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I

Colofon

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen van de Masteropleiding
Architecture, Building and Planning. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de beoordeling
van de studieprestatie. In het rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen
verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn.
Wij beschouwen dit rapport daarom als een intern rapport dat niet zonder onze toestemming voor externe
doeleinden mag worden gebruikt.
Master of Science opleiding ‘Architecture, Building and Planning’
Master track Construction Technology
Faculteit Bouwkunde
Technische Universiteit Eindhoven
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Voorwoord

Voorwoord
Voor u ligt het afstudeerrapport dat het eindresultaat is van het afstudeerproject van de mastertrack Construction
Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voorafgaand aan het schrijven van dit rapport is het
derde masterproject, Participerend Observeren, uitgevoerd en is het afstudeerplan opgesteld. In deze fasen is het
keuzeproces van de uitvoeringsmethode voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven
geobserveerd, zijn gevonden knelpunten geanalyseerd en is de probleemstelling gesteld voor het
afstudeeronderwerp ‘Uitvoeringsplan voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven’. In de
tweede fase is onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten de input waren voor de derde en laatste fase, het
ontwerpen van een oplossing voor het probleem.
Het rapport is niet compleet zonder het bijbehorende draaiboek van het uitvoeringsproces voor het boren van de
gaten en het aanbrengen van de springstoffen in de gewapende betonconstructie. Bij dit rapport hoort een
bijlagenbundel, d.d. 12 november 2012, waarnaar wordt verwezen voor aanvullende informatie.
Graag wil ik de volgende personen bedanken voor de begeleiding en inzet gedurende het afstudeertraject.
Allereerst wil ik mijn hoofdbegeleider dr. ir. E.W. (Eric) Vastert, medebegeleider dr. ir. P.A.J. (Peter) van Hoof
verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en mijn bedrijfsbegeleider drs. ing. A.A. (Alexander)
Heeren van BESIX Nederland B.V. bedanken. Verder wil ik alle overige betrokken collega’s, familie en
vrienden bedanken voor de geleverde steun, adviezen en medewerking.

Barendrecht, 12 november 2012.
Lars de Blaeij
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Samenvatting

Samenvatting
BESIX Nederland, het gastbedrijf, heeft samen met Van Oord een combinatie opgericht voor de realisatie van
het project Verbreding Monding Amazonehaven. Dit houdt in; het bouwen van een nieuwe kademuur, het
slopen van de bestaande kademuur en het baggeren van de haven. De sloop van de bestaande kademuur staat
tijdens het afstudeertraject centraal en is uitvoeringstechnisch interessant doordat de bestaande kademuur een
van de zwaarste ter wereld is.
Het afstudeerrapport bevat de resultaten van het afstudeertraject van de mastertrack Construction Technology
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voorafgaand aan het afstuderen is het derde masterproject
Participerend Observeren (PO), uitgevoerd. Tijdens het PO is de projectspecifieke keuze van een
uitvoeringsmethodiek geobserveerd en in kaart gebracht. Er bleek al snel dat veel onbekend was en niet volledig
was uitgewerkt, tevens is ‘optimalisatie uitvoeringsmethode’ door alle geïnterviewden als groot knelpunt
aangegeven. Hierna zijn de tijdens PO gevonden knelpunten geanalyseerd en is het afstudeerplan opgesteld.
Hieruit is onderstaande doelstelling voort gekomen:
“Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan om de sloop van de bestaande kademuur van het project Verbreding
Monding Amazonehaven vóór de contractuele (uiterlijke) opleverdatum en binnen budget te verwezenlijken.”
Allereerst zijn de getijdenstanden van het water in de Amazonehaven uitgezocht en zijn de windgolven en
scheepsgolven berekend. Deze zijn samengebracht naar een maximale waterhoogte van +2,36 m NAP en een
minimale waterhoogte van -1,57 m NAP. Er is een mogelijk verschil aanwezig van 3,93 meter, echter wel in de
situaties waarbij de amplitudes van de golven als hoogste en als laagste punt worden gerekend.
De kademuur is op te splitsen in een negental deelobjecten, namelijk de grondlaag +5 m tot -4,5 m NAP, de
grondlaag -4,5 m tot -18,15 m NAP, de betonnen koker, het betonnen blok, de betonnen vloerplaat, de betonnen
palen, de MV-palen en de combiwand bestaande uit damwandplanken en buispalen. Vanuit alle objecten komen
drie soorten materialen vrij, ±1.000.000 m³ grond (zand), 13.445.453 kg staal en 50.655 m³ beton/grout.
Voor elk deelobject een best toepasbare uitvoeringsmethode voor de sloop bepaald. Een negental
uitvoeringsmethoden is uitgezet tegenover de deelobjecten en zijn beoordeeld aan de hand van een aantal
criteria. De negen uitvoeringsmethoden zijn het ontgraven met kraan en graafbak, het ontgraven met kraan en
zuiger, het slopen met kraan en sloopbal, het traditioneel slopen met kraan, het knippen van objecten, het
trekken met een kraan, het baggeren van grond, het zagen en liften en het springen.
Door de uitvoeringsvarianten van de objecten, sommige bestaande uit meerdere deelobjecten, te bepalen en door
de beste werkvolgorde te onderzoeken is de conceptvariant ontstaan. In het concept wordt eerst de betonnen
koker op traditionele wijze met een kraan gesloopt. Daarna wordt de grondlaag van +5 m tot -4,5 m NAP met
een kraan ontgraven. De betonnen vloerplaat en het betonnen blok worden gesloopt door deze traditioneel te
slopen met kraan of door deze te springen. De betonnen palen worden volledig getrokken met een kraan zodat
de grondlaag -4,5 m tot -18,15 m NAP kan worden gebaggerd. Hierna worden de MV-palen op het niveau van 19,15 meter NAP geknipt zodat de damwandplanken en buispalen kunnen worden getrokken met een kraan.

Aan de hand van de conceptvariant is een afbakening gemaakt naar het ontwikkelen van een uitvoeringsplan
voor het boren van de gaten en het aanbrengen van springstoffen in de gewapende betonconstructie van de
vloerplaat en het blok. De overige constructieonderdelen worden gesloopt aan de hand van de in de
conceptvariant behandelde methoden.
Ing. L. de Blaeij
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Het ontwerp van het uitvoeringsproces is tot stand gekomen door optimalisaties door te voeren in; het boorgrid,
de werkvolgorde volgens de planning en de bestaande uitvoeringsmethode, waarbij in een onder water liggende
rotsachtige ondergrond springstoffen door een casing worden ingebracht. Tevens is een stuk hulpmaterieel met
behulp van methodisch ontwerpen ontwikkeld om de gewenste verplaatsingen over het boorgrid te
verwezenlijken. Daarna is in gegaan op het positioneren van dit hulpmiddel en zijn terreininrichtingen,
materiaalstromen en een kostenraming uitgewerkt.
Het boorgrid van 1000 mm bij 1000 mm is op basis van de onderbouw, voornamelijk de ligging van de MVpalen, geoptimaliseerd naar een grid van 1185/1220 mm in de diepterichting en 1065 mm in de langsrichting.
De aangehouden werkvolgorde kent een start bij moot 1.1. en eindigt bij moot 20. Dit is een optimalisatie van
de werkvolgorde waarbij de start in het midden bij moot 8 plaats zou vinden en er richting moot 1 wordt
gewerkt. Daarna zou vanaf moot 9 naar moot 20 worden gewerkt. De aangepaste werkvolgorde heeft het grote
voordeel dat de werkzaamheden in één stuk door kunnen worden uitgevoerd en geen onderbreking kent voor het
verplaatsen van het materieel. Echter kende deze werkvolgorde een knelpunt bij de nieuwbouwwerkzaamheden
ter hoogte van moot 1. Door een tijdelijke hulpdamwand te plaatsen is een scheiding gemaakt tussen de sloop
en de nieuwbouw. Tevens is een tijdelijke hulpdamwand voor de koelwateruitlaat (KWU) van Elektrabel
geplaatst om het materieel te beschermen tegen waterstromen.
Het ontworpen hulpmaterieel voor de verplaatsingen in de langsrichting wordt aan de hand van GPS ten
opzichte van het boorgrid gepositioneerd. Deze verplaatsing wordt uitgevoerd door een rupsstel dat over de
betonnen constructie rijdt en zorgt tevens voor de stabiliteit van de werkvloer. Het hulpmaterieel is niet in
hoogte verstelbaar waardoor onafhankelijk van de wisselende waterstanden kan worden gewerkt. Hiernaast is
deze niet in de diepterichting te positioneren, dit moet bij de uit te voeren werkzaamheden worden opgepakt.
Het boren van de gaten en het aanbrengen van de springstoffen zijn van elkaar gescheiden waardoor twee keer
zo snel kan worden gewerkt. Eerst worden de boorwerkzaamheden uitgevoerd, daarachteraan volgt het
aanbrengen van de springstoffen.
De boorapparaten worden door gedwongen positioneren gepositioneerd. De boor wordt door een boorcasing
naar beneden geleid waardoor een maximale maatonnauwkeurigheid van +/- 10 mm kan ontstaan. De
boorcasings worden als een frame aan de hand van GPS en hydraulische cilinders in de diepterichting
gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. GPS kent bij toepassing van een grondstation een maatonnauwkeurigheid van +/- 20 mm. In totaal kan het te boren gat een maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm
hebben. Na het positioneren van de boor worden de gaten geboord. De boorapparaten beschikken over een
meetsysteem die de diepte van de gaten aangeeft. Het boren vindt door het bereik van de boorapparaten per twee
rijen plaats. Beide boorapparaten boren door het bereik halve rijen per slag, een rij gaten wordt dan ook in 2
slagen geboord.
Om de springstoffen aan te brengen is een hulpmiddel ontworpen om de casing te kunnen positioneren. Door
middel van een open te klappen casing hoeven de casings niet volledig uit het water te worden gehesen om de
ontstekingskabels van de springstoffen te lossen. Eerst wordt een lans in de casing gestopt waarmee de positie
van de gaten wordt opgezocht. De grove verplaatsing in de langsrichting wordt door een aangedreven tandwiel
en het rijden over rails gedaan. De fijne verplaatsingen in de langsrichting en diepterichting worden door
hydraulische cilinders uitgevoerd. Eerst wordt het aanwezige vuil in de gaten opgezogen met de lans. Daarna
wordt de lans uit de casing gehaald en deze in hoogterichting gepositioneerd. De springstoffen worden door de
casing ingebracht. Een emmer gebroken grind zorgt ervoor dat de springstoffen niet gaan opdrijven. Daarna
worden de ontstekingskabels met elkaar verbonden en de casing in hoogte verplaatst. Door drijvers en vlotters
aan de ontstekingskabels te bevestigen blijven deze drijven op het water. Dit bakent het gebied van de
aangebrachte springstoffen af en zorgt ervoor dat deze op het moment van springen snel kunnen worden
teruggevonden. Met een minimale tussenafstand van een halve moot worden de moten wekelijks gesprongen.
De uitvoeringsmethode is getoetst en kan voldoen aan alle gestelde randvoorwaarden en wensen. Tevens is de
doelstelling van het afstudeeronderzoek behaald.
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Summary
BESIX Nederland, my hosting company, formed a combination together with Van Oord BV to execute the
project “Verbreding Monding Amazonehaven”: the construction of a new quay wall, the demolition of the
existing quay wall and dredging the harbor. The central objective in my graduation project is the demolition
process of the existing quay wall. This is technically a very challenging subject, because of the fact that this
construction in his kind is one of the biggest in the world.
This paper contains the results of the graduation project for the mastertrack Construction Technology at the
Technical University Eindhoven. Prior to graduation, the third masterproject ‘ Participerend Observeren’ (PO) is
completed. During PO the project specific choice out of several implementation methods for demolition has
been observed and analyzed. It became clear that many aspects were not known and not fully elaborated. All
respondents stated ‘optimalisation of the construction method for demolition’ as a big bottleneck. In the next
step the bottlenecks found during the PO phase were analyzed and a graduation plan has been set up. Out of this
the following objective is formulated:
“ The development of an execution plan for the demolition of the existing quay wall to be used in the project
Verbreding Monding Amazonehaven, which has to be realized before contractual deadline and within budget.”
Firstly, the heights of the water in the Amazonehaven were examined and the wind and ship waves calculated.
The results are brought together to a maximum waterheight of +2,36 meter NAL and minimum waterheight of
-1,57 meter NAL (Normal Amsterdams Level). The difference of 3,93 meters in height is possible, but only in
the situation when the highest and lowest points of the amplitudes of the waves will be expected.
The quay wall exists out of nine sub objects; the ground layer +5 m until -4,5 m NAL, the layer -4,5 m NAL
until -18,15 m NAL, the concrete tube, the concrete blok, the concrete floor plate, the concrete piles, the Müller
Verfahren piles (MV-pile) and the combined wall existing of sheet piles and pipe piles. All objects consist of
three major materials; ±1.000.000 m³ ground (sand), 13.445.453 kg steel and 50.655 m³ concrete.
For all sub objects a most suitable implementation method for demolishing is determined. Nine implementation
methods are plotted against the sub objects and are assessed on the basis of certain criteria. The nine
implementation methods are; excavation by crane, excavation by crane and dredge pump, demolition by crane
and wrecking ball, traditional demolition by crane, cutting of objects, pulling with a crane, dredging, sawing and
lifting and by exploding the construction.
The chosen concept is selected by determining several possible execution options of the objects where a number
of those objects in itself consist out of several objects, and by investigating the best work order (workflow). In
the concept the concrete duct will be demolished by using traditional methods as cranes. After this the ground
layer from +5 meter NAL to -4,5 meter NAL will be excavated by a crane. De concrete floor and knot will be
demolished on the traditional way or by exploding it. The concrete poles will be pulled out of the ground by
dredging the ground from -4,5 meter to -18,15 meter NAL. After dredging, the MV-poles will be cut 1 meter
below the bottom of the harbor on the level of -19,15 meter NAL. The sheet piles will be pulled out by a crane.
The pipe piles will be pulled out as last.

Based on the execution concept, the scope is defined towards developing an execution plan for drilling holes in
the reinforced-concrete structure. The other construction parts will be demolished by the construction methods
from the implementing concept.
Ing. L. de Blaeij
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The design for the construction process is achieved by optimizations in: the drilling grid, work order according
to the planning and by optimizing the method where casings are used to bring in explosives in a rocky
underground layer below the water level. In addition a piece of equipment is designed to realize the desired
movements over the drilling grid by using “Methodisch ontwerpen” (Methodical design). Furthermore the plan
for positioning the equipment, the terrain drawings, material flows and cost estimates are worked out.
The drilling grid of 1000 mm by 1000 mm is optimized, based on the MV-poals in the underlying construction,
to a grid of 1185/1220 mm in the dept direction and 1065 mm in the longitudinal direction. The chosen work
order starts at part 1.1 and ends at part 20. Due to the current planning, the work order starts in the middle of the
quay wall at part 8 in the direction of part 1. After completing the drilling and affixing the explosives the
following part starts at part 9 in the direction of part 20. The custom work order has the advantage that the work
train has no intermediate stops. Another bottleneck is the planning en finishing date from the construction of the
new quay wall at part 1. A separation, as in a temporary sheet pile wall, has to be made between both
constructions. Another temporary sheet pile wall has to be made in front of the “Koel Water Uitlaat” (KWU)
from Elektrabel to protect all equipments against possible water currents.
The designed equipment will first make a movement for positioning itself based on GPS on the drilling grid in
longitudinal direction. This movement will be created by a caterpillar set over the reinforced-concrete structure.
The designed equipment is not moveable in vertical direction, where regardless of the fluctuating water levels
all work can be done. It is also not possible to make movements in depth direction with the equipment. The
movement in depth direction has to be done when the drilling work and the affixing of explosives will be picked
up to continue.
Drilling the holes and affixing the explosives are separated from each other, making it possible to double the
production. First the drilling work will be carried out before affixing the explosives, which will start as second.
Before drilling the holes, the drilling machines have to be directed on the right position by forced positioning.
The drill will be assisted by a drill casing from the work floor until 0,5 meter above the reinforced-concrete
construction. A maximum dimensional inaccuracy of +/ 10 mm may arise. The drillcasings will make
movements based on GPS on the drilling grid in depth direction; GPS has a maximum dimension inaccuracy of
+/-20 mm. The hole has a maximum dimension tolerance of +/- 23 mm. After positioning the drill, the holes can
be drilled. The drilling machines have measuring systems to measure the depth of the holes. The drill work will
be done in two rows at a time, based on the range of the drilling machines. Because of the length of the body of
the drilling machines, all holes on a row will be drilled in two steps. Both of the drilling machines will drill 7 to
8 holes on every row.
For affixing the explosives a tool for realizing the positioning of the casing is developed. By developing a casing
that can be opened, it’s not necessary to lift the whole casing out of the water to release the detonators. First a
lance will be put into the casing, for finding the position of the drilled holes. The bigger movements in the
longitudinal direction will be made by a driven gear over rails. The smaller movements in de longitudinal and
dept direction will be made by hydraulic cylinders. After positioning the casing, the holes will be cleaned by
vacuuming the sand and other dirt that felt in the holes. The lance will be taken out of the casing and the casing
will be positioned in vertical direction. The explosives are sunk into the casing to assist them into the holes. To
make sure the explosives will not float up, a bucket with broken gravel has to be emptied in the hole. The
detonators will be connected to each other, after this some floats have to be fixed to the detonators. This secures
finding the detonators back in the water. Another function of these floats is that they mark the location of the
explosives. The casings have to make a movement in vertical direction for getting the detonator out of the
casing, into the water. A minimum distance of 22,5 meters between the equipment and detonation must be
obtained.
The method for demolition is tested and meets all requirements and wishes. The objective of this graduation
project is achieved.
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1

Inleiding

Het afstudeertraject aan de Technische Universiteit Eindhoven voor de opleiding ‘Architecture, Building and
Planning’ en mastertrack ‘Construction Technology’ is opgedeeld in een drietal fasen, de analysefase,
onderzoeksfase en ontwerpfase. In het onderzoeksrapport is het in het afstudeerplan, dat in de analysefase is
opgesteld, omschreven knelpunt of probleem onderzocht. In de ontwerpfase zijn de onderzoeksresultaten
gebruikt voor het ontwerpen van een oplossing. Gemiddeld genomen hebben alle drie de fasen een duur van 14
werkbare weken die elk door middel van een colloquium (mondelinge en schriftelijke presentatie) worden
beëindigd. Het begincolloquium (BC) heeft op 11 mei 2012 plaatsgevonden, het tussencolloquium (TC) op 7
september 2012 en het eindcolloquium is gepland op 30 november 2012. Onderstaand het afstudeertraject in
schematische weergave, het donkerblauwe kader geeft de fase aan waarvan dit rapport het eindresultaat is.
Analysefase
Participerend
Observeren

BC

Afstudeerplan

Onderzoeksfase

TC

Onderzoeksrapport

Ontwerpfase

EC

Afstudeerrapport
Figuur 1.1, Fasering afstudeertraject.

Tijdens het participerend observeren lag de focus op het proces van de projectspecifieke keuze van de
uitvoeringsmethodiek voor de sloop van de bestaande kademuur. Dit keuzeproces is in de tenderfase van het
project geobserveerd en in kaart gebracht. Er bleek al snel dat veel zaken onbekend waren en de
uitvoeringsmethode niet volledig was uitgewerkt. Tevens was ‘optimalisatie uitvoeringsmethode’ door alle
geïnterviewden als groot knelpunt aangegeven. Bij het observeren van het keuzeproces en het analyseren van de
daaruit volgende knelpunten is in het afstudeerplan geconstateerd dat de uitvoeringsmethode voor de sloop nog
niet te beheersen is. Om dit probleem te verbeteren is onderstaande doelstelling opgesteld.
“Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan om de sloop van de bestaande kademuur van het project Verbreding
Monding Amazonehaven vóór de contractuele (uiterlijke) opleverdatum en binnen budget te verwezenlijken.”
Om de doelstelling te halen is onderzoek gedaan naar de omgeving en de eigenschappen van de te slopen
kademuur, daarnaast is onderzoek gedaan naar bestaande uitvoeringsmethoden. Dit onderzoek heeft geleid tot
een uitvoeringsconcept ten behoeve van de ontwikkeling van het uitvoeringsplan. De bevindingen zijn als
randvoorwaarden gesteld, waaraan de uiteindelijke oplossing dient te voldoen.
In dit rapport is een samenvatting gegeven van het gehouden onderzoek, wordt het ontwerpproces doorlopen en
is het resultaat, het ontwikkelde uitvoeringsplan voor het springen van de gewapende onder water gelegen
betonnen constructie, beschreven.

1.1

Verbreding monding Amazonehaven

De Amazonehaven is gelegen in de eerste Maasvlakte te Rotterdam, aangesloten op het Beerkanaal. Aan de
Noordzijde van de Amazonehaven is containerterminal ECT gevestigd, aan de zuidzijde het Europees
Massagoed- Overslagbedrijf (EMO). Om de invaart van een nieuwe generatie containerschepen mogelijk te
maken wordt de Amazonehaven met 55 meter verbreed aan de zuidzijde. Hiervoor dient een nieuwe kademuur
te worden gebouwd, de bestaande kademuur te worden verwijderd en de haven te worden gebaggerd.

Ing. L. de Blaeij
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Figuur 1.2, Plattegrond Amazonehaven te Rotterdam.

De kademuur die moet worden verwijderd behoort tot één van de zwaarst uitgevoerde kademuren ter wereld,
vergelijkbaar met een fundering voor superhoogbouw. Het is begin ’90 jaren gebouwd om minimaal 100 jaar
mee te kunnen om grote zeeschepen aan te laten meren. Wereldwijd gezien is er in het verleden weinig tot geen
ervaring behaald met een bepaalde uitvoeringsmethode voor de sloop van een kademuur in dit formaat en bevat
daardoor uniekheid. De juiste keuze van de uitvoeringsmethode is dan ook van groot belang.
Het te slopen deel van de kademuur heeft een lengte van ongeveer 950 meter, opgedeeld in 20 vakken van ±44,7
meter. De betonnen bovenbouw heeft een hoogte van 11 meter, een breedte van 18 meter en een dikte van
minimaal 0,7 meter (dikste punt is 3 meter). De onderbouw bestaat uit een combiwand met buispalen van
ongeveer 1,5 meter in diameter en een lengte van 29-32 meter. Hiernaast zijn ook betonnen drukpalen aanwezig
met een lengte van 22-28 meter en MV-palen (ankers, staalprofiel PSt 370/152 vergelijkbaar met HE380B) met
een lengte van 30-36 meter.
Bouwcombinatie BESIX/Van Oord heeft het werk gegund gekregen, het afstudeertraject heeft zich op het deel
van de sloop van de bestaande kademuur bij gastbedrijf BESIX afgespeeld.

Figuur 1.3, Plattegrond en doorsnede kademuur Amazonehaven te Rotterdam.
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1.2

Aanleiding

In de aanbieding naar de opdrachtgever, Havenbedrijf Rotterdam, is een sloopmethode aangeboden die nog niet
eerder is toegepast, dit was het lokaal droogzetten van een halve moot van de onder water gelegen
betonconstructie door gebruik van een opdrijvend caisson.
Aangeboden is om eerst de tussen de bestaande en
toekomstige kademuren in gelegen grond te ontgraven
tot de bovenkant van de betonnen vloerplaat op het
niveau van -3 meter NAP. Na het ontgraven wordt de
betonnen bovenbouw gesloopt door een hydraulische
kraan met schaar. Het opruimen van het
betonstaalmengsel gebeurt door een andere kraan
aansluitend op het slopen.
Daarna wordt de betonnen vloerplaat gesloopt. De
betonnen vloerplaat geeft door zijn dusdanige
hoeveelheid wapeningsstaal, dikte van het beton en
de positie onder water, uitsluitsel voor het slopen op
traditionele wijze. In het keuzeproces is dan ook
gekozen voor de methode ‘boren en springen’. Dit
gebeurt met een speciaal ontwikkeld ‘open caisson’
(open stalen bak) waarmee een stuk van de betonnen
vloerplaat kan worden droog gezet om de gaten voor
de springstoffen te kunnen boren. De afmetingen van
dit caisson zijn 22 bij 18 meter en vormt daarmee een
halve moot. In totaal vindt voor 20 moten herhaling
plaats, het caisson zal daardoor 40 keer worden
ingezet. Het caisson kan door het vullen en legen van
ballasttanks worden neergelaten of worden
opgedreven, waarna deze met varend materieel kan
worden verplaatst. (zie naastgelegen afbeelding #2)
In het drooggelegde deel dienen 396 gaten (1m bij 1m
grid) te worden geboord, elk met een diameter van
48mm. De diepte van de gaten is verschillend. Het
boren gebeurt met twee hydraulische droogboormachines, vergelijkbaar met kleine heistellingen.
Per halve moot zal ongeveer 450 kg springstoffen nodig
zijn. Het springen gebeurt in een tijdvertraging, per rij
van maximaal 22 gaten, om de kans op schade aan de
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen.

