorsnijdingen
van de oever zijn de belangrijkste
18

Het grote keringen-plan:
masterplan

zich in de Nordre Älv en de Göta Älv.
De Nordre Älv mondt noordelijk van
Göteborg uit in het Kattegat. Alleen de
Göta Älv stroomt door de stad.
Stormvloeden dringen door tot aan de
stuwdam bij het Vänern meer waardoor
Göteborg bereikt wordt via de ‘voordeur’
en via de ‘achterdeur’. Daarnaast moet bij
gesloten kering de rivierafvoer worden
opgevangen.
Er is voor de keringen een masterplan
ontwikkeld, waarin verschillende
locaties voor de keringen zijn afgewogen
en opties zijn verkend voor het beperken
van de rivierafvoer. Uiteindelijk zijn
keringen voorgesteld in de monding van
de Göta Älv, nabij de Älvsborg brug en in

de Nordre Älv ter plaatse van de
bestaande zoutkering bij Ormö.
De rivierafvoer wordt uitgeslagen met
supergemalen naast de keringen.
Het beperken van de rivierafvoer bij de
stuwdam is als optimalisatie aangemerkt,
maar nu niet gekozen vanwege een aantal
onzekerheden rondom deze optie.

Het grote keringen plan:
twee keringen
In het masterplan zijn de locaties en
hoofdeisen voor de twee keringen
bepaald. Die eisen zijn aangevuld met
lokale eisen, kenmerken en wensen;
bv. ten aanzien van landschappelijke
inpassing.. De kering in de Göta Älv moet

bijvoorbeeld geschikt zijn om cruiseschepen toegang te geven.
In de Nordre Älv is een bodemscherm
aanwezig om zoutindringing te beperken. De stormvloedkering vervangt dit
scherm.
Voor beide keringen zijn cilinderdeuren
(Thames barrier type) voorgesteld, maar
wel om geheel verschillende redenen.
Dit keringstype blijkt de meest kosteneffectieve optie om scheepvaart mogelijk
te maken en de beste manier om de
functie van zoutscherm te integreren.

afweging tussen de twee strategieën kan
maken. Voor alle keringen is gewerkt met
expliciete eisen en criteria. Dit is de
communicatie tussen de betrokkenen en
de transparantie van de afwegingen ten
goede gekomen. Voor het grote keringenplan bleek de ontwikkeling van het
masterplan van groot belang voor het
expliciet kiezen van de keringlocaties en
-vormgeving. n
Hessel Voortman en Henry Tuin, ARCADIS,
Henrik Bodin-Sköld, Mats Andréasson en
Geert Schaap, Sweco, Ulf Moback,

Afweging

Göteborg Stadt

Deze studie leverde de technische
bouwstenen op grond waarvan de stad de
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Hagestein is Boskalis aan de slag. De
verticale techniek is favoriet op dijktracés met veel obstakels als bomen en
huizen waarbij de werkruimte beperkt is.

Maatregel tegen piping

Minder overlast met Verticaal
Zanddicht Geotextiel
Geotextiel is een waterdoorlatend doek dat verticaal wordt aangebracht op de grenslaag tussen
het kleilichaam onder de dijk en de dieper gelegen watervoerende zandlaag waarop de dijk
rust. Aan de landzijde als een soort membraam in de dijk, moet het geotextiel weerstand bieden
aan het transport van zanddeeltjes in de zogeheten ‘pipe’. Piping is een faalmechanisme van
dijken waarbij kwelwater uit de rivier kleine kanaaltjes vormt onder de dijk door. Het uittredende
water neemt daarbij zand uit de onderliggende zandlaag mee, waardoor verzakkingen en
verschuivingen kunnen optreden en de dijk uiteindelijk kan bezwijken. Geotextiel houdt
het zand vast waardoor alleen water doorstroomt en de dijk niet wordt ondermijnd.
Piping wordt zeker in stroomgebieden
met hoog gelegen zandruggen zoals in
het rivierenland en in oost-Nederland als
probleem ervaren. Waterschap Rivierenland schat dat tot 2050 ‘honderden
kilometers’ dijken moeten worden
aangepakt, tot wel de helft van de dijken
in het stroomgebied.
Tot nog toe wordt piping tegengegaan
door aan de landzijde stabiliteitsbermen
aan te leggen, grote partijen klei die de
ondermijning beogen tegen te gaan. Als
daarvoor de ruimte ontbreekt, bijvoor-

beeld vanwege bebouwing, moeten diepe
kwelschermen (damwanden) soelaas
bieden. Beide methoden zijn kostbaar,
vergen veel ruimte en zorgen voor veel
overlast voor de omgeving: een uitdaging
om er eens anders naar te kijken.

Uitgebreid getest
Het idee ontstond tijdens een ‘benen op
tafel’ bijeenkomst tussen het waterschap
en Deltares in het voorjaar van 2012 en
won in 2013 de Waterinnovatieprijs van
de Unie van Waterschappen. Het gebruik

van geotextiel werd uitgebreid getest en
de testen slaagden: de piping stopte bij
het filterdoek en de erosie werd een halt
toe geroepen.
Maar met deze testen was het geotextiel
nog niet maakbaar. Waterschap Rivierenland heeft vijf marktpartijen gevraagd
om het doek aan te brengen onder
omstandigheden zoals zes meter onder
het maaiveld en met obstakels als huizen
en bomen. Deze uitdaging werd wel
beloond met een concrete opdracht van
vier dijkvakken in het dijkverbeteringsproject Hagestein - Opheusden. Boskalis
en Van den Herik toonden uiteindelijk na
enkele maanden ‘droogoefenen’ in de
uiterwaarden aan dat het werkte.

