Driedelige onderdoorgang in de A50 bij Nijnsel
Eén tunnel, drie technieken

Tunnelbak op verloren schoenen
tekst: Afke van der Toolen
fotografie: Foppe Kooistra

Sinds 2000 wordt hard gewerkt aan de aanleg van de A50 tussen Eindhoven en Oss. De bestaande wegen konden het verkeer niet meer
verstouwen. Bij het buurtschap Nijnsel in de gemeente Sint Oedenrode wordt de nieuwe rijksweg verdiept aangelegd. Zo hebben de
omwonenden er minder last van. De aanleg staat voor een belangrijk deel in het teken van de strijd met het grondwater.

Wie op de tijdelijke fietsbrug over de toekomstige bakconstructie

vooronderzoek te plegen en met mogelijke oplossingen voor de aanleg van de

staat, ziet meteen waarom de verdiepte ligging voor de hand lag.

verdiepte weg te komen. Deze komt hier immers op zijn diepste punt vijf meter

De nieuwe rijksweg trekt een brede voor dwars door Nijnsel. Op

onder het maaiveld te liggen. Daar zit veel nattigheid, en dat heeft de nodige

enkele tientallen meters van de damwanden staan de eerste huizen consequenties voor de constructie. “Bovendien moesten we hier compact
al. Bovendien kruist de toekomstige snelweg hier een plaatselijke

bouwen, in verband met de provinciale weg vlakbij, en om niet nog meer

weg. Was niet voor de verdiepte bakconstructie gekozen, dan had

gronden te hoeven aankopen. Uit mijn onderzoek werd vrij snel duidelijk dat

hier een metershoog viaduct moeten verrijzen, en een ontsierend

een bouwkuip met damwanden en onderwaterbeton de meest voor de hand

woud van geluidsschermen.

liggende bouwwijze was”, vertelt Loeffen.
Har Loeffen en Gerrit Wierda ‘monsteren’ de voortgang van de werkzaamheden aan de onderdoorgang

Belangrijke eigenschappen van de folie zijn dat het plastic

De keus voor een verdiepte aanleg over 560 meter werd in 1993

Kosten

van de A50 bij Nijnsel. Een samenstel van verschillende bouwmethodes maakt compact en voordeliger

volledig waterdicht is, soepel en goed te lassen.

gemaakt. De expliciete wens van de regionale directie Noord-

Maar het was te duur om de hele bakconstructie op die manier aan te leggen.

bouwen mogelijk. Alleen de kortere verdiepte ligging al scheelde bijna twee miljoen euro.

Brabant van Rijkswaterstaat om de kosten van het kunstwerk

Daarom kwam Loeffen met een samenstel van verschillende bouwmethodes.

zoveel mogelijk te drukken, heeft van de Bouwdienst de nodige

Bij de hoger gelegen delen aan de zuidzijde kon men ‘in den droge’ werken,

De werkwijze voor het diepste deel van de tunnelbak ziet er als volgt uit. Eerst worden

De ruimte die overblijft vult men op met grout, een

creativiteit gevergd. Niemand zal er nog wat van zien, als de weg

omdat daar waterremmende lagen zijn. Tijdelijke damwanden in die lagen,

rondom damwanden neergezet. Dan wordt de bovenlaag van de grond droog ontgraven, en

vloeibaar cementachtig mengsel, dat in de grond

eenmaal gereed is. Maar voor de aanleg worden liefst drie

gepaard aan een lichte bemaling, konden volstaan. Voor de nog hoger gelegen

worden zogeheten vibro-combinatiepalen ingebracht, die ervoor moeten zorgen dat de bak

hard wordt. Tot slot wordt de stalen buis al trillend

verschillende technieken toegepast.

op- en afritten koos de Bouwdienst voor een aardebaan op een waterdichte

niet door de grondwaterdruk omhoog komt. Na verdere ontgraving ‘in den natte’ wordt het

uit de grond getrokken. Behalve de ontstane paal –

folieconstructie. Door ook nog eens de verdiepte ligging met honderd meter te

onderwaterbeton gestort. Deze vloer heeft driedubbel nut: hij functioneert als stempel voor

betonnen paal plus grout – blijft ook de stalen

Har Loeffen is voor de Bouwdienst deelprojectleider van dit

verkorten, werd een behoorlijke besparing bereikt. Loeffen: “Het scheelde bijna

de damwanden zodra het water is weggepompt, vormt met die damwanden een waterdichte

voetplaat achter. Deze draagt de poëtische benaming

kunstwerk. Hem werd verzocht hydrologisch en geotechnisch

twee miljoen euro.”

bak én doet dienst als werkvloer. Na het leegpompen kan de eigenlijke aanleg van de

’verloren schoen’.

verdiepte ligging beginnen. Het werk moet voorjaar 2004 klaar zijn.
Druk- en trekkrachten
De Bouwdienst heeft om verschillende redenen voor

Vorderingen

Directievoerder Gerrit Wierda van de Bouwdienst laat zien hoever de aannemer met het werk deze techniek gekozen, vertelt Loeffen. “Het is hier
is gevorderd. Het diepste deel staat nog onder water. Maar aan weerszijden daarvan staat de

een vrij zandig gebied met hoge sondeerwaarden.

vloer van de bak al droog. Werklieden zijn er druk doende met het storten van de wanden.

