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Snelle bouwmethode met
gegolfd stalen constructies
De nieuwe duiker van de N206 Noordwijk-Vogelenzang kon snel gebouwd worden door een boogconstructie van gegolfd staal. Daarbij
is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp van een betonnen brug.
De duiker maakt onderdeel uit van het ‘Grootschalig onderhoud N206d Noordwijk-Vogelenzang’.
Het gehele werk omvatte het vervangen van de
deklaag, onderhoud aan tal van kunstwerken
(bruggen en duikers) en het vervangen van drie
kunstwerken. De Provincie Zuid-Holland gaf Mourik Groot-Ammers de opdracht voor de uitvoering
van dit project. Gezien de korte periode waarin
de weg afgesloten mocht worden, heeft Mourik
binnen het project gezocht naar optimalisaties.

STALEN BOOGCONSTRUCTIE
Dick van der Linde, manager Verkoop van Bergschenhoek Civiele Techniek: “Het ontwerp van het
betreffende kunstwerk was door de opdrachtgever als betonnen hangduiker bedacht. Om het
vervangen van de bestaande brug in een korte
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periode uit te voeren, heeft Mourik BCT benaderd
om een variant van gegolfd staal uit te werken.
De opdracht aan BCT was het ontwerpen, leveren
en monteren van de bovenbouw van de nieuwe
duiker-brugconstructie. Op basis van de eisen aan
het te vervangen kunstwerk heeft BCT een lichtgewicht gegolfd stalen Super Cor-boogconstructie
ontworpen. Het ontwerp voldeed ruim aan de
maatvoeringseisen. De constructie is zelfs breder
geworden en heeft dus meer water-doorvoercapaciteit dan het oorspronkelijke ontwerp.”

STERK EN LICHT VAN GEWICHT
De Super Cor-brugconstructie heeft een overspanning van 6,65 meter en een hoogte van
1,72 meter. Gezien het lichtgewicht karakter van
deze Cor-constructie, werd de fundering lichter

uitgevoerd (met stalen damwand) dan het oorspronkelijke ontwerp van beton (palen fundering
met betonsloven). De golf in de plaatelementen
maakt de constructie super sterk en toch licht
van gewicht. De constructie is ontworpen voor
verkeersbelasting LM1 conform de Eurocodes. De
Super Cor gegolfd stalen platen zijn op een depot
niet ver van de locatie in drie secties opgebouwd.
De secties zijn op een wagen naar de definitieve
locatie vervoerd en één voor één op de stalen
damwand geplaatst en onderling gekoppeld.
Het bouwen van de sectie vond in twee dagen
plaats en transport naar definitieve locatie en het
plaatsen op de fundering (stalen damwanden) is
in een dag uitgevoerd. Van der Linde: “Door de
keuze van de gegolfde stalen constructie heeft
Mourik de uitvoering met een week verkort.'' ❚

