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TIENTALLEN BEDRIJVEN WERKEN
AAN PROJECT DE GROENE BOOG

PROJECT:
DE GROENE BOOG: AANLEG VAN ELF KILOMETER
RIJKSWEG TUSSEN DE A16 EN DE A13 TEN NOORDEN
VAN ROTTERDAM. GEPLANDE OPLEVERING IN 2025.
HUIDIGE KOSTENRAMING: 1,7 MILJARD EURO
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OPDRACHTGEVER:
Rijkwaterstaat

AANNEMERS:
Bouwcombinatie De Groene Boog, bestaande uit
Besix, Dura Vermeer, Van Oord en de TBI-bedrijven
Mobilis en Croonwolter&dros

PROFILEREN - ONDERNEMEN MET VAKTECHNIEK

Eén van de grootste
infrastructuurprojecten die
momenteel in uitvoering is, is de
aanleg van de A16 Rotterdam,
tussen de A16 en de A13. Onder
leiding van bouwconsortium De
Groene Boog zijn hier tientallen
combinaties van cumelabedrijven
aan het werk. Alleen al in
deelgebied 2 vervoeren zij
750.000 kubieke meter grond.
Heen en terug.

WERKZAAMHEDEN DEELPROJECT 2:

HOOFDUITVOERDER KEES SCHOON:

Aanleg Rottermerentunnel,
aanbrengen talud en afdekking in
Bergse Bos, omleggen wegen en
paden voor aanleg, terugbrengen
oude situatie

“Als hoofduitvoerder ben ik de schakel
tussen binnen en buiten. We werken met
een grote ploeg mensen van verschillende
bedrijven die van binnen en van buiten
komen. Die moeten het met elkaar doen.”
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‘VAN ONDERAANNEMERS
VERWACHTEN WE
DAT ZIJ REGELEN
DAT HET MATERIEEL
DAT NODIG IS OOK
BESCHIKBAAR IS’

‘ELKE ONNODIGE RIT
KOST GELD, DUS DIE
PROBEER JE ALTIJD
TE VOORKOMEN’
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Eén van de minst zichtbare delen van de nieuwe
verbinding tussen de A16 bij het Terbregseplein
en de A13 bij luchthaven Rotterdam is de Rottemerentunnel. Alleen bestemmingsverkeer en
bezoekers van het recreatiegebied Lage Bergse
Bos zien wat hier gebeurt. Toch is dit het meest
uitdagende deel van het project, vindt hoofduitvoerder Kees Schoon die via Van Oord werkzaam
is bij de Groene Boog. Hier komt een 2235 meter
lange tunnel die onder de Rotte doorgaat en half
verdiept door het Lage Bergse Bos gaat. Het betekent 750.000 kubieke meter grond uitgraven
en naar verschillende depots rijden.
De hele tunnel is opgedeeld in meer dan 30 natte
bouwkuipen, waarbij er van twee kanten naar elkaar toe wordt gewerkt. Allereerst worden er
damwanden aangebracht, waarna de palen worden geboord en het ontgraven begint. Inmiddels
zitten daarvoor alle 8847 palen in de grond. Voor
al het infrawerk is het team van Kees Schoon verantwoordelijk. Dat zorgt voor een vlakke bodem
in de kuip, waarna de bouwtechnische ploeg kan
starten met het aanleggen van de betonnen vloer
en daarna met het bouwen van de wand en het
tunneldak. Als dat klaar is, mogen de inframannen weer beginnen met het aanvullen van de
tunnelwand. Na de verdichting wordt de damwand getrokken en begint het voorbelasten van
de strook naast de tunnel.
De grond die weer wordt gebruikt om de tunnel
aan te vullen, ligt zoveel mogelijk in de depots
vlakbij de tunnel. Voor Schoon is dit volstrekt logisch. “Tegenwoordig heeft iedereen het over
CO2 en zo min mogelijk transportbewegingen,
maar daar waren we altijd wel mee bezig, want
efficiënt werken betekent ook dat je de kosten zo
laag mogelijk houdt. Om aan een project wat
over te houden, ben je daar natuurlijk altijd mee
bezig, elke onnodige rit kost geld en CO2.”
Bij dit project is wel meer dan anders gekeken
naar de mogelijkheid om de vrijkomende grond
zoveel mogelijk in het eigen project te verwerken. Voor de vrijkomende grond zal dat volgens
Schoon lukken. Dat heeft ook te maken met de
landtunnel, die ongeveer twee meter boven het
maaiveld uitkomt. “Daar komt een laag grond
van één meter bovenop en vanaf de zijkanten
komt er een glooiend talud”, vertelt hij. Alleen
voor de andere bovengrondse tracédelen, is vier
miljoen kubieke meter zand aangevoerd.
Voor het transport van de grond, kiest Schoon eigenlijk alleen voor dumpers en vrachtwagens.
“Dumpers zijn veel meer geschikt dan trekkers en
kippers, omdat ze sneller en wendbaarder zijn. Met
de dumpers rijden we alle grond weg die dichtbij in
depot gaat. Vrachtwagens zetten we in voor de