1

2

3

Het vrij gekomen materiaal van de betonnen
bovenbouw wordt tijdelijk opgeslagen op de Beerdam
kade, een extern terrein dat is vrijgesteld door de
opdrachtgever.
Na het verwijderen van de betonnen vloerplaat wordt
de grond tussen de nieuwe kademuur en de bestaande
kademuur rondom tot circa 3 meter hoogte onder de
paalkoppen verwijderd. (3)
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De paalkoppen worden daarna aan de hand van een schaar en plaats-bepalingapparatuur afgeknipt en worden
verwijderd door een stalen buis, door middel van spoelen met water en trillen, om de betonnen palen heen aan
te brengen. Wanneer de stalen buis is aangebracht, is de betonnen paal los gespoeld en wordt deze uitgehesen.
Hierna worden de MV-palen tot 1,5 meter onder de nieuwe havenbodem (1,5 meter onder -18,15 m NAP) vrij
gegraven, waarna de MV-palen 1 meter onder het nieuwe bodemniveau (-19,15 meter NAP) worden afgeknipt
met een hydraulische sloopschaar. De sloopwerkzaamheden eindigen met het trekken van de combiwand,
bestaande uit buispalen Ø1420 mm met een dikte van 17,4 mm met daartussen drievoudige damplanken.
(afbeelding 4op de vorige pagina)
De aanwezigheid van het water vormt een groot probleem voor in te zetten materieel en het zicht op de
werkzaamheden. De gekozen uitvoeringsmethode heeft een dekking voor het grootste deel van de kademuur,
maar bijvoorbeeld niet voor de vorm van de kademuur van vak 1. In dit vak dient een andere
uitvoeringsmethode te worden toegepast en blijven de problemen aanhouden. Daarnaast is het een grote kunst
de waterdichtheid te garanderen. De onvolledige uitwerking van het caisson neemt risico’s met zich mee
omtrent de veiligheid, toepasbaarheid en de haalbaarheid van de oplossing.
De opleverdatum van het project is vastgesteld op maandag 31 maart 2014. Dit is tevens de datum die
aangehouden kan worden als uiterlijke einddatum van het uitvoeringstermijn van de sloop. De vroegst mogelijke
startdatum van deze termijn is vastgesteld op januari 2013. In deze planning is een productie van één moot per
week aangehouden om de einddatum te halen.
Alle gevonden knelpunten zijn door middel van een causaal model, aan de hand van de methode van Porras
[23], geanalyseerd. Dit model is op de volgende pagina weer gegeven.
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Geen zicht op
sloopwerkzaamhed
en door werken
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Onbekend hoe
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Caisson niet
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Uitwerken
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Formaten betonstaalmengsel zijn
onbekend. (F3)

Geen beeld van
valgebied puin
betonnen koker
door toepassing
sloopschaar. (T2)

Uitvoeringsmethode sloop dekt
niet de gehele
kademuur. (S4)

Figuur 1.4, Causaal model, Porras [23].
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De knelpunten leiden tot het symptoomprobleem ‘het nog niet kunnen beheersen van de uitvoeringsmethode’.
Door de aanwezige knelpunten is onbekend hoe het werkelijke verloop van de uitvoering zal zijn. Dit probleem
heeft als gevolg dat er een groot risico is op het oplopen van vertragingen (niet tijdig starten en uitlopen
werkzaamheden) tijdens de uitvoeringsfase. Het oplopen van vertragingen heeft als gevolg dat er een kans is dat
ongewenste kosten moeten worden gemaakt. Deze kosten ontstaan door extra inzet van personeel
(overschrijding norm en extra inzet manuren), materieel (op-/afbouw en huur) en materiaal (hulpvoorzieningen),
en door de in het contract gestelde boeteclausule voor het overschrijden van de contractuele opleverdatum. Een
onbeheersbare uitvoeringsmethode kent ongewenste risico’s en moet om die reden worden voorkomen.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de observatie, analyse en overige bevindingen wordt verwezen naar
de rapporten ‘Participerend Observeren’ [4] en ‘Afstudeerplan’ [2].

1.3

Probleemstelling

Met de probleemdefiniëring als basis is de onderstaande probleemstelling opgezet.
“De uitvoeringsmethode kent knelpunten, zoals de onzekerheid over het puin (al het vrij te komen materiaal),
de invloed van het water in de haven en het dekkingsgebied van de methode, die er toe leiden dat de
uitvoeringsmethode voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven niet beheersbaar is. Dit
zorgt voor een groot risico voor het oplopen van vertraging en het ontstaan van ongewenste kosten (extra inzet
van personeel, materieel en materiaal en de gestelde boeteclausule in het contract).”

1.4

Doelstelling

Om het probleem te kunnen oplossen is onderstaande doelstelling geformuleerd:
“Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan om de sloop van de bestaande kademuur van het project Verbreding
Monding Amazonehaven vóór de contractuele (uiterlijke) opleverdatum en binnen budget te verwezenlijken.”
Uitvoeringsplan
Een plan, bestaande uit een aantal deelplannen die elk een aspect (materiaal, materieel, maat, plaats,
tijd, kosten en arbeid) behandelen, waarmee het uitvoeringsproces van het product wordt omschreven.
[14] In dit geval een plan voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven.
Contractuele opleverdatum
De sloop van de bestaande kademuur vindt plaats in de periode van januari 2013 tot aan de vastgestelde
contractuele opleverdatum van maandag 31 maart 2014.
Binnen budget
Het te ontwikkelen uitvoeringsplan dient binnen het budget voor de sloop uitvoerbaar te zijn.
Een aantal zaken, gebleken uit de analyse en geëist door de opdrachtgever, zijn als randvoorwaarden en wensen
op het uitvoeringsplan gesteld. Deze worden gebruikt als toetsingsmiddel. De oplossing dient aan alle
randvoorwaarden te voldoen, het voldoen aan alle wensen is niet noodzakelijk maar geniet wel de voorkeur.
Randvoorwaarden
1) Uitvoeringsmethode moet de gehele kademuur dekken.
2) Aanhouden van de eis vanuit het Havenbedrijf betreffende het te gebruiken werkterrein in de haven tot
een maximale grens van 50 meter vanaf de bestaande kademuur. Binnen 0-25 meter in de haven moet
materieel op afspraak snel kunnen worden verplaatst en binnen de 25 tot 50 meter dient het materieel
binnen vier uur te kunnen worden verwijderd.
3) Waarborgen van een veilige werksituatie.
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Wensen
1) Toepassen van het springen op minimaal één (deel)object in verband met de aanbieding naar het
Havenbedrijf (opdrachtgever).
2) De uitvoeringsmethode financieel aantrekkelijker maken. Het aangeboden springwerk is een dure maar
effectieve variant.
3) Productie aanhouden van minimaal één ‘moot’ (deel kademuur van 44,7 meter lang) per week.

1.5

Leeswijzer

Dit rapport is opgedeeld in een vijftal hoofdstukken, waarvan de eerste de inleiding is. In dit hoofdstuk wordt de
aanleiding, probleem- en doelstelling behandeld. In het tweede hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten
betreffende de waterstanden, vrijkomende materialen en uitvoeringsmethoden gegeven. Daarna is een
uitvoeringsconcept opgesteld en een afbakening voor het vervolg van het afstuderen. Het derde hoofdstuk geeft
een beschrijving van het ontwerpproces van de uitvoering. Eerst worden de optimalisering van het boorgrid, het
uitvoeringsprincipe, de werkvolgorde en de planning behandeld. Daarna wordt het ontwerp van het
hulpmaterieel toegelicht. Vervolgens zijn het positioneren op het boorgrid, de terreininrichting en de
materiaalstromen beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een kostenraming. In hoofdstuk 4 wordt
stapsgewijs het uitvoeringsproces doorlopen. Het laatste hoofdstuk staat in het teken van een evaluatie van het
uitvoeringsproces, worden aanbevelingen gedaan en is de evaluatie van het afstuderen gegeven.

Ing. L. de Blaeij
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Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van het onderzoek naar de waterstanden,
vrijkomende materialen en uitvoeringsmethoden. De informatie waarop de resultaten zijn gebaseerd zijn
gewonnen door het uitvoeren van observaties, het houden van interviews en het bestuderen van bestaande
documentatie. De volledige onderzoeksresultaten zijn beschreven in ‘Onderzoeksrapport’ [3]. In de laatste
paragrafen wordt in gegaan op het uitvoeringsconcept en de afbakening van het afstudeeronderwerp.

2.1

Waterstanden

GOLFHOOGTE

GOLFLENGTE / -PERIODE

AMPLITUDE

In de Amazonehaven zijn op meerdere momenten per dag verschillende waterhoogtes te meten. Dit heeft te
maken met de watergetijden, windgolven en de scheepsgolven die in de haven aanwezig zijn. Dit drietal is in
onderstaande subparagrafen verder uitgewerkt.

Figuur 2.1, Begrippen golf.

De golfhoogte wordt aangenomen als twee keer de amplitude. Hierdoor komt de grenswaarde tussen het top- en
dalpunt van de golf in het midden te liggen.

2.1.1 Watergetijden
Het getij is de beweging van eb en vloed in de zee en kent maximalen; een maximale top- en maximale
dalwaarde. Per ‘maan-dag’ van 24 uur en 50 minuten vinden twee hoogwaters en twee laagwaters plaats.
De hoogste en de laagste (voorspelde) waterstanden van de jaren 2011, 2012 en 2013 gemeten in het Beerkanaal
zijn beschikbaar gesteld door www.rijkswaterstaat.nl. Het Beerkanaal is de aanliggende haven aan de
Amazonehaven en kent daardoor dezelfde watergetijden. De hoogste hoogwaterstand is 174 cm boven NAP en
de laagste laagwaterstand 95 cm onder NAP, een totaal hoogteverschil van 269 cm.

2.1.2 Windgolven
De windgolven zijn berekend aan de hand van bestaande gegevens van het KNMI, Port of Rotterdam en
formules voor golfgroei volgens Young & Verhagen, aangepast door Breugem & Holthuijsen, [11]. Windgolven
zijn onder te verdelen in windgolven vanuit zee en windgolven in de Amazonehaven zelf.
Windgolven vanuit zee
Golven die vanuit zee de Maasvlakte binnen kunnen komen, hebben een verwaarloosbare golfhoogte. Het
Havenbedrijf Rotterdam heeft langjarige golfmetingen gedaan aan het begin van het Beerkanaal, het punt waar
de golven vanaf de Noordzee het Calandkanaal binnen komen. Vanuit dit punt moeten de golven een hoek van
circa 90˚ maken om richting de Amazonehaven te lopen. Bij de genoemde metingen is een significante
golfhoogte van 80 centimeter, die in circa 1% van de gevallen wordt overschreden, gemeten. Door de hoek die
de golven moeten maken om de Amazonehaven te bereiken, blijft ongeveer 10%, ongeveer 8 centimeter, van de
golfhoogte over.

Ing. L. de Blaeij
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Windgolven in Amazonehaven
De onderstaande tabel geeft de resultaten van de berekeningen voor de golfgroei van windgolven in de
Amazonehaven weer. De significante golfhoogte betreft de maximale hoogte van de totale golf in de richting
van 10˚ t.o.v. het noorden en heeft een golfhoogte van 0,33 meter. In de richting van 258˚ t.o.v. het noorden
heeft de maximale windgolf een hoogte van 0,40 meter.

Zwaartekrachtversnelling
Windsnelheid (10 meter hoogte)
Effectieve strijklengte
Waterdiepte haven
Significante golfhoogte
Piekperiode
Significante golfperiode
Gemiddelde golfperiode
Golflengte

g
U10
F
d
𝐻𝑠
Tp
T1/3
Tgem
L0

Windrichting 10˚
9,81 m/s²
14,7 m/s
1461 m
22 m
0,33 m
2,1344 sec
1,9763 sec
1,7185 sec
4,61 m

Windrichting 258˚
9,81 m/s²
16,5 m/s
720 m
22 m
0,40 m
1,8574 sec
1,7198 sec
1,4955 sec
3,49 m

De maatgevende golfhoogte van beide windrichtingen (10˚ en 258˚ t.o.v. het noorden) moet worden
aangehouden. In dit geval dient te worden uitgegaan van een golfhoogte van 0,40 meter van windgolven uit de
Amazonehaven.
Door het feit dat andere golfhoogten, dan alleen de dominerende golfhoogte (significante golfhoogte = hoogste
33% van alle gemeten golven) voorkomen, is het van belang de maximale golfhoogte te bepalen. Raleigh [15]
heeft hiervoor aan de hand van verschillende waarnemingen een statistische verdeling gevonden.
Uitgaande van de voor dit project gestelde 1% overschrijdingsfrequentie is de maximale golfhoogte door wind
berekend op 0,74 meter.

2.1.3 Scheepsgolven
Scheepsgolven zijn golven die worden veroorzaakt door een varend schip. Langsvarende schepen veroorzaken
drie soorten waterbeweging:
1) Stroming (retourstroom en stroming door schroefstraal);
2) Primaire scheepsgolven (frontgolven, tijdelijke waterspiegeldaling en haalgolven);
3) Secundaire scheepsgolven (boeg- en/of hekgolven).
De berekeningen, voor de primaire en secundaire scheepsgolven, zijn uitgevoerd met het computerprogramma
DIPRO+. De secundaire scheepsgolven zijn hiernaast ook volledig berekend aan de hand van het boek Rock
Manual 2007 [5].
De waarde die dient te worden aangehouden, van zowel de primaire als secundaire golfhoogte, is de waarde die
maatgevend is. De maatgevende waarde van de primaire scheepsgolven is 0,36 meter door de
waterspiegeldaling, die van de secundaire scheepsgolven is 1,03 meter als maximale golfhoogte. De golfhoogte
van 1,03 meter van de secundaire scheepsgolven is maatgevend in deze situatie.
Om meer zekerheid te creëren voor het niet hoger kunnen uitvallen van de golven door andere invloeden dient
de maatgevende waarde van scheepsgolven met een veiligheidsfactor te worden vermenigvuldigd, deze
veiligheidsfactor is: 1,2 · 𝑚𝑎𝑎𝑡𝑔𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑓ℎ𝑜𝑜𝑔𝑡𝑒 = 1,2 · 1,03 = 1,236 = 𝟏, 𝟐𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓

De maximale golfhoogte van scheepsgolven is 1,24 meter, uitgaande van de grootste sleepboot Fairplay 24 die
met een maximale snelheid van 6,705 m/s op 50 meter vanaf de bestaande kademuur in de haven vaart.
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2.1.4 Maximale hoogte waterstanden
De maximale waterstanden berekent, dit geeft de grenswaarden waartegen het in te zetten materieel bestand
moet zijn.
Waterstanden
Om achter de maximale hoogte van de waterstand te komen, wordt uitgegaan van alle maatgevende waarden
van de getijden, windgolven en scheepsgolven. Er zijn twee situaties die van invloed kunnen zijn op de
uitvoeringsmethode, namelijk de situaties:
1) waarin de getijde maximaal is, harde wind staat en daardoor grote golven aanwezig zijn en de grootste
type sleepboot (Fairplay 24) in de haven vaart. Dit samen vormt de hoogst mogelijke waterstand.
2) waarin de getijde minimaal is, het windstil is en daardoor geen golven aanwezig zijn en de grootste
type sleepboot (Fairplay 24) in de haven vaart. Dit samen vormt de laagst mogelijke waterstand.
De maatgevende waterwaarden die in voorgaande subparagrafen zijn gewonnen, zijn in onderstaande tabel
samengevoegd. Tevens zijn in de grijs gearceerde kolom de amplitudes gegeven.
Maatgevende rekenwaarden om hoogte waterstand te bepalen
Watergetijde
1,74 m NAP
Waarden zijn gebaseerd op een tijdsperiode
1,74 m NAP
-0,95 m NAP
van 3 jaar. 1:3 jaar.
-0,95 m NAP
Windgolven
0,74 m
1 % overschrijdingsfrequentie
0,37 m
Scheepsgolven 1,24 m
Fairplay 24, max snelheid van 6,705 m/s en
0,62 m
50 meter vanaf kade.
Situatie 1: Hoogste waterstand
In deze situatie gaat men uit van de hoogste getijdestand, er harde wind staat en daardoor grote golven aanwezig
zijn en dat het grootste type sleepboot (Fairplay 24) in de haven vaart. Volgens zowel Rijkswaterstaat, KNMI en
Van Oord dient de amplitude van de grootste golf, windgolf of scheepsgolf, bovenop de hoogste getijdestand te
worden gerekend. De scheepsgolf is maatgevend, de windgolf wordt in deze case verwaarloosd.
De hoogste waterstand komt volgens de berekeningen neer op 2,36 meter boven NAP. Aandachtspunt hierop is
dat wanneer een golf tegen een verticale wand stroomt, deze door de kracht van de stroming omhoog komt
zetten (soms tot twee keer de amplitude). Wanneer wordt uit gegaan van de hoogste waterstand is er het risico
dat overslag kan plaatsvinden. Dit is te voorkomen door extra ruimte te creëren tussen de hoogste waterstand en
een betreffend object. Ook is er de mogelijkheid een voorziening te treffen waardoor de golf naar zeerichting
wordt geleid en overslag niet meer mogelijk is.
Situatie 2: Laagste waterstand
In deze situatie gaat men uit van de laagste getijdenstand in drie jaar en is er geen golfslag door wind maar wel
golfslag door schepen in de haven aanwezig. De golfhoogte bestaat uit twee keer de amplitude, bij hoogwater
dient éénmaal de amplitude te worden meegerekend als hoogte verschil, de onderste amplitude heeft geen
invloed doordat het waterpeil juist zakt en niet stijgt. In dit geval gaat het om de laagste waterstand en wordt dus
de laagste getijdestand minus de onderste amplitude van de scheepsgolven aangehouden. De laagste waterstand,
op basis van de laagste getijde in drie jaar tijd plus éénmaal de amplitude van de scheepsgolf, is maatgevend en
vormt de laagst mogelijke waterhoogte van -1,57 NAP.
Conclusie maximale hoogte waterstand
Het grote verschil in mogelijke waterhoogtes is een opvallend aspect. De hoogste waarde is berekend op 2,36
meter boven NAP, de laagste waarde op 1,57 meter onder NAP. Dit komt neer op een hoogteverschil van totaal
3,93 meter.
De te kiezen uitvoeringsmethode moet kunnen functioneren in de condities waarbij een verschil in waterhoogte
van 3,93 meter aanwezig kan zijn. Daarnaast dient de uitvoeringsmethode te kunnen functioneren met een
waterhoogte van minimaal 1,57 meter onder NAP en een hoogte van 2,36 meter boven NAP.
Ing. L. de Blaeij
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Het werken met een resultaat van 100% betekent in bijna alle gevallen dat een grote investering dient te worden
gedaan om daaraan te kunnen voldoen. Terwijl het aannemen van een nog steeds betrouwbare maar kleinere
marge vaak een groot verschil kan uitmaken. De keuze om het volledige hoogteverschil van 3,93 meter (100%)
aan te houden en bijvoorbeeld niet 90% van dit verschil, zoals op onderstaande normaalverdeling is te zien, is
gebaseerd op het wegnemen van het risico dat het in te zetten materieel niet bestand is tegen situaties waarbij de
maximale hoogtes optreden. In het geval een dergelijke situatie voorkomt is de kans op schade, vertraging en
onveilige werksituaties aanzienlijk. Het gevolg kan tevens tot zeer hoge ongewenste kosten leiden.

-1,57 m NAP

5%

5%

-1,37 m NAP

+2,16 m NAP

+2,36 m NAP

Overigens dient te worden vermeld dat de fluctuerende waterniveaus tijdens de uitvoering kunnen worden
voorspeld en in die gevallen geen grote verrassing zullen zijn. De uitvoeringsmethode dient wel, hoe dan ook,
de jaarlijkse niveauverschillen te kunnen bewerkstelligen om successen te behalen.

2.2

Vrijkomende materialen

De kademuur bestaat uit een vijftal objecten waarvan de vrij te komen materialen in de onderstaande subparafen
worden behandeld, namelijk:
1. Grondlaag,
2. Betonnen bovenbouw,
3. Betonnen palen (niet aanwezig bij de bewerkingskade),
4. MV-palen,
5. Combiwand.
Bij het ontgraven komt ongeveer een miljoen kubieke meter (1.000.000 m³) grond vrij. Naast de vrij te komen
grond komen grote hoeveelheden staal en beton vrij. In totaal komt een hoeveelheid van 13.445.453 kg staal en
50.655 m³ beton/grout vrij bij de sloop van de kademuur, uitgaande van de meest ongunstige situatie waarbij
een deel van de MV-palen in de grond blijven zitten. Bij volledige verwijdering van de MV-palen komt er
14.056.125 kg staal en 50.996 m³ beton/grout vrij.
De genoemde materialen hebben een restwaarde op de markt en kunnen, ondanks de status van puin, nog geld
opleveren en de uitvoeringsmethode financieel aantrekkelijker maken. Om deze reden is gekeken naar de
gewenste staat waarin de materialen vrij kunnen komen. Staal heeft in ieder geval de waarde van oud ijzer na
het vrijkomen. Echter wanneer de stalen onderdelen zoals de buispalen en damwandplanken kunnen worden
hergebruikt, hebben deze een aanzienlijk grotere restwaarde. Ditzelfde geldt voor het verwerken van het
betonpuin naar bijvoorbeeld funderingsmateriaal of betongranulaat.

2.2.1 Grondlaag
Het maaiveld van de bestaande kademuur tot aan de toekomstige kademuur dient tot aan het niveau van de
nieuwe havenbodem, van 12,15 meter onder NAP ter plaatse van de toekomstige kademuur tot aan 18,15 meter
onder NAP ter plaatse van de bestaande kademuur, te worden ontgraven. Het grondpakket is in tweeën te
verdelen, namelijk het grondpakket van maaiveld tot aan de onderkant van de vloerplaat van de bestaande
kademuur en het grondpakket van de onderkant vloerplaat tot aan de grens van de nieuwe havenbodem.
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Figuur 2.2, Doorsnede bestaande en toekomstige kademuur. Met blauw is het grondpakket van +5 m tot -4,5 m NAP aangegeven, met geel
het pakket van -4,5 m tot -18,15 m NAP.

Maaiveld tot onderkant betonnen vloerplaat, -4,5 meter NAP
Deze grondlaag bestaat alleen uit zandlagen, namelijk: klinkers, zand tot zand – grindig, zand – zwak siltig tot
siltig en zand – vast / zand – kleiig. De laag vanaf het maaiveld op +5 meter NAP tot aan het niveau van +1
meter NAP bestaat uit zoete grond. De laag van +1 meter NAP tot aan -4,5 meter NAP bestaat uit zout zand.
Beide dienen apart van elkaar te worden verwijderd.
Een deel van de te verwijderen zoete grond is verontreinigd met zware metalen, zoals chroom. De
verontreinigde grond zit in de bovenlaag van het grondpakket in het westelijke deel van kade A2 en bedraagt
een hoeveelheid van 1280 m³. Dit dient te worden gesaneerd.
Onderkant betonnen vloerplaat, -4,5 meter NAP, tot bodemdiepte, -18,15 meter NAP
Dit grondpakket bestaat voornamelijk uit zand en klei, bestaande uit de grondlagen zand – zwak siltig tot siltig
en klei – siltig / leem. De volledige grondlaag bestaat uit zoute grond. De onderbouw van de kademuur is in dit
grondpakket aangebracht.

2.2.2 Betonnen bovenbouw
Op de betonnen bovenbouw zijn objecten zoals bolders, wrijfstijlen (met trap), haalkommen,
stormvergrendeling, serviceputten, dekbanden en kraanrails aanwezig. De bolders (86 stuks) en wrijfstijlen met
trap (21 stuks) dienen te worden hergebruikt bij de nieuwe kademuur. De trappen moeten wanneer nodig te
worden hersteld.
Naast voorgenoemde objecten komen grote hoeveelheden beton en staalwapening vrij bij de sloop. Het totaal
komt neer op een hoeveelheid van 44.459,11 m³ beton en ongeveer 99 kg staalwapening per m³ beton, een totale
hoeveelheid van 4.400 ton staal.

Figuur 2.3, Een te demonteren bolder en de betonnen koker boven water t.p.v. Koel Water Uitlaat.

Ing. L. de Blaeij
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2.2.3 Betonnen palen
De betonnen palen zijn ingebracht als drukpalen om de constructie in balans te houden. De betonnen palen
hebben een doorsnede van 450x450 mm en variabele lengte tussen de 22 en 28 meter. De palen zijn in twee
rijen ingebracht, één rij onder een helling van 3,5:1 en de tweede rij onder een helling van 4:1. Tevens zijn de
koppen van de palen met de betonnen vloerplaat ingestort. In totaal dienen 843 betonnen palen, van 450x450
mm met een totale massa van 4.188,11 m³ beton en 162,24 ton wapeningsstaal, te worden verwijderd.