Meer ruimte: horizontale techniek
Als er meer ruimte is, zoals bij dijkvakken bij Ingen en Rijswijk, biedt de
horizontale techniek van Van den Herik
soelaas. Een diepfreesmachine zaagt tot
zeven meter diep in de grond: via GPS
wordt eventuele verandering in de
zand-kleigrenslaag gevolgd. Door een
schermkoker met het geotextiel en een
glijbekisting kan Van den Herik het werk
in één gang klaren. Deze toevoegingen
aan de machine heeft de aannemer zelf
ontwikkeld. Daarbij wordt nieuw
filterzand aan weerszijden van het doek
en korrels van zwelklei boven het doek
aangebracht. Voor goede monitoring
worden er ook twee glasvezelkabels
meegetrokken. n
Ing. Martin Schepers, MPM Projectmanager
Dijkverbeteringen Waterschap Rivierenland

Kunst of kunde?
RPS ondersteunt elk project van
initiatie tot realisatie.

Veel obstakels: verticale techniek

Geotextiel houdt het zand vast waardoor alleen water doorstroomt en de dijk niet wordt ondermijnd
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Boskalis werkt, samen met dochterbedrijf
Cofra, met een verticale techniek. Daar
wordt een HDPE-frame met daarin
geotextiel gespannen als een verticaal
geschakelde serie ‘horren’ de bodem
ingedrukt, grofweg zoals damwanden
worden aangebracht, maar dan met bijna
geen trillingen. Ingebed in een stalen
geraamte wordt het hor met geotextiel op
zijn plaats gebracht, waarna het
geraamte omhoog kan worden gehaald.
Op twee dijkvakken bij Kesteren en

Op zoek naar een
afstudeerproject?
Ga onze challenge aan,
los de case op en
laat zien wat je kan!
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Dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak

Waterontspanningsbronnen
Het is het allerlaatste Ruimte voor de Rivierproject dat in uitvoering is gegaan: de
dijkverbetering Schoonhovenseveer - Langerak. In oktober 2014 kreeg Waterschap
Rivierenland van de minister groen licht voor de verbetering van 3,2 kilometer Lekdijk.
Eind 2015 moet de dijk weer hoogwaterveilig zijn. Met behulp van een waterontspanner
is de belasting op de dijk, de hoge waterspanning, aangepast. Een slimme, innovatieve
manier van aanbesteden en contracteren heeft ervoor gezorgd dat dit project efficiënt,
duurzaam en met veel oog voor de omgeving kan worden uitgevoerd.
De eerste plannen voor de dijkverbetering
Schoonhovenseveer - Langerak dateren uit
2010. Na een hele reeks onderzoeken naar
onder meer rivierbodem en grondwater,
kon Waterschap Rivierenland in 2012 de
balans opmaken. De mogelijke oplossingen voor de dijkversterking waren zeer
onderscheidend en de risico’s liepen zeer
uiteen.  Dit maakte het voor het waterschap moeilijk om een keuze te maken.
Daarbij kwam dat de Ruimte voor de
Rivierdeadline van ‘eind 2015 hoogwaterveilig’ langs traditionele weg niet
haalbaar was. Waterschap Rivierenland
bewandelde daarom een andere weg. Als
eerste waterschap in Nederland heeft het
een dijkverbeteringsproject in de markt
gezet als Plan, Design & Constructcontract.

Overdruk
Het probleem is dat er bij hoog water een
overdruk ontstaat in het watervoerend
22

zandpakket dat ingesloten zit onder een
dikke, water-ondoorlatende laag van vier
tot zes meter klei en veen (een zogenaamde tussenzandlaag). Dat zandpakket
staat in verbinding met de rivier. Door
het stijgen van de waterstand bij hoogwater op de rivier ontstaat er een overdruk
in deze zandlaag. Als de druk dan te hoog
wordt kan de water-ondoorlatende
klei- en veenlaag worden opgedrukt,
waardoor hij feitelijk gaat ‘drijven’.
Daardoor is de dijk z’n steun aan de
binnenkant kwijt, en kan hij onderuit
glijden.

Verticale waterontspanner
Er zijn dan twee mogelijkheden: of de
dijk wordt versterkt met grond of
damwanden, of de druk aan de onderkant wordt weggenomen. De opdrachtnemer heeft ervoor gekozen het probleem
aan te pakken bij de bron met waterontspanningsbronnen. Een verticale

Voordeel van de waterontspanner is dat
de belasting op de dijk, de hoge waterspanning, wordt aangepast. Andere
technieken gaan meestal uit van het
sterker maken van de dijk. Bovendien is
de methode relatief gemakkelijk, zonder
al te veel hinder voor omwonenden, te
realiseren. De ruimtelijke kwaliteit blijft
intact, omdat de waterontspanners
volledig ondergronds zijn. De keuze voor
een nieuwe methode brengt ook risico’s
met zich mee. Er zij nog geen gefundeerde uitspraken te doen over de
aantoonbaarheid van de oplossing,
simpelweg omdat langjarige gegevens
ontbreken. Er is een reële verwachting
van hoe het systeem zich gedraagt bij
hoogwater, maar dat is nog niet te staven.
Daarnaast kan nog worden vermeld dat
de kosten van de aanleg veel lager zijn
dan de kosten van een klassieke dijkversterking. Hier tegenover staat dan wel dat
de kosten van beheer en onderhoud
hoger zijn dan van een klassieke dijk met
grond of harde constructies en een
oplossing als deze is pas over een lange
periode te beoordelen. n
Ing. Frans van den Berg, Coördinator
Programma Dijkversterking

Regelsysteem van de waterontpanningsbron

Doorsnede opbouw waterontspanningsbron

Aansluiting op watersysteem

waterontspanner is een buis die aan de
binnenzijde van de dijk wordt geplaatst,
steeds met ongeveer twintig meter
ertussen. De geperforeerde onderzijde
van de buizen reikt tot de watervoerende
zandlaag onder de klei- of veenlaag.
Op het moment dat het water in de Lek
stijgt, neemt de waterdruk in de watervoerende zandlagen toe. Via de waterontspanners vindt het water in die situatie
als vanzelf zijn weg naar boven. De
bronnen komen uit op een verzamelleiding. Van daaruit wordt het water
geloosd op bestaande watergangen. Resultaat: de waterspanning neemt af, de dijk
blijft stabiel. Dit hoeft dus alleen bij zeer
hoge waterstanden te gebeuren. Bij
normale rivierafvoeren gebeurt er niets.

