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ENORM KARWEI IN ARGENTIJNS DELTAGEBIED

Hollandse baggeraars
slaanverbindingover
RioParana
BoskalisenBallastNedamwerkeninArgentiniësamenaandebouwvaneen551 kilometerlandjevaste
oeververbindingtussenRosarioenVictoria,300kilometertennoordoostenvanBuenosAires. Het
enormebouwproject moeteenbelangrijkeschakelgaanvormenvoorzowellokaalalsinternationaal
wegtransport.Hetkostteingenieursheelwathoofdbrekens teberekenenhoehetrivier-enmoerasland
vandeParana-delta kanwordenontzienendestabiliteitvandeconstructiegegarandeerd.
"Jemoetje voorstellendatje tweemaal
deAfsluitdijk aanlegt,maardandwarsdoor
deOostvaarderplassen," verrek projectleider
Harry Hesselinginzijn kantoor aandeRio
Parana inRosario.Inderivierdelta spuitde
Nederlandse combinatie dijklichamenop
met eentotale lengtevan47kilometer.
Dertien bruggen overspannen deresterende
lengte van13kilometer.
Voorafgaand aanhetwerk was een
uitvoerige milieueffectreportage nodig.De
rivierafvoer wisselt sterkperseizoenmet
een maximaal debietvan57duizend
kubieke meterperseconde.Daarvangaar
ietsmeerdandehelft doordehoofdgeul,de
rest overhethoogwaterbed. Hetmaximale
waterstandsverschil isvijfmeter.DeHollandershebben hetverschilaandenlijve
ondervonden."Toenwehier tweejaargeledenaankwamen, stond hetwater vier meter
hogerdannu,alsgevolgvanElNino,"
verteltHesseling."Hetwaseengrote watervlakte.Daarna kregen wetemaken metde
grootste droogte indertigjaar. Inbeide
gevallen hebjeeenprobleem,je wordtof
doordehond gebeten ofdoordekat.Door
dedroogte moeten weveeldieper baggeren
omhetmaterieelopzijn plaats te krijgen.
Bijdehoge waterstand ishetzandmoeilijkertecontroleren".
Dedertienbruggenzijn gesitueerdop
plaatsen waardegrootstegeulendoorhet
gebiedlopen.Indehandelsstad Rosario,qua
omvangdederdestadvanArgentinië,zijn
bouwersbezigmetde kantwerkzaamheden
vooreenbrugoverdehoofdgeul.Debrug
wordt 3,3 kilometer lang,meteen490meter
langetuibrugoverdehoofdgeul. Demaximaledoorvaarhoogteishier57meter, want
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zeeschepenmeteendiepgangtot32voet
moetenkunnen passeren.Aandekantvan
Victoria,deoostzijdevanhetprojecr, is het
werkveelverder.Metdeautokostdereisnu
nogdrieuur,wantdemeest nabijgelegen
oeververbinding ligtop 180kilometer
stroomopwaarts.Meteenvliegtuigje ishet
landbouwstadje aandeandereoeverbereikbaarintwintigminuten.Devluchtgeefteen
goedbeeldvanhetgebied.Hethoogwaterbed
darzichachterdehoofdgeul uitstrekt bestaat
uiteilandjes, moeraslandentalrijke ondiepe
geulendiezichgeregeldverplaatsen.Opzo'n
derrigkilometer vanRosariodoemende
eerstebetonnen kolommen op.Vlakbij
baggertcutterzuiger Haarlem vanBallast
Nedamhettoegangskanaal voordebouwers
vandebruggen.Erachterstrektzicheen
langgerekr lint vanzandenbetonuit.

DertienbruggenoverspannendeArgentijnsedelta.

Waterstanden
Aandewaterstanden veranderrals
gevolgvandeaanlegvandeverbinding
weinig.Volgensdeschattingen vandeingenieurszaldirecr bovenstrooms vanhet
kunstwerk ophethoogwaterbed dewaterstand 20tot25 cmhogerzijn dannu.Inde
hoofdrivier gaathetomslechtsenkelecentimeters.Deindeloopdereeuwen ontstane
structuur vanwaterstromen enzandis
nauwkeurig inkaartgebracht voorafgaand
aanhetproject. Omdat heteendesign-andconstruct project betreft moeten Boskalisen
BallastNedam daarzelfzorg voordragen.
Ingenieursbureau Hydronamicvan
Boskalisneemt dieklusvoorzijn rekening.
Doorboringen ensonderingen zijn eerstde
consolidatie-eigenschappen vandegrond
bekeken."Wehebben voorafaleengroot
aantalboringen verricht,"verteltgeotechnisch ingenieur Marinus Pool."Daaruit
bleekdatdeverschillen indegrondsamenstellingenorm zijn.Devorm vandedelta
ligt redelijk vast.Doorplaatsen vanbruggen
voorkomjedater stroomverschillen
ontstaan diebedteigend kunnen zijn voor
de oeververbinding".
Met behulp vanStandard Penetration
Testensonderingen,dieworden uitgevoerd
vanafeenspeciaalgebouwd grondonderzoeksponton,zijn ookdeplaatsen inkaart
gebrachr waargrotehoeveelheden vanhet
optespuiten zand tevinden zijn.Ook
tijdens hetwerkworden metingen gedaan
engrondmonstetsgenomen.Ondanks alle
onderzoek moetHydronamic ookeencorrelatiestudie uitvoeren:dehoofdaannemer is

metsonderingstechniek niet bekend.Ophet
werkwandelen verderdrie technici ronddie
devorderingen met behulp van satelietnavigatie indegaten houden.
Deresultaten vandemetingen worden
directdoorgestuurd naarRosariovoor
analyse.Degeanalyseerdegegevens zijn
binnen eenpaar uur terugophet werkin
Victoria,zodat razendsnel kan wordengereageerd oponverwachte situaties.Deapparatuur dragen zeophun rugmee.Hesseling:
"Erkomtgeenwaterpas meer aantepas. We
profiteren nu vandeapparatuur dietien
jaar geleden alleen nogmaarwerd gebruikt
voordebommencampagne opBagdad".
Ookdesedimentverspreiding ende
vertroebelingvanhetwater worden voortdurend bijgehouden. De zettingsgrafieken
tonen verzakkingen dievariëren van60tot
120centimeter. "Problemen levertdat niet
op,"volgensPool."Jemoetergewoon
voldoendezand opbrengen".

