HollandsGlorie:
190 tonstaal
overIJsselmeer
De aanleg van de derde voedingsleiding voor drinkwatertoevoer op
het Amsterdamse Uburg is geen
gemakkelijke klus.Twee gestuurde
boringen met een 350-tons
boormachine en een spectaculair
transport over het IJsselmeer maken
van de aanleg een voor Nederland
unieke operatie. De combinatie Dura
Vermeer - Streicher v.o.f.tekent voor
de 2,8 kilometer lange'uitdaging'
van Diemen naar het nieuwe
Amsterdamse stadsdeel.

L

eidingtechnisch moet hetprojecteind
januariafzijn.Danzitookdederde
fasevandeaanleg-eenreguliere
verbindingtussendeeerstetwee boringen
-erop.Dielaatsteklusisvaneenkinderlijke
eenvoudvergelekenbijwatdecombinatie
bijdeaanlegvandeeerstetweegedeeltenin
deafgelopenwekenallemaalmoestziente
overwinnen.Doordeeisvanopdrachtgever
Waternet,datdeaanlegdiendetegeschieden
indeeerstepleistocenezandlaag,moesten
tweegestuurdeboringen(eenvan650meter
eneenvan1.200meter)wordenverrichtopeen
dieptevanzo'n35meter.

Het'vertrek'vandeleidinguitAlmere.

Deboringvan650metergaatonder de
spoorlijn Diemen-WeespendeA1door.Op
zichaleenknapstaaltjevakmanschap,maar
datwordt ruimschoots overtroffen door
deeersteboring waarvoor verschillende
logistiekeentechnischeoplossingen moesten
worden bedacht.Daarbijdiende 190tonstaal
teworden vervoerdenaangebracht.Omdat
eengestuurde boring vande Overdiemerpolder richtingUburgterisicovolwas,moest
deomgekeerdewegwordenbewandeld.
Endaarmee stonddecombinatie meteen
voor deeersteuitdaging.De1.200meter
langestreng,bestaande uit87stalen buizen
met eendiktevan8millimeter eneen
doorsnede van600 millimeter, waste groot
om ter plekkeop Uburg inelkaar tezetten.
Deleiding kon uiteindelijk gemonteerd
worden inAlmere,opeen 1.600 meter lange,
doodlopende dijk die ineigendom isvan
Rijkswaterstaat.

Intussenwerd het 1.200meter langetracé,
dat onder het Amsterdam-Rijnkanaal en
watergang DeDiemloopt, voorgeboord
door een 17centimeter dikke boorbuis.
Het gat werdvervolgens door drie ruimers
vergroot tot degewenste doorsnede en met
eenbenthonietmengsel instandgehouden.
Uiteindelijk bleek precisiewerk tezijn
verricht:de boor wasop eenmeter van het
geplande uittredepunt uitgekomen.
InAlmerewasdestreng inmiddels klaar,
waarna eenonvervalst stukje Hollands Glorie
volgde.Op7september werd de 1.200meter
langepijpvanAlmere,over het IJsselmeer,
naar hetoostelijk deelvanUburgvervoerd.
Vier sleepboten plustwee begeleidingsboten vanRijkswaterstaat zorgdenvoor de
twee uur durende,en uiteindelijk veilige,
overtocht vande 190ton staalover 14
kilometer water.Hetgrootste transport ooit
over het IJsselmeer.Endat onder de niet
meest optimale weersomstandigheden. Maar
allesverliepvolgens planning.

De'aankomst'vandedrinkwaterleidinguithetIJsselmeer.

Op Uburgwerddestrengviaeengeleidingsconstructie bestaande uit 42houten palen
aan land gebracht. Door de onverwacht
ongunstige wind ging dat viaeen zijkant
vandegeleiding.Daarnaast wasereen sleuf
gegraven om destrengzo'soepel'mogelijk
uit hetwater te halen envervolgens nog
500meter over land naar het intredepunt te
vervoeren,zodanig dat hetverkeer op Uburg
er nauwelijks hinder vanondervond.

Honderdmeter peruur
Degestuurde boring behoort tot de langste
die inNederland werdverricht.Vanuit
deOverdiemerpolder werddewaterleidingbuis intwaalf uurtijd -met een tempo
vanhonderd meter per uurdus-de grond
ingetrokken.Daarbij maakte men gebruik
vanéénvandezwaarste machines van
Europa,dezogeheten boorrig dievoor het
eerst inNederland werd ingezet.
Met dank aan Pieter van Poelje (Dura
Vermeer).
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