2.2.4 MV-palen
Een MV-paal, Müller Verfahren paal [6], is een anker dat uit een staalprofiel,
buis- of H-profiel met een verzwaarde voet, bestaat. Tijdens het inbrengen van
de MV-palen wordt grout geïnjecteerd. De groutinjectie is een ongecontroleerd
proces waardoor onbekend is of het grout zich goed verdeeld of dat er
ballonnen rondom de profielen ontstaan. Tevens is het bij het inbrengen
onbekend welke weg de MV-palen een baan in de bodem wanen. In veel
gevallen zijn de staalprofielen krom getrokken en hebben onbekende grout
breedtes.
Figuur 2.4, Mueller Voelker palen (MV-Paal).
Volgens bestektekeningen is per strekkende meter MV-paal 0,081m3 grout ingespoten tijdens het inbrengen van
de palen. Aangezien het inspuiten van het grout een ongecontroleerd proces is, is de daadwerkelijke
hoeveelheid, 851,16 m³, te verwijderen grout onbekend. Het staalprofiel PST370/152 heeft een gewicht van 152
kg/m¹ wat neerkomt op een totale hoeveelheid staal van 1.796,09 ton bij volledige verwijdering.
Wegens het ongecontroleerde proces van het inbrengen
heeft de opdrachtgever goedkeuring gegeven om de
MV-palen eventueel op 1 meter onder toekomstige
havenbodem te knippen. De hoeveelheden te
verwijderen materialen zijn dan: 510,7 m³ grout (60%
van totaal) en 1.185,42 ton staal (66% van totaal). De
keuze van volledige of gedeeltelijke verwijdering van
de MV-palen ligt bij de opdrachtnemers.
Figuur 2.5, Situatie van totale lengte MV-paal en MV-paal te knippen op -19,15 m NAP.

2.2.5 Combiwand
De combiwand bestaat uit een herhalende vorm van een buispaal en drievoudige tussenplanken. Op de buispalen
zijn damwandsloten, stalen verstevigingplaten en een stalen zadel geplaatst, een verbinding tussen de betonnen
bovenbouw en de combiwand. Tevens zijn de koppen van de buispalen ingestort met beton. De combiwand is
onder een helling van 5:1 ingebracht. Aan de ene zijde van de combiwand is het grondpakket te vinden, aan de
andere kant de Amazonehaven.

Figuur 2.6, Bovenaanzicht van buispaal met tussenplanken.
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Damwandplanken
De damwandplanken zijn bij verschillende objecten terug te vinden, bij de combiwand tussen de buispalen (type
Larssen IIIs), dwarsschermen (type BU9.0), eindscherm (type PU20) en het compartimenteringsscherm (type
PU32).
Combiwand - Larssen IIIs
De drievoudige tussenplanken zijn voorafgaand aan het inbrengen aan elkaar geponst. In totaal zijn een aantal
van 325 setjes in de bestaande kademuren aanwezig, wat neerkomt op een totaal van 975 planken. De
drievoudige tussenplanken dienen in één keer te worden verwijderd. De tussenplanken hebben een lengte van 24
meter en een gewicht van 79 kg/m. Het totale gewicht komt neer op 1.830,58 ton staal.
Dwarsschermen - BU9.0
Op twee locaties, ter plaatse van vak 12 en vak 20, zijn damwandschermen ingebracht over de breedte van de
kademuur. Deze zijn tot aan de onderkant van de betonnen plaatvloer (-4,5 meter NAP) op hoogte gebracht; de
koppen van de damwanden, maximaal 50 millimeter, zijn ingestort in de vloerplaat.
De dwarsschermen zijn aangesloten op de Larssen IIIs tussenplanken van de combiwand; dit is gerealiseerd
door middel van spieplanken. Spieplanken zijn tussenplanken, ofwel damwandplanken, waarbij het lijf schuin is
afgelast. De damwandplanken zijn opengelast, het lijf is voor een deel verwijderd en daarna zijn de twee losse
delen damwandplanken weer samengebracht. Toepassing van spieplanken vindt plaats in een situatie waarbij de
combiwand, vanuit verticale en rechtlopende positie, loodrecht onder een helling dient te worden aangesloten op
een andere damwand. De spieplanken zijn met het rode kader in onderstaand figuur weergegeven.
In totaal dienen 30 setjes dubbelvoudige en enkele damwandplanken te worden verwijderd met een gewicht van
20,27 ton staal.

Figuur 2.7, Locaties en aanzicht dwarschermen ter plaatse van vak 8 en vak 12.

Eindscherm – PU20
Het eindscherm bestaat uit een 24-tal damwandplanken, 12 dubbelvoudige damwandplanken, met daarop een
betonnen rand. De betonrand bestaat uit 5,31 m³ beton en een gewicht van 764,18 kg wapeningsstaal, 143,79 kg
staal per m³ beton. Het eindscherm is in het figuur op de volgende pagina weergegeven.

Ing. L. de Blaeij
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Figuur 2.8, Eindscherm met betonrand kade A2.

Compartimenteringsscherm – PU32
Het compartimenteringsscherm, gelegen tussen de bestaande kademuur van de Amazonehaven en de
bewerkingskade, bestaat uit 77 damwandplanken. Van deze damwandplanken zijn er 38 dubbelvoudig en één
enkelvoudig. Het totaal heeft een gewicht van 175,79 ton aan staal.
Buispalen
In de combiwand zijn twee typen buispalen toegepast, buispalen met een doorsnede van 1420 mm en met een
doorsnede van 1220 mm, beide hebben een dikte van 17,4 mm. In totaal dienen 317 buispalen te worden
verwijderd, 310 van Ø1420 mm en 7 van Ø1220 mm, met een gewicht van 5.368,94 ton staal.
De buispalen zijn uitgerust met een betonplug aan de kop in de binnenzijde van de buispalen, sloten aan de
buispalen waar de damwandplanken op aansluiten, stalen zadels die voor een verbinding tussen de betonnen
bovenbouw en de combiwand zorgen en met stalen verstevigingplaten ten behoeve van de stalen zadels.
Betonplug
Aan de bovenzijde van de buispalen is een betonnen prop gestort, ofwel betonplug, die voor een verbinding
tussen de combiwand en de betonconstructie zorgt. De stalen zadels, waar later dieper op in wordt gegaan,
worden ingestort met de buispalen. De betonnen plug heeft een lengte van 1,5 keer de diameter van de buispaal,
2,13 meter bij de Ø1420 mm buizen en 1,83 meter bij de Ø1220 mm. Voor beide buispalen dient in totaal
1.497,37 m³ beton te worden verwijderd. Voordat de buispaal verwijderd kan worden dient, afhankelijk van de
sloopmethode, eerst de betonplug te worden verwijderd.
Sloten aan buispaal
Aan beide zijden van de buispalen zijn stalen sloten (FeB 510) gelast om de drievoudige tussenplanken (Larssen
IIIs) aan de buispalen te kunnen bevestigen. De sloten zijn over de gehele lengte vast gelast aan de buispaal. De
drievoudige tussenplanken hebben een lengte van 24 meter. De sloten zijn daarop aangepast en zijn van gelijke
lengte. Elke buispaal neemt 48 meter aangelast slot mee bij het verwijderen. Op basis van een gewicht van
291,66 kg per buispaal komt dat in totaal neer op 92,46 ton staal voor de damwandsloten aan de buispalen.
Zadel
Een zadel is een stalen blok dat op de buispaal wordt gemonteerd. Stalen zadels worden toegepast bij
kadeconstructies die een platvorm hebben, zoals de betonnen vloerplaat in de bestaande kadeconstructie. De
betonnen vloerplaat zorgt ervoor dat krachtenwerkingen van horizontale belastingen voor een groot deel worden
gereduceerd en daardoor de onderbouw minder krachten hoeft op te nemen. Hierdoor kan de onderbouw in een
lichtere constructie worden uitgevoerd. Het nadeel is echter dat de constructie door het grote oppervlak meer
kans heeft om bijvoorbeeld door krachten te worden opgetild. De zadels zijn te zien als een soort scharnier die
de maximaal op te nemen buigmomenten van buispalen vergroten. Bij een dergelijke toepassing is het
noodzakelijk om de buispalen te verstevigen met stalen platen.
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Op alle buispalen is een stalen zadel gemonteerd. In totaal komt dit neer op een totaal vrij te komen gewicht van
118,46 ton staal, verdeeld over 317 zadels.

Figuur 2.9, Stalen zadel gemonteerd op de buispalen. Bron:Handbook Quay Walls.

Staalplaat t.b.v. zadel op buispaal
Ter plaatse van het zadel zijn twee stalen platen op de buispalen gemonteerd. Deze hebben de afmetingen van
650 mm breed aan de bovenzijde en 815 mm breedte aan de onderzijde, de hoogte van de plaat 1200 mm en de
dikte is 15,7 mm. Per buispaal zijn zowel aan de binnen als aan de buitenzijde platen gemonteerd, dus twee
platen per buispaal waarop een zadel is geplaatst. Het totaal komt neer op 68,24 ton aan aangelaste staalplaten
over 317 buispalen. Bij het verwijderen van de buispalen zullen deze platen direct meekomen.

2.2.6 Ligging ten opzichte van het water
Het waterpeil kent, zoals in de vorige paragraaf behandeld, verschillende niveaus. Doordat de kademuur in het
water staat hebben de wisselende waterstanden invloed op de wijze waarop de materialen vrij komen en dienen
te worden verwijderd.

+2,36 m NAP
-1,57 m NAP

Figuur 2.10, Bestaande kademuur ten opzichte van het waterpeil.

Bovenstaand figuur geeft de situaties weer waarbij de hoogste hoogwaterstand van +2,36 meter NAP en de
laagste laagwaterstand -1,57 meter NAP optreden. Opvallend is dat de bestaande kademuur bij zowel hoog als
laag water voor een groot deel onder water ligt. Het verschil zit hem in de hoeveelheid droog en nat te
verwijderen grond en te slopen delen van de betonnen koker.

Ing. L. de Blaeij
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2.3

Uitvoeringsmethoden

Er zijn negen bestaande uitvoeringsmethoden om sloopwerkzaamheden uit te voeren in zowel de bouwkundigeals de civiele sector. Na een korte uitleg van elk van deze methoden worden de uitvoeringsmogelijkheden per
object van de kademuur, zoals deze in de vorige paragraaf zijn behandeld, gegeven.

2.3.1 Bestaande sloopmethoden
Over negen bestaande sloopmethoden wordt een korte uitleg gegeven.
Ontgraven met kraan en graafbak
De te verwijderen grondlagen worden door middel van een graafmachine of kraan opgepakt
en gelost in een bak of ander transportvoertuig die de grond daarna afvoert naar een nader te
bepalen bestemming. Deze methode kan worden toegepast in situaties waar zowel in den
droge als in den natte gewerkt wordt.
Ontgraven met kraan en zuiger
Grondlagen worden door middel van een kraan die uitgerust is met een baggerdompelpomp
weggezogen. De pomp heeft dezelfde werking als een baggerschip en werkt alleen wanneer
deze in het water wordt gehangen. Het water dient als medium om de grond door de leidingen
te verplaatsen naar een verwerkingsplaats.
Slopen met kraan en sloopbal
Bij deze methode worden constructies als het ware kapot geramd. Een stalen sloopbal wordt
tegen de te slopen constructie geslingerd. Deze methode is vaak te vinden bij de sloop van
grote en hoge constructies waarbij voldoende ruimte om het te slopen object aanwezig is.
Voor het slopen met een sloopbal is namelijk veel ruimte nodig. Het is een effectieve manier
waarbij veel materialen gebroken kunnen worden.
Traditioneel slopen met kraan
De constructie wordt door middel van een kraan/(graaf)machine, uitgerust met een
hamer/schaar of ander sloopmaterieel, op traditionele wijze gesloopt. Het beton wordt
gebroken tot kleine delen en de staalwapening wordt doorgehakt en/of kapot getrokken. De
brokstukken dienen daarna boven water te worden gehaald en te worden afgevoerd.
Knippen van palen
Palen van beton of van staal worden bij deze methode doorgeknipt of in kleinere delen
geknipt. Hierdoor wordt de vorm van de palen aangepast naar een hanteerbare vorm. Tevens
kunnen door het knippen van palen moeilijk bereikbare plaatsen worden vrijgemaakt. De
afgeknipte delen kunnen door het formaat en gewicht makkelijker worden afgevoerd.
Trekken met kraan
Bij deze methode wordt een constructieonderdeel middels een kraan vrij getrokken van zijn
positie. Op deze manier kunnen materialen zonder kleerscheuren worden verwijderd. Deze
methode wordt vaak toegepast bij het verwijderen van palen en/of buizen die in de grond zijn
ingebracht.
Baggeren
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Bij het baggeren van grond wordt middels baggermaterieel onder water grond gebaggerd.
Deze uitvoeringswijze werkt alleen wanneer in den natte wordt gewerkt omdat het water als
medium wordt gebruikt om de grond te transporteren. Vanaf de zuiger/cutter/pomp wordt de
grond door leidingen naar een afvoerplaats getransporteerd. Deze uitvoeringswijze wordt vaak
toegepast bij het aanleggen of verdiepen van havens, plassen, kanalen, meren en/of
zeegebieden.
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Zagen en liften

Springen

Bij deze methode worden constructies losgezaagd van de onderbouw zodat grote blokken
overblijven. Deze blokken worden daarna gelift/gehesen en getransporteerd naar een
bewerkingsplaats om de betonblokken daarna op traditionele wijze te slopen. Op deze wijze
dient het zagen en liften in den natte te worden uitgevoerd, het slopen van de betonblokken
gebeurd op het droge.

De constructie opblazen/springen. In de constructie worden voorzieningen aangebracht,
waarna springstoffen kunnen worden ingebracht. Na volledige installatie van de springstoffen
laat men deze afgaan. De constructie is dan gefragmenteerd tot kleine betonbrokken.

2.3.2 Uitvoeringsmogelijkheden per object
Om de toepasbare sloopmethoden te achterhalen is per deelobject een Trade Off Matrix (TOM) opgesteld [3].
Dit is een methode waarbij de uitvoeringsmethoden tegenover criteria worden uitgezet en worden voorzien van
een waardering in punten om de verschillen aan te tonen. Elk criterium wordt beoordeeld aan de hand van de
situatie en eigenschappen van het te verwijderen object.
Voor alle deelobjecten zijn meerdere methoden toepasbaar. Zowel de grondlaag +5 m tot -4,5 m NAP als de
grondlaag -4,5 m tot -18,15 m NAP zijn te verwijderen door deze te ontgraven met kraan en graafbak, deze te
ontgraven met kraan en zuiger of door de grondlaag te baggeren.
De betonnen koker, het betonnen blok en de betonnen vloerplaat zijn te slopen door een viertal sloopmethoden,
namelijk het slopen met een kraan en sloopbal, het traditioneel slopen met een kraan, het zagen en liften en het
springen van de constructie.
De betonnen palen, MV-palen en zowel de buispalen als de damwandplanken kunnen allen door dezelfde
methoden worden verwijderd. Dit kan door de objecten te knippen, deze met een kraan te trekken, deze door te
zagen en te liften of door de objecten te springen.
Alle mogelijke uitvoeringsmethoden om de deelobjecten te slopen zijn per object tegenover elkaar uit gezet en
met elkaar vergeleken. Onderstaande tabel geeft de hoogst gescoorde methoden per object.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ing. L. de Blaeij

Object
Grondlaag +5 tot -4,5 m NAP
Grondlaag -4,5 tot -18,15 m NAP
Betonnen koker
Betonnen blok
Betonnen vloerplaat
Betonnen palen
MV-palen
Damwandplanken
Buispalen

Hoogst gescoorde uitvoeringmethode
Ontgraven met kraan en graafbak
Baggeren
Traditioneel slopen met kraan
Traditioneel slopen met kraan / springen
Traditioneel slopen met kraan / springen
Trekken met kraan
Knippen met kraan
Trekken met kraan
Trekken met kraan
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2.4

Uitvoeringsconcept

De verschillende uitvoeringsvarianten per object, de werkvolgorde van de sloop van de verschillende objecten
en de conceptvariant komen aan bod.

2.4.1 Uitvoeringsvarianten
Aan de hand van de in subparagraaf 2.3.2 afgewogen best toepasbare uitvoeringsmethoden zijn
uitvoeringsvarianten samengesteld voor de vijf objecten van de kademuur, namelijk: de grondlaag, de betonnen
bovenbouw, de betonnen palen, de MV-palen en de combiwand.
Uitgaande van het uitgangspunt van het uitvoeringsconcept, wordt de beste variant per object aangenomen als
concept. In dit geval de variant met de hoogste scores uit de Trade Off Matrixen zoals uit het vooronderzoek is
gebleken. Onderstaand per object een omschrijving van de best toepasbare uitvoeringsmethode voor de sloop.
Grondlaag
De eerste grondlaag van +5 m tot -4,5 m NAP wordt ontgraven met een kraan die uitgerust is met een graafbak.
De grondlaag van -4,5 m tot -18,15 m NAP wordt verwijderd door middel van een baggerschip.
Betonnen bovenbouw
De betonnen bovenbouw kent vier varianten. Meer in detail gezien is te concluderen dat de betonnen koker bij
alle vier de varianten dezelfde methode kent, het traditioneel slopen met een kraan. De verschillen zitten in de
sloop van het betonnen blok en vloerplaat. Het traditioneel slopen met kraan en het springen komen beide als
best toepasbare methode uit. Beide uitvoeringsmethoden worden aangehouden in de conceptvariant.
Betonnen palen
De betonnen palen worden volledig getrokken met een kraan.
MV-palen
De opdrachtgever heeft naast het volledig verwijderen van de palen ook het op 1 meter onder het niveau van de
toekomstige havenbodem (-19,15 meter NAP) afknippen van de palen goedgekeurd. Dit laatste wordt
aangehouden als concept variant voor dit object. De MV-palen zullen worden afgeknipt.
Combiwand
Zowel de damwandplanken als de buispalen worden verwijderd door deze met een kraan te trekken. Op deze
manier worden de objecten volledig verwijderd en blijft er geen deel achter in de havenbodem.

2.4.2 Werkvolgorde
De kademuur bestaat uit een vlak van 18 bij 950 meter en heeft daarmee een langwerpige vorm. Om de
voortgang in het werk zo optimaal mogelijk te houden is het gewenst over de lengte van de kademuur te werken.
Werken in de breedte zorgt voor een herhaling van de sloop van delen van de kademuur en kan ervoor zorgen
dat het productietempo lager kan uitvallen.

Figuur 2.11, Het werken in breedte- en in lengterichting. De lengterichting heeft de voorkeur.
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De werkvolgorde van de sloop van de kademuur is afhankelijk van de eigenschappen en positie van de objecten
onderling. Zo kan bijvoorbeeld het blok van de betonnen bovenbouw pas worden verwijderd wanneer de koker
is gesloopt. Een ander aspect is dat de vloerplaat pas kan worden gesloopt wanneer het gewicht van de koker en
het blok zijn geminimaliseerd om ongewenste krachten door belastingen op de combiwand zoveel mogelijk te
voorkomen. Bij een gekromde combiwand kunnen de objecten niet meer worden getrokken en zijn deze niet
meer her te gebruiken. Zie het figuur links onder.

Figuur 2.12, Risico’s op kantelmomenten, links de koker en het blok en rechts de vloerplaat.

De vloerplaat dient eerder dan het blok te worden verwijderd. Dit in verband met de krachten die op de
betonnen palen worden uitgeoefend door het gewicht van de vloerplaat, een verhoging van het risico dat de
betonpalen breken problemen kan veroorzaken bij het trekken van de betonpalen. Zie figuur rechts boven.
Omdat de grondlaag van -4,5 m NAP tot -18,15 m NAP wordt verwijderd met een baggerschip, is het gewenst
dat er zo veel mogelijk ruimte beschikbaar is voor het materieel. In het geval de betonpalen eerder dan de
grondlaag worden verwijderd, is er minder hinder en tevens meer ruimte om de grond tussen de MV-palen te
verwijderen.
De MV-palen steken boven de combiwand uit en dienen daardoor eerder dan de combiwand te worden
verwijderd. Zie onderstaand figuur.

Figuur 2.13, Ligging MV-paal boven combiwand.

De MV-palen kunnen pas na het ontgraven van de grondlaag worden geknipt. Dit in verband met het bereik van
de schaar tot aan het niveau van 1 meter onder de nieuwe havenbodem, van -18,15 meter NAP naar -19,15
meter NAP.
Bij het trekken van de combiwand dienen eerst de damwandplanken te worden getrokken. Wanneer de
buispalen eerst worden getrokken is er een groot risico op het beschadigen van de damwandplanken en
naastgelegen buisprofielen. Tevens worden de damwandprofielen meegenomen met het trekken van de
buispalen en kan dit leiden tot een grote puinhoop op de havenbodem en vervormingen van de damwanden ten
gevolgde van stijfheid. Zie het figuur op de volgende pagina.

Ing. L. de Blaeij
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Figuur 2.14, Situatie eerst trekken buispalen en situatie eerst trekken damwandplanken.

Voor zowel de boven- als onderbouw is apart van de overige constructieonderdelen gekeken naar mogelijke
werkvolgorden. Voor de bovenbouw komen twee mogelijke werkvolgorden naar voren, de onderbouw kent één
volgorde die direct als definitief is aangenomen.

Figuur 2.15, Twee werkvolgorden voor de bovenbouw en één volgorde voor de onderbouw.

Voor de onderbouw is één vaste werkmethode vastgesteld, voor de bovenbouw echter niet. Maar ook hier zijn
de volgorden van de betonnen vloerplaat en betonnen blok hetzelfde. Het verschil tussen beide werkvolgorden is
te vinden in het of eerst ontgraven van grondlaag +5 tot -4,5 meter NAP of het eerst verwijderen van de
betonnen koker. Ondanks dat beide objecten kunnen wisselen in volgorde, dienen ze beide te worden verwijderd
voordat de betonnen vloerplaat wordt gesloopt.
Bij werkvolgorde 1, waarbij het grondpakket eerst wordt verwijderd, dienen hulpvoorzieningen te worden
ingezet om het materieel dat nodig is voor de sloop van de betonnen koker droog te houden. Bij werkvolgorde 2
kan de betonnen koker vanaf landzijde worden verwijderd. Naast het voordeel dat bij deze optie geen kosten
worden gemaakt aan hulpvoorzieningen, vormt landzijde een meer stabiele ondergrond dan een hulpvoorziening
op het water. Om deze reden is werkvolgorde 2 als definitief te beschouwen voor het uitvoeringsconcept.
Hierbij wordt de betonnen koker gesloopt om daarna de grondlaag tot een niveau van -4,5 meter NAP te kunnen
ontgraven. De betonnen vloerplaat en het betonnen blok worden daarna aangepakt. Nadat de bovenbouw
volledig is verwijderd worden de betonnen palen getrokken om ruimte te creeren voor het baggeren van de
grondlaag -4,5 tot -18,15 meter NAP. Als laatste worden de MV-palen en de combiwand verwijderd.

2.4.3 Conceptvariant
De conceptvariant is gevormd door de best toepasbare uitvoeringsmethoden voor alle objecten van de kademuur
en de beste werkvolgorde. Het figuur op de volgende pagina geeft de conceptvariant in stappen weer. De
werkvolgorde en de uitvoeringsmethode zijn inzichtelijk gemaakt.
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Figuur 2.16, Conceptvariant.

De betonnen koker wordt traditioneel met een kraan gesloopt waarna de grondlaag van +5 m tot -4,5 m NAP
met een kraan wordt ontgraven. Daarna worden de betonnen vloerplaat en het betonnen blok gesloopt door deze
traditioneel te slopen met kraan of door deze te springen. De betonnen palen worden volledig getrokken met een
kraan zodat de grondlaag -4,5 m tot -18,15 m NAP kan worden gebaggerd. Hierna worden de MV-palen op het
niveau van -19,15 meter NAP geknipt zodat de damwandplanken kunnen worden getrokken met een kraan. Als
laatste worden de buispalen met een kraan getrokken. Bij deze conceptvariant komt in totaal 1.000.000 m³ grond
(zand), 13.445.452,88 kg staal en 50.655,29 m³ beton/grout vrij.

2.5

Afbakening uitvoeringsconcept

Eerst wordt in gegaan op de afbakening die is gemaakt op basis van het uitvoeringsconcept. Daarna wordt in
gegaan op de aanvullende randvoorwaarden en wensen op de doelstelling van het afstudeeronderzoek ten
behoeve van de te ontwerpen oplossing.