grond die naar een ander deelgebied gaat. Deze
gaan vooral over de weg, dus dan is een vrachtwagen het meest geschikt.”
Voor al die transporten, het wegzetten in depot
en al het grondwerk worden in het project tientallen cumelabedrijven ingehuurd. Verantwoordelijk
daarvoor zijn een aantal bedrijven waarmee vaste
afspraken zijn gemaakt. Zo is Van Andel de vaste
partner voor het dumperwerk. Eén van de andere
bedrijven die veel werk regelt, is Anker uit Nieuwerkerk. Dat regelt de kranen die nodig zijn en
zoekt bedrijven en mensen om al het ondersteunende werk te doen. “Bedrijven die als onderaannemer optreden, moeten ons echt ontzorgen.
Daarvan verwachten we dat zij regelen dat het
materieel dat nodig is, ook beschikbaar is.”
Dagelijks zijn daardoor tientallen bedrijven op het
terrein aan het werk. Dat blijkt wel bij een korte
bezichtiging op een deel van het traject. Er rijden
dumpers van Damsteegt, de zuigauto van Tuytel is
bezig, een kraan van Boudewijn de Vos doet kleine
klussen, Piet Vos staat in een depot en Van der
Spek rijdt grout. In totaal zijn er volgens Schoon
dagelijks alleen al in dit deeltraject ongeveer veertig ingehuurde mensen en machines aan het
werk. Door de vaste afspraken merkt Schoon nog
weinig van het personeelsgebrek in de sector. “Bedrijven waarmee we afspraken hebben, weten dat
ze moeten zorgen dat ze onze vragen invullen.”
Veel lastiger is het om voldoende goede machinisten te krijgen op het specialistische onderwaterwerk. “Daar wil je echt machinisten voor die
minimaal een acht voor het werk scoren. Bij dit
werk moet je echt met beleid te werk gaan.”
Hoewel bijna elke rit met grond wordt vastgelegd,
wordt daar in de planning nog weinig gebruik van
gemaakt. “Het is belangrijk omdat we zo alle
grondstromen in beeld hebben. Misschien zouden we er meer mee kunnen doen, maar uiteindelijk loopt het werk altijd anders dan je denkt.
Zeker bij dit soort werk, waarbij je om palen moet
graven, door verschillende grondlagen gaat en
niet weet wat je tegenkomt. Het zijn dus de uitvoerder en de machinist die dit bepalen. Staat hij
te lang stil, dan moet er een dumper of vrachtwagen bij, staat de vrachtwagen of dumper te veel
stil, dan kan er één weg. Je zoekt altijd naar het zo
effectief mogelijk uitvoeren van het werk.”
Voor Schoon is het werk inmiddels op de helft nu
de laatste kuipen worden uitgegraven. Het eerste
tunneldeel is klaar en daar begint het aanvulwerk.
Daarna wordt de voorbelasting aangebracht, het
onderliggend wegennet definitief aangelegd en
tenslotte het bos opnieuw ingericht. Nog drie
jaar, dan gaat het verkeer ondergronds en ziet de
omgeving er niets meer van.
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1 VIJFTIEN BOUWKUIPEN
Per bouwkuip wordt het project aangepakt.
De eerste laag grond wordt nog gewoon
ontgraven. De laatste meters gebeuren
onder water.

2 DEPOT DICHTBIJ
De ontgraven grond wordt zo dicht mogelijk bij
het werk in depot gezet. Dit werk wordt vooral
door lokale cumelaondernemers gedaan.
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3 GRIJPERWERK
Het diepe ontgraven gebeurt met draadkranen
en grijpers om zo min mogelijk slibvorming
te krijgen en tot de juiste diepte te komen.
Vlak bij de Rotte gaat de bouwkuip tot
vijftien meter beneden NAP.

4 LIEVER DUMPERS
Van Oord geeft bij het grondtransport de
voorkeur aan transport per vrachtwagen of
dumper. Alleen voor kleinere hoeveelheden
en kleinere afstanden worden trekkers en
kippers ingezet.

5 EIGEN WATERWAGENS
Gedurende het hele werk is een eigen
waterwagen beschikbaar. In de winter wordt
deze ingezet om het tracé schoon te houden,
in de zomer om het stofvrij te houden.

6 KLEIN WERK
Per dag worden er veertig mensen al dan niet
samen met een machine ingehuurd. Van Oord
heeft alleen een aantal eigen grote machines op
het werk. Al het andere komt uit de omgeving.

7 IN DEPOT
Alle ontgraven grond blijft binnen het tracé.
Het ligt ongeveer twee jaar in depot en wordt
gemengd voordat het weer teruggaat naar
het tracé. Daar wordt het gebruikt voor de
afdekking van de tunnel en het aanvullen van
de bermen van de bovengrondse wegdelen.

8 ZUIGEN
Voor het afvoeren van het laatste puin
uit de bouwput wordt veelvuldig gebruik
gemaakt van zuigauto’s.
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