Iconische renovatie
heftorens Afsluitdijk
De Afsluitdijk is zonder twijfel een van de grootste wapenfeiten van de Nederlandse strijd tegen het water. In 1932 werd het laatste sluitgat, de Vlieter gesloten;
niet minder dan vijf jaar na de start van de aanleg van het ruim 32 kilometer lange kunstwerk. Dit jaar doet de dijk alweer 85 jaar trouwe dienst. Het is de hoogste tijd voor een grootscheepse onderhoudsbeurt, te beginnen met de in totaal
60 heftorens bij de spuisluizen aan beide zijden van de Afsluitdijk, bij het Friese
Kornwerderzand en het Noord-Hollandse Den Oever. Een logistieke en kwalitatieve uitdaging met een kunstzinnig randje.

C

asper van Bree is Technisch
Manager bij Rijkswaterstaat.
Hij was betrokken bij zowel de
aanbesteding als de uitvoering van de
renovatie van de heftorens, die eind
september jongstleden werd afgerond
door hoofdaannemer Mourik Groot-Ammers. Hij vertelt dat dit niet zomaar een
renovatie betrof. “De Stevin- en Lorentzsluizen, waar deze heftorens deel van
uitmaken, zijn een ontwerp van architect
Dirk Roosenburg en zijn verklaard tot
Rijksmonument. Het doel van de renovatie was niet alleen de torens constructief weer helemaal up-to-date te maken,
maar ook de waarde van de Afsluitdijk
als icoon voor de Nederlandse waterbouw, cultuur en innovatie te versterken.” In dat kader bedacht de befaamde
kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde een kunstzinnig concept, dat
van de heftorens een permanente ‘lichtpoort’ maakt. Maar daarvoor moesten
de torens eerst grondig worden opgeknapt.

DE RENOVATIE MOEST OOK DE WAARDE
VAN DE AFSLUITDIJK ALS ICOON VOOR DE
NEDERLANDSE WATERBOUW, CULTUUR EN
INNOVATIE VERSTERKEN

Betonreparatie en nieuwe
coating
Een van de belangrijkste problemen na
een kleine eeuw blootstelling aan weer
en wind, was de inmiddels behoorlijk
versleten coating die de betonnen zuilen van de heftorens moet beschermen
tegen de elementen. Die coating beslaat
nogal een oppervlakte. “Vijftienduizend
vierkante meter betonnen wand, om
precies te zijn”, zegt Dennis Meiring
van Mourik-dochter Vogel. “En dan nog
achttienhonderd vierkante meter daken van de torens en de bijbehorende
bedieningshuizen, plus honderdtwintig
stalen kappen.” De opdracht was drieledig: alle heftorens ‘kaal’ maken en daarbij zoveel mogelijk de originele plankenstructuur behouden, vervolgens het
beton inspecteren en eventuele schades repareren, en uiteindelijk de torens
opnieuw behandelen met een duurzame coating die bestand is tegen onder
meer het zoute klimaat.”

Vakmanschap
Het verwijderen van de oude coating
was een uitdaging op zich, zegt Dennis Meiring: “Met gritstralen zouden we
het oude beton beschadigen en dat zou
het aangezicht van de torens veranderen. Dat was dus geen optie. Daarom
hebben we de oude verflagen hand-
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matig met een schuurschijf verwijderd,
dit heet skimmen.” De omvang van dit
werk is op zichzelf al indrukwekkend
en vraagt om vakmanschap, stelt Casper van Bree: “De torens zijn gebouwd
in 1930 en toen hadden we nog niet de
betonkwaliteit die we nu hebben. Niet
iedereen kan dat zomaar herstellen.”
Een ander cruciaal punt, en een van de
belangrijkste redenen dat Rijkswaterstaat voor de aannemer Mourik koos,
was verkeershinder. Of liever gezegd:
het voorkómen ervan.