Aanpak bij de bron
De toegepaste technieken zijn niet nieuw,
maar zijn in Nederland nog niet op deze
wijze en schaal in dijken toegepast.
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Nederland voldoen aan de nieuwe
veiligheidsnormen en de projecten
dragen bij aan het realiseren van de
regionale voorkeurstrategieën.

vervroegde verkenning het effect van de
nieuwe veiligheidsnormen onderzoeken:
is er meer of juist minder versterking
nodig? Met deze aanpak hopen we het
tempo en de doelmatigheid van het
programma te vergroten.

Vooruitblik naar 2017

Slimme oplossingen

Meer projecten, meer innovaties,
meer samenwerking

Naast tempo en doelmatigheid is er ook
behoefte aan slimme oplossingen,
waarbij de waterveiligheidsopgave goed
wordt gekoppeld aan andere gebiedsopgaven. De werkwijze voorafgegaan door de
regionale consultatie op het conceptprogramma biedt hiervoor goede aanknopingspunten met mooie voorbeelden als
Dalfsen en Roermond. Om dit nog verder
te versterken zal de programmadirectie
beheerders aanbieden om de vervroegde
verkenningen af te sluiten met een
integrale ontwerpsessie, waarin de
resultaten van de veiligheidsanalyse
verbonden kunnen worden met andere
opgaven.
Die versterking is nodig om invulling te
geven aan de uittvoeringsdoelen van het
Deltaprogramma: de waterkeringen van

Hoogwaterbeschermingsprogramma
2016-2021

Het programma 2016-2021 is nog maar
net uit, maar achter de schermen wordt
al hard gewerkt aan het programma
2017-2021. Dit programma is het eerste
HWBP-programma waarbij de nieuwe
veiligheidsnormen een wettelijke status
hebben (naar verwachting 1 januari 2017)
en de eerste toetsingen aan de hand van
die nieuwe norm kunnen gaan plaatsvinden. Dit heeft de nodige consequenties
voor het HWBP. In elk geval wordt de
prioriteringsvolgorde van het huidige,
afgekeurde areaal (toetsing 2011 en 2013)
bepaald aan de hand van de afstand tot
de nieuwe norm. Vanzelfsprekend
kunnen projecten die al gestart zijn
gewoon doorgaan, maar er zullen wel
projecten op de lijst stijgen en dalen.
De verwachting is dat als gevolg van de
nieuwe normen ook nieuwe projecten
zullen worden toegevoegd. De vraag is

Niet gestabiliseerde laag

Het programma 2016-2021 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laat een
versterking van de ingezette lijn zien: meer projecten, meer investeringen in innovaties,
intensivering van de onderlinge samenwerking van overheden en van de samenwerking met
kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma omvat in de
periode 2016-2021 88 projecten met vijf projectoverstijgende of landelijke verkenningen.
De financiën voor het HWBP zijn
inmiddels gegroeid tot 1171 miljoen
euro. Dit is meer dan eerder werd
verwacht, omdat binnen het Deltafonds
het voorgaande programma HWBP-2
minder budget nodig heeft om de
projecten uit dat programma te realiseren. Hierdoor is het beschikbare budget
voor HWBP met 100 miljoen euro
toegenomen en kunnen meer beheerders
met meer projecten aan de slag. Deze
vrijval van HWBP2 maakte het ook
mogelijk om in het programma 20162022 een programma voor de rijkskeringen op te nemen met tien projecten voor
in totaal 70 miljoen euro.
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Innovaties
Het HWBP zet ook in het programma
2016-2021 fors in op innovaties om de
opgave doelmatiger te gaan realiseren.
De projectoverstijgende verkenningen
(POV) worden uitgebreid met een POV
Macro-stabiliteit. Ongeveer de helft van
de opgave is namelijk een gevolg van een
gebrek aan (macro-)stabiliteit. Maatregelen om dit te verhelpen zijn vaak ingrijpend en kostbaar. De POV is gericht op de
toepassing van alternatieve technieken
en rekenmethoden om de waterveiligheidsopgave te verkleinen en de maatregelen te optimaliseren. Daarnaast wordt
onderzocht hoe het gunstige effect van

Ontwerpinstrumentarium
Rijkswaterstaat heeft een nieuwe versie
van het Ontwerpinstrumentarium voor
de nieuwe normen uitgebracht. Daarmee
is een belangrijke stap gezet naar de
toepassing van de nieuwe normen in de
praktijk. Die toepassing is voor alle
betrokkenen nieuw en er is dus veel
behoefte aan afstemming en het delen
van kennis en ervaring. De programmadirectie organiseert dit, in samenwerking met het Kennisplatform Risicobenadering, door per project tot gezamenlijke
ontwerpuitgangspunten te komen en die
uitgangspunten weer met andere
projecten te delen. n
Richard Jorissen, Programmadirecteur
Hoogwaterbescherming

TriAx
Geogrid
Mechanisch
gestabiliseerde laag
reduceert de laagdikte
tot wel 50%

Dezelfde performance + lagere kosten

hoge voorlanden op de versterkingsopgave in rekening kan worden gebracht en
zal er in Spakenburg een innovatieve,
beweegbare kering komen.
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Vervroegde verkenningen
Nieuw in het HWBP zijn de vervroegde
verkenningen. Het programma 2016-2021
bevat twintig vervroegde verkenningen,
waarin beheerders hun veiligheidsopgave
scherp formuleren met behulp van
(aanvullende) grondonderzoeken en
technische analyses. De resultaten van de
veiligheidstoetsing uit 2011 en 2013
leveren hiervoor onvoldoende gegevens
op. Bovendien kunnen beheerders in deze

of de meest urgente van deze projecten al
vóór de toetsing aan het programma
worden toegevoegd of dat de toetsing
wordt afgewacht en die projecten later
instromen.