2.5.1 Afbakening uitvoeringsconcept
Het uitvoeringsconcept is bepaald. Dit concept is echter op de beste methode per object gebaseerd; onderlinge
relaties tussen de verschillende uitvoeringsmethoden zijn nog niet onderzocht. Hiernaast is voor de betonnen
bovenbouw nog geen definitieve uitvoeringsmethode naar voren gekomen. In het concept wordt uit gegaan van
het feit dat het betonnen blok en de betonnen vloerplaat traditioneel met een kraan of door de constructie te
springen kan worden gesloopt.
Ing. L. de Blaeij
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In de aanbieding naar de opdrachtgever, Havenbedrijf Rotterdam, is het werk aan de bouwcombinatie BESIX /
Van Oord gegund door de aangedragen sloopmethode, het springen van de betonconstructie met behulp van het
caisson. Op basis van deze aanbieding is de doelstelling van het afstudeeronderzoek opgesteld. Een wens die
gekoppeld is aan de doelstelling is het springen van minimaal één deelobject van de bestaande kademuur.
Op basis van deze gegevens is besloten dieper in te gaan op de sloop van het betonnen blok en de betonnen
vloerplaat. Beide objecten worden in het vervolg aangehouden als een geheel. Deze betonnen constructie dient
te worden gesprongen.
De overige objecten, de grondlaag, de betonnen koker, de betonnen palen, de MV-palen en de combiwand
worden gesloopt zoals gesteld in de conceptvariant.
De doelstelling van het afstudeeronderzoek, het ontwikkelen van een uitvoeringsplan voor de sloop van de
bestaande kademuur, blijft behouden en richt zich op de uitvoeringsmethode van het boren van de gaten en het
aanbrengen van de springstoffen, ofwel het voorbereiden van het springen van de betonconstructie.

Springen
betonnen
vloerplaat

Springen
betonnen blok
1.4

1.5

1.4

Herhalende cyclus per moot

Voorbereiden
springen betonconstructie
1.4.1

Springen
constructie
1.4.2

Afvoeren puin
1.4.3

Figuur 2.17, SADT conceptvariant.

2.5.2 Aanvullende randvoorwaarden en wensen
Aan de hand van de onderzoeksresultaten en op basis van de afbakening kunnen een aantal aanvullende
randvoorwaarden worden opgesteld waaraan de te ontwerpen oplossing dient te voldoen. Naast
randvoorwaarden zijn ook een aantal wensen gegeven, dit zijn zaken waaraan de oplossing niet verplicht aan
hoeft te voldoen maar dit wel de voorkeur geniet.
Aanvullende randvoorwaarden
• Onafhankelijk werken van de fluctuerende waterstanden. De te kiezen uitvoeringsmethode moet
kunnen functioneren in de condities waarbij een verschil in waterhoogte van 3,93 meter aanwezig kan
zijn. Daarnaast dient de uitvoeringsmethode te kunnen functioneren met een waterhoogte van minimaal
-1,57 meter onder NAP en een hoogte van 2,36 meter boven NAP.
• De onder water liggende gewapende betonconstructie wordt gesloopt door deze volledig te springen.
Aanvullende wensen
• Het naar optimale resultaten verwijderen van de kademuur. Hierbij te denken aan de best hanteerbare
staat waarin het materiaal vrij kan komen, maar ook de mogelijk economisch voordelige situatie van
het vrij te komen materiaal in EMVI-punten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) of in geld
(euro’s).
• Een werkvolgorde te hanteren in de lengte van de kademuur. Dit om de voortgang van het werk zo
optimaal mogelijk te houden.
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In dit hoofdstuk wordt het ontwerpproces van de uitvoeringsmethode voor de sloop van de kademuur behandeld.
Een samenvatting is gegeven over de optimalisering van het boorgrid. Daarna is in gegaan op het
uitvoeringsprincipe, de werkvolgorde en planning. Om dit uitvoeringsprincipe te kunnen realiseren is een stuk
hulpmaterieel voor de verplaatsingen ontworpen. Vervolgens is het positioneren van het hulpmaterieel op het
boorgrid, de terreininrichting en materiaalstromen gegeven. Vervolgens wordt dieper in gegaan op de
kostenraming.

3.1

Optimalisering boorgrid

In deze paragraaf wordt het boorgrid behandeld waarop de uitvoering zijn transportbewegingen dient te baseren.
Eerst wordt ingegaan op het boorgrid zoals is meegenomen in de aanbieding, daarna wordt ingegaan op een
meer geoptimaliseerde variant.

3.1.1 Boorgrid
Het boorgrid dat is opgenomen in de aanbieding kent het patroon van 1000x1000 mm. Dit raster heeft echter een
aantal nadelen en is daardoor niet optimaal bevonden.
Een groot nadeel van het 1000x1000 mm grid is dat het raster niet is afgestemd op de onderbouw. Dit is te
herkennen aan de grote hoeveelheid door de MV-palen te boren gaten. Het boren door de staalwapening vormt,
ondanks dat daar een oplossing voor is gevonden, een grote uitdaging. Ondanks het kunnen boren door de
staalwapening in het beton is het boren door een op 42,5 en 47,5 graden liggend staalprofiel van de MV-palen
niet haalbaar. Wanneer de boor een dergelijk staalprofiel dient te passeren, bezwijkt deze met alle gevolgen van
dien. Te denken aan vertraging doordat nieuwe gaten dienen te worden geboord of het vast komen te zitten of
breken van de boor. De gaten ter plaatse van de MV-palen dienen dan ook te worden verplaatst. Het gevolg van
het verplaatsen van de boorgaten is dat het te springen raster niet meer overeenkomt met de geplande volgorde
van springen in diagonale lijnen. Een grootschalige aanpassing aan het grid is dan ook noodzakelijk.

Figuur 3.1, Oude boorgrid aanbieding tenderfase.

Ing. L. de Blaeij
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De traditionele sloper, die het betonstaalmengsel na het springen dient op te ruimen, heeft aangegeven dat het
noodzakelijk is het beton los te springen van de wapening. Daarnaast is de wens van deze partij om één grootte
van de brokstukken van minimaal 500x500x500 millimeter en maximaal 5 m³ te krijgen. Dit in verband met de
snelheid van het opruimen. Hoe kleiner het beton is gefragmenteerd hoe meer werk het is het puin op te ruimen,
echter wanneer de brokstukken te groot zijn dienen deze eerst te worden gebroken wat extra handelingen met
zich mee brengt. Het aangegeven bereik van de grootte van de brokstukken dient dan ook te worden
meegenomen.
Aan de hand van voorgenoemde redenen is een geoptimaliseerd boorgrid van 1185/1220 bij 1065 millimeter
ontwikkeld. Dit grid is volledig gebaseerd op de ligging van de onderbouw, voornamelijk die van de MV-palen.
De betonnen palen vormen geen hinder voor de uit te voeren booractiviteiten en zijn niet van belang.
Een ander voordeel van het nieuwe boorgrid is dat er per moot minder gaten hoeven te worden geboord. In
plaats van een totaal van 792 gaten op het 1000x1000 millimeter grid, 18 gaten op rij in de breedte en 44 rijen in
de lengte, dient op het 1185/1220 bij 1065 millimeter grid, 15 gaten op rij in de breedte en een 42-tal rijen in de
lengte, een totaal van 630 gaten te worden geboord. Dit is een vermindering van 162 te boren gaten per moot
van 44,7 meter.

Figuur 3.2, Nieuwe boorgrid 1185/1220 bij 1065 mm.

Figuur 3.3, Nieuwe boorgrid.
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Door de toepassing van dit raster valt het grootste deel van de gaten tussen de MV-palen in. In een aantal moten
zijn de MV-palen op afwijkende tussenmaten gerealiseerd waardoor niet alle te boren gaten goed uitvallen. De
positie van deze gaten dienen alsnog te worden aangepast, dit is echter een zeer klein aantal ten opzichte van het
totaal. In bijlage II is een figuur gegeven waar het nieuwe boorgrid op alle moten van de kademuur is
ingetekend. Het doorvoeren van de gewijzigde posities van de te boren gaten ter plaatse van de MV-palen is
voorafgaand aan het boren bekend.
Naast het boorgrid kan ook de volgorde van springen worden geoptimaliseerd. Op het 1185/1220 bij 1065
millimeter grid is het met vertraging springen van rijen in de breedterichting de best toepasbare. Naast het
voordeel van het overzichtelijker kunnen aansluiten van de springstoffen geeft een verplaatsing van een gat geen
problemen voor het aansluiten van de springstoffen.

Figuur 3.4, Nieuwe springvolgorde grid.

De aanpassing van het boorgrid heeft geen invloed op de te springen betonconstructie. Dit heeft te maken met
betonsterkte van de constructie die vanaf het moment van aanbrengen, 30 megapascal, is verdubbeld naar een
gemiddelde sterkte van 60 megapascal. Deze verandering in betonsterkte heeft een gunstige werking op het
springen van de constructie omdat beton met een hogere sterkte sneller breekt en scheurt. De effecten van de
aangenomen hoeveelheid springstoffen per gat in de aanbieding worden daardoor aangenomen als gelijk, er
wordt uit gegaan van een gemiddelde van 1,0 tot 1,2 kg springstoffen per m³ beton (rekening houdende met de
zware bewapening).
De springstoffen worden in rijen van 15 gaten met elkaar verbonden. Tussen elk gat wordt een vertraging van
0,20 milliseconden ingebouwd waardoor de gaten één voor één springen. Deze vertraging is tevens aanwezig
tussen het laatste en eerste gat van op elkaar volgende rijen.

3.1.2 Transportbewegingen materieel op boorgrid
Het materieel dat nodig is moet in zowel de breedte- als de lengterichting een verplaatsing kunnen maken. Voor
de transportbewegingen kunnen de afmetingen van het 1185/1220 bij 1065 millimeter grid worden
aangehouden. Het materieel dient de gaten te boren en te vullen met springstoffen, de afstanden tussen de gaten
vormen dan ook de basis voor de te maken verplaatsingen. De verplaatsingen dienen in een zo kort mogelijk
tijdsbestek te worden uitgevoerd om tijd te besparen en hogere producties aan te grijpen.
In de breedterichting dient het materieel verplaatsingen te kunnen maken van 1185 tot 1220 millimeter. In de
lengterichting dient het in te zetten materieel verplaatsingen te kunnen maken van 1065 millimeter. Hiernaast
dienen in sommige gevallen afwijkende afstanden te kunnen worden overbrugd om de verplaatste gaten, die van
oorsprong op de staalprofielen van de MV-palen zijn gelegen, te bereiken.
Ing. L. de Blaeij
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3.2

Uitvoeringsprincipe

Eerst wordt de uitvoeringsmethode behandeld, daarna wordt in gegaan op de te behalen producties.

3.2.1 Uitvoeringsmethode
De uitvoeringsmethode dient op een standplaats boven de waterlijn te staan en onder water een gat te boren en
springstoffen te kunnen aanbrengen om de betonnen constructie onder water te kunnen laten springen.
Een bestaande methode die aan voorgenoemde voldoet en vaak op zee wordt gebruikt is het boren en
aanbrengen van springstoffen door een casing. Een casing is een soort geleider voor de boor en de springstoffen.
Bij deze methode staat het boormaterieel op het droge en worden tevens vanaf het droge onder water
springstoffen aangebracht. Met onderstaand figuur, afkomstig uit de brochure in bijlage I van Wicks ‘Marine
drilling and blasting’, is inzichtelijk gemaakt hoe deze methode werkt. Echter wordt hier uitgegaan van een
rotsbodem en niet van een gewapende betonconstructie.

Figuur 3.5, Boren gaten en aanbrengen springstoffen door casing. Bron: Wicks – Leaflet marine drilling and blasting.

Bij deze uitvoeringsmethode wordt als eerste de casing naar beneden gebracht, waarna deze met een
circulerende beweging de ondergrond in wordt geboord. De casing is aan de kop uitgerust met boortanden.
Wanneer de casing op voldoende diepte is ingebracht, vaak wanneer de kop van de casing in het te doorboren
materiaal is geplaatst, wordt de boor door de casing naar beneden geleid. De casing is gestopt met boren en de
boorkop boort het te boren gat tot een gewenste diepte. Wanneer de boorwerkzaamheden gereed zijn wordt de
boor uit de casing verwijderd en worden de op voorhand gereed gemaakte springstoffen in juiste hoeveelheden
ingebracht. De springstoffen zijn dan al voorzien van een ontstekingskabel die later wordt aangesloten op de
bediening om de springstoffen te detoneren. Na het inbrengen van de springstoffen wordt een emmer met
gebroken grind in de casing geleegd om ervoor te zorgen dat de springstoffen niet gaan opdrijven. Vervolgens
wordt de casing omhoog geleid en wanneer deze boven het waterniveau uit komt wordt met een haak de
ontstekingskabel opgehaald zodat deze niet in het water valt. Hierna wordt het materieel verplaatst om de
activiteiten voor een nieuw boorgat te herhalen. Voorafgaand aan het proces dient de diameter van het te boren
gat te worden vastgesteld; de boorkop en de casing worden daarop afgestemd.
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Aan de hand van de eerder behandelde methode is besloten deze toe te passen op de werksituatie en deze als
uitgangspunt aan te houden. Een onbekende factor van deze methode is dat het nooit eerder is toegepast op een
gewapende betonconstructie. Om meer zekerheid te bieden voor het succes van de boorwerkzaamheden is een
proefboring uitgevoerd op het droge.
Doordat de boringen op het droge zijn uitgevoerd kennen deze een andere werkomgeving. In totaal zijn een
zestal gaten met een diepte van ca. 9 meter met succes door de gewapende betonconstructie geboord. Het
boorapparaat, Sandvik DP900I, dat de proefboring heeft uitgevoerd wordt tevens ingezet om de
boorwerkzaamheden te verrichten voor het springen van de betonconstructie. In bijlage II is een brochure van
dit materieel bijgevoegd. De machine boort op lucht om het boorgruis te transporteren. De boor heeft een lengte
van 4,2 meter en wordt verlengd met een tweede deel. Het verlengen en inkorten van de boor gebeurt
automatisch doordat het boorapparaat is uitgerust met een boorwisselaar.
De gemiddelde boortijd van elk van de zes gaten bedroeg 11 minuten. Per gat is over de volledige lengte van 9
meter vier keer door wapening geboord. De totale boordiepte bedraagt 45 meter. Na het boren van het vijfde gat
is het boorbit verwisseld wegens boorschade. Na het boren van de eerste twee gaten was de schade aan de bit
nul, na het boren van het derde gat waren twee noppen afgebroken. Na het boren van het vijfde gat zijn
nogmaals 2 noppen afgebroken. De snelheid van het boren bleef echter, ondanks het verlies van de noppen
gelijk. Het zesde gat is met een nieuw bit geboord.
Uit bovengenoemde is te concluderen dat het boren door een gewapende betonconstructie mogelijk is. Tevens is
te concluderen dat een boorbit of een gat van 45 meter (5x9 meter) kan boren, of 20 maal de wapening kan
doorkruisen (5x4 maal) voordat deze dient te worden vervangen. Elk te boren gat in het boorgrid kent een
eenmalige doorkruising van de wapening. Om een productie vast te stellen wordt uit gegaan van de meest
ongunstige situatie, in dit geval moet dan ook rekening worden gehouden met het na 20 gaten vernieuwen van
de boorbits.

3.2.2 Productietijden
Om de productie te bepalen zijn gegevens nodig over de te leveren productie, het aantal arbeidsuren en de
producties van de bestaande methode van het boren en aanbrengen van de springstoffen door een casing.
Gegevens
• 630 gaten te boren op een grid van 1185/1220 mm op 1065 mm, uitgaande van een volledige moot van
44,7 meter per week.
• Vastgestelde productie op basis van plaatsen casing, boren, aanbrengen springstoffen en verwijderen
casing van 3 tot 4 gaten per boorinstallatie per uur.
• 12 urige werkdagen, waarvan 9 uur effectieve boortijd. In totaal 60 urige werkweken, waarvan 45 uur
effectief.
• De productie is door Wolf, de onderaannemer die de springwerkzaamheden gaat uitvoeren, op 3-4
gaten per boorinstallatie per werkbaar uur vastgesteld. Het boren en het aanbrengen van de
springstoffen kennen een gelijke tijdsverdeling.
Om een productie te berekenen is een vijftal uitvoeringsmethoden tegenover elkaar uitgezet. Alle methoden zijn
gebaseerd op het boren van de gaten en het aanbrengen van de springstoffen door een casing, de werkvolgorde
is verschillend. De vijf methoden zijn onderstaand genoemd, bijlage I ‘Tijdplan’ geeft meer achtergrond
informatie over de betreffende methoden.
1) Per gat casing plaatsen, boren en springstoffen aanbrengen.
2) 5 casings in één keer plaatsen en de werkzaamheden per 5 gaten op een rij van 15 gaten uitvoeren.
3) Alle casings in één keer plaatsen om daarna te boren en springstoffen per gat aan te brengen.
4) Eerst boren, direct daarna casing plaatsen en springstoffen aanbrengen per gat.
5) Eerst boren en later (parallel) per rij van 15 gaten casings plaatsen om springstoffen aan te brengen.

Ing. L. de Blaeij
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In onderstaande tabel zijn de vijf verschillende werkmethoden tegenover elkaar uitgezet op basis van een aantal
eigenschappen. Deze eigenschappen leiden tot het aantal in te zetten boorinstallaties. De keuze wordt gemaakt
op basis van de laagste materieelinzet. Hoe lager de materieelinzet hoe lager de kosten, evenals de beschikbare
werkruimte. Hoe meer materieel, hoe minder werkruimte er over blijft.

Criteria
Aantal gaten (stuks)
Tijdsduur (minuten)
Inzet aantal boorinstallaties
(stuks)

Per keer
Per uur
Per keer
Per rij (15 gaten)

1
1
3-4
15-20
225-300
4

2
5
5
61
183
3

Werkmethoden
3
4
15
1
7,5
176
15
176
120
3
2

5
1
8
7,5 (2x)
112,5
2

Zoals uit de tabel is af te lezen is werkmethode vijf de snelste met een voorspelde tijdsduur van 112,5 minuut
per rij van 25 gaten. Deze methode kent een inzet van 2 boorinstallaties. Werkmethode 4 kent deze inzet ook
maar doet daar met een tijdsduur van 120 minuten iets langer over. Opvallend is dat bij beide methoden het
boren en het aanbrengen van de springstoffen als losstaande activiteiten worden gezien en daardoor een hogere
productie kennen. Werkmethode 2 en 3 hebben een inzet van 3 boorinstallaties en werkmethode 1 kent een inzet
van 4 boorinstallaties.
Het nadeel van werkmethode 4 is het voordeel van werkmethode 5. Bij methode 4 vinden de werkzaamheden
dicht op elkaar plaats waardoor het risico bij het oplopen van vertraging bij opvolgende werkzaamheden zeer
groot is. Bij methode 5 is door het parallelle verloop van de werkzaamheden ruimte aanwezig om dit op te
vangen en stilstand te voorkomen. Een groot voordeel van methode 4 is dat de rijen volledig worden afgewerkt
voordat gestart wordt met een nieuwe rij. Dit in tegenstelling tot methode 5 waarbij het boren en het aanbrengen
van de casing en springstoffen als twee losstaande processen kunnen worden aangenomen.
De methode die het beste aansluit op de doelstelling om de productie van één moot per week te halen is de
methode die het kleinste risicoprofiel kent op uitloop van de werkzaamheden. Methode 4 heeft een grotere kans
op het oplopen van vertraging dan methode 5. Methode 5 wordt dan ook aangenomen als werkmethode. Naast
een kleiner risicoprofiel ligt de productie van deze methode (112,5 minuten per 15 gaten) hoger dan die van
methode 4 (120 minuten per 15 gaten).
De voorgaande uitwerkingen zijn gebaseerd op een productie van 4 gaten, de voorspelde productie ligt echter op
3 tot 4 gaten per uur. Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de tijdsduur per activiteit voor zowel de
productie van 3 als voor 4 gaten per uur. Een gat wordt in een tijdbestek van ongeveer 15 tot 20 minuten
gerealiseerd.
7 gaten per uur per boorinstallatie
Verplaatsen + positioneren boorapparaat.
Boren gaten.
Plaatsen casing.
Aanbrengen springstoffen.
Casing wegnemen.
Aansluiten springstoffen.

Minuten / gat
7,5 – 10
7,5 – 10

15 - 20

Minuten / gat
1,5 – 3
6–7
0,5 – 1
1–1
2–3
4–5
15 – 20

Wanneer de activiteiten van het boren en het aanbrengen van de springstoffen los van elkaar worden uitgevoerd
vindt een gelijke tijdsverdeling plaats. Zowel het boren als het aanbrengen van de casing en de springstoffen
nemen ca. 7,5 tot 10 minuten in beslag van de gehele cyclustijd. Het voordeel is te vinden in het feit dat de
activiteiten niet direct achter elkaar plaats vinden, maar juist tegelijkertijd. Tussen boren en het aanbrengen van
de springstoffen zit een nog te bepalen tijdsbestek, afhankelijk van het te ontwerpen hulpmiddel. Nadeel hiervan
is dat de gaten dienen te worden schoongezogen. In de ‘wachttijd’ tussen de twee activiteiten is de kans groot
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dat vuil, puin, zand of ander materiaal in de gaten terecht komt. Om de springstoffen te kunnen aanbrengen moet
het gat eerst vuilvrij worden gemaakt. Dit betekent dat een extra activiteit moet plaatsvinden binnen dezelfde
cyclustijden.
Optimalisatie cyclus aanbrengen springstoffen
Er dient een extra activiteit, het schoon maken van de gaten, aan de cyclustijden van het aanbrengen van de
springstoffen te worden toegevoegd. Deze extra activiteit kan voor een verlenging van de cyclustijden zorgen.
Wanneer de cyclus van het aanbrengen van de springstoffen meer tijd in beslag neemt en het boren van de gaten
gelijk blijft is de kans aanwezig dat het boormaterieel na de boorwerkzaamheden van elke rij een bepaalde tijd
moet wachten. Dit is geen gewenste situatie, daardoor is gezocht naar optimalisaties van het uitvoeringsproces
voor het aanbrengen van de springstoffen.
Positioneren boorapparaten
Op basis van de gekozen werkmethode, het parallel boren van de gaten en aanbrengen van de springstoffen,
dienen 2 boorapparaten te worden ingezet om de productie van één moot per week te halen. De boorapparaten
hebben een bereik van bijna 2 meter in de breedte. Hierdoor kunnen 2 gaten, van naast elkaar gelegen rijen,
worden geboord. Echter, door het grote formaat van het eigen lichaam van de boorapparaten kunnen deze geen
volledige (breedte-)rijen boren. Door de boorapparaten tegenover elkaar te zetten en deze de gaten van 2 rijen te
laten boren per verplaatsing, scheelt dit een verplaatsing van het totale materieel in de langsrichting van de
kademuur. Hiernaast scheelt dit ook een verplaatsing van het boormaterieel naar het tweede te boren gat in de
breedterichting van de kademuur. Dit heeft als gevolg dat het aanbrengen van de springstoffen ook per twee
rijen per verplaatsing dient te worden uitgevoerd. Figuur 3.6 geeft een beeld van de opstelling van de
boorapparaten.
Op de afbeelding is de positie van de boorapparaten te zien bij het boren van de binnenste gaten. Tevens is te
zien dat de boorapparaten op deze werkwijze volledig binnen de breedte van de betonnen constructie valt. Het te
ontwerpen hulpmiddel kan dan ook op een breedte van 18 meter worden ontwikkeld.

Figuur 3.6, Ontwerp werkvolgorde boorapparaten.

Casing
De casing dient normaliter als eerste te worden geplaatst voordat de boorwerkzaamheden en het aanbrengen van
de springstoffen van start gaan. In dat geval heeft de casing de functie om de boor te geleiden, om in het gat
vallend puin en vuil tegen te houden en om de springstoffen te begeleiden tijdens het aanbrengen. Na deze
functievervullingen wordt de casing volledig uit het water verwijderd, doel hiervan is om de door de casing
lopende ontstekingskabel aan de onderzijde van de casing aan te kunnen pakken en deze aan te sluiten op de
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overige ingebrachte springstoffen. Nadeel van deze handeling is dat de casing volledig dient te worden
uitgehesen en daarna opnieuw volledig dient te worden ingebracht bij een volgend gat. Dit zijn twee
handelingen die veel tijd in beslag nemen, tevens vormen deze handelingen zowel bij het inbrengen als bij het
verwijderen een belangrijke pion in het kritieke pad van het proces.
Een oplossing voor bovengenoemd knelpunt is de toepassing van een open te klappen casing. De casing kan dan
in tweeën worden opengeklapt waardoor de ontstekingskabel uit de casing kan worden getrokken. Daarnaast
hoeft de casing dan niet volledig uit het water te worden gehesen. Een tweede optimalisatie is dat de casings met
elkaar verbonden zijn en bij het positioneren de volledige rij tegelijkertijd kan worden gepositioneerd. Dit is een
tijdsbesparing per gat, die ten goede komt voor de benodigde extra tijd voor het uitzuigen van de gaten.
Geoptimaliseerde productietijden
Met alle voorbehandelde optimalisaties zoals het positioneren van de boorapparaten en de toepassing van de
open te klappen casing, is de tijdsverdeling enigszins veranderd qua doorlooptijden. Onderstaande tabel geeft de
nieuwe (voorspelde) productietijden per activiteit per cyclus.
7 gaten per uur per boorinstallatie
Verplaatsen + positioneren boorapparaat.
Boren gaten.
Uitzuigen gat.
Plaatsen casing.
Aanbrengen springstoffen.
Casing wegnemen.
Aansluiten springstoffen.