Verkeer en ‘hinderbeleving’
Casper van Bree: “De Afsluitdijk is een
notoir filepunt. Daarom hebben we in
de aanbesteding van verkeershinder
een EMVI-speerpunt gemaakt.” Traffic
& More, onderdeel van de Mourik-familie, maakte een verkeersplan waarin de
twee maal twee rijstroken op de dijk nagenoeg tijdens de hele renovatie open
konden blijven en waarin ook de ‘hinderbeleving’ voor automobilisten tot een
minimum werd beperkt. Projectmanager
Christian van Well van Mourik GrootAmmers licht toe: “Weggebruikers mogen niet afgeleid worden, want dat is
zeker op deze plaats gevaarlijk. Daarom hebben we rond de torens speciale steigers gebouwd en die als het ware
ingepakt, zodat onze werkzaamheden
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aan het zicht werden onttrokken.” In
plaats van traditionele krimpfolie hebben we gebruik gemaakt van polycarbonaat platen, die sterker zijn en bovendien °bestand tegen de wind die op het
IJsselmeer en de Waddenzee vrij spel
heeft. En gewaaid heeft het, herinnert
Christian van Well zich: “Windkracht 10
hebben we meerdere malen gemeten.”
Desondanks hoefde het werk slechts
één keer stilgelegd te worden. “Die dag
stormde het echt.”

Circulair en duurzaam, de visie en praktijk bij Mourik
De Nederlandse overheid heeft de ambitie om ons land in 2050 energieneutraal en volledig circulair te laten zijn. Dat is hard nodig. De huidige manier van werken heeft namelijk allerlei nadelige
gevolgen voor het milieu, de voorbeelden kennen we allemaal.
De klimaatproblematiek lijkt voor ons in Nederland soms misschien een ver-van-ons-bed-show.
Maar niets is minder waar. Het weer in Nederland is extremer geworden, en die ontwikkeling zet
zich door in de toekomst. Kan de Nederlandse infrastructuur dit wel aan? Mourik zet zich in om
infrastructuur klimaatbestendig te maken.
Hoe Mourik meewerkt aan een circulair en duurzaam Nederland:
Mourik is een familiebedrijf. Dat is een van de redenen waarom Mourik aandacht heeft voor de
komende generaties, hun toekomst en de wereld die we voor ze achterlaten. Een paar voorbeel-

CO2-beperking

den die laten zien hoe Mourik werkt aan een klimaatbestendig Nederland en een duurzame leef-

Een ander belangrijk EMVI-criterium in
deze aanbesteding was duurzaamheid,
zoals dat voor Rijkswaterstaat eigenlijk altijd een kernpunt is. Christian van
Well stelt dat het duurzaamheidsbeleid
van Mourik hier mooi op aansluit. “Denk
aan het scheiden van afvalstromen en
een gedegen CO2-plan.” Dat laatste
gaat onder meer over het minimaliseren
van de CO2-uitstoot op dit project. “Een
voorbeeld: in plaats van iedere dag op
en neer te rijden vanuit Groot-Ammers,
zat een deel van onze ploeg de hele
week in de kost in de directe omgeving.
Onze uitvoerder is met zijn hele gezin
zelfs voor zes maanden verhuisd naar
Friesland.” Een ander voorbeeld is dat,
in plaats van aggregaten te gebruiken,
alle installaties ‘gewoon’ op het lichtnet
werden aangesloten. Dat vergde nogal
wat regelwerk, “maar we hebben er heel
wat liters diesel mee bespaard. En dat
is een mooie bijdrage aan het beperken
van de CO2-uitstoot.”

omgeving.
•	Mourik gaat de strijd aan met het water om Nederland veilig te houden. Dit doen ze door de
dijken te versterken en waterwerken te renoveren, zoals ze dat ook al deden tijdens de

Geen afval in het milieu

Multidisciplinair werk

Een aantal keren kwam de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) op bezoek, wat ook iets zegt over het belang
van de Afsluitdijk voor de Nederlandse
infrastructuur. De Inspectie was zeer te
spreken over de manier waarop het milieu werd ontzien tijdens de renovatie.
In het bijzonder gold dat voor de dichte steigerconstructie en de bitumineuze bakken die Mourik eronder bouwde
om afval op te vangen. Het verwijderen
van de coating door middel van skimmen geeft op zichzelf al minder afval
dan water- of gritstralen. Stof, beton- en
cementdelen die toch nog vrijkwamen,
werden door deze constructie keurig opgevangen. Casper van Bree: “Op
deze manier komt er helemaal geen afval in het milieu.”