Tensar International bv
Helftheuvelweg 11, 5222 AV ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073-624 1916 Fax 073-624 0652 info@tensar.nl

www.tensar.nl
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Adaptief ontwerp

Adaptief ontwerp op Afsluitdijk

Vismigratierivier brengt balans
in complex Kornwerderzand
Natuurorganisaties, vissers en overheden werken samen aan een wereldwijd uniek concept op de Afsluitdijk:
de Vismigratierivier. Door een ‘open’ verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer kunnen
verschillende soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. Daarvoor wordt bij
Kornwerderzand een vispassage aangelegd, dwars door de dijk heen en met aan weerskanten een
nagebouwd estuarium. Dit innovatieve ontwerp is een typisch staaltje van Nederlands deltadesign en
eco-engineering; kennisontwikkeling in eigen tuin. Dat is goed voor het verstoorde ecosysteem en een
betere visstand, maar ook voor de economie en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
Ooit behoorden de Zuiderzee en westelijke
Waddenzee tot de rijkste viswateren van
Europa. De aanleg van de Afsluitdijk
bracht waterveiligheid en economische
ontwikkeling. Voor de (vis)ecologie was het
helaas een ramp. Niet alleen verdween een
visrijk brakwatermilieu met al zijn
dynamiek en biodiversiteit, de dijk bleek
ook een barrière voor vissen als zalm,
paling, spiering en stekelbaars. Het gevolg
was het ineenstorten van de vispopulatie
en het verdwijnen van een rijke vissers
traditie.
De Afsluitdijk maakt het voor veel
vissoorten praktisch onmogelijk om te
migreren, essentieel om hun paaigrond
of leefgebied te bereiken. Door de sterke
stroom vanaf de spuisluizen worden
bovendien veel zoetwatervissen op de
Waddenzee gespuid, met vissterfte en
verlies van biomassa tot gevolg.
De eenzijdige, te jonge visstand die zo is
ontstaan, heeft grote invloed op het
ecosysteem. Voor veel trekvogels, voor wie
Waddenzee en IJsselmeer belangrijke
stopplaatsen zijn op hun migratieroutes,
is er simpelweg te weinig eten.
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Innovatieve projecten
Doordat de Afsluitdijk de komende jaren
wordt versterkt en opgeknapt, grijpen
regionale overheden deze unieke gelegenheid aan hierop aan te haken met
innovatieve projecten op het gebied van
duurzaamheid, recreatie en toerisme en
natuur. In die laatste categorie onderscheidt de Vismigratierivier zich doordat
vissen het IJsselmeer 24 uur per dag
zelfstandig kunnen bereiken en verlaten.
In het kunstmatige estuarium aan
weerskanten van de dijk vormt de
kilometerslange kronkelrivier een
geleidelijke overgang tussen zout en zoet
water. Tijdens eb stroomt er zoet water
naar de Waddenzee. Door deze ‘lokstroom’
weten trekvissen de ingang aan de
Waddenzeekant te vinden. Bij vloed
kunnen vooral de zwakkere zwemmers
zich laten meevoeren richting IJsselmeer.

Vispopulaties
Onderzoek wijst uit dat de Vismigratie
rivier een positief effect zal hebben op de
vispopulaties in Waddenzee, IJsselmeer en
verderop in het Europese achterland.
Geschat wordt dat jaarlijks minimaal 250
miljoen vissen gebruik zullen maken van

de Vismigratierivier. Samen met de dit jaar
door Rijkswaterstaat ingestelde maat
regelen zoals visvriendelijk spuien en de
vispassage bij de Den Oever zorgen alle
maatregelen ervoor dat de Afsluitdijk
straks weer ‘open staat’ voor vis. Verwacht
wordt dan ook dat tevens de beroeps- en
sportvisserij van de vispassage zal
profiteren.

Recreatie
Het unieke natuurgebied dat de Vismigratierivier oplevert, gaat naar verwachting
een flinke impuls geven aan de recreatieve
en toeristische beleving van de vernieuwde Afsluitdijk. Zo zijn er plannen
voor een Beleefcentrum met horeca en
informatie over onder meer vismigratie,
duurzame energie, de geschiedenis van de
dijk en werelderfgoed Waddenzee.
Ook wordt gedacht aan wandelpaden, een
ferryverbinding en een kijkkraam.
Wereldwijd zijn er ongeveer tweehonderd
locaties waar een soortgelijke vismigratierivier een oplossing kan zijn. Daarmee
biedt het innovatieve project wereldwijd
kansen voor export van expertise op het
gebied van ecologie, eco-engineering en
waterbouwtechniek.

Bij de Vismigratierivier worden waterbouwtechnieken zoveel mogelijk gecombineerd met natuurlijke processen om zo de
ecologische doelen te bereiken. Het door
getij aangedreven watersysteem zorgt voor
optimale omstandigheden voor vispassage.
De waterbeheersingswerken in het
estuarium worden aangestuurd door
natuurlijke waterstroming en voorkomen
zoutbelasting op het IJsselmeer.
Het sand-based systeem voegt zich naar
veranderende omstandigheden.
Het ontwerp laat daarmee ruimte aan de
natuur om zelf de meest optimale morfo
logische vormen te creëren. Een sterke

zoetwaterstroom voorkomt dichtslibben.
Bio-bouwers als riet en oesterbanken
zorgen voor luwte en schuilgelegenheid
voor vis. Bovendien is het ontwerp in de
toekomst gemakkelijk aan te passen om
verder optimalisatie te bereiken. Deze
vorm van adaptief ontwerpen met een
zekere mate van onvoorspelbaarheid
betekent voor velen in de waterbouwkunde
een omslag in denken en doen.

