Hartelbrug snel klaar
Met zo min mogelijk hinder

Eerder dan gepland heeft aannemer Mourik Groot-Ammers het groot onderhoud aan de
Hartelbrug bij Spijkenisse op 4 november afgerond. Een bijzondere klus waarbij het geduld
van de verkeersdeelnemers gedurende vier weken regelmatig op de proef werd gesteld.
Dit ondanks tal van maatregelen die in ieder geval erger hebben voorkomen. Hinder
was onvermijdelijk in deze regio waar verkeersstromen zeer intensief zijn. Maar door de
innovatieve aanpak van Mourik is voorkomen dat deze belangrijke verkeersbrug langere
tijd uit bedrijf moest worden gehaald met veel ernstigere verkeerscongesties.
Tekst: Olav Lammers
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De Hartelbrug ligt over het Hartelkanaal
en het Zoetwaterkanaal en vormt, als
onderdeel van de N218, een belangrijke ontsluiting van Voorne Putten (Spijkenisse, Hellevoetsluis) naar de A15.
Het groot onderhoud was noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en
de brug zo optimaal mogelijk te kunnen
bedienen. Het Hartelkanaal is ook een
belangrijke en drukbevaren scheepsroute voor de binnenvaart tussen de Maasvlakte en het achterland. “Zo’n knooppunt van drukke verkeerstromen vergt
een zeer goede voorbereiding en continue alertheid bij een werk als dit en we
hebben ook alles uit de kast gehaald
om zo snel mogelijk tot een goed resultaat te komen. Overlast was onvermijdelijk, dat wisten we van te voren, maar
in samenwerking met Provincie ZuidHolland, de regio en onderaannemers
hebben wij die maximaal weten te beperken. Het succes van dit resultaat ligt
in het feit dat wij in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever en onderaannemers continue hebben gestuurd
op het onderkennen van elkaars belangen waardoor er een stimulans ontstaat
om vooruit te denken en regeren mogelijk werd. Heel belangrijk hierbij is de bereidheid om buiten je eigen domein te
willen en kunnen denken”, vertelt projectleider Johan den Ouden van Mourik
Groot-Ammers.
Mourik Groot-Ammers heeft de opdracht ‘Groot Onderhoud Hartelbrug’
van de provincie Zuid-Holland gekregen
op basis van de EMVI. Met de opdracht
is een bedrag van 6,5 miljoen euro gemoeid. In 1968 werd de Hartelbrug officieel opengesteld met twee rijstroken
voor het autoverkeer en daarnaast aan
beide kanten een fietsstrook. Eind jaren
’80, begin jaren ’90 is een situatie gemaakt met een wisselstrook en aan 1
zijde een dubbel fietspad. Na de bouw
van een aparte fietsbrug heeft de Hartelbrug sinds mei vorig jaar twee maal
twee rijstroken.

vincie hield in dat de brug versterkt
moest worden en zodanig opgeknapt,
dat er de komende 40 jaar geen groot
onderhoud meer plaats hoeft te vinden.”
De twee beweegbare stalen brugdelen
bleken te licht voor de sterk toegenomen verkeersintensiteit en toegenomen
aslasten. Dat betekent dat de brug door
de tijd heen veel heeft moeten doorbuigen en het gevolg daarvan is dat er
in de loop der tijd lokaal vermoeiingsscheuren in de dekplaat zijn ontstaan.
Complete vervanging van de brugdelen
is dan een optie, maar wel een dure. De
staat van de brug was echter nog van
dien aard, dat de provincie heeft besloten de brugdelen met een extra stalen
dekplaat te versterken. Volgens Den Ouden een innovatieve methode vanuit een
duurzame gedachte, waarbij de nieuwe
plaat op de bestaande dekplaat wordt
verlijmd met een epoxy. “Wij hebben
Takke Breukelen ingeschakeld om voor
dit onderdeel hun expertise in te zetten.
Dit bedrijf heeft inmiddels al bij twee andere bruggen in Nederland deze werkwijze toegepast en nu dus ook met
succes bij de Hartelbrug.” Door het
aanbrengen van een extra dekplaat op
het brugval moet de brug weer gebalanceerd worden om er voor te zorgen
dat het aandrijfwerk niet wordt overbelast. Bij één van beide bruggen moesten er ballastkisten worden aangebracht
waarin de regelballast opgenomen kon
worden. Voor het uitbalanceren van de
brug heeft de machinefabriek van Mourik Techniek deze ballastkisten ontworpen, gemaakt en aan de brugconstructie gemonteerd.