Minuten / gat
7,5 – 10
7,5 – 10

15 - 20

Minuten / gat
1–2
6–7
2-2
1 – 1,5
1–1
1–2
2 – 2,5
15 – 20

De met blauw aangegeven getallen zijn veranderd ten opzichte van de standaard productietijden. Doordat het
boorapparaat wordt ingezet op een bereik van twee gaten naast elkaar hoeft een verplaatsing minder te worden
uitgevoerd, daardoor ligt de verwachting nu op 1-2 minuten per gat in plaats van 1,5-3 minuten.
Het uitzuigen van de gaten is aan de cyclus toegevoegd met een bereik van 2 minuten; deze kent een samenhang
met het plaatsen van de casing. Hiervoor is een tijdsduur van 1-1,5 minuut voorspeld in plaats van 0,5-1 minuut.
Het verwijderen van de casing is door de openklapbare casing in tijdsduur ingekort tot 1-2 minuten, de casing
hoeft niet volledig uit het water te worden gehaald. Hieraan samenhangend is ook het aansluiten van de
springstoffen in tijdsduur ingekort. Doordat de casing openklapbaar is kunnen de springstoffen aan de
bovenzijde van de casing worden aangesloten. De ontstekingskabel hoeft niet meer via de onderzijde van de
casing te worden opgehaald en daarna te worden aangesloten.
Tevens dienen de springstoffen in rechte rijen te worden aangesloten in plaats van de diagonale richting bij de
aanbieding. Nadat een volledige rij springstoffen is aangesloten kunnen alle casings worden opengeklapt en
kunnen de ontstekingskabels per rij in het water worden gebracht. Door de rijen vooraf aan elkaar te koppelen is
er ook minder tijd nodig om de rijen met elkaar te verbinden, ook daar zal een tijdsbesparing plaatsvinden.

3.3

Werkvolgorde

In deze paragraaf wordt in gegaan op de transportbewegingen die worden gehanteerd volgens de planning van
het uitvoeringsteam. In bijlage I ‘Tijdplan’ is deze planning bijgevoegd. Belangrijk zijn de activiteiten rondom
de sloop van de betonnen constructie onder water, zoals het slopen van de binnenwand van de koker, het
opruimen van het betonstaalmengsel voor het springen en het ophalen van het betonstaalmengsel na het
springen. Aan de hand van de bestaande gegevens is gezocht naar optimalisaties en is een aangepaste
werkvolgorde opgesteld.
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3.3.1 Transportbewegingen volgens planning
De transportbewegingen hangen samen met de indeling van de uit te voeren werkzaamheden en op welke
locaties die werkzaamheden worden uitgevoerd. Het boren van de gaten, aanbrengen van de springstoffen en het
springen van de betonconstructie staan centraal bij de relevante transportbewegingen. In het figuur op de
volgende pagina is de werkvolgorde, het start- en eindpunt, vanuit de planning inzichtelijk gemaakt.

Start

Figuur 3.7, Transportbewegingen activiteiten materieel a.d.h.v. tijd-weg diagram Amazonehaven A1, A2 en A3 BESIX / Van Oord.

Het materieel om de boorwerkzaamheden en het aanbrengen van de springstoffen mogelijk te maken wordt ter
plaatse van moot 8, voor de koelwateruitlaat (KWU) van de nieuwe kademuur, opgebouwd. Vanaf dit punt
starten de werkzaamheden in de richting van moot 1. Wanneer de werkzaamheden tot en met moot 1 zijn
uitgevoerd dient het totale materieel zich te verplaatsen naar moot 9 om vanaf daar de werkzaamheden te
hervatten totdat moot 20 gereed is. Moot 20 is de laatste moot, het materieel wordt hierna afgebouwd en
afgevoerd. Alle activiteiten van het slopen van de kademuur tot en met het opruimen van het betonstaalmengsel
en het trekken van de betonnen palen gebeurt volgens deze werkvolgorde. Pas bij het baggeren van de grondlaag
tot aan het niveau van -18,15 m NAP wijzigt deze volgorde en wordt gestart op moot 1.1.
Deze werkvolgorde is ontstaan doordat de nieuwbouw van de toekomstige kademuur, de blauw gestreepte lijn in
bovenstaand figuur, deze productiebeweging maakt. De KWU is in een eerder stadium, voor de aanvang van dit
project, door derden gerealiseerd. Om daar goed op aan te sluiten is besloten deze als startpositie aan te nemen.
Om het land en de daarop gevestigde bedrijvigheid te beschermen tegen het havenwater, is geëist dat de
toekomstige kademuur eerst moet zijn gerealiseerd voordat de sloop van de bestaande kademuur van start kan
gaan. De sloop kent dan ook door een strakke planning op de nieuwbouwkade dezelfde werkbewegingen.
Nadeel van deze werkvolgorde is de grote verplaatsing van het materieel vanaf moot 1.1 naar moot 9. In de
planning is deze verplaatsing niet in tijd terug te vinden. Dit betekent dan ook dat de verplaatsing gegarandeerd
voor vertraging gaat zorgen. In de planning wordt uit gegaan dat het boren, aanbrengen van de springstoffen en
springen van de constructie in een weekproductie plaats vindt. Na moot 1 dient deze productie dan ook te
worden aangehouden voor moot 9, een opstarttijd is niet ingepland.

3.3.2 Aangepaste werkvolgorde
Omdat de werkvolgorde zoals in de planning is opgenomen een aantal knelpunten kent, onder andere de
transportbeweging tussen moot 1.1 en moot 9, is gezocht naar optimalisaties.
Door de werkzaamheden van de nieuwbouw van kade A2, startende bij de KWU en dan richting nieuwbouw
moot 1, en door de opleverdatum van het totale project is het niet mogelijk de werkzaamheden te starten bij
moot 20. De nieuwbouw is dan nog niet gereed. Om deze reden is besloten dat de start van de sloop op moot 1
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plaats vindt. In het figuur op de volgende pagina is de werkvolgorde inzichtelijk gemaakt. De blauw gestreepte
lijnen geven de werkvolgorde van de nieuwbouw weer, dit is een gegeven waar verder niet op in wordt gegaan.

Start

Figuur 3.8, Transportbewegingen activiteiten materieel a.d.h.v. aangepaste werkvolgorde.

De werkzaamheden starten op moot 1 en kennen daarna een transportbeweging richting moot 20. De
werkzaamheden kunnen zich bij deze werkvolgorde zonder onderbreking van een tussenverplaatsing voort
bewegen.
Voordelen van deze werkvolgorde zijn het niet hoeven uitvoeren van ongeplande bewegingen, het materieel
geen noodzaak kent om een drijvend vermogen te hebben, er geen onderbreking in de werkzaamheden aanwezig
is en daardoor geen extra opstarttijd nodig is, geen werkruimte op het terrein of in de haven beschikbaar hoeft te
zijn om de transportbeweging mogelijk te maken en dat het risico op het veroorzaken van hinder aan de overige
werkzaamheden door de transportbeweging van moot 1 naar 9 niet meer geldt.

3.4

Planning

De transportbewegingen hangen samen met de tijdsindeling en locaties van de uit te voeren werkzaamheden.
Het boren van de gaten, aanbrengen van de springstoffen en het springen van de betonconstructie staan centraal
bij het behandelen van de planning.

3.4.1 Huidige planning
Het tijd-weg diagram van de Amazonehaven is als uitgangspunt aangenomen. Dit tijd-weg diagram is in bijlage
I bijgevoegd.
In totaal is een 22-tal weken, startende op week 5-2013 tot en met week 26-2013, ter beschikking gesteld voor
het boren, aanbrengen van de springstoffen en het springen van de betonconstructie. Dit komt neer op de
productie van één moot per week. De werkvolgorde is gebaseerd op een tweetal delen van de totale kademuur.
De activiteiten van kade A1 worden opgestart ter plaatse van de door derden gerealiseerde KoelWaterUitlaat
(KWU) in moot 8. Vanaf deze moot wordt gewerkt in de richting van moot 1, gelegen op de kop bij de
verbinding van de Amazonehaven met het Beerkanaal. Moot 1 sluit tevens aan op de bewerkingskade. Voor
deze acht moten is een totaal van 10 werkweken ingedeeld.
Nadat de eerste moot is voorzien van springstoffen wordt het materieel verplaatst naar moot 9 van het tweede
deel, kade A2, van de kademuur. Vanaf dit punt wordt in de andere richting, richting kade A3, gewerkt tot aan
de laatste moot, moot 20. Voor deze twaalf moten zijn in totaal 12 weken ingedeeld, een moot per week.
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Het boren van de gaten gaat van start nadat de binnenwand van de koker is verwijderd en het puin hiervan is
opgeruimd. Tussen de start van het boren van de gaten en de sloop van de binnenwand zit een tijdsbestek van
twee moten. Opvolgend aan het boren van de gaten en het aanbrengen van de springstoffen wordt de
betonconstructie onder water kapot gesprongen. Wegens veiligheidsoverwegingen en het zo min mogelijk
willen hinderen van het havenverkeer is besloten het springwerk op één dag uit te voeren. Het springen van de
betonconstructie zal een volledige dag in beslag nemen en in principe op de woensdagen plaats vinden. Er is
besloten op woensdag te springen zodat het materieel op voldoende afstand (halve moot) is van de te springen
constructie. Op deze manier vindt het gehele sloopproces per moot in een week plaats. Bij mogelijke uitloop op
de planning dient de veiligheidstermijn van een tweedaagse productie te worden aangehouden.
Na het springen van de betonconstructie volgt het opruimen van het puin, ofwel beton-/staalmengsel. Deze
activiteit start wanneer het vierde deel van de betonconstructie is gesprongen en houdt de werkzaamheden met
een productie van één moot per week bij. Twee weken na de start van het opruimen van het puin, ofwel het
opruimen van de derde moot, starten de werkzaamheden voor het ontgraven van de grondlaag tussen de palen.
Twee weken/twee moten later na de start van het ontgraven worden de eerste betonpalen getrokken.
Om geen hinder te veroorzaken voor de voorgaande of navolgende activiteiten dient de productie van één moot
per week als harde eis te worden aangehouden. Het is niet mogelijk om met een hogere productie te werken
omdat anders de sloopwerkzaamheden van de binnenwand van de koker worden ingehaald. Daarnaast dient de
productie te worden nageleefd om geen hinder te veroorzaken voor de navolgende activiteiten.
Met de productiesnelheid in het achterhoofd heeft deze werkvolgorde het nadeel dat de verplaatsing van het
materieel vanaf vak 1.1 naar vak 9 niet in de planning is opgenomen. De planning geeft echter wel aan dat direct
na vak 1, vak 9 dient te worden gesprongen. Dit betekent dan ook dat er grote kans is dat de verplaatsing voor
vertraging kan gaan zorgen voor zowel het springen van de moten als de navolgende activiteiten.
De navolgende activiteiten houden de productie aan zoals die in de planning is bepaald, dit betekent dan ook dat
meerdere vormen van groot en zwaar materieel op het werkterrein in de haven zijn terug te vinden. De
verplaatsing van het hulpmiddel kan naast de eigen verplaatsing ook voor noodzakelijke verplaatsingen zorgen
van materieel van een van de navolgende activiteiten. Alle extra uit te voeren verplaatsingen zorgen voor hinder
en vergroten de kans op vertraging.
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Tijd-weg diagram Amazonehaven - Aangepaste werkvolgorde
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Figuur 3.9, Tijd-weg diagram Amazonehaven A1, A2 en A3 BESIX / Van Oord. (vergroot bijgevoegd in bijlage I ‘Tijdplan’.)
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3.4.2 Aangepaste werkvolgorde
Op de volgende pagina is de nieuwe werkvolgorde aan de hand van het bestaande tijd-weg diagram gegeven. In
bijlage I ‘Tijdplan’ is de totale tijd-weg diagram vergroot bijgevoegd. Er is te zien dat de werkzaamheden vanaf
het ontgraven van het zand de eerste twee moten van de nieuwbouw kade overlappen. De voorgaande
werkzaamheden geven geen hinder voor de nieuwbouw van de toekomstige kademuur.
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Figuur 3.10, Tijd-weg diagram Amazonehaven aangepaste werkvolgorde incl. overlappende deel met nieuwbouw A1.(vergroot bijgevoegd in bijlag I ‘Yijdplan’.)

Tijdelijke hulpdamwand moot 1
Na het ontgraven en de sloop van de binnenwand van de betonnen koker staat de nieuwe kademuur in contact
met het havenwater. Om dit te voorkomen dient een tijdelijke damwand te worden gerealiseerd. Het aanbrengen
van de tijdelijke damwand gebeurt in de periode na het aanbrengen van de pasplank op de bewerkingskade. Het
verwijderen van de tijdelijke damwand gebeurt voor het boren en het springen van de betonconstructie.
In onderstaand deel van het tijd-weg diagram is het aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke damwand en het
ontgraven van het laatste deel tussen de damwand en de nieuwe kademuur opgenomen. Er is te zien dat een deel
van het ontgraven ter hoogte van moot 1 later wordt uitgevoerd, dit is het deel dat achter de tijdelijke
hulpdamwand is gelegen. De genoemde activiteiten zijn te vinden in het aangegeven zwarte kader.
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Figuur 3.11, Tijd-weg diagram Amazonehaven tijdelijke hulpdamwand ter plaatse van moot 1 en 2.

36

Afstudeerrapport

Ontwerpproces uitvoering
De hulpdamwand wordt op een afstand van 15 meter en over een lengte van de moten 1 en 2 van de toekomstige
kademuur aangelegd, de hulpdamwand heeft een totale lengte van ongeveer 85 meter. De damwand is gebaseerd
op de damwand zoals die bij de nieuwbouw bij kade A3 is gerealiseerd, met een lengte van de damwandplanken
van 14 meter. Tussen deze damwand en de toekomstige kademuur blijft de grond behouden, hierdoor blijft een
deel van het werkterrein beschikbaar. De hulpdamwand dient als scheidingswand tussen de nieuw te bouwen en
de te slopen kademuren. Door deze scheiding kunnen op beide terreinen alle geplande activiteiten doorgang
vinden. De hulpdamwand wordt voor een periode van 14 weken ingezet.

85 m¹ hulpdamwand

Figuur 3.12, Tijdelijke hulpdamwand ter plaatse van nieuwbouw moten 1 en 2.

Omleggen waterstromen KWU
Ter plaatse van moot 8 en 9 is de KoelWaterUitlaat gerealiseerd en door Elektrabel in gebruik genomen. Deze
KWU kent een maximale capaciteit van een waterlozing van 100.000 m³ water per uur. Dit is echter alleen in
noodsituaties het geval, maar de kans blijft aanwezig dat de KWU wordt ingeschakeld. Omdat de
elektriciteitscentrale 24 uur per dag actief is, is het niet mogelijk de KWU uit te schakelen. Om het in te zetten
materieel te beschermen is besloten een tijdelijke damwand aan te brengen. Onderstaand figuur geeft een beeld
van verschillende situaties, links heeft de KWU een uitstroom van 0,3 meter per seconde en aan de rechterzijde
een uitstroom van 1,3 meter per seconde.

Figuur 3.13, Verschillende waterstromen KWU.

Voor beide situaties geldt dat het materieel dat de boorwerkzaamheden en het aanbrengen van de springstoffen
dient uit te voeren in deze stroming komt te staan. Tijdens het springen van moot 8 en 9 dient de waterstroom
met een hulpdamwand in een andere richting te worden omgelegd om o.a. het materieel te beschermen. De
hulpdamwand is ±80 meter lang en dient in een periode van 2 weken te worden geplaatst en worden verwijderd.
Ing. L. de Blaeij
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Wanneer de boorwerkzaamheden en het aanbrengen van de springstoffen bij moot 6 worden uitgevoerd, wordt
bij moot 8 de binnenwand van de koker gesloopt. Wanneer deze wand volledig is verwijderd is er ruimte om de
tijdelijke hulpdamwand aan te brengen.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Figuur 3.14, Tijdelijke damwand KoelWaterUitlaat (KWU).

3.5

Figuur 3.15, Tijdelijke hulpdamwand ter plaatse van de KWU

Ontwerp hulpmaterieel verplaatsingen

Het in te zetten materieel dient de in de vorige paragrafen behandelde verplaatsingen waar te kunnen maken. De
omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Op het moment van verplaatsen is het zand ontgraven en vinden
andere werkzaamheden plaats, zoals het opruimen van het puin. Er dient rekening gehouden te worden met het
water, de waterstanden bij het uitvoeren van de verplaatsing en de vrij te houden beweegruimte voor het
materieel.
Eerst worden aan de hand van de in het vorige hoofdstuk behandelde zaken, varianten ontworpen met behulp
van methodisch ontwerpen [13]. Daarna worden deze getoetst aan de randvoorwaarden en wensen.

3.5.1 Ontwerp varianten
De functies zijn tegenover de mogelijke oplossingen uitgezet in een morfologisch overzicht, daarna worden aan
de hand van het morfologisch overzicht uitvoeringsvarianten samengesteld.
Morfologisch overzicht
Om het materieel te kunnen verplaatsen over het boorgrid wordt een hulpmiddel ontworpen. Doel van het
hulpmiddel is dat deze het boormaterieel en het materieel voor het aanbrengen van de springstoffen moet
kunnen verplaatsen. Er is gewerkt aan de hand van een morfologisch overzicht, zie het figuur op de volgende
pagina. De functies van het hulpmiddel zijn het verplaatsen, positioneren in zowel hoogte-, langs- en
diepterichting en het tijdelijk fixeren van het hulpmiddel om positie te behouden. Deze functies resulteren tot de
volgende deelfuncties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Verplaatsen in hoogterichting
Verplaatsen in langsrichting
Verplaatsen in diepterichting
Tijdelijke fixatie in hoogterichting
Tijdelijke fixatie in langsrichting
Tijdelijke fixatie in diepterichting
Positioneren hoogterichting
Positioneren langsrichting
Positioneren diepterichting
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Uitvoeringsvarianten
Aan de hand van het morfologisch overzicht zijn uitvoeringsvarianten samengesteld. In het figuur morfologisch
overzicht op pagina 41 zijn zes structuurlijnen te vinden. Deze structuurlijnen geven de uitvoeringsvarianten
weer die zijn ontstaan door verschillende functies aan elkaar te koppelen.
De zes structuurlijnen zijn in het figuur op pagina 42 naast elkaar uitgezet ten opzichte van de functies. Daarna
is per uitvoeringsvariant een beschrijving gegeven.
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Rode variant
Deze variant is ontworpen met een vaste constructie. Hierdoor is deze niet in de hoogterichting te verplaatsen of
te positioneren. De fixatie is constant hetzelfde, een andere hoogte wordt niet aangenomen en hoeft dan ook niet
te worden vastgehouden. In de langsrichting verplaatst het hulpmiddel zich door middel van rupsen die over de
betonconstructie rijden. De verplaatsing over de breedterichting wordt gemaakt door een draaiende schijf tussen
de werkvloer en het onderstel. Door het draaiende plateau wordt het boorapparaat in een ronde beweging over
het boorgrid verplaatst, wat het nadeel heeft het boorgrid een andere vorm te geven dan de rechthoekige
verdeling van 1185/1220 bij 1065 mm. Het hulpmiddel wordt in zowel de langs- als diepterichting tijdelijk
gefixeerd door het rupsstel dat de verplaatsing in de langsrichting mogelijk maakt. Het positioneren in de
langsrichting wordt gedaan aan de hand van GPS. Het positioneren in de diepterichting wordt gedaan door een
voorziening te treffen die aan de hand van een aanslag de gewenste positie vindt.
Groene variant
Het hulpmiddel kent een drijvende verplaatsing in de langsrichting en wordt door lieren naar de gewenste
hoogte verplaatst. Om op positie te blijven in de langsrichting, worden spudpalen gebruikt die in de grond
worden gestoken. De hoogterichting wordt door een pen/gat verbinding tijdelijk gefixeerd en zorgt tevens voor
de positionering aan de hand van een oppervlak en markering. De verplaatsing in de diepterichting wordt gedaan
door de rupsen onder de boorapparaten zelf. Zij rijden over de werkvloer naar de gewenste positie. De rupsen
verzorgen eigen stabiliteit en dus ook de tijdelijke fixatie. De langsrichting wordt aan de hand van GPS
gepositioneerd, de diepterichting aan de hand van een voorziening in combinatie met een aanslag.
Blauwe variant
Deze variant kent een vaste constructie, hierdoor is deze niet in de hoogterichting te verplaatsen of te
positioneren. De fixatie is constant hetzelfde, een andere hoogte wordt niet aangenomen en hoeft dan ook niet te
worden vastgehouden. In de langsrichting verplaatst het hulpmiddel zich door middel van rupsen die over de
betonconstructie rijden. De verplaatsing in de diepterichting wordt gemaakt door de rupsen onder de
boorapparaten zelf. Zij rijden over de werkvloer naar de gewenste positie. De rupsen verzorgen eigen stabiliteit
en dus ook de tijdelijke fixatie. Het hulpmiddel wordt aan de hand van GPS in zowel de langs- als in de
diepterichting gepositioneerd.
Gele variant
Deze variant is ontworpen met een vaste constructie. Hierdoor is deze niet in de hoogterichting te verplaatsen of
te positioneren. De fixatie is constant hetzelfde, een andere hoogte wordt niet aangenomen en hoeft dan ook niet
te worden vastgehouden. In de langsrichting verplaatst het hulpmiddel zich door middel van rupsen die over de
betonconstructie rijden. In de diepterichting wordt de verplaatsing gedaan door een werkvloer op rails. Op deze
werkvloer staan de boorapparaten en de casings. De wielen op de rails worden door middel van remmen tijdelijk
gefixeerd. De verplaatsingen in zowel de langs- als in de diepterichting worden aan de hand van GPS
gepositioneerd.
Paarse variant
Deze variant maakt zijn verplaatsingen drijvend en wordt daarna niet op hoogte gesteld. Het hulpmiddel deinst
mee met de verschillende waterhoogtes. In de langsrichting wordt het hulpmiddel aan de hand van GPS
gepositioneerd en door spudpalen tijdelijk gefixeerd. De verplaatsing in de diepterichting wordt gedaan door de
rupsen onder de boorapparaten zelf. Zij rijden over de werkvloer naar de gewenste positie. De rupsen verzorgen
eigen stabiliteit en dus ook de tijdelijke fixatie. De verplaatsing in de diepterichting wordt aan de hand van een
voorziening in combinatie met een aanslag gepositioneerd.
Bruine variant
Dit hulpmiddel wordt drijvend naar de plaats van inzet gebracht en stelt zich bij start op. Daarna, wanneer
eenmaal gepositioneerd op de gewenste hoogte, loopt het hulpmiddel in de langsrichting over de kademuur
heen. Het verplaatst zich in de hoogte door middel van een lier die na de verplaatsing met een pen/gat
verbinding tijdelijk wordt gefixeerd. Deze hoogte blijft gedurende het volledige werk behouden, het hulpmiddel
Ing. L. de Blaeij
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wordt bij de eerste slag gepositioneerd. Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, wordt het hulpmiddel pas weer
te water gelaten om een drijvende verplaatsing waar te maken. In de diepterichting wordt de verplaatsing gedaan
door een werkvloer op rails. Op deze werkvloer staan de boorapparaten en de casings. De wielen op de rails
worden door middel van remmen tijdelijk gefixeerd en op positie gehouden. De hoogterichting wordt
gepositioneerd op basis van het eigen oppervlak en een markering, ofwel de pen/gat verbinding. In de
langsrichting positioneert het hulpmiddel zich door een voorziening op het hulpmiddel en een aanslag op de
betonconstructie. In de diepterichting wordt middels markeringen de juiste positie gevonden.