Functionele balans
Het ontwerp van de Vismigratierivier
maakt integraal deel uit van het complex
Kornwerderzand. In het hart van het
ontwerp is de hoofdfunctie gelegen:

Vogelvlucht Vismigratierivier vanuit IJsselmeerzijde

spuien van overtollig water op de Waddenzee. De naastgelegen schutsluizen regelen
het passeren van boten, terwijl aan de
andere kant van de spuisluizen de
Vismigratierivier het passeren van vissen
mogelijk maakt.
De spui vanuit Kornwerderzand wordt
versterkt en effectiever door aanleg van de
Vismigratierivier. Daarmee brengt de
Vismigratierivier na bijna 100 jaar balans
in het complex Kornwerderzand op de
Afsluitdijk. n
Kees Terwisscha van Scheltinga, Erik Bruins Slot,
Provincie Friesland
www.vismigratierivier.nl

Vogelvlucht ‘opening in de dijk’ vanaf IJsselmeer gezien
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Earthquake engineering design of critical structures:

Advantages of using advanced
techniques over simplified procedures
Horizontal and vertical dynamic displacement time histories of a dike founded
on liquefiable soil

Numerical model for dynamic response of a breakwater founded on liquefiable soil that has been densified

Dynamically-induced ground displacements resulting from earthquake shaking are
a major cause of damage to hydraulic structures such as dams and levees underlain
by weak cohesionless soils and/or loose saturated granular soils. Such damage
can occur in the form of settlements and failure of earth embankments.
The fundamental unknowns for the
design and retrofit of hydraulic structures in earthquake active areas are related
to the soil conditions and the definition
of seismic demand. High quality geotechnical data and advanced laboratory
testing in combination with integrated
site characterization are of paramount
importance for the proper problem
definition and development of design
solutions. Characterizing the geological,
seismological and geotechnical setting,
foundation soil conditions, fault locations, as well as other geohazards and
developing appropriate design performance criteria are critical components of
seismic design of structures.
For the evaluation of seismically-induced
displacements of earthen structures

simplified empirical procedures (i.e.
liquefaction triggering evaluations,
Newmark-type approaches for the
estimation of slope displacements etc)
and/or advanced numerical methods can
be used. The primary advantage of using
simplified empirical procedures is
related to speed and cost effectiveness
associated with problem simplification.
However, simplifying the dynamic
response into a static problem involves
assumptions which have inherent
limitations. These assumptions may in
some cases be overly conservative leading
to expensive design solutions while in
other cases may underestimate or miss
key elements of dynamic behavior and
lead to design failures.  
For critical structures, advanced numeri-

cal analyses using comprehensive soil
constitutive models that have been implemented in widely used finite element
codes can be used for the evaluation of
seismically induced demands. The main
advantages of the detailed analyses
include the identification of critical
failure mechanisms that are often
ignored or missed in simplified approaches, the estimation of the potential
deformations of earthen structures and
the evaluation of the consequences of
those deformations.  
The calibration of advanced constitutive
models is necessary for an accurate
evaluation of predicted behavior though
it can often be complicated and time
consuming. Calibrated constitutive
models should realistically capture the

accumulation of shear strains with the
number of cycles for an accurate prediction of dynamically induced deformations. Moreover, validation of advanced
constitutive models against known
behavior is very important, but it can
sometimes be difficult to achieve from
field case histories because the soil
conditions and input motion are seldom
known with sufficient accuracy. Centrifuge tests can give a realistic representation of field behavior and can provide a
database for the validation of numerical
approaches.

This presentation includes effective stress
numerical evaluations of liquefactioninduced slope movements. Examples of
validation of an advanced numerical
constitutive model against case histories
and centrifuge tests are presented to
illustrate the ability of such models to
predict liquefaction induced slope
movements, showing favorable results.
Subsequently, project examples where
the calibrated advanced constitutive
models are used in forward estimates of
dynamically-induced deformations of
levees and slopes are presented.

The example projects presented demonstrate that careful interpretation of good
quality geotechnical data and the use of
advanced numerical techniques to
address project specific problems allows
for optimization and refinement of
proposed solutions, and in many cases
has resulted in significant reductions of
the cost of a potential retrofit or design.
n
Jacob Chacko, Director Fugro

DISCOVER WHY PLAXIS IS ESSENTIAL FOR EMBANKMENTS, EXCAVATIONS & FOUNDATIONS
JOIN OUR COURSES ON COMPUTATIONAL GEOTECHNICS
PLAXIS provides a comprehensive solution for the
analysis of deformation and stability in geotechnical
engineering projects. Special features are available
for dynamics, flow and thermal modelling.

PLAXIS Academy
PLAXIS organizes several standard and advanced
courses worldwide on the use of the finite element
method in geotechnical engineering.

PLAXIS is used across different applications worldwide ranging from excavations, embankments and
foundations to tunnelling, mining and reservoir
geomechanics.

• Standard course
18-21 January 2016, Schiphol
• Advanced course
14-17 March 2016, Schiphol

Request a free demo
To learn more about PLAXIS and to download a
free demo version, visit www.plaxis.com/demo.
To license PLAXIS or for more information, please
take a look at our website.
Contact
Email: info@plaxis.com
Tel: +31 (0)15 2517 720

www.plaxis.com
Horizontal (upper illustration) and vertical (lower illustration) dynamic displacement contours of a dile founded on liquefiable soil
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Kunde is kunst

Ruimte voor de Rivier: Pannerden
versus Hondsbroeksche Pleij

Regelwerk Hondsbroeksche Pleij

Regelwerk Hondsbroeksche Pleij

Overzicht van regelwerk Pannerden (foto: Jasja Dekker)