Vertroebeling
VanafdebasisvanBallast/Boskalis in
Victoriavarenmotorbootjes afen aandoor
het inmiddels 23kilometer langeservicekanaaldatdeHaarlem langs hetwerk heeft
gebaggerd.Deangst vanvissersdatde
vertroebeling vanhet water endeverstoring
door het werk hun broodwinning ingevaar
zalbrengen,lijkt ongegrond.Vissen springen linksenrechtswegvanhet opspattende
boegwater,visarenden loeren vanafde kant
opprooi."Erzitzoveelvis,dat wezegeregeld indebuizen hebben,"vertelt 'workmanager'DirkvanRijendam. "Eenhond pikt
zeopvan het stort enbrengt zenaar de
kraanmachinisten dieweindienst hebben".
De35Nedetlanders en 165Argentijnen
werkendagen nachtdoor,in ploegendienst.

Diepeputten langshet kanaalgevende
plaatsen aan waardeZuiderclip(Boskalis]
zand heefr opgediept omop tespuiten opde
terraplanes (grondplateaus),diede bruggen
met elkaar verbinden.Wanneer een brug
klaar is,wordtdebekisting metzwaar materieelover het terraplanegebracht omde
volgende brugverbinding teverplaatsen.De
hoofdaannemer, eenconsortium vande
Italiaansebedrijven Impregilio enTechint,
hetDuitseHochtiefen deArgentijnse
bedrijven SidecoenBenitoRoggio hebben
eensimpele,maar effectieve bouwmethode
bedacht.Nadat debetonnen kolommen van
debrugzijn gestorr wordt ereen enorme
stalen constructie met eenglijbekisting op
gemonteerd. Dierijdt alseen langzame trein
overdebrugkolommen heen.Het beton
wordt met vrachtwagens overdeversaangelegdewegopdedam aangevoerd.
Eenpaar kilometer achter de brug
kondigt eenzwartefontein de aanwezigheid
vandeZuiderclip aan.Dezuiger,dieper uur
1750kubiekemetergrond kan verwerken,
baggerteetstdezachtekleilagen wegdiede
zandmassa eronder bedekken.Daarna wordt
hetzand ophet terraplanegespoten.In
totaalverwijderen dezuigerselfmiljoen
kubiekemeter klei.
Voordevorming vande dijklichamen,
dieeenkruinbreedte hebben van vijftien
meter, wordt ruim 25miljoen kubieke
mererzand opgesporen.Nogeens vijf
miljoen kubiekemerer ontgraving isnodig
voorhetmakenvandebouwputten en het
toegangskanaal.Dedikte vanhet zandpakketbrengrdetweebaans autowegdieoverde
oeververbinding wordt aangelegd opacht
meterbovenhetbestaande maaiveld.Bijde

DeHollandsebaggeraarsspuitendijklichamenopmeteentotalelengtevan47km.

landhoofden moetzelfs twaalfmeter zand
worden opgebracht.Metkleiwordteen
tijdelijke bescherminggevormd voor het
opgespoten zand.
Deautomobilist zaleengroot deelvan
dekosten-350miljoen dollar -moeten gaan
betalen.Het aannemersconsortium denkt
dekomende 25jaar door tolheffing 120
miljoen dollar tetug teverdienen,derest
wordt betaald door deArgentijnse
regering, f
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Alternatieve
materialen in de
waterbouw
Hetgebruik vanalternatievematerialen in de
waterbouw iseenbelangrijkemaatregel om
duurzaam bouwengestalte tegeven.Ditwerd
totnutoe belemmerddoordatmateriaaleisen
dieuitgaan vandeJunctievanhetmateriaal
ontbraken.CURheeftnu,samenmetRijkswaterstaat, eensystematiekontwikkeld waaruit
materiaaleisen tijdenshetontwerpkunnen
wordenontwikkeld.
Dezemethode,aangeduid met 'structuur ineisen',isgeschiktomtetoetsenof
eenalternatiefmateriaalgeschikt isvoor
nieuwe toepassingen.Daarbij ishet belangrijk datdeontwerpet opeen efficiënte
manier gebruik maakt vanetvaringen met
diverse materialen inverschillende roepassingen.Daartoekunnenzij een stappenplan
doorlopen dat in het rapport 'Functionele
eisenvooralternatieve steenachtige materialen indewaterbouw' wordt behandeld.
Hiermeekunnen uiteindelijk bestekeisen
worden opgesteld voordealternatieve materialen.
Het stappenplan istoegelicht aande
hand vanhet projecr 'Ventjagersplaat' in het
Haringvliet, waarbij metselwetkgranulaatis
toegevoegd indekern vaneendam.Deze
dam isaangelegd met storrsteen in plaats
van het meergebruikelijke breuksteen.
Hetrapport'Functioneleeisenvooralternatieve
steenachtigematerialenindewaterbouw
(CUR/RWS-rapportzooo-})kanbesteldworden
door45guldenovertemakenopPostbankrekening544328t.n.v.deCURinGouda, onder
vermeldingvanhetrapportnummer, f
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