Daarom voorzagen we problemen om de gewone

Nog een eind verderop, waar het folie komt te liggen, wijst Wierda op de klembalk die

prefab heipalen ongeschonden op diepte te krijgen.

uiteindelijk beide constructies waterdicht moet samensmeden.

Je riskeert sneller een breuk. En dan heb je
onmiddellijk een probleem, gezien de functie van

Het heien van de 1.350 vibro-combinatiepalen waarop de betonnen bak komt te rusten,

deze palen, die niet alleen druk- maar ook

is achter de rug. De vibro-combinatie- of vc-paal wordt gemaakt met behulp van een holle

trekkrachten moeten verwerken. Een ander aspect

stalen buis, de zogeheten casing. De inbrengdiepte van de casing varieert met de op te vangen was de omgeving: het feit dat er zo dicht op het werk
trekkracht. In dit geval zijn ze tussen de 17 en 30 meter lang. De stalen buis wordt in de

woningen stonden. Met gewone palen had men een

grond geheid met onderaan een losse voetplaat, om de onderzijde af te sluiten.

heel zwaar heiblok nodig gehad, met alle overlast en

“Die voetplaten zijn gemaakt van vijf centimeter dik staal”, vertelt Har Loeffen.

mogelijke schade aan de woningen van dien. En

“Ze krijgen immers heel wat voor hun kiezen, met die harde zandlagen hier.”

verder is gunstig dat de vc-palen ‘slapper’ zijn en

In de ronde casing hijst men een betonnen vierkante paal van 32 bij 32 centimeter.

daardoor meer werking van de constructievloer
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25

kunnen opvangen.” Zodra de bouwput schoon is, kan het onderwaterbeton

eisen als het gaat om het koelen van het beton. “De normale eis is hier te laag,

LLDPE folie. Deze is niet alleen waterdicht, maar

over een deel van de verdiepte ligging aanzienlijk in

worden gestort. Het diepste punt hiervan komt ongeveer 11 meter diep te

want die staat scheurtjes tot op zekere hoogte toe”, legt Wierda uit. “Bij de

ook soepel en goed te lassen. Bovendien geeft dit

de kosten. Ook oogt het resultaat met zijn groene

liggen. Om de vloer van onderwaterbeton zo strak mogelijk aan te brengen,

aanleg van tunnelbakken elders zijn daardoor nogal eens fikse schadeposten

materiaal geen giftige stoffen af. Gerrit Wierda:

taluds vriendelijker dan de hardere lijnen van de

wordt gebruik gemaakt van de zogeheten ‘hop-dobber’. Loeffen: “Deze dobber

ontstaan.” Door het beton tijdens het hydratatieproces te koelen, zet het minder

“Om de folie niet de belasten, leggen we hem zoals

eigenlijke bakconstructie. De ‘tunnelbak’ zelf wordt

manipuleert de stortbuis zo, dat deze continu met zijn ‘mond’ net in de mortel

uit. Dit gebeurt met behulp van een leidingstelsel van stalen buizen waarin

vloerbedekking aan, vanaf rollen. Het gaat om negen bekleed met akoestisch materiaal, dat het geluid niet

blijft.” Op die manier kan er geen water bijkomen en is het resultaat een relatief

relatief koud water wort rondgepompt.

meter brede banen, die we met kanaallassen ver-

weerkaatst maar absorbeert. Samen met dubbellaags

smelten. Een kannaallas is een dubbele las met een

ZOAB beperkt dit het verkeerslawaai voor de omgeving. Zoals in feite de hele constructie van dit

vlakke betonvloer. Nu het fundament is gelegd, kan de eigenlijke ‘tunnelbak’
worden aangelegd. Daarbij is het van groot belang scheurvorming te voor-

Vloerbedekking

luchtkanaal ertussen. Daarin persen we lucht, om te

komen. Want elke scheur betekent, onder omstandigheden als deze, lekkage van

Ook al liggen de op- en afritten van de verdiepte ligging een stuk hoger,

testen of de las waterdicht is en om de sterkte ervan te stukje A50 is bedoeld om het leefgenot van de

grondwater naar de rijbanen. Om deze reden gelden in Sint Oedenrode hogere

ook deze moeten volkomen waterdicht zijn. Er is gekozen voor 1,5 mm dik

beproeven.” Niet alleen scheelt de toepassing van folie omwonenden zo min mogelijk aan te tasten.

Ontgravingen ‘in den natte’. Eenmaal op de juiste diepte kan de vloer van

Stempelconstructies houden de stalen damwanden op hun plaats.

onderwaterbeton worden gestort.

Leidingstelsel voor het koelen van beton, om scheurvorming te voorkomen.

Dit deel van de vloer is stortklaar.
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