Hoe zorg je ervoor dat waterprojecten ook een verrijking zijn voor de omgeving? Zonder
dat het extra geld kost? Hiervoor is een integralere aanpak en intensievere samenwerking
nodig tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, projectmanagers en ruimtelijk experts.
Deze aanpak is bij het regelwerk Pannerden toegepast, Hondsbroek geldt als referentie.
Meer dan voorheen vraagt de politiek om
efficiency en kwaliteit. Dit vertaalt zich
in de civiele wereld naar een integralere
aanpak, die van het begin af aan moet
worden ingezet. Dit vraagt een open blik
en tegelijkertijd focus, bereidheid tot
daadwerkelijke samenwerking met
deskundigen van buiten de traditionele
civiele vakwereld en de stakeholders in
de omgeving. Aandacht voor omgevingskwaliteit en een duurzame leefomgeving
komt anno 2015 meer op de voorgrond te
staan. Ruimtelijke kwaliteit is geen
aparte doelstelling meer, zoals bij Ruimte
voor de Rivier, maar wordt verondersteld
inherent onderdeel te zijn van elk
project.
De grootste uitdaging hierbij is
misschien wel om in overleg met alle
betrokkenen te bepalen wat deze
kwaliteit, die verder gaat dan een
huzarenstukje vanuit de techniek,
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inhoudt. Dit begint al bij de opdrachtverlening door bestuurders, maar zal in de
loop van het project steeds aangescherpt
en verder ingevuld moeten worden.
Gaat het in de opgave om het meekoppelen van kansen voor recreatie of om
behoud of ontwikkeling van natuur?
In hoeverre heeft een cultuurhistorisch
monument invloed op het project? Hoe
kan een bijdrage geleverd worden aan de
nationale klimaat- en energiedoelstellingen en circulaire economie? De uitdaging
is om van zo’n veelheid aan wensen
vanuit alle schaalniveaus tot een
resultaat te komen dat uitblinkt in
schoonheid door eenvoud.
De unieke gelegenheid doet zich voor om
bij twee relatief simpele projecten - het
regelwerk in de Hondsbroeksche Pleij en
bij Pannerden - het resultaat van een
traditionele versus nieuwe aanpak in het
veld te kunnen aanschouwen. Het project
in de Hondsbroeksche Pleij is zonder
expliciete ruimtelijke kwaliteitsdoel

stelling gerealiseerd, de maatregel bij
Pannerden mét deze doelstelling, voor
zover het de landschappelijke inpassing
betrof. Voor het kunstwerk zelf is
besloten een kopie van het regelwerk bij
Hondsbroek te maken en geen architectonisch herontwerp.
Deze doelstelling is door de opdracht
gever in overleg met het projectteam en
ruimtelijk adviseurs zo specifiek mogelijk gemaakt en opgenomen in de formele
opdracht. Zowel procesmatig als inhoudelijk zijn aanscherpingen met het oog
op een betere landschappelijke inpassing
opgenomen. Zo is in het contract met de
aannemer, de inbreng van een ruimtelijk
ontwerper voorgeschreven. De beheerwensen worden eerder en integraler
meegewogen in het ontwerp, waarmee
een woud aan hekwerken wordt voor
komen. Het regelwerk sluit naadloos aan
op de omgeving en is goed ingepast in
het landschap. De aansluitingen van het
regelwerk op de bestaande Veerdam en

de primaire waterkering zijn robuust.
Nadat de opdracht gegund is, is de
opdrachtgever van het realisatieteam
betrokken gebleven bij de uitvoering door
op een aantal momenten een ‘kwaliteitsthermometer’ in het project te stoppen en
waar nodig te faciliteren en bij te sturen.
Kunde bleek in dit relatief overzichtelijke
project nog een hele kunst, the devil zat
spreekwoordelijk in the details, het
niveau waar niet vanzelfsprekend de
meeste aandacht naar uit gaat.
Het onafhankelijke Q-team, Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, oordeelde
bij oplevering dat ‘het regelwerk stoer en
doelmatig is vormgegeven en daardoor
goed leesbaar is geworden waartoe het
dient en hoe het werkt. De grafische
belijning en afwerking maken dat het
kunstwerk zich prima voegt in het
landschap rond dit splitsingpunt van
de Rijn’. Schoonheid door eenvoud. n
Regina Havinga, Rijkswaterstaat

Nieuw digitaal magazine:

Innovatieve Materialen
Verschijnt met een frequentie van vier keer per jaar.
Een digitaal abonnement kost € 25,00 excl. BTW.

Interesse? Stuur een e-mail naar: info@innovatievematerialen.nl
Meer informatie is te vinden op www.innovatievematerialen.nl

Het Q-team op bezoek bij regelwerk Pannerden
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Hondsbossche en Pettemer Zeewering
laatste Zwakke Schakel-project in Noord-Holland

Kunde én kunst
langs de kust
De gloednieuwe, versterkte Hondsbossche en Pettemer Zeewering
- onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermings-programma is een iconisch waterwerk tussen Camperduin en Petten, waar 35 miljoen kuub zand
de stenen kering vervangt en een compleet nieuw landschap is vormgegeven.

Nu deze megasuppletie klaar is, zijn alle
Zwakke Schakel-projecten van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma in
Noord-Holland klaar. Nu deze megasuppletie klaar is, zijn op één na alle Zwakke
Schakel-projecten van het Hoogwater
beschermingsprogramma klaar. Bij
negen daarvan was de opgave om de
‘schakels’ niet alleen veiliger te maken,
maar om ook iets toe te voegen aan de
gebieden. Dat is gelukt door kunde en
kunst met elkaar te verbinden. Voorbeelden daarvan zijn Scheveningen, Katwijk,
Zeeuws-Vlaanderen en ook de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.

Meegroeikering
Het begint steeds met kunde. Opzienbarend aan de kustversterking Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de keuze
voor zand in plaats van een harde kering.
Want zand en duinen kunnen
meegroeien met de klimaatverandering:
een meegroeikering als het ware. Nieuwe
modellen zijn ontwikkeld en geijkt om te
berekenen wat het duin precies doet bij
een superstorm en wat in de loop der
jaren het zandverlies zal zijn. Resulterend in een duurzaam ontwerp, waarmee
aannemerscombinatie Van Oord/Boskalis
het aandurft om ook twintig jaar beheer
en onderhoud aan te nemen.
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Fijn en grof zand
Het zand is binnen een jaar op exact de
juiste plek neergelegd, zo blijkt uit
recente toetsen. Over een lengte van
8 km en een breedte van 1 km, waarvan
300 m boven en 700 m onder water.
Dertig miljoen kuub om aan de veiligheidsnorm te voldoen, en 5 miljoen als
buffer om de natuur een handje te
helpen. Bijzonder is de variatie in
korreldiameter, grover op de plekken met
de meeste erosie en fijner op de overige
plekken. Vijf sleephopperzuigers waren
bijna continu in actie, jonglerend met de
variabelen vaarafstand, snelheid,
hoeveelheden, zandgrofheid en getij.
Dat is ook kunde.