Niet over de hele brug
De stalen dekplaten zijn overigens niet
over de gehele breedte van de brug
aangebracht, omdat anders het gewicht
te groot zou zijn geworden voor de
draaipunten. Daarom is ervoor gekozen
alleen de buitenste rijstroken met een
plaat te versterken. Vrachtverkeer mag
daarom voortaan uitsluitend over deze
versterkte stroken rijden.

Vermoeiing
Den Ouden: “De opdracht van de pro-

Alvorens de nieuwe plaat op het brug-

dek aan te kunnen brengen, moest eerst
de slijtlaag worden verwijderd en het
onderliggende staal worden gestraald.
Dat gebeurde in een speciaal daarvoor
neergezette doorwerktent om het blanke staal te vrijwaren van vocht. Vervolgens zijn de aangetroffen vermoeiingsscheuren dichtgelast. Daar waar
scheuren te groot waren, is het slechte
stuk met snijbranders verwijderd om er
vervolgens een nieuwe plaat (inzetstuk)
in te leggen en af te lassen. Overigens
heeft de doorwerktent het zwaar te verduren gekregen tijdens de storm van
eind oktober, maar het oponthoud wat
daardoor ontstond, kon snel weer worden ingehaald.

Orthotroop rijdek
Geert Takke, van het gelijknamige bedrijf uit Breukelen, legt uit dat de meeste
stalen bruggen in Nederland bestaan uit
een orthotroop rijdek; een stalen plaat
met zogenaamde trogprofielen. Door de
geometrie van de las, in combinatie met
vervormingen onder invloed van het verkeer, kunnen dwars door de plaat vanuit de lassen scheuren ontstaan. “Over
het algemeen is dat een verschijnsel dat
bij alle stalen bruggen kan optreden. Als
je er op tijd bij bent, zijn de scheuren
nog te repareren. Dat kan echter maar
één keer. Als zij opnieuw optreden, zal
het brugdeel geheel vervangen moeten
worden. Maar met het procedé wat wij
nu toepassen, gaat de brug weer 40 jaar
mee.”

Jarenlange ervaring
Takke Breukelen heeft jarenlange ervaring met reparaties aan stalen bruggen
en is een van de weinige bedrijven die
door Rijkswaterstaat gekwalificeerd is
om stalen inzetstukken in brugdekken
aan te brengen. De nieuwe techniek die
nu ook in de Hartelbrug is toegepast en
waarbij een nieuwe staalplaat wordt verlijmd met de bestaande onderliggende
plaat, verricht het bedrijf in een samenwerkingsverband met het bedrijf Lightweight Structures BV uit Delft dat lichte composiet constructies ontwikkelt en
produceert. Met deze achtergrond is de
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verlijmingstechniek door middel van vacuüminjectie ontwikkeld.

Berekeningen en beproeving
Takke: “Voordat de plaat wordt aangebracht, moeten we eerst tal van berekeningen uitvoeren om vast te stellen wat
er nodig is om de constructie voor een
periode van 40 jaar te kunnen garanderen. Vervolgens worden door TU Delft
kleine proefstukken op de vervormingslast beproefd om die berekeningen te
ondersteunen. De kunst is uiteindelijk
de platen heel precies op het bestaande
dek te verlijmen en dat moet in één keer
gebeuren. In het geval van de Hartelbrug spreken we over plaatafmetingen
van 3,5 bij 18 meter en 3,5 bij 28 meter van respectievelijk 10 en 8 mm dikte. Het extra gewicht valt relatief mee,
waardoor de contragewichten slechts
beperkt hoeven te worden verzwaard.”

geheel afgeseald en onder vacuüm gebracht om vervolgens de hoogwaardige
epoxylijm te kunnen aanbrengen. Takke: “Daarna wordt gecontroleerd of de
lijm zich voldoende in de tussenruimte
heeft verspreid en gehecht. Eventueel
kan met na-injecties een honderd procent hechting worden gerealiseerd. Dit
hele proces wordt in een doorwerktent
uitgevoerd, waarbinnen een constante
temperatuur en luchtvochtigheid wordt
gecreëerd om het uithardingsproces (12
uur) zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”
Over toekomstige toepassingen van dit
procedé elders is Takke optimistisch gestemd. “Nu zowel Rijkswaterstaat, als
de provincie Zuid-Holland het hebben
toegepast en overtuigd zijn van het resultaat, hebben inmiddels ook andere
gegadigden zich al gemeld voor dit procedé.”