Een project als dit is multidisciplinair
en er zijn meerdere Mourik-bedrijven
bij betrokken: Bouman Arkel voor het
schilderwerk, Vogel voor de betonreparaties, Vogel Kathodische Bescherming
voor het voorbehandelen van de oppervlakten met skimmen en hogedrukwater, Traffic & More deed het verkeersmanagement en Mourik Groot-Ammers
de projectleiding. Casper van Bree vindt
dat een voordeel. “Vaak zien we constructies met hoofd- en onderaannemers die wel zo goed mogelijk samenwerken, maar je merkt toch het verschil
als die bedrijven echt bij dezelfde familie horen. Korte lijntjes, één aanspreekpunt en één gemeenschappelijk belang.
Voor een opdrachtgever is dat prettig
werken.”

het contract en de planning rond te krijgen. Normaal gesproken kost dat veel
meer tijd, maar het is ons gelukt doordat we er allemaal op dezelfde manier
pragmatisch in stonden.” Eenmaal gestart, is die instelling gebleven, onder
leiding van Christian van Well en zijn
counterpart bij Rijkswaterstaat: contractmanager Bart van der Roest. “We
hebben het van begin tot eind echt samen aangevlogen en we hebben altijd
hetzelfde doel voor ogen gehad: de klus
op tijd klaren, zonder concessies aan
kwaliteit.”

watersnoodramp in 1953. Bijna 65 jaar later werkt Mourik nog steeds aan veilige dijken. Begin
dit jaar won Mourik zelfs de Innovatieprijs op de InfraTech 2017 voor de innovatieve aanpak
van het dijkverbeteringsproject Kinderdijk-Schoonhoven. Een van de circulaire voorbeelden in
dit project is de toepassing van hergebruikt beton in samenwerking met een lokale betonproducent.
•	Mourik werkt aan een duurzame woon- en werkomgeving. Bij de renovatie van een onderhoudsbedrijf pasten ze 8.000 m2 witte dakbedekking toe, voor een beter binnenklimaat en
minder aircogebruik. In de gemeente Hilversum werkt Mourik bijvoorbeeld al jaren aan de verduurzaming van de leefomgeving. In de afgelopen jaren hebben medewerkers van Mourik bij
meerdere scholen dodehoeklessen gegeven in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
om kinderen bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Daarnaast is een aantal projecten gerealiseerd met CO2-reductie, zoals de RWZI Anna’s Hoeve te Hilversum. Op het
moment onderzoekt Mourik samen met de gemeente of ze op deze locatie duurzame energie
kunnen opwekken met behulp van zonnepanelen. Verder werken ze aan een betere luchtkwaliteit in Hilversum door daar de CityTree te testen. De CityTree is een innovatief kunstwerk met
mos dat fijnstof uit de lucht kan zuiveren.
•	Mourik werkt aan een slimme en duurzame infrastructuur door circulair te ondernemen. Een
mooi voorbeeld hiervan is de N272, waar op grote schaal biobased materialen zijn toegepast.
Dit zijn materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele
grondstoffen. Ook is er in dit project gewerkt met gerecyclede grondstoffen en CO2-reductie.
•	Mourik werkt aan slimme en duurzame mobiliteit door de bereikbaarheid van Nederland te

Samenwerking in snelkookpan

verbeteren, de levensduur van infrastructuur te verlengen, energie voor systemen volledig

Vanwege het storm- en spuiseizoen op
de Afsluitdijk moest het werk tussen 1
maart en 1 oktober worden uitgevoerd.
En dat legde een behoorlijke druk op de
planning, zegt Casper van Bree. “Mourik had na gunning van het werk feitelijk
maar een week of zes voor de voorbereiding. Zoiets lukt alleen maar als alle
neuzen in dezelfde richting staan.” Op
voorhand was men bij Rijkswaterstaat
nog best huiverig voor de planning, met
name omdat in dezelfde periode ook
nog een andere aannemer op de steigers moest om het door Daan Roosegaarde bedachte iconische effect aan te
brengen. “We hebben tot de startdatum
in maart heel snel moeten schakelen om

duurzaam op te wekken en de systemen op elkaar af te stemmen.
Biobased asfalt op de N272

Meer weten?
Kijk op www.mourik.com of volg de verrichtingen van de toekomstmakers van
Mourik op hun innovatieblog:
thefuture.mourik.com.
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