3.5.2 Toetsen varianten
Om de zes verschillende varianten met elkaar te vergelijken en te kiezen voor de best toepasbare variant zijn
eisen en wensen opgesteld. Beide zijn voortgekomen uit het voorgaande onderzoek en randvoorwaarden uit de
doelstelling.
Het hulpmiddel dient de verplaatsingen waar te kunnen maken en te zorgen voor een werkbare situatie voor
zowel het boren van de gaten als het aanbrengen van de springstoffen.
In het figuur op de volgende pagina zijn de varianten tegenover de eisen en de wensen uiteengezet in een Trade
Off Matrix (TOM) en voorzien van een waardering. De variant met de hoogste score wordt gezien als de best
toepasbare. Daarnaast dient de uiteindelijke variant geen onvoldoende of slecht te scoren. Wanneer dit wel het
geval is valt een variant direct af of dient er een aanpassing aan de variant te worden uitgevoerd.
De scores zijn gebaseerd op het onderstaande schema met plussen en minnen.

++
+
+/--
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TRADE OFF MATRIX - Varianten ontwerp hulpmiddel verplaatsingen boorgrid
Uitvoeringsvarianten
Criteria
Beweging volgens
boorgrid (1185 / 1220
mm breedte en 1065
mm lengte.)

Score

Rood

Groen

Blauw

Geel

Paars

Bruin

--

-

++

+/-

-

--

Draaiend hulpmiddel,
Drijvend lichaam,
Drijvend lichaam,
Drijvend lichaam,
Af te stemmen op
door ronde
lastig te positioneren
lastig te positioneren
lastig te positioneren Alle richtingen af te
Uitleg
boorgrid, rails echter
draaicirkels kan
op exacte afmetingen
op exacte afmetingen
op exacte afmetingen stemmen op boorgrid.
minder nauwkeurig.
boorgrid niet worden
boorgrid. Rails
boorgrid.
boorgrid.
aangehouden.
minder nauwkeurig.
Score
+
+
+
+
+
+
90˚ draaien t.p.v. moot
Verrijdbaar, sturing Op water drijvend te Verrijdbaar, sturing
Verrijdbaar, sturing Op water drijvend te Verrijdbaar, sturing
1.2 - 2
Uitleg
door rupsen.
draaien.
door rupsen.
draaien.
door rupsen.
door rupsen.
Score
++
+/++
++
-+/-

Eisen

Stabiele werkvloer

Vaste hoogte
werkvloer tijdens
werkzaamheden
Toepasbaarheid
volledige kademuur
Onafhankelijk van
(wisselende)
waterhoogten

Veiligheid

Uitleg

Score

++

Uitleg

Vaste
constructiehoogte.

Score
Uitleg
Score

Toepasbaar

Wensen

Relatief snelle
beweging breedte

++

Score
Totaal score
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Drijvende constructie.

Werkvloer wordt op
hoogte gesteld na
verplaatsing.

++

++

--

Vaste
constructiehoogte.

Vaste
constructiehoogte.

Drijvend, afhankelijk
van waterhoogten.

Toepasbaar

Toepasbaar

++

+/-

Verplaatsingen
worden drijvend
uitgevoerd.

-

++
++

++

Toepasbaar

++

Hoogte afgestemd op Hoogte afgestemd op
berekeningen
berekeningen
waterhoogte.
waterhoogte.

+

+

++

Stabiele werkvloer
tijdens uitvoeren
werkzaamheden, bij
verplaatsing onstabiel.

+

Werkvloer wordt op
hoogte gesteld na
verplaatsing.

++

Toepasbaar

Toepasbaar

Nee, drijvend.

Verplaatsingen
worden drijvend
uitgevoerd.

--

-Verplaatst zich
drijvend boven
betonconstructie,
onstabiliteit bij
golfslag.

+/-

-

Verplaatsingen vinden
boven het water
plaats, minder
stabiliteit.

2

12

10

-6

1

--

++

++

++

+/-

Uitleg

Geen

Na elke verplaatsing
dient hulpmiddel in
hoogte te worden
gesteld.

Geen

Geen

Geen

Score

++

--

++

++

--

Voordat
werkzaamheden
starten wordt
hulpmiddel op hoogte
gesteld, daarna blijft
deze hoogte
behouden.

--

Uitleg

Rijwerk, directe
verplaatsing.

Verplaatsing wordt
uitgevoerd door
boot/schip.

Rijwerk, directe
verplaatsing.

Rijwerk, directe
verplaatsing.

Verplaatsing wordt
uitgevoerd door
boot/schip.

Verplaatsing vindt
plaats door spudpalen
te verplaatsen en dek
op te schuiven.

Score

-

++

++

+/-

++

+/-

Rijwerk van
boormaterieel.

Rijwerk van
boormaterieel.

Rijdende werkvloer,
echter wel vast zetten
na verplaatsing.

Rijwerk van
boormaterieel.

Rijdende werkvloer,
echter wel vast zetten
na verplaatsing.

-

+

+

+/Hoogte geen, lengte
GPS en breedte
positioneren middels
aanslag.

Draaiende beweging,
om echter te voldoen
Uitleg aan boorgrid dient
ook boormaterieel te
worden verplaatst.

Score

Geen hinder - Weinig
ruimtebeslag

Vaste constructie,
geen bewegingen
mogelijk.

8

+/-

Hoogte geen, lengte
Eenvoudige positionerin
GPS en breedte
Uitleg
positioneren middels
aanslag.

Onafhankelijk van
ongelijke betonvloer
(drempels)

+

Vaste constructie,
geen bewegingen
mogelijk.

++

Score

Flexibiliteit

Stabiele werkvloer
tijdens uitvoeren
werkzaamheden, bij
verplaatsing onstabiel.

Verplaatst zich rijdend
Verplaatst zich rijdend Verplaatst zich rijdend
Verplaatsingen
over betonconstructie
over betonconstructie over betonconstructie
hoogterichting vinden
Uitleg in vaste positie. Geen
in vaste positie. Geen in vaste positie. Geen
deels in minder
onstabiliteit tijdens
onstabiliteit tijdens
onstabiliteit tijdens
stabiele situatie plaats.
verplaatsen.
verplaatsen.
verplaatsen.
Score

Relatief snelle
beweging lengte

++

Hoogte afgestemd op
Uitleg
berekeningen
waterhoogte.
Score
+

Score

Relatief snelle
beweging hoogte

Vaste constructie,
geen bewegingen
mogelijk.

+/-

Verrijdbaar op
Uitleg betonconstructie,
draaiende werkvloer.
Score
Uitleg
Score

--

Nee, rijdt op
constructie.

++

Hoogte middels
markering, lengte
GPS en breedte
middels aanslag.

Hoogte geen, lengte
en breedte GPS.

Hoogte geen, lengte
en breedte GPS.

+

+/-

+/-

+

Verrijdbaar over
betonconstructie.

Snel drijvend te
verplaatsen wanneer
nodig.

Snel drijvend te
verplaatsen wanneer
nodig.

++
Ja, drijvend op water.

++

Verrijdbaar over
betonconstructie.

--

Nee, rijdt op
constructie.

++

--

Nee, rijdt op
constructie.

++

++
Ja, drijvend op water.

++

-

Hoogte middels
markering, lengte
middels aanslag en
breedte middels
markering.

+/-

Na in hoogte laten
zakken drijvend te
verplaatsen wanneer
nodig.

--

Nee, staat op
constructie.

++

Alleen gelegen boven Alleen gelegen boven Alleen gelegen boven Alleen gelegen boven Alleen gelegen boven Alleen gelegen boven
Uitleg
werkgebied.
werkgebied.
werkgebied.
werkgebied.
werkgebied.
werkgebied.
3
2
7
5
7
-3
11
4
19
15
1
-2
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De varianten zijn eerst getoetst op de eisen. Hier dienen alle varianten in ieder geval aan te voldoen. Daarna is
gekeken naar de scores op wensen. De eisen gelden als harde randvoorwaarden, het voldoen aan de wensen
geniet de voorkeur maar wanneer dit niet het geval is vormt dat geen probleem.
In de TOM is te zien dat de paarse variant op een vijftal eisen niet voldoet, deze valt dan ook direct af.
Daarnaast is ook te zien dat de rode, groene en bruine variant op een aantal eisen onvoldoende of slecht hebben
gescoord. Deze varianten worden dan ook niet meegenomen in de verdere wegingen. De blauwe en gele variant
blijven over met een score van 12 en 10 punten. Dit zijn overigens de twee hoogst scorende van de zes varianten
betreffende de eisen.
Hierna zijn de blauwe en gele variant beoordeeld op het voldoen aan de wensen. Er is te zien dat beide varianten
niet voldoen aan de onafhankelijkheid van de ongelijke betonvloer. Dit heeft te maken doordat beide varianten
op rupsen in de langsrichting over de betonnen constructie rijden. De blauwe variant scoorde 7 punten op de
wensen, de gele methode 5. Bij het bij elkaar optellen van de scores van de eisen en de wensen heeft de blauwe
variant met 19 punten de hoogste score gehaald en is daarmee de best toepasbare variant om de verplaatsingen
uit te voeren over het boorgrid.
Het hulpmiddel biedt een stabiele werkvloer, verplaatsbaar door rupsen die over de betonnen constructie rijden
en te positioneren aan de hand van GPS. Onderstaande afbeelding geeft het ontworpen hulpmiddel weer. De
specificaties van het hulpmiddel zijn te vinden in bijlage II ‘ Transportplan’.

6000 mm

18000 mm

8000 mm
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Figuur 3.16, Ontwerp hulpmiddel.
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3.5.3 Indeling werkvloer
De werkvloer van het hulpmiddel is het werkterrein voor de uit te voeren boorwerkzaamheden en het
aanbrengen van de springstoffen. Dit werkterrein heeft verschillende overeenkomsten met een
bouwplaatsinrichting, zo dient er bijvoorbeeld een keet aanwezig te zijn, sanitaire voorzieningen,
toegangstrappen, opslag, en de overige ruimtes die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Om het
hulpmaterieel te bedienen is aan de voorzijde een stuurhut aangebracht voor de machinist.
De boorapparaten worden in de breedterichting op de werkvloer gepositioneerd. Een boorapparaat, inclusief
boorwisselaar, heeft een eigen gewicht van 21 ton. Om deze reden is op advies van de constructeur besloten de
boorapparaten in het deel van de werkvloer boven de rupsen te plaatsen.
De springstoffen worden aan de achterzijde van het hulpmaterieel in de gaten aangebracht. Voor het
positioneren van de casing is een speciaal hulpmiddel ontworpen. Voor het ontwerpproces wordt verwezen naar
het maatplan in bijlage III.
Tussen de verschillende werkvelden worden looproutes vrijgehouden zodat veilige ruimtes beschikbaar zijn
voor het personeel. Onderstaand een afbeelding van de werkvloer.

Figuur 3.17, Indeling werkvloer ontwerp hulpmiddel.
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3.5.4 Start en einde werkvolgorde
Het ontworpen hulpmiddel wordt ingezet op de aangepaste werkvolgorde zoals eerder is behandeld. Startende
bij moot 1 en te eindigen bij moot 20. Voor de start en het einde van de werkzaamheden voor het boren van de
gaten en het aanbrengen van de springstoffen dienen voorzieningen te worden getroffen. Het boormaterieel staat
niet op het uiteinde van het materieel waardoor het bereik tussen de buitenste rij te boren gaten en het
boormaterieel ongunstig uitvalt.
Werkvolgorde moot 1
Het deel van de constructie dat loodrecht ten opzichte van de overige moten is gelegen kent tevens een andere
breedtemaat, deze is 15,4 meter breed. De andere moten zijn 18 meter breed. Doordat deze moot in een hoek
loopt dient het materieel 90 graden te draaien om op positie te komen. De indeling van de werkvloer heeft als
gevolg dat de boorapparaten geen bereik hebben over een totaal van 4,5 slag van 2 rijen, ofwel 134 gaten, en
deze gaten dan ook niet kunnen boren.
Wanneer het hulpmiddel achterstevoren in de rijrichting wordt opgesteld, is het bereik veel groter en hoeven
alleen maatregelen te worden genomen voor de eerste veertien gaten, deze zijn met een zwart kader aangegeven
in figuur 3.18. Het nadeel van deze opstelling is dat het hulpmiddel 180 graden dient te draaien ten behoeve van
de uitvoering bij de overige moten van de kademuur. Het grote voordeel is dat de volledige betonconstructie
hierdoor te bereiken is en er geen extra voorzieningen hoeven te worden getroffen. Voordat het hulpmaterieel
kan worden verplaatst dient deze de werkzaamheden van 4 verplaatsingen in langsrichting te hebben uitgevoerd.

Figuur 3.18, Omgekeerde opstelling hulpmiddel. Het zwarte kader geeft het vlak weer dat buiten bereik van het hulpmiddel ligt.

In figuur 3.19 is met pijlen de werkvolgorde vastgelegd van moot 1.1. Het eerder behandelde van het
achterstevoren positioneren van het hulpmiddel en het daarna oppakken van de normale rijrichting vormen dan
ook de basis. De gestippelde lijnen geven de achterwaartse werkrichting aan waarbij alleen boorwerkzaamheden
worden uitgevoerd. De rode lijnen geven de verplaatsingen weer.
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START

Moot 1.1

Moot 1.2

Figuur 3.19, Werkvolgorde moot 1.1.Het groene kader geeft de verbreding van de werkvloer weer.

De start vindt op moot 1.1 plaats. Het hulpmiddel staat hier achterwaarts opgesteld om eerst de gaten te boren.
Na 4,5 slag te hebben geboord, een totaal van 134 gaten, wordt het hulpmiddel achterwaarts naar de volgende
startpositie op moot 1.2 gereden om daar de boorwerkzaamheden uit te voeren voor 134 gaten. Na het boren
rijdt het hulpmiddel terug naar de startpositie op moot 1.1 waar hij in de goede rijrichting staat opgesteld. De
normale cyclus van het gelijktijdig uitvoeren van de boorwerkzaamheden en het aanbrengen van de
springstoffen kan worden opgestart. Wanneer de werkzaamheden op moot 1.1 gereed zijn wordt het hulpmiddel
in de richting van moot 1.2 opgesteld. Vanaf dit punt vinden geen onderbrekingen meer plaats. De
werkzaamheden worden tot en met moot 20 aan één stuk doorgezet.
In figuur 3.19 is tevens de verbreding van de werkvloer te zien, deze is aangegeven met het groene kader. Het
doel is om deze niet te gebruiken en dient dan ook alleen als maatregel tegen het risico dat het materieel naast de
betonconstructie rijdt en mogelijk om kan vallen.

3.5.5 Werkvolgorde moot 20
Net als bij het probleem van het bereik van het hulpmiddel bij moot 1.1 vormt ook het bereik op het einde van
de kademuur een probleem. Wanneer de boorwerkzaamheden volledig zijn uitgevoerd, dienen in de laatste rijen
geboorde gaten nog springstoffen te worden aangebracht. Doordat de springstoffen aan de achterzijde van het
materieel al zijn aangebracht is er geen ruimte voor het hulpmiddel om te draaien. Een andere reden om het
hulpmiddel niet te willen draaien is het risico dat het materieel de haven in rijdt. Om deze reden wordt de
werkvloer verlengd op eenzelfde wijze als de verbreding bij moot 1.1. In het verlengde van moot 20 is een
eindscherm, bestaande uit damwandplanken, aanwezig. Deze blijft behouden zodat aan de andere zijde middels
grondverbetering en het aanbrengen van draglineschotten een rijbaan kan worden aangelegd. Het eindscherm
dient in deze situatie als scheiding tussen de haven en de achterzijde van de kademuur. Onderstaande
afbeeldingen geven een beeld van de situatie.
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Figuur 3.20, Verlenging werkvloer moot 20.

3.6

Positioneren op boorgrid

Er dient drie keer per gat een positionering te worden uitgevoerd; die van het hulpmaterieel in de langsrichting,
de diepterichting bij het positioneren van de boorcasings en de langs- en diepterichting bij de casing ten behoeve
van het aanbrengen van de springstoffen.

3.6.1 Positioneren hulpmaterieel verplaatsingen
Het hulpmateriaal om de verplaatsingen waar te maken verplaatst zich aan de hand van zware rupsen die op de
betonnen constructie rijden. Het hulpmaterieel heeft een vaste constructiehoogte en kan zich daardoor niet in
hoogterichting positioneren. De langs- en diepterichting dienen overigens wel te worden gepositioneerd ten
opzichte van het boorgrid.
Langsrichting
Om het materieel in de langsrichting ten opzichte van het
boorgrid over de betonnen constructie te positioneren wordt
gebruik gemaakt van GPS. Door gebruik te maken van een
grondstation kan er tot een maximale maatonnauwkeurigheid
van +/-20 mm worden gepositioneerd. De voor- en
achterzijde van het materieel dienen als positioneerpunten.
Het punt aan de achterzijde is alleen bij de eerste
verplaatsing nodig om het materieel in een rechte lijn te
plaatsen. Daarna wordt het hulpmiddel, door de rechtlijnige
verplaatsing van de rupsen aan de voorzijde, voortgezet met
dezelfde waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid.
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Diepterichting
De rupsen zijn niet in de diepterichting te sturen en dus ook niet te positioneren. De diepte wordt aangehouden
door de positionering in de langsrichting. Het hulpmiddel is niet te positioneren zonder met de rupsen te
schranken. Dit betekent dat wanneer het hulpmiddel uit het lood staat, de maatonnauwkeurigheden dienen te
worden opgevangen bij het positioneren van de boor en van de casings. De waarschijnlijke
maatonnauwkeurigheid van de GPS, +/- 20 mm moet hierbij worden aangehouden.

3.6.2 Positioneren boorapparaten
Het positioneren van de boor wordt gedaan door middel van gedwongen positioneren. Op de werkvloer zijn
boorcasings aanwezig waarin de boor dient te worden geplaatst. Het positioneerpunt dat wordt aangehouden is
net als het positioneren van het hulpmiddel gebaseerd op het boorgrid. Door toepassing van de boorcasing heeft
de positionering van de boor een maatonnauwkeurigheid van +/- 10 mm. Ook hier wordt gepositioneerd aan de
hand van GPS en kent dan ook een maatonnauwkeurigheid van +/- 20 mm. Dit komt neer op een totale
onnauwkeurigheid van √102 + 202 = √500 = +/- 23 mm.
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Figuur 3.21, maatonnauwkeurigheid positioneren boorapparaten.

Langsrichting
De boorcasings zijn verbonden aan het hulpmiddel. De verplaatsingen die het hulpmiddel in de langsrichting
maakt, maken de boorcasings ook. De maatonnauwkeurigheid van +/- 20 mm komt in de positie van de te boren
gaten terecht. Bij het positioneren van de casing dienen de mogelijke maatonnauwkeurigheden te kunnen
worden opgevangen.
Diepterichting
Omdat de rupsen geen verplaatsingen kennen in de diepterichting en de boorcasings worden gebruikt als
geleider voor de boor, dienen deze in de diepterichting te worden gepositioneerd. Om niet alle casings apart te
hoeven positioneren zijn deze gekoppeld aan een frame dat zichzelf kan bewegen door middel van hydraulische
cilinders en een rolsysteem over een tweede staalprofiel. Het positioneren in de breedterichting vindt plaats aan
de hand van GPS ten opzichte van het boorgrid. De maatonnauwkeurigheid na het positioneren is dan +/-23mm,
voortkomende uit +/- 10 mm bij het plaatsen van de boor en +/- 20 mm van GPS.

Figuur 3.22, Frame van de boorcasing in beweging doorhydraulische cilinders.
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Hoogterichting
Het positioneren van de hoogterichting wordt eerst bepaald door het feit dat de boor op de betonnen constructie
staat. Daarna wordt de diepte van het gat gemeten door het boorapparaat zelf. Deze meet hoelang de boor is,
waardoor de diepte van het gat kan worden bepaald.

3.6.3 Positioneren casing
De volgende maatonnauwkeurigheden of afwijkende maten kunnen bij het positioneren van de casing
voorkomen.
+/- 23 mm
GPS en Positioneren boor
+/- 50 mm
MV-paal
193 mm
Verplaatsing vanaf hart MV-paal
9 mm
Extra verplaatsing naden moten
In het onderstaande figuur is te zien dat in de lengterichting aan de rechterzijde van de gaten een verplaatsing
van 275 mm dient plaats te kunnen vinden ten opzichte van het boorgrid, aan de linkerzijde een verplaatsing van
266 mm. In de breedterichting dient een verplaatsing mogelijk te zijn van +/- 23 mm. Naast de verplaatsingen
dient rekening te worden gehouden met de extra ruimte die nodig is om de casing open te kunnen klappen, deze
ruimte is met blauw in het figuur aangegeven maar heeft verder geen relaties met de mogelijke maatafwijkingen.
266 mm
193 mm

50 mm

275 mm

23 mm
23 mm

23 mm 9 mm
23 mm

60 mm

193 mm

50 mm

100 mm
1065 mm

266 mm

30 mm

275 mm

30 mm
1680 mm

Figuur 3.23, Alle mogelijke maatafwijkingen bij elkaar. Met blauw is de ruimte voor het openklappen van de casing aangegeven.

De geboorde gaten moeten vanaf de werkvloer onder water worden opgezocht zodat de casing op het gat kan
worden geplaatst en de springstoffen kunnen worden aangebracht. Het gat dient als positioneerpunt en bevat de
maatonnauwkeurigheden, +/- 20 mm van de GPS en +/- 10 mm van het positioneren van de boor. Een totale
maatonnauwkeurigheid van √500 =+/- 23 mm.

Om niet alle casings apart van elkaar te hoeven positioneren zijn deze aan elkaar gekoppeld. Wanneer bij het
positioneren een verplaatsing van de casing wordt uitgevoerd, vindt deze bij alle casings plaats. Het positioneren
in zowel de langs- als in de diepterichting vindt plaats door hydraulische cilinders. De hoogterichting is per
casing handmatig te verstellen.
Langsrichting
Het hulpmiddel heeft de grove verplaatsing in de langsrichting uitgevoerd, zoals ook bij de boorcasings het
geval is. Echter, wegens de waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm is de kans aanwezig dat de
casing niet in het gat valt. Om deze reden is ervoor gezorgd dat de casing in de langsrichting middels
hydraulische cilinders is te positioneren. Naast het kunnen uitvoeren van de verplaatsing van de casing, is het
nog steeds onduidelijk waar het gat zit. Om deze reden wordt de lans om het vuil uit de gaten te zuigen gebruikt
als geleider.
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De verplaatsing in de langsrichting naar een volgende rij geboorde gaten wordt gedaan door een aangedreven
tandwiel dat zich aan de buitenzijden bevindt. De steunpunten staan op een rails.

Figuur 3.24, Aandrijving verplaatsing casings langsrichting.

Diepterichting
Zoals de lengterichting wordt gepositioneerd, wordt dit ook gedaan in de diepterichting. Alle casings zijn aan
elkaar verbonden, bij het positioneren van de casing worden direct alle overige casings meegenomen. Echter
wanneer een boorgat een afwijkende positie heeft gekregen in verband met het op positie samenvallen van een
MV-paal, dient de casing zich los te koppelen van de overige casings om zelfstandig te functioneren in de
diepterichting. Deze situatie komt alleen voor bij het vierde en vijfde gat in de rij vanaf de havenzijde van de
kademuur. Ook deze verplaatsing wordt aan de hand van GPS gepositioneerd, en uitgevoerd door een
hydraulische cilinder. Aan de te verplaatsen delen zijn wieltjes bevestigd die ervoor zorgen dat het geheel snel
kan bewegen.
Hoogterichting
Nadat het gat met de lans is gevonden kan de casing handmatig in hoogte worden gepositioneerd. Op de casing
is middels een markering de hoogte aangegeven waaraan te zien is of de casing goed in het gat is gevallen.
Ditzelfde geldt voor het aanbrengen van de springstoffen, de ontstekingskabel wordt voorzien van een
markering waaraan te zien is of de springstoffen op de juiste diepte zijn aangebracht. Wanneer de springstoffen
zijn aangebracht en de ontstekingskabel nog in de casing zit, dienen de casings eerst weer omhoog te worden
gezet voordat een nieuwe verplaatsing wordt uitgevoerd in de langsrichting.

Ing. L. de Blaeij
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3.7

Terreininrichting

Er wordt een drietal terreininrichtingen behandeld, terreininrichting in week 6, week 13 en in week 23. De
terreininrichtingen zijn in de bijlagen vergroot bijgevoegd.
Terreininrichting week 6-2013
Onderstaand de terreininrichting van week 6 in het jaar 2013.

Figuur 3.25, Terreininrichting week 6-2013. In bijlage IV is het figuur vergroot bijgevoegd.