Inpassingskunst
Maar naast kunde vroeg dit project om
meer. Om kunst. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
Rijkswaterstaat wilden veiligheid, natuur
en recreatie combineren met een mooiere
inrichting. Dat is gerealiseerd door goed
naar de omgeving te luisteren. Wensen
van bewoners en belanghebbenden zijn
grotendeels gehonoreerd. Zoals de lagune
bij Camperduin, een aantrekkelijk
strandmeer voor badgasten. Een 3 kilometer lange natuurzone in de vorm van
een unieke vochtige duinvallei. Bij Petten

is een 24 meter hoog Panoramaduin
aangelegd met een imposant uitzicht dat
bij goed weer zover als Texel reikt. En een
knipoog naar de kunst is een palendorp
dat de voormalige plek van Petten symboliseert in de strijd tegen de zee.
Kunst is in deze context een manier om
het project aantrekkelijker en multifunctioneler te maken; om voor een goede
inpassing te zorgen. Oftewel: inpassingskunst. Met die inpassingskunst heeft de
aannemer zich van andere inschrijvers
kunnen onderscheiden. En uiteraard met
een duurzaam ontwerp. Want een
ontwerp moet altijd deugen. Kunst in
de bouwkunde kan niet zonder kunde,
ze versterken elkaar. n
Roeland Hillen, directeur Hoogwater
beschermingsprogramma, Anita Willig-Kos,
projectleider Hondsbossche en Pettemer
Zeewering/Kust op Kracht
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De bouw van het
Gemini offshore windpark

niet eerder aanvangen dan op 1 juli in
verband met de wettelijke restricties voor
heigeluid. In augustus zijn beide hoogspanningstransformatorstations op zee
geplaatst en in oktober zullen de laatste
20 van de in totaal 150 monopalen
worden geplaatst. Vervolgens worden in
2016 alle turbines geplaatst en volgens
planning zal het park dan begin 2017
volledig operationeel zijn.

Mock-up van fundatie
In de voorbereiding van de bouw is veel
tijd besteed aan het elimineren van
risico’s. Niet alleen op papier maar ook
bijvoorbeeld door het maken van een
mock-up van de fundatie in Hoboken.  In
die mock-up is alles uitgebreid getest en
zo nodig aangepast en verbeterd. Zoals de
invoer van de (zware, 90 kg/m) hoogspanningskabel en de boutverbinding van het
transitiestuk en de monopaal, inclusief
het testen van alle nodige gereedschappen. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling
van ‘Bolletje’ ofwel het beschuitblik. Dat
is een hulpconstructie en gereedschap

Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee,
85 kilometer ten noorden van de kust van Groningen, zal met een totale capaciteit
van 600 megawatt (MW) één van de grootste windparken op zee ter wereld worden,
zowel in omvang als productie. Gemini (tweeling) wordt gebouwd op twee dicht
bij elkaar liggende locaties die officieel Buitengaats en ZeeEnergie heten.
Vier projectpartners zijn opdrachtgever
en eigenaar van Gemini: het Canadese
duurzame energiebedrijf Northland
Power (60 procent), windturbinebouwer
Siemens Wind Power (20 procent), de
Nederlandse maritieme aannemer Van
Oord (10 procent) en het duurzame afval-,
grondstoffen- en energiebedrijf HVC
(10 procent).
De bouw en de exploitatie worden geleid
door Northland Power, Van Oord is
aangewezen als hoofdaannemer voor alle
installatiewerkzaamheden, Siemens
levert de 150 windturbines inclusief
15 jaar service en onderhoud. HVC heeft
veel ervaring met duurzame energie door
zijn contacten met diverse Nederlandse
provincies en gemeenten.
Van Oord verzorgt dus het ontwerp, de
productie en de complete bouw van de
funderingen, installatie van de turbines
en transformatorstations én het leggen
van alle hoogspanningskabels op de
bodem van de zee plus een transformatorstation aan wal.
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Een van de grootste
Eenmaal gereed zal het Gemini offshore
windpark substantieel bijdragen aan het
verwezenlijken van de Nederlandse
doelstellingen voor het opwekken van
energie uit duurzame bronnen.
In het energieakkoord van 2013 is
overeengekomen om in 2023 16 procent
van de elektriciteit duurzaam op te
wekken. Windenergie vormt daar
significant onderdeel van. Het Gemini
windpark met een waterdiepte van
28-36 m is een van de grootste offshore
windlocaties in de Noordzee en met de
gemiddelde windsnelheid van 55 km/h
zelfs een van de beste windlocaties ter
wereld. Totaal heeft het park een
opgesteld vermogen van 600 MW,
verdeeld in twee parken van 300 MW
ieder met elk een eigen transformatorstation en in totaal 150 Siemens 4 MW turbines met een rotordiameter van 130 m.
Het zal 2,6 terawattuur (TWh) per jaar
gaan produceren gedurende 25 jaar.
Dat betekent dat het jaarlijks kan

Transition Pieces (150 pcs), Weight: 192 mT,
Length: 21 m, Diameter: 5.5 m

park, naast het elimineren van zoveel
mogelijk handelingen op zee.

Installatieschepen

voorzien in de energiebehoefte van
anderhalf miljoen mensen.

