U-POLDER
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Traditionele

foliekuip

ca. 136 meier
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Milieutechnische randvoorwaarden nopen tot het
verdiept aanleggen van (snel)wegen en
railverbindingen.
Verdiept aanleggen betekent meestal werken onder
het grondwaterpeil.
Zware bemalingen zijn noodzakelijk, maar
onwenselijk dan wel verboden.
Twee traditionele bouwmethoden bieden dan een
oplossing:
• een waterdichte kuip van gewapend beton,
gevormd binnen een bouwkuip van damwanden,
onderwaterbeton en trekpalen
• een waterdichte kuip van PVC-folie

De Bouwdienst Rijkswaterstaat, afdeling tunnelbouw
heeft een methode ontwikkeld die de voordelen van
de traditionele bouwwijzen combineert, maar de
nadelen niet kent: U-polder.
Met drie aannemers die elk veel ervaring en
expertise hebben op gebied van folieconstructies is
in bouwteamverband een studie verricht naar de
haalbaarheid van U-polder.
Als resultaat van de studie gaat de
aannemerscombinatie een praktijkproef uit voeren bij
de N57 bij Ouddorp.
Alle componenten en processen worden hier
getoetst in een voor Nederland karakteristieke
praktijksituatie.
De combinatie bestaat uit:
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beton bak

35,25 meter
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de oplossing met gewapend beton heeft als
belangrijkste nadeel hoge bouwkosten
de oplossing met PVC-folie is financieel
aantrekkelijk maar vergt zeer veel ruimte voor
onderwatertaluds. Dit sluit toepassing in een
stedelijke omgeving vrijwel uit. Een ander nadeel
vormen de hoge kosten voor de aankoop van de
benodigde extra grond.
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Hollandse Beton en
Waterbouw.

U-polder, hoe het werkt
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Het principe is even geniaal als eenvoudig: een
kuip met verticale wanden.
Langs bodem en wanden wordt een waterdichte
folie aangebracht.
.
Fasen in het bouwproces zijn:
• Bouwen van een kuip met (tijdelijke!) verticale
damwanden.
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Aanbrengen van een verticale steunwand op
enige afstand van de tijdelijke damwand. De
steunwand is voorzien van een waterstop en
afvoersysteem .
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Aanbrengen van de folie langs steunwanden
en bodem.
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Aanvullen van de kuip tot de vereiste hoogte.
Droogzetten van de bouwkuip.
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Aanbrengen keerwanden en grondmassief.
Verwijderen tijdelijke damwanden.
Afbouw van het tracé.
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Een degelijke oplossing
De ontwikkelaars van U-polder hebben de kritische onderdelen van het
systeem uitvoerig onderzocht.
• Onderzoek door o.a. TNO toont voor de folie een verwachte
levensduur aan van minstens 75 jaar.
• Geo-elektrisch onderzoek toont na het afzinken van de folie aan dat
de kuip waterdicht is.
• De kans op beschadiging van de folie is nihil: verticaal zorgt de stalen
steunwand voor bescherming. Een laag aanvulzand van 7 meter zorgt
voor afdoende bescherming van de folie op de bodem.
• Zowel verticaal als horizontaal is de stabiliteit van de U-polder
gewaarborgd.

Waar toepassen?
U-polder is geschikt voor elk verdiept (tot globaal 6 meter onder het
maaiveld) aan te leggen (spoor)weg in zowel stedelijk als niet-stedelijk
gebied.
De voordelen op een rij:
• lagere bouwkosten
• geen zware grondbemaling nodig
• weinig geluidsoverlast
• gering ruimtebeslag
• snelle bouwtijd
• duurzaam bouwen bij railverbindingen: ongevoelig voor zwerfstromen

Meer weten?
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