Hoogwaardige epoxylijm
De nieuwe plaat wordt met afstandhouders op de bestaande plaat aangebracht waardoor tussen beide platen
een ruimte ontstaat. Deze ruimte wordt
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Betonnen kokerbruggen
Niet alleen de stalen beweegbare brugdelen dienden versterkt te worden.
Ook de vaste betonnen kokerbruggen,

de uitbouwbruggen over het Hartelkanaal, hadden te lijden onder de toegenomen verkeersintensiteit en asdruk.
Projectleider Den Ouden: “In de wanden van de kokerbruggen onder de rijdekken zat van oorsprong voorspanning met aanhechting. Deze was niet
langer toereikend en sterk genoeg
voor de bestaande situatie. Wij hebben
Heijmans Span & Verplaatsingstechnieken ingeschakeld om voor dit onderdeel hun expertise in te zetten. Dit
bedrijf heeft aan weerszijde in het inwendige van de kokers tegen de bestaande wanden, aan het begin en
eindpunt van de overspanning van 260
meter, tweemaal vier betonblokken gestort. Deze blokken fungeren als verankeringen voor de additionele externe voorspanning. De krachtsafdracht
van de betonblokken verloopt via wrijving naar de bestaande wanden. Om de
wrijvingsweerstand te verhogen, zijn in
dwarsrichting 18 voorspankabels per
blok toegepast. De externe langsvoorspanning bestond uit vier kabels per koker met ieder ten minste 17 strengen.
In totaal is 337 ton voorspankracht per

externe voorspankabel aangebracht.
Hiervoor zijn tijdelijk 460 tons vijzels in
het inwendige van de kokers geïnstalleerd, met een werkruimte van slechts
een meter hoogte. Door de extra aangebrachte voorspanning zijn de kokerbruggen korter geworden. Met deze
versterking is de normaalkracht in de
brug toegenomen, waardoor deze beter
in staat is de verhoogde verkeersbelasting op te nemen. Met name de moeilijke bereikbaarheid en de beperkte afmetingen maakten deze versterking van
de betonnen kokerbruggen tot een uitdagend en complex werk.

Berm met installatie
Een ander onderdeel van het project
bestond uit het renoveren van de middenberm tussen de twee brugvallen in.
Hierin bevond zich een afgedekte Uvormige betonnen goot, waarin verschillende kabels en leidingen lagen. Door
AEVO, onderdeel van Improvia, zijn alle
kabels en leidingen die in functie zijn,
vervangen en alle weeskabels en
-leidingen verwijderd. In overleg met de
provincie is besloten om een compleet
nieuwe goot aan te leggen, die wordt afgedekt met een kunststof rooster. Den
Ouden: “Op die manier kan door regenwaterspoeling worden voorkomen dat
zich allemaal vuil ophoopt in de ruimte. Daardoor kan ook continu inzichtelijk
worden gemaakt wat de status van de
goot is. Daarnaast hebben wij het idee
geopperd om de brug veiliger te maken
door geleiderails aan te brengen aan de
binnen- en buitenbermen. De provincie wilde daar aanvankelijk betonnen
schampranden aanleggen, maar dat
zou vuilophoping alleen maar versterken. Over deze suggestie was men bij
de provincie ook zeer te spreken.”
De brugvallen worden op afstand bediend en in specifieke gevallen lokaal.
Voor de lokale bediening zijn de twee
brugwachtershuisjes nog in functie en
die maakten ook deel uit van het grootonderhoud. Mourik Techniek heeft er
voor gezorgd dat de brugwachtershuisjes zijn vervangen door twee identieke
nieuwe huisjes.

Uitdaging
De rest van het groot onderhoud aan
de brug bestond verder uit herstel van

betonschade. De bereikbaarheid van
de betonschade aan de onderzijde van
de uitbouwbrug, boven het Hartelkanaal, in relatie tot het zo beperkt mogelijk stremmen van het vaarverkeer,
was voor Mourik en Vogel een uitdaging. Middels laagwerker en zeepontons met hoogwerkers is een beperkte
scheepvaarthinder gerealiseerd en konden de betonreparaties op vakkundige
wijze worden uitgevoerd. De stalen delen zoals het leuningwerk, brugvallen,
portalen en lichtmasten moesten ook
geconserveerd worden. Ook bij deze
werkzaamheden was het beperken van
scheepvaarthinder voor de hoge doorvaart, waarbij het brugval moet worden
geopend, een hele uitdaging. Deze uitdaging is door Bouman-GSB vormgegeven door een werkschip met steiger

geschikt te maken, zodat op gezette tijden het brugval geopend kon worden
en een hoge doorvaart mogelijk was.
Daarbij werd het werkschip tijdelijk uit
de doorvaart gehaald. Deze laatste conserveringswerkzaamheden worden, nu
het verkeer weer voluit gebruik kan maken van de brug, tot eind december afgerond.