Monopalen
De productie van de onderdelen is
begonnen in het voorjaar van 2014: de
150 monopalen bij SIF in Roermond en
EEW in Duitsland, 150 transitiestukken
bij Smulders in Hoboken bij Antwerpen,
de 220 kilometer lange hoogspannings
kabel om de stroom aan land te brengen
door NKT in Duitsland en de twee
2.000 ton wegende transformator (OHVS)
platforms door FICG, ook in Hoboken.
In mei van hetzelfde jaar is begonnen
met de bouw van het hoogspanning
transformatorstation (LHVS) op land in
Eemshaven, dat de door de windmolens
opgewekte elektriciteit omzet naar 380
kilovolt (KV), voor het naar de TenneT
centrale gaat.
Begin 2015 is de bouw offshore gestart
met als uitvalsbasis de zo genoemde
‘Orange Blue Terminal’ in Eemshaven.
Het heiwerk van de monopalen mocht

dat als een groot blik over de monopaal
wordt geplaatst nadat deze in de zeebodem is geheid. In het Gemini windpark
wordt het transitiestuk direct op de
monopaal geplaatst en verbonden door
middel van een flensverbinding. Dit
betekent dat de monopaal met flens en al
wordt geheid, wat weer extra eisen stelt
aan die flens. In het beschuitblik zit
vooraf het platform gemonteerd waarop
de medewerkers kunnen staan tijdens
het monteren en aandraaien van alle bouten en contramoeren van de flensverbinding. Dit platform zelf wordt bovendien
gemonteerd op een al aanwezige ring in
de monopaal en vormt daarna een
blijvend luchtdichte afdichting voor de
binnenkant van de monopaal die
daarmee is beschermd tegen corrosie.  
Ook is de samenstelling van alle elementen zodanig dat zoveel mogelijk kan
worden voorbereid op de wal en zo
compleet mogelijk wordt getransporteerd
naar zee. Een uitgekiende logistiek is
immers een belangrijke sleutel voor de
efficiënte bouw van een offshore wind-

ROV Trencher

Naast het gebruik van eigen bestaand
equipment, heeft Van Oord voor dit
project twee nieuw ontworpen installatieschepen laten bouwen: het offshore
installatieschip de Aeolus, dat ook is
ingezet voor de bouw van het Eneco
windpark Luchterduinen, en het kabellegschip Nexus, dat in een jaar tijd is
gebouwd door Damen Shipyards. De
Aeolus is uitgerust met een ‘grijper’ (om
de monopaal te omsluiten tijdens het
heien) die nog meer bewegingsvrijheden
heeft dan al zijn voorgangers en door zijn
grote flexibiliteit hoge productiesnelheden mogelijk maakt: al direct in de eerste
maanden van de bouw van Gemini werd
een gemiddelde cyclustijd voor het
plaatsen van de monopalen bereikt van
18 uur, ofwel 40 funderingen per maand.
Het kabellegschip Nexus heeft een
unieke lay-out van het dek met twee
‘tensioners’ (spaninrichtingen) zodat de
kabel tijdens het leggen altijd onder
dezelfde spanning staat bij alle bewegingen van het schip.
Zoals gezegd is een goede logistiek een
van de sleutels voor een succesvolle bouw.
En om dat te bereiken is ook veel
aandacht besteed aan het managen van
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advertorial
alle interfaces tussen alle toeleveranciers
en onderaannemers. Zo is ook voldoende
ruimte (‘float’) aangebracht in de
planning om daarmee incidenteel
vertragingen of tegenslagen te kunnen
opvangen. De levering van het grootste
onderdeel, de 150 monopalen, is bewust
uitbesteed aan twee grote leveranciers:
75 bij SIF en 75 bij EEW.

Tensar® “The company you can build on”

“Het water wil de polder in.’’ En omdat uit toetsing blijkt dat de
stabiliteit van de dijk te wensen over laat, wordt deze nu aangepakt

Boven Waddeneilanden

Export Cable Pull In at HDD with Jack Up Barge WaveWalker 1

Cable lay on tidal flats with Nessie II & V
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Het Gemini windpark heeft (nog) een
voor Nederland uniek element: het ligt
boven de Waddeneilanden waardoor de
hoogspanningskabels om de elektriciteit
aan land te brengen het waddengebied
doorkruisen. Dat stelt zeer speciale eisen
aan de techniek van het leggen, zowel
vanwege de omgevingsfactoren (fauna)
als om puur technische redenen,
vanwege de getijzone die speciale eisen
stelt aan het equipment. Bovendien
moest ook de al aanwezige NorNed kabel
worden gekruist, de elektriciteitskabel
tussen Noorwegen en Nederland.
De kabels voor het Gemini park moesten
daar onderdoor.
In het getijdegebied zijn de kabels gelegd
door de speciaal daarvoor ontwikkelde
‘Nessie’ een soort amfibisch voertuig.
De NorNed kabel is gekruist door daar
onderdoor te gaan met behulp van een
gestuurde boring vanaf de ‘WaveWalker’,
een Jack-up schip dat zich ‘lopend’ kan
voortbewegen.
Om tijdens de heiwerkzaamheden vooral
de bruinvissen te ontzien wordt gebruik
gemaakt van de door Van Oord al eerder
voor buitenlandse projecten ontwikkelde
‘Fauna Guard’ die deze vissen ruim voor
de aanvang van de heiwerkzaamheden
‘waarschuwt’ en hen zo de kans geeft
naar veilige afstand te  zwemmen.
De bouw van het windmolenpark op zee
is in volle gang: dit najaar zijn alle
150 funderingen voor het project
geplaatst, inclusief de twee OHVS
platforms en de kabels naar land.
De turbines zelf worden in 2016
geplaatst, waarna de eerste stroom de
vaste wal zal bereiken en het park begin
2017 volledig operationeel zal zijn. n

Oostkollendam. Bron : Oosterhof Holman

Tensar® Triton® Filter Mattress Systeem

Vmax® C350

De primaire functie van de dijk is het achterland beschermen tegen het buitenwater maar vaak wordt geconstateerd
dat de stabiliteit van de dijk aan de binnen- en buitenzijde onvoldoende is. Om weer aan de veiligheidsnormen
te voldoen, moeten verbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd.
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drachtgevers vaak het werk te danken. Want

mee veel beter dan conventionele oplossingen

vulling, is verdere afwerking niet noodzakelijk.

Projects B.V.

de oplossing is eenvoudig én voordelig.

presteren. Dit kan aanzienlijk de totale kosten
van het project verminderen in vergelijking met

Tensar geeft dus voor de gehele dijk veiligheid

www.vanoord.com/offshore-wind
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CAREERS. FOR INGENIOUS PEOPLE.
“Just 15 months – that’s all we had for the design, engineering, procurement and
installation of the 56 foundations, power cables and complete electrical infrastructure,
including a substation 25nm offshore and grid connection onshore. A time record!”
Ingenious people visit vanoord.com/careers