Op de planning is te zien dat de sloop van het bovendek van de betonnen koker ter hoogte van de 13e moot
plaats vindt. Op de grens tussen de 11e en de 12e moot wordt het zoete zand ontgraven van +5 meter NAP tot
een niveau van +2 meter NAP. In de tiende moot wordt de voorste wand van de betonnen koker traditioneel
gesloopt. Het puin van het betonnen dek en de voorzijde van de koker worden opvolgend opgeruimd, op dit
moment vinden deze werkzaamheden ter hoogte van moot 8 plaats. Op de 5e moot wordt het zand tot aan de
onderzijde van de betonnen constructie, -4,5 meter NAP, ontgraven. Door het ontgraven is er geen werkterrein
meer beschikbaar. De binnenwand van de betonnen koker dient dan ook vanaf een ponton te worden gesloopt.
De boorwerkzaamheden vanaf het ontwikkelde hulpmiddel starten in week 6,
Terreininrichting week 13-2013
Op de volgende pagina is de terreininrichting van week 13 in het jaar 2013.
In week 13 is de sloop van het bovendek van de betonnen koker ter hoogte van de 20e en laatste moot.
Daaropvolgend wordt bij de 17e moot het zoete zand ontgraven van +5 meter NAP tot een niveau van +2 meter
NAP. Van de 16e moot wordt de voorste wand van de betonnen koker traditioneel gesloopt. Het puin van het
betonnen dek en de voorzijde van de koker worden vervolgens opgeruimd, in deze week vinden deze
werkzaamheden ter hoogte van moot 15 plaats. Op de 14e moot wordt het zand tot aan de onderzijde van de
betonnen constructie, -4,5 meter NAP, ontgraven. Door het ontgraven is er geen werkterrein meer beschikbaar.
De binnenwand van de betonnen koker dient dan ook vanaf een ponton te worden gesloopt, deze volgt 2 moten
later op moot 12. De boorwerkzaamheden vanaf het ontwikkelde hulpmiddel zijn ter hoogte van de KWU, ofwel
moot 8 /9. Een moot later wordt de betonconstructie gesprongen. Het betonstaalmengsel van de eerder
gesprongen moot wordt in deze week opgeruimd. Na het opruimen van het puin worden de koppen van de
betonnen palen vrij gegraven. Het trekken van de palen wordt in deze week opgestart en vinden dan ook op de
eerste moot plaats.
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Figuur 3.26, Terreininrichting week 13-2013. In bijlage IV is het figuur vergroot bijgevoegd.

Terreininrichting week 23-2013
Onderstaand de terreininrichting van week 23 in het jaar 2013.

Figuur 3.27, Terreininrichting week 23-2013. In bijlage IV is het figuur vergroot bijgevoegd.

In week 23 wordt de binnenwand van de betonnen koker van moot 20 vanaf een ponton gesloopt. De
boorwerkzaamheden vanaf het ontwikkelde hulpmiddel volgen op een afstand van twee moten, in moot 18, op
de sloop van de binnenwand. Een moot later wordt de betonconstructie gesprongen. Het betonstaalmengsel van
de eerder gesprongen moten wordt opgeruimd, in deze week vinden de opruimwerkzaamheden voor moot 14
Ing. L. de Blaeij
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plaats. Na het opruimen van het puin worden de koppen van de betonnen palen vrij gegraven van moot 11. Het
trekken van de palen volgt en zit in week 23 ter hoogte van de KWU, ofwel moot 8/9. Na deze week, in week
24, worden de werkzaamheden opgestart van het baggeren van de haven.

3.8

Materiaalstromen

Onderstaand schema geeft de bovenbehandelde materialen schematisch weer om de maatgevende waarden te
kunnen bepalen voor het in te zetten hijsmiddel. In bijlage V is het Logisitiek plan bijgevoegd.
Eigenschappen materialen
Eigenschappen
Afmetingen (mm)

Prefab
springstoffen
Lengte max.
2760 mm

Ontstekingskabels
Variabel

Gebroken
grind
1 m2, hoogte
variabel.

Opvangbak vuil Brandstof

Gewicht (KG)

0,4-5 kg/stuk

Variabel

1200 kg /m3

Variabel

Variabel

Max 350 kg

Vorm

Lang en smal

Rol

Bag

Rechthoekig

Olievat

Box

Verschillend

Matig

Groot

Klein

Klein

Matig

Klein

Matig

Vast

Vast

Los

Vast

Vloeibaar

Los

Vloeibaar

Dagproductie,
126 stuks.
Levertijd per
dagproductie.
Hijsbaarheid,
veiligheid
opslag.

Dagproductie

Dagproductie

Variabel

Levertijd per
dagproductie.
Geen beschadigingen.

Levertijd per
dagproductie.
Grind wordt in
emmervolume
in gaten
ingebracht.

Levertijd per
dagproductie.
n.v.t.

Toestand
Hoeveelheid
Tijd
Speciale eisen

Variabel

Drinkwater,
dixie, etc
Variabel

Vat 200 liter,
Ø590 mm bij
880 mm.
800 kg / vat

Beschadigingrisico

Variabel

Boorbits

200 liter per vat Dagproductie Weekproductie
Levertijd per
dagproductie.
Hijsmiddel om
materieel en
brandstoftanks
te vullen.

Levertijd per
dagproductie.
Oude boorbits
worden als oud
ijzer afgevoerd.

Levertijd
n.v.t.

De maximaal te hijsen last wordt vastgesteld op de brandstofvaten met een maximaal eigen gewicht van 800 kg.
Het hijsmiddel op de werkvloer dient hierop te worden afgestemd. Tevens dient het hijsmiddel de
mogelijkheden te bieden om op verschillende wijzen te hijsen, met hijskettingen of bijvoorbeeld met een bak.
Een transportketen geeft de uit te voeren bewegingen van het materiaal door deze schematisch weer te geven. In
deze situatie dient de aanvoer voor alle materialen op dezelfde wijze plaats te vinden, daardoor is alleen de
aanvoer van een 200 liter vat bio-olie uitgewerkt. Dit omdat deze maatgevend is in te hijsen lasten. Voor de
afvoer geldt eveneens dat de activiteiten hetzelfde blijven, de afvoer van de boorbits is verder uitgewerkt in een
transportketen.
Een transportketen geeft weer welke activiteiten gebeuren en welk transportmiddel daarvoor nodig is. De
activiteiten worden met een bepaald figuur aangegeven. Onderstaand de legenda met de betekenis van deze
figuren.

OPSLAAN
TRANSPORTEREN
VERVOEREN
BEWERKEN / VERWERKEN
Figuur 3.28, Legenda betekenis figuren transportketen.
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AANVOER VAT BIO-OLIE, 200 LITER
OMSCHRIJVING

TRANSPORTMIDDEL

Opslag leverancier

Laden op vrachtwagen

Heftruck en/of Hiab
kraan

Vervoeren naar
bouwplaats

Vrachtwagen

Lossen op bouwplaats

Verreiker of Hiab
kraan

Opslag bouwplaats

Opdelen in porties
dagproducties

Laden op vaartuig

Verreiker of ander
aanwezig hijsmiddel

Vervoeren naar
hulpmiddel

Varend materieel
(boot / ponton / schip)

Lossen op hulpmiddel

Hiab dekkraan

Opslag werkvloer
hulpmiddel

Transport naar werkveld

Handmatig, karretje

Verwerken materiaal

Figuur 3.29, Transportketen afvoer box boorbits.
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AFVOER BOX BOORBITS
OMSCHRIJVING

TRANSPORTMIDDEL

Opslag werkvloer
hulpmiddel

Laden op vaartuig

Hiab dekkraan

Afvoeren naar
bouwplaats

Varend materieel
(boot / ponton / schip)

Lossen op bouwplaats

Verreiker of ander
aanwezig hijsmiddel

Opslag bouwplaats

Laden op vrachtwagen

Afvoeren van
bouwplaats

Verreiker, Hiab kraan

Lossen

Heftruck en/of Hiab
dekkraan

Figuur 3.30, Transportketen afvoer box boorbits.

3.9

Kostenraming

De kosten van de tijdelijke hulpdamwand van kade A1zijn gebaseerd op de huurkosten van de hulpdamwand op
kade A3. De hulpdamwand heeft met een lengte van 489,858 meter en een hoogte van de damwandplanken van
14,0 meter, een oppervlakte van 6858 m². Het totale huurbedrag van de damwandplanken bedraagt €188.230,over een huurperiode van 16 weken. Naast de huurkosten dienen ook de kosten voor het aanbrengen (trillen) en
verwijderen (trekken) van de damwand te worden meegenomen. De Belgische onderaannemer Soetaert heeft
aangegeven €14,- per m² te rekenen voor het trillen en €11,- per m² voor het trekken van de damwandplanken.

Bovenstaande gegevens leiden tot het onderstaande rekenschema. De kosten voor de inzet van de 85 strekkende
meter lange hulpdamwand bij moot 1 komt neer op een totaal bedrag van €58.328,91.
Voor de KoelWaterUitlaat van Elektrabel, die tussen nieuwbouw kade A1 en A2 is gelegen, dient een tijdelijke
hulpdamwand te worden gerealiseerd om het materieel te beschermen tegen de wisselende sterktes van de
waterstromen. De waterstromen kunnen tot een lozing van 100.000 m3 water per uur worden opgevoerd.
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Op basis van de voorgaande berekende kosten voor de hulpdamwand ter plaatse van moot 1 zijn in onderstaand
schema de kosten voor de hulpdamwand ter plaatse van de KWU berekend. Het totaal bedrag komt neer op
€29.926,- voor de KWU.
Kostenoverzicht aangepaste werkvolgorde
Aantal

Arbeid
€ / Eenh.

€

Tijdelijke hulpdamwand A1
Aanbrengen (trillen)
Verwijderen (trekken)
Huur damwand

1190 m²
1190 m²
1190 m²

€ 14
€ 11

Tijdelijke hulpdamwand KWU
Aanbrengen (trillen)
Verwijderen (trekken)
Huur damwand

1120 m²
1120 m²
1120 m²

€ 14
€ 11

Totaal

Materiaal
€ / Eenh.
€

€ 16,660
€ 13,090
€ 24.02 € 28,579

€ 15,680
€ 12,320
€ 1.72
€ 57,750

€ 1,926
€ 30,505

€ 88,255.31

Wanneer beide hulpdamwanden bij elkaar worden opgeteld komt een totale kostprijs van €88.255,31 euro uit.
Naast deze kosten dient de kostprijs voor de aangepaste uitvoeringsmethode hierbij op te worden geteld, deze
kent zoals in onderstaand figuur is aangegeven een totaal bedrag van €550.605,50 euro.

Kostenplan aangepaste uitvoeringsmethode - Excl. nieuwe rupsen en incl. hulpdamwand KWU
Stelpost
Aantal
€ / Eenh.
€
Aanpassing bestaande methode
Klapbare casing (inclusief positioneermiddel)
15 st
€ 2,000.00 € 30,000.00
Schoonzuigen gaten
1 st
€ 25,000.00 € 25,000.00
Afbranden stekeinden binnenwand moot 1 (gemiddeld
1 st
€ 40,000.00 € 40,000.00
1700 stekeinden totaal per moot)
Hulpmiddel
Staalconstructie (incl arbeid bouwen)
Rupsen (inclusief powerpack)
Werkvloer (vloerrooster 1000*1200, incl. klemmen)
Hekwerk
Toegangstrap + ponton + noodtrap
Hydrauliek aansluiten (incl. leidingwerk)
Brandstoftank + leidingen
Besturingssysteem + -hut
Engineering
Dekkraan (Hiab XS 211)
Mob/demob d.m.v. 300 tons drijvende bok (Type
Amsterdam of Ajax incl. duwboot + personeel)
GPS positioneringssysteem
Draglineschotten met stalen randen 12*1,25*0,3 meter (54
stuks) incl. aanbrengen en transport.
Grondverbetering moot 1 en 20, verlenging rijbaan

Ing. L. de Blaeij

50000 kg
1 st
255 st
70 m¹
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st
1 st

€ 3.50 € 175,000.00
€ 110,000.00 € 110,000.00
€ 52.10 € 13,285.50
€ 50.00
€ 3,500.00
€ 20,000.00 € 20,000.00
€ 16,000.00 € 16,000.00
€ 2,500.00
€ 2,500.00
€ 15,000.00 € 15,000.00
€ 15,000.00 € 15,000.00
€ 25,000.00 € 25,000.00

2 st

€ 8,160.00

€ 16,320.00

1 st

€ 25,000.00

€ 25,000.00

1 st

€ 9,000.00

€ 9,000.00

2 st

€ 5,000.00

€ 10,000.00

Totaal

€ 550,605.50
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Kostenplan totaal
Aangepaste werkvolgorde
Aangepaste uitvoeringsmethode

€
€

€
88,255.31
550,605.50

Totaal
20% onvoorzien/marge
Totaal incl. Marge
Restwaarde materiaal
Oud ijzer staalconstructie (€0,15/kg)
Rupsen (70 ton oud ijzer)
Materieel

€
€
€
Totaal restwaarde
Totaal incl. restwaarde

€
€
€

638,860.81
127,772.16
766,632.97

€
€

28,000.00
738,632.97

+

7,500.00
10,500.00
10,000.00
-

Uitgaande van de toepassing van een tweedehands stel rupsen en het meenemen van kosten voor de realisatie
van de tijdelijke hulpdamwand ter plaatse van de KWU, liggen de geraamde kosten (inclusief 20% marge) op
een totaal bedrag van €766.632,97. In bijlage VII is het kostenplan bijgevoegd.
De restwaarde van het materiaal kan hier vanaf worden getrokken. Aan het einde van het werk is er in ieder
geval de situatie dat de staalconstructie en de rupsen als oud ijzer kunnen worden doorverkocht. De
staalconstructie bestaat uit 50 ton staal, de rupsen uit 70 ton staal, het totaal dan ook uit 120 ton staal. Door deze
hoeveelheid uit te zetten tegen een oud ijzer prijs van €0,15 per kg kan een totaal bedrag van €18.000,- worden
gerekend als restwaarde. Daarnaast heeft overig kleiner materieel zoals de HIAB XS 211 dekkraan een bepaalde
restwaarde die is aangenomen op €10.000,-. De totale restwaarde komt daarmee op €28.000,- euro.
De totale kostprijs van de ontwikkelde uitvoeringsmethode kan worden verminderd met de restwaarde en komt
dan neer op €738.632,97. De kosten voor arbeid is bij de bedragen ingerekend.
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4

Uitvoeringsproces

In dit hoofdstuk is het uitvoeringsproces van het boren van de gaten en het aanbrengen van de springstoffen
uitgewerkt. De verplaatsingen die het hulpmaterieel over het boorgrid moet maken zijn in hoofdstuk 3
behandeld, in dit hoofdstuk wordt in gegaan op alle voorbereidende activiteiten om de betonnen constructie te
springen. In bijlage IX is het totale proces in een SADT schema bijgevoegd.
Het uitvoeringsproces is tevens in een draaiboek uitgewerkt. Daarin is een uitgebreide beschrijving van het
proces terug te vinden. Het geeft per activiteit weer wat de benodigde materialen, materieel en arbeid is. Het
draaiboek ‘boren gaten en aanbrengen springstoffen’ is bijgevoegd bij dit rapport.
Verplaatsen hulpmaterieel lengterichting
Onderstaand processchema geeft de activiteiten weer tot aan het verplaatsen van het hulpmaterieel in de
langsrichting.
Boorgrid, Locatie, Positie en
diepte boorgaten, Hoeveelheid
springstof per gat

Voorbereiden
springen betonconstructie

Springstoffen, Detonators,
Ontstekingskabel, Gebroken
grind, Drijvers/Vlotters

1.4.1

Emmer, Stuurhut, Bedieningssysteem,
Hulpmaterieel, Zuigerinstallatie, Hydraulische
cilinder, Lans, Casings, Aangedreven
tandwiel, Boorapparaten, Boorbits, Frame met
boorcasings, GPS, Springploeg,
Springmeester, Machinist, Boorploeg

Herhalende cyclus per verplaatsing

Springstoffen, Detonators,
Ontstekingskabel, Gebroken
grind, Drijvers/Vlotters
Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie, Diepte
boorgaten

Verplaatsen
hulpmiddel
lengterichting

Uitvoeren
boorwerkzaamheden
1.4.1.2

1.4.1.1
Stuurhut,
Bedieningssysteem,
Hulpmaterieel, Machinist

GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Boorbits, Machinist,
Boorploeg

Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie

Verplaatsen
hulpmiddel

Positioneren
lengterichting

1.4.1.1.1
Stuurhut,
Bedieningssysteem,
Hulpmaterieel, Machinist

Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

Plaatsen casing
1e rij
1.4.1.3

Zuigerinstallatie, Hydraulische cilinder, Lans,
Casings, Aangedreven tandwiel, GPS,
Springploeg, Springmeester

Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat, Positie
boorgaten

Aanbrengen
springstoffen
1e rij

Plaatsen casing
2e rij

1.4.1.4

1.4.1.5

Emmer, Casing,
Springploeg,
Springmeester

Aangedreven tandwiel, Zuigerinstallatie,
Hydraulische cilinder, Lans, Casings,
Aangedreven tandwiel, GPS, Springploeg,
Springmeester

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat, Positie
boorgaten

Aanbrengen
springstoffen
2e rij
1.4.1.6
Emmer, Casing,
Springploeg,
Springmeester

1.4.1.1.2

GPS, Hulpmaterieel,
Machinist

Figuur 4.1, SADT Voorbereiden springen betonconstructie.

Allereerst wordt het hulpmaterieel verplaatst naar een nieuwe positie
op het boorgrid. De verplaatsing in de langsrichting wordt uitgevoerd
door het rupsstel. De verplaatsing moet over 2130 mm worden
uitgevoerd, dat is een verschuiving van twee rijen in het grid. De
gemaakte bewegingen dienen te worden bijgehouden door de
machinist. De verplaatsing vindt plaats van moot 1 naar moot 20.
Tijdens de verplaatsing moeten de werkzaamheden van het boren van
de gaten en het aanbrengen van de springstoffen worden stilgelegd.
(1)
Tijdens de verplaatsing dient de positie van het hulpmaterieel in de
gaten te worden gehouden. De positie wordt aan de hand van GPS
bepaald, de positie is gebaseerd op een positioneerpunt uit het
Ing. L. de Blaeij
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boorgrid. Wanneer de gewenste positie is gevonden moet de
bediening worden uitgeschakeld. Het rupsstel zorgt voor de stabiliteit
waardoor positioneren in de hoogterichting niet nodig is. Het
verplaatsen en positioneren wordt door de machinist uitgevoerd.
Boorgrid, Locatie, Diepte
boorgaten

Uitvoeren
boorwerkzaamheden
1.4.1.2
GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Boorbits, Machinist,
Boorploeg

Herhalende cyclus per gat

Boorgrid, Locatie

Diepte boorgaten

Opstellen
boorapparaten

Boren gaten

1.4.1.2.1

GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

1.4.1.2.2

Boorapparaten, Boorbits,
Machinist, Boorploeg

Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie

Positioneren
boorcasing
diepterichting

Verplaatsen
boorapparaten

Positioneren
boor

1.4.1.2.1.1
GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

1.4.1.2.1.2
GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

1.4.1.2.1.3
GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

Figuur 4.2, SADT Uitvoeren boorwerkzaamheden.

2

Uitvoeren boorwerkzaamheden
De boorcasings zijn met het positioneren van het hulpmaterieel in
lengte- en hoogterichting gepositioneerd, de diepterichting nog niet.
De boorcasings dienen door middel van hydraulische cilinders aan de
hand van GPS te worden gepositioneerd. (2) De casings zitten met
een frame aan elkaar verbonden, het positioneren vindt dan ook voor
alle casings tegelijkertijd plaats.
De boorapparaten moeten zo worden opgesteld dat zij de boor door
de casing kunnen laten zakken. Dit is een principe van gedwongen
positioneren. (3) De boorapparaten verplaatsen zich in de
diepterichting volgens het boorgrid.
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Nadat het boorapparaat is gepositioneerd wordt de boor door de casing naar beneden gebracht. Het positioneren
in de hoogterichting gebeurt door de boorcasing tot een halve meter boven de betonnen constructie. Daar dient
de boor zichzelf te positioneren op de bovenkant van de constructie. In totaal kan een maatonnauwkeurigheid
van +/- 23 mm zijn opgetreden.
Na het positioneren van de boor worden de gaten geboord. Het boorapparaat heeft een meetsysteem waardoor
de gewenste diepte van de gaten kan worden aangehouden. Na het boren van de gaten wordt de boor omhoog
gehaald om op een nieuw punt te worden gepositioneerd. De gaten worden per twee rijen tegelijk geboord.

Figuur 4.3, Transportketen afvoer box boorbits.

Plaatsen casing
Het onderstaande figuur geeft het procesdeel weer waarin de casing wordt geplaatst. De lans en de casings
worden gepositioneerd waarna de gaten worden schoongezogen van mogelijk ingevallen vuil of zand.
Vervolgens wordt in gegaan op het in de hoogterichting positioneren van de casing.
Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

Plaatsen casing
1e rij
1.4.1.3

Zuigerinstallatie, Hydraulische cilinder, Lans,
Casings, Aangedreven tandwiel, GPS,
Springploeg, Springmeester

Positie en diepte
boorgaten

Plaatsen lans
1.4.1.3.1

Lans, Casing, Springploeg

Boorgrid, positie

Positioneren
casings
lengterichting
1.4.1.3.2

Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

Boorgrid, positie

Positioneren
casings
diepterichting
1.4.1.3.3

Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

Positie boorgaten

Positie boorgaten

Schoonzuigen
gaten

Positioneren
casing
hoogterichting

1.4.1.3.4

Zuigerinstallatie, Casing,
Machinist, Springploeg

1.4.1.3.5

Casing, Springploeg

Figuur 4.4, SADT Plaatsen casing 1e rij.
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Het hulpmateriaal heeft de verplaatsing in de langsrichting gedaan
op basis van GPS en het boorgrid. Om de casing te kunnen plaatsen
wordt eerst een lans in de casing aangebracht (4) om uiteindelijk de
geboorde gaten mee schoon te zuigen. De casing wordt opengeklapt
zodat de lans kan worden ingebracht, daarna wordt de casing weer
dichtgeklapt en afgesloten door deze met een klem te sluiten. Door
op deze manier te werken blijft het positioneren en zoeken van het
geboorde gat een gecontroleerde activiteit.
De aan elkaar gekoppelde casings worden door het ontworpen
verplaatsingmiddel gepositioneerd in de langsrichting. (5) De
verplaatsing wordt door hydraulische cilinders aan de hand van GPS
gedaan. Wanneer de langsrichting op positie is ten opzichte van het
boorgrid wordt met de lans in de casing het gat opgezocht. Door de
hydraulische cilinders blijven de casings op positie. De casings ter
hoogte van de MV-palen kunnen worden losgekoppeld. Door het
loskoppelen kunnen de losse delen in de langsrichting zelfstandig
worden gepositioneerd in het geval de te boren gaten ten opzichte
van het boorgrid zijn verlegd om de MV-palen te ontwijken.
Ditzelfde principe geldt voor de kans dat de ene helft van de
geboorde rij gaten door de verplaatsing van het hulpmiddel in de
langsrichting andere maatonnauwkeurigheden kent dan de andere
helft. De rijen zijn in twee slagen geboord.
Daarna worden de casings in de diepterichting gepositioneerd aan de
hand van de lans en op basis van het boorgrid. De verplaatsing wordt
uitgevoerd door hydraulische cilinders (6) en de wieltjes. (7) De
verplaatsing vindt voor alle casings tegelijkertijd plaats. Hierdoor
kan de positonering van een volledige rij aan de hand van één gat
worden uitgevoerd. De hydraulische cilinders zorgen voor het
behouden van de positie.
Nadat de positie is bepaald kunnen de gaten door de lans worden
schoongezogen. (8) Vuil, boorgruis, zand en/of andere materiaal
kunnen in de tijd tussen het boren en het aanbrengen van de
springstoffen in het gat zijn gevallen. Na het schoonzuigen van de
gaten kan de casing worden opengeklapt, de lans uit de casing
worden gehaald en de casing weer worden gesloten.
Om de casing in het gat te krijgen dient deze in de hoogterichting te
worden verplaatst. (9) Dit wordt door een handmatige lier
uitgevoerd. Om de casing te verplaatsen dient eerst de borgpen los te
worden getrokken. Het positioneren gebeurt door de casing te laten
zakken totdat deze in het gat is gevallen en op de constructie steunt.

4

5

6
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Springstoffen, Detonators,
Ontstekingskabel, Gebroken
grind, Drijvers/Vlotters

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat, Positie
boorgaten

Aanbrengen
springstoffen
1e rij
1.4.1.4
Emmer, Casing,
Springploeg,
Springmeester

Herhalende cyclus per gat
Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

Positie boorgaten

Plaatsen
springstoffen

Ophijsen
casing

Springstoffen, Detonators,
Ontstekingskabel,
Gebroken grind, Drijvers/
Vlotters

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

1.4.1.4.1

1.4.1.4.2

Emmer, Springploeg,
Springmeester

Casing, Springploeg,
Springmeester

Gebroken grind

Springstoffen, detonators,
ontstekingskabel

Inbrengen
springstoffen
1.4.1.4.1.1

Springploeg,
Springmeester

Verbinden
ontstekingskabels
1.4.1.4.1.2

Springploeg,
Springmeester

Drijvers / vlotters

Gaten
aanvullen

Bevestigen
vlotters/drijvers

1.4.1.4.1.3

Emmer, Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.1.4

Springploeg,
Springmeester

Figuur 4.5, SADT Aanbrengen springstoffen 1e rij.