Mobiliteitscentrum
Omdat de Hartelbrug tijdens de werkzaamheden regelmatig slechts een beperkte verkeerscapaciteit kon verwerken en op sommige momenten zelfs in
één richting geheel afgesloten moest
worden, was van tevoren wel duidelijk
dat dat grote consequenties zou hebben voor de afwikkeling van de drukke
verkeersstromen die het gebied kenNr.9 - 2013 OTAR
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merken. Dat is de reden dat Mourik ook
dochteronderneming ‘Traffic and More’
uit Utrecht heeft ingezet. Peter-Jan Hendriks van Traffic and More vertelt hoe
zijn dienst al weken van te voren met
de omgeving en wegbeheerders heeft
overlegd hoe verkeershinder het meest
voorkomen, of beter gezegd beperkt
kon worden.
Hendriks: “Gezien de verkeersintensiteit in dat gebied een complexe opgave,
te meer omdat er geen alternatief wegennet aanwezig is en bestaande routes ook elders over bruggen leiden die
regelmatig voor de scheepvaart geopend moeten worden. De oplossing
hebben wij gevonden door in Spijkenisse een mobiliteitscentrum in te richten
waar continu met behulp van camera’s
en navigatiesystemen een beeld van
de verkeerssituatie in de omgeving bestond en van waar we ook verkeerslichten konden bedienen om de doorstroming te bevorderen. Verder beschikten
wij over een mobiliteitsteam van zo’n
twintig man, voorzien van portofoons,
die op de drukste tijden van de dag op
zo’n zes locaties aanwezig waren om
het verkeer in goede banen te leiden.
Daarnaast hadden wij ook een aantal
motoren bij het mobiliteitscentrum gestationeerd die op elk gewenst moment
konden uitrukken naar plaatsen waar
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verkeerscongesties optraden. Want hoe
goed je de zaken ook voorbereidt, automobilisten zijn vaak geneigd zelf alternatieve routes te zoeken, waardoor
op onverwachte plaatsen plotseling opstoppingen ontstonden. Tenslotte stonden wij ook voortdurend in contact met
hulpdiensten om, indien nodig, de wegen vrij te maken om de doorgang zo
soepel mogelijk te laten verlopen.”
Dagelijks werden op het mobiliteitscentrum de situatie en omstandigheden geevalueerd om de volgende dag nog efficiënter aan de slag te kunnen gaan.
Hendriks: “Dat we overlast niet hebben kunnen voorkomen, wisten we van
te voren. Maar vast staat dat in die vier
weken een echte verkeerschaos is uitgebleven en dat we het fileleed met gemiddeld een half uur tot drie kwartier
hebben kunnen beperken.”

Tegenslag
Een tegenslag moest daags voor de
openstelling van de vernieuwde brug
nog worden verwerkt. Bij werkzaamheden buiten het groot-onderhoud aan de
brug zijn in het kanaal zinkers beschadigd waarin de bekabeling loopt, waarmee de brug op afstand wordt bediend.
Een groot probleem voor de schepen
die al lange tijd voor de brug lagen te
wachten. Dit probleem kon tijdelijk worden ondervangen door over te gaan op
lokale bediening.

Nationale
Conferentie
Beheer & Onderhoud van
Infrastructuur
19 en/of 20 maart 2014,
NBC Nieuwegein
Het congres waar alle infra-gerelateerde beheer en onderhoudsvraagstukken aan bod komen.
Minister Schultz van Haegen:
“Juist in deze economische tijden
moeten we fors blijven investeren
in spoor, wegen en water, omdat
goede infrastructuur economische ontwikkeling ondersteunt.”
De thema’s van dit jaar zijn:
Het nieuwe samenwerken, lean
als aanjager, NEN 2767, onderhoud in DBFM contracten, BIM,
levensduurverlenging, oplossingen voor achterstallig onderhoud,
ISO55000/PAS 55, actueel aanbesteden en alternatieve financieringsstrategieën.
Meer informatie:
www.bouw-instituut.nl/bouw/
beheer-onderhoud-infrastructuur