Aanbrengen springstoffen
De springstoffen worden geprefabriceerd aangeleverd. De
hoeveelheid springstof is gebaseerd op 1,0 tot 1,5 kg per m³ te
springen beton. Een dubbele detonator moet ervoor zorgen dat de
springstoffen met zekerheid springen. De springstoffen worden
handmatig in de casing gestopt om deze in de geboorde gaten in te
brengen. (10) Aan de hand van een markering op de
ontstekingskabels kan worden gecontroleerd of de springstoffen goed
in het gat zijn gevallen en tevens diep genoeg zijn ingedaald. De
ontstekingskabel wordt aan de bovenzijde van de casing vastgezet
om te voorkomen dat deze door de casing naar beneden valt. Vanaf
het moment van inbrengen van de springstoffen dient 24 uur per dag
toezicht te worden gehouden door een springmeester.
Nadat voor de hele rij springstoffen zijn ingebracht worden de
ontstekingskabels aan de bovenzijde van de casings op elkaar
aangesloten. Dit is mogelijk doordat de casing is open te klappen.
Deze verbindingskabel is van te voren uitgelegd. De verbindingen
worden gerealiseerd door RIONEL dual delay detonators. Dit is een
kliksysteem dat goed kan worden toegepast in een natte omgeving.

10

Om te zorgen dat de springstoffen niet verplaatsen of gaan opdrijven
nadat de casing is verwijderd, moet een emmer gebroken grind in de
casing worden geleegd.(11) Dit valt dan in het geboorde gat en zorgt
ervoor dat de springstoffen op hun plaats blijven zitten. De
bovenzijde van de casings hebben een trechtervormig verloop
waardoor het inbrengen van het gebroken grind soepel kan verlopen.
De ontstekingskabels zitten nog aan de casings vastgeklemd, deze
moeten worden losgehaald. De ontstekingskabels komen hierdoor op
de bovenzijde van de casings te rusten. Aan de ontstekingskabels
Ing. L. de Blaeij
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worden daarna vlotters/drijvers bevestigd. (12) Deze moeten
ervoor zorgen dat de ontstekingskabels op het water blijven
drijven en hebben de functie het raster van springstoffen aan te
geven en af te bakenen. Door ervoor te zorgen dat de
ontstekingskabels blijven drijven zijn deze op de dag van het
springen makkelijker te lokaliseren en op elkaar aan te sluiten.

12

Om de casing te kunnen openen dient deze eerst uit het gat te
worden gehaald. De casing wordt handmatig door gebruik van de
lier in hoogte verplaatst. (13, 14) Wanneer de casing op de
gewenste hoogte is gebracht wordt de hoogtepositie gefixeerd
door een borgpen door de lier te steken zodat deze de positie vast
houdt. Deze verplaatsing dient voor alle casings individueel te
worden uitgevoerd.
De casing staat los van het geboorde gat en kan worden geopend.
De ontstekingskabels komen op deze wijze direct in aanraking met
de haven en kunnen uit de casings worden getrokken. (16) Daarna
kunnen de ontstekingskabels in de haven worden gelost. Door de
vlotters en drijvers blijven de ontstekingskabels drijven en ontstaat
er een raster van aangebrachte springstoffen in de haven. (15)
Hierna moet de casing weer worden dichtgeklapt en worden
afgesloten om te verplaatsen naar een volgende positie.

13

14

15
16
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Plaatsen casing 2e rij
De eerste rij springstoffen is aangebracht en het ontworpen verplaatsingsmiddel om de casings te positioneren
moet naar achteren worden gereden om de volgende rij springstoffen aan te kunnen brengen.
Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

Plaatsen casing
2e rij
1.4.1.5
Aangedreven tandwiel, Zuigerinstallatie,
Hydraulische cilinder, Lans, Casings,
Aangedreven tandwiel, GPS, Springploeg,
Springmeester

Positie, Boorgrid

Positie en diepte
boorgaten

Verplaatsen
casings
lengterichting

Plaatsen lans

1.4.1.5.1

Casings, Aangedreven
tandwiel, GPS,
Springploeg,
Springmeester

1.4.1.5.2

Lans, Casing, Springploeg

Boorgrid, positie

Boorgrid, positie

Positie boorgaten

Positioneren
casings
lengterichting

Positioneren
casings
diepterichting

Schoonzuigen
gaten

1.4.1.5.3
Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.5.4
Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.5.5
Zuigerinstallatie, Casing,
Machinist, Springploeg

Positie boorgaten

Positioneren
casing
hoogterichting
1.4.1.5.6
Casing, Springploeg

Figuur 4.6, SADT Plaatsen casing 2e rij.

De casings worden als één geheel over de langsrichting verplaatst. Deze verplaatsing wordt uitgevoerd door
aangedreven tandwielen aan de buitenzijden van de werkvloer. (16, 17) De positionering wordt gedaan aan de
hand van GPS ten opzichte van het boorgrid. (18, op de volgende pagina)
16

17

Wanneer de casings in de langsrichting zijn verplaatst en gepositioneerd op een nieuwe rij om springstoffen aan
te brengen, kunnen de activiteiten van het ‘uitvoeren boorwerkzaamheden’, ‘plaatsen casing’ en ‘aanbrengen
springstoffen’ worden herhaald voor de tweede rij. Nadat de gaten zijn geboord en de springstoffen van zowel
de 1e als 2e rij zijn aangebracht is de cyclus volledig doorlopen. Een nieuwe cyclus volgt, te starten met het
verplaatsen in de langsrichting van het hulpmaterieel.
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Het ontworpen uitvoeringsproces voor het boren van gaten in de onder water gelegen gewapende
betonconstructie en het daarin aanbrengen van springstoffen is het eindresultaat van het ontwikkelen van een
uitvoeringsplan voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven op de (Eerste) Maasvlakte te
Rotterdam.
Binnen bijna een jaar, in de periode van 2 januari tot en met 30 november 2012, is het afstudeerproces
doorlopen. Met het derde masterproject ‘Participerend Observeren’ is het traject gestart, dit vormde de basis
voor het afstudeerplan. Daarna is onderzoek gedaan naar verschillende omgevingsaspecten die gezamenlijk tot
een uitvoeringsconcept hebben geleid voor het totale sloopproces van de kademuur. Aan de hand van het
uitvoeringsconcept is een afbakening gedaan naar het springen van een deel van de betonnen bovenbouw. Dit
deel is de kern van de kademuur, het verbindt alle constructiedelen met elkaar en vormde de grootste uitdaging
in het sloopproces. Op basis van een bestaande techniek voor het aanbrengen van springstoffen in rotsen op zee
is een nieuwe uitvoeringsmethode ontwikkeld. Deze uitvoeringsmethode verplaatst zich op een, met behulp van
methode ontwerpen, ontwikkeld stuk hulpmaterieel over een geoptimaliseerd boorgrid. Tevens zijn de
werkvolgorde en productietijden ten opzichte van de planning aangepakt.
In dit hoofdstuk wordt een blik geworpen op de gestelde randvoorwaarden en wensen waaraan de oplossing
dient te voldoen. Daarnaast worden aanbevelingen op het afstudeeronderzoek genoemd. Vervolgens wordt het
rapport afgesloten met een evaluatie over het afstuderen.

5.1

Evaluatie uitvoeringsproces

In deze paragraaf is het uitvoeringsproces geëvalueerd aan de hand van de gestelde randvoorwaarden en wensen
uit het afstudeerplan en die van de tussentijdse afbakening op basis van de onderzoeksresultaten. Daarna is een
controle op het behalen van onderstaande doelstelling uitgevoerd.
“Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan om de sloop van de bestaande kademuur van het project Verbreding
Monding Amazonehaven vóór de contractuele (uiterlijke) opleverdatum en binnen budget te verwezenlijken.”
Uitvoeringsplan
Een plan, bestaande uit een aantal deelplannen die elk een aspect (materiaal, materieel, maat, plaats,
tijd, kosten en arbeid) behandelen, waarmee het uitvoeringsproces van het product wordt omschreven.
[14] In dit geval een plan voor de sloop van de bestaande kademuur in de Amazonehaven.
Contractuele opleverdatum
De sloop van de bestaande kademuur vindt plaats in de periode van januari 2013 tot aan de vastgestelde
contractuele opleverdatum van maandag 31 maart 2014.
Binnen budget
Het te ontwikkelen uitvoeringsplan dient binnen het budget voor de sloop uitvoerbaar te zijn.

5.1.1 Randvoorwaarden en wensen
In zowel het afstudeerplan als bij de tussentijdse afbakening op basis van het uitvoeringsconcept zijn
randvoorwaarden en wensen opgesteld. Het is noodzaak dat de oplossing aan alle randvoorwaarden moet
voldoen. De oplossing hoeft niet verplicht aan alle wensen te voldoen, maar dit geniet wel de voorkeur. Eerst
worden de randvoorwaarden behandeld, daarna de wensen.

Ing. L. de Blaeij
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Randvoorwaarden
1. Uitvoeringsmethode moet de gehele kademuur dekken.
Het uitvoeringsconcept is gebaseerd op de sloop van de volledige kademuur. Daarnaast is de ontwikkelde
uitvoeringsmethode voor het boren van de gaten in de gewapende betonconstructie en het daarin
aanbrengen van de springstoffen toepasbaar op het volledige constructiedeel. Bij moot 1.1 en moot 20 zijn
aanpassingen gedaan en voorzieningen getroffen om een volledig bereik te genereren. De sloopmethode
dekt dan ook de gehele kademuur.
2.

Aanhouden van de eis vanuit het Havenbedrijf betreffende het te gebruiken werkterrein in de haven tot een
maximale grens van 50 meter vanaf de bestaande kademuur. 0-25 meter in de haven moet materieel op
afspraak snel kunnen worden verplaatst en van 25 tot 50 meter dient het materieel binnen vier uur te
kunnen worden verwijderd.
De terreintekeningen bewijzen het feit dat deze grenzen niet worden overschreden. De uitvoeringsmethode
staat boven zijn eigen werkterrein opgesteld.

3.

Waarborgen van een veilige werksituatie.
Er zijn voorwaarden gesteld aan; de minimale afstand tussen het springen en het hulpmaterieel, stilstand
van de werkzaamheden tijdens het verplaatsen van het hulpmaterieel, constante controle over de
ingebrachte springstoffen en de positiebepaling aan de hand van GPS op het boorgrid op basis van een
echoscan van de bestaande situatie (ligging van de kademuur) tegen het in de haven vallen van het
materieel. Daarnaast is een veiligheidplan opgesteld om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen. Deze is
in bijlage VI bijgevoegd. De basis voor het waarborgen van een veilige werksituatie is gelegd.

4.

Onafhankelijk werken van de fluctuerende waterstanden. De te kiezen uitvoeringsmethode moet kunnen
functioneren in de condities waarbij een verschil in waterhoogte van 3,93 meter aanwezig kan zijn.
Daarnaast dient de uitvoeringsmethode te kunnen functioneren met een waterhoogte van minimaal -1,57
meter onder NAP en een hoogte van 2,36 meter boven NAP.
Het ontworpen hulpmaterieel om de verplaatsingen over het boorgrid te verwezenlijken is ontworpen met
een vaste hoogtemaat. De waterstanden hebben geen invloed op de uit te voeren werkzaamheden voor het
boren van de gaten en het aanbrengen van de springstoffen.

5.

De onder water liggende gewapende betonconstructie wordt gesloopt door deze volledig te springen.
De betonconstructie wordt volledig gesprongen. De sloopmethode is zo opgesteld dat deze een volledig
bereik heeft over het constructiedeel. Voor de zaken waar deze in eerste instantie geen bereik had, zijn
aanpassingen gedaan of voorzieningen getroffen.

Er is te concluderen dat aan alle randvoorwaarden kan worden voldaan!
Wensen
1. Toepassen van het springen op minimaal één (deel)object in verband met de aanbieding naar het
Havenbedrijf (opdrachtgever).
Zie randvoorwaarde 5, de betonconstructie wordt volledig gesloopt door deze te springen.
2.

De uitvoeringsmethode financieel aantrekkelijker maken. Het aangeboden springwerk is een dure maar
effectieve variant.
De totale kostenraming van de ontwikkelde uitvoeringsmethode valt binnen het beschikbare budget.

3.

Productie aanhouden van minimaal één ‘moot’ (deel kademuur van 44,7 meter lang) per week.
In totaal is een periode van 22 weken in de planning aangehouden om de werkzaamheden in te
verwezenlijken. De productie is gebaseerd op het met 2 boorstellingen, 5 dagen per week 12 uur te werken
(waarvan 9 uur booreffectief) en om met een minimaal verschil van 2 dagen 1 keer per week één moot te
springen. De productie is gebaseerd op één moot per week.
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4.

Het naar optimale resultaten verwijderen van de kademuur. Hierbij te denken aan de best hanteerbare staat
waarin het materiaal vrij kan komen, maar ook de mogelijk economisch voordelige situatie van het vrij te
komen materiaal in EMVI-punten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) of in geld (euro’s).
De wens van de traditionele sloper die het betonstaalmengsel gaat afvoeren is meegenomen in de
optimalisering van het boorgrid. Het belangrijkste is dat het beton voldoende gefragmenteerd wordt van de
het wapeningsstaal en dat de brokstukken niet kleiner zijn dan 500x500x500 mm en niet groter zijn dan een
inhoud van 5 m³.

5.

Een werkvolgorde te hanteren in de lengte van de kademuur. Dit om de voortgang van het werk zo optimaal
mogelijk te houden.
De werkvolgorde is aangepast naar het volledig in de lengterichting afwerken van de kademuur.

De eindoplossing kan voldoen aan alle gestelde wensen.

5.1.2 Doelstelling
Om een oplossing voor het probleem te vinden is de doelstelling “Het ontwikkelen van een uitvoeringsplan om
de sloop van de bestaande kademuur van het project Verbreding Monding Amazonehaven vóór de contractuele
(uiterlijke) opleverdatum en binnen budget te verwezenlijken.”geformuleerd.
Er kan worden geconcludeerd dat de doelstelling van het afstudeeronderzoek is behaald en er een oplossing voor
het probleem is ontwikkeld. Onderstaand zijn de drie onderstreepte aspecten voorzien van een argumentatie
voor het behalen van de doelstelling.
Uitvoeringsplan
Er is een uitvoeringsplan ontwikkeld die een passende oplossing biedt om de gewapende betonconstructie
binnen de gestelde randvoorwaarden en wensen te voorzien van springstoffen om deze volledig te kunnen
springen.
Contractuele opleverdatum
De planning is aangehouden zoals die is aangeboden. Het beschikbare tijdsbestek om de betonnen constructie te
springen heeft een duur van 22 weken, startende in week 5-2013 en eindigt in week 26-2013. Ervan uitgaande
dat de overige activiteiten van de sloop geen vertraging op doen, wordt de contractuele opleverdatum op basis
van de berekende producties gehaald.
Monte Carlo Simulatie
Om een beeld te krijgen van de kans van slagen is een Monte Carlo Simulatie uitgevoerd op de planning. Het
doel van een Monte Carlo Simulatie is dat de opgestelde planning wordt getoetst op de robuustheid. Het geeft de
kans weer van het volgens planning verlopen van de activiteiten, inclusief doorlooptijden, risico’s en te treffen
maatregelen. BESIX gebruikt dergelijke methoden vaak bij tenders en werken in uitvoering. In bijlage VIII is
een uitgebreid verslag van de Monte Carlo Simulatie bijgevoegd. Er is gebruik gemaakt van de software
‘Primavera’ en ‘Primavera Risk Analysis’ van Primaned.
Om de planning te kunnen simuleren is aan de duur van de activiteiten input gekoppeld, namelijk; de
doorlooptijden van de activiteiten aan de hand van de leercurve van Wright [23], de top 10 belangrijkste risico’s
uit het risicodossier en de te treffen maatregelen om de kans van optreden van de top 10 risico’s te verkleinen.
Om de betrouwbaarheid van de simulatie te verhogen is de planning 1000 keer doorgerekend. De grenswaarde
van een kans van 85% of meer wordt aangehouden als aannemelijk.
Op basis van de planning van de ontwikkelde sloopmethode en de gekoppelde input is een kans van 26%
berekend op het halen van de geplande einddatum op 26 juni 2013. Tevens is met een kans van 85% de
einddatum 22 juli 2013 berekend. Dit is in totaal 3,5 week later.
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Op basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat het treffen van maatregelen wanneer nodig
noodzakelijk is om de geplande einddatum te halen. Om deze reden is een tweede simulatie uitgevoerd.
Als maatregel voor het mogelijk uitlopen van activiteiten is aangenomen om bij het niet halen van de geplande
weekproductie van één moot, op zaterdag door te werken. Uitgaande van de meest ongunstige situatie waarbij
op alle zaterdagen wordt gewerkt is met een kans van 85 % berekend op 7 juni 2013 klaar te zijn. Dit is 3 weken
eerder dan gepland. Met een kans van 100% is aangegeven op 18 juni de werkzaamheden te hebben afgerond.
Er kan worden geconcludeerd dat de geplande einddatum, met invloeden van doorlooptijden, risico’s en te
treffen maatregelen op de risico’s, met een kans van 85% in de periode van 7 juni tot 22 juli in het jaar 2013
valt. Het is zeer waarschijnlijk dat de geplande einddatum wordt gehaald.
Binnen budget
In onderstaande tabel is aan de hand van de geraamde kosten en een inschatting van de restwaarde een totale
kostprijs van €738.632,97 berekend.

Kostenplan totaal
Aangepaste werkvolgorde
Aangepaste uitvoeringsmethode

€
€

€
88,255.31
550,605.50

Totaal
20% onvoorzien/marge
Totaal incl. Marge
Restwaarde materiaal
Oud ijzer staalconstructie (€0,15/kg)
Rupsen (70 ton oud ijzer)
Materieel

€
€
€
Totaal restwaarde
Totaal incl. restwaarde

Bedrag opgenomen in aanbieding t.b.v. bouw caisson
Totaal incl. restwaarde
Besparing (incl. restwaarde materiaal)

€
€
€

638,860.81
127,772.16
766,632.97

€
€

28,000.00
738,632.97

+

7,500.00
10,500.00
10,000.00

€ 1,000,000.00
€ 738,632.97
€ 261,367.03

-

-

Het bedrag dat in de aanbieding is opgenomen voor puur en alleen de bouw van het caisson is aangehouden op
€1.000.000,- euro. Deze aanname is gedaan in verband met geheimhouding van het exacte bedrag dat is
opgenomen in de begroting. Over het beschikbare budget is een af te trekken post ‘optimalisaties’ als target aan
de projectleider gesteld. Deze worden door de aanname van €1.000.000,- euro niet meer meegerekend, echter
wanneer uit wordt gegaan van het werkelijke budget inclusief de post ‘optimalisaties’ valt deze oplossing nog
steeds binnen budget.
Wanneer de geraamde kostprijs van het in de aanbieding opgenomen bedrag wordt afgetrokken, komt dit neer
op een forse besparing van €261.367,03. Met het indicatieve bedrag van €1.000.000,- euro wordt aangetoond dat
deze oplossing goedkoper is dan het budget in de begroting. De besparing is echter niet de werkelijke besparing.
De conclusie luidt dat de ontwikkelde oplossing met een ruim bereik binnen budget ligt.
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5.2

Aanbevelingen

De kracht van de oplossing zit in het feit dat verschillende onderdelen van de oplossing gebaseerd zijn op
bestaande methoden en technieken en daardoor onderling weinig risico dragen. Echter ben ik ook van mening
dat de oplossing een bepaald risico draagt doordat deze nieuw is en geen ervaringen in het verleden zijn
opgedaan met de sloop van een dergelijke constructie als deze kademuur. Om deze reden is het aan te bevelen
verschillende proeven uit te voeren, alsvorens de werkzaamheden te starten. Ditzelfde geldt voor het ontworpen
materieel, deze zijn niet in de praktijk getoetst.
De staalconstructie van het hulpmaterieel is weliswaar door een constructeur uitgewerkt, maar bestaat nog
steeds uit een indicatieve berekening. Hiernaast is in dit ontwerp nog geen rekening gehouden met de positie
van de casings ten opzichte van het boorgrid. De opzet van de constructie is er een die kan worden aangenomen
als basis, maar dient op alle mogelijke fronten te worden geëngineerd. Hierbij dienen ook berekeningen te
worden uitgevoerd aan de hand van verschillende opstellingen van de boorapparaten, vanwege het grote eigen
gewicht van dit materieel dienen de belastingen op alle wijzen te worden afgedragen op het onderstel.
In het uitvoeringsconcept is per deelobject van de kademuur een uitvoeringsmethode voor de sloop
aangenomen. De onderlinge relaties tussen deze methoden zijn niet onderzocht. Voordat gestart wordt met de
sloop dienen de onderlinge relaties en gevolgen van de werkzaamheden bekend te zijn. Dan kan een
weloverwogen keuze worden gemaakt. Tevens is geen onderzoek uitgevoerd naar mogelijke optimalisaties voor
de sloop van de overige objecten. Door alle objecten te optimaliseren is mijn verwachting dat een grote winst
kan worden behaald, al is het alleen al wanneer de uitvoering daardoor een kleiner risico profiel kent waardoor
meer zekerheid en vertrouwen wordt gegenereerd dat een bepaalde oplossing werkt.
Tijdens de onderzoeksfase is bij het berekenen van de waterstanden tegen het probleem aangelopen dat er geen
onderzoeksmodel bestaat voor het berekenen van de totale waterhoogte in het geval de scheepsgolf maatgevend
is ten opzichte van de windgolf. Zowel het KNMI als Rijkswaterstaat heeft dit probleem erkend. Hierdoor is een
aanname gedaan aan de hand van de situatie waarbij een windgolf maatgevend is. Voor een exacte berekening
van de waterstanden dient onderzoek te worden uitgevoerd naar een passend onderzoeksmodel.

5.3

Evaluatie afstuderen

Het afstuderen is een zeer bijzonder traject geweest. De uniekheid van het onderwerp zorgde voor een
interessant, uitdagend en vooral leerzaam proces. Daarnaast is de grens opgezocht van het bereik van de
mastertrack Construction Technology, ofwel Uitvoeringstechniek. In tegenstelling tot het gebruikelijke
vraagstuk binnen uitvoeringstechniek ‘Hoe maak je dat?’, staat in dit onderzoek de vraag ‘Hoe maak je dat
kapot?’ centraal. Een vraag waarbij de opzet van het afstuderen volledig overeenkomt met het afstudeertraject
en wijze van het op wetenschappelijke wijze uitvoeren van een onderzoek, maar vanuit een andere invalshoek.
Tevens is de achtergrond van het project niet bouwkundig maar waterbouwkundig, wat de nodige extra
verdiepingen als bagage met zich mee heeft gebracht. De zware constructie van de kademuur is vergelijkbaar
met de fundering van superhoogbouw of wellicht zelfs ultra hoogbouw. Daarnaast heeft de omgeving, waarin de
constructie zich verkeert, voor een extra moeilijkheidsgraad gezorgd. Al om al is het een bijzonder en uniek,
maar vooral leerzaam traject geweest.
Het was een individueel project en heeft zijn ups en downs gekend. Voornamelijk de onbekende factor aan
beschikbaarheid van informatie heeft tot de nodige (tijdelijke) stilstanden geleid. Maar dit zorgde er ook voor
dat de kennis van collega’s werd geraadpleegd, zij zorgden voor nieuwe invalshoeken. Het feit dat de
bouwcombinatie geïnteresseerd is in het eindresultaat heeft een goed gevoel gegeven en de drang vergroot om
een passende oplossing te ontwikkelen.
Gezien het totale verloop van het afstuderen, de uitdaging en complexiteit van het onderwerp en de opgedane
ervaringen binnen het gastbedrijf BESIX Nederland ben ik zeer tevreden over het eindresultaat. Het totale
plaatje heeft mij tijdens het gehele afstudeertraject weten te motiveren en mijn interesse weten te vergroten.
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Software
1.

DIPRO+
Met behulp van dit computerprogramma kunnen belastingen (golven en stroming) door scheepvaart op
vaarwegen berekend worden. DIPRO+ is de opvolger van het programma DIPRO, dat staat voor DI
mensioning PRO tections. Het programma is bedoeld als hulpmiddel in de praktijk voor ontwerp,
beheer en onderhoud van vaarwegen en de oeververdedigingen daarlangs.

2.

Primavera P6
Planningssoftware van Primaned.

3.

Primavera Risk Analysis
Software van Primaned. Uitvoering van een Monte Carlo Simulatie om de robuustheid van de planning
te toetsen.
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