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Opwaardering kanaal leidt
tot wegomlegging

Onder de nieuwe N355 is een veetunnel gemaakt voor een boer die koeien aan beide kanten van de weg heeft lopen.

De wegomlegging van de
N355 is bedoeld om de dorpen
Noordhorn en Zuidhorn te
ontzien. De provinciale wens
om de weg zo laag mogelijk
uit te voeren om het vlakke
polderlandschap niet te ontsieren, zorgde hier en daar
wel voor hoofdbrekens. Ook
de opwaardering van het Van
Starkenborghkanaal, de bouw
van een brug en de aanleg van
een tunnel vielen binnen het
project.
D. TER VELD

De provinciale weg tussen de Groningse dorpen
Noordhorn en Zuidhorn (N355) is omgelegd en
kruist nu het Van Starkenborghkanaal via een
nieuwe brug. De brug met een lengte van 152 m
heeft de langste en zwaarste prefabliggers die
ooit ter wereld geplaatst zijn.
Hoofdaannemer GMB uit Opheusden kreeg het

multidisciplinaire project eind 2012 voor € 20
miljoen gegund door de provincie Groningen.
Witteveen+Bos maakte als adviseur het definitieve ontwerp. Aanleiding voor het project was de
opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl
naar vaarwegklasse V-a. Het kanaal is nu ook bevaarbaar voor schepen met drie of vier lagen
containers.
Voorheen was de diepgang in het Van Starkenborghkanaal 3,20 m. Voor vaarwegklasse V-a
is 5,20 m vereist. Er is in drie fasen gebaggerd.
Daarbij is de bestaande ondergrond van klei,
zand of veen afgegraven. Er was dus geen sprake
van bagger (rottende plantenresten) of vervuilde
grond. In de eerste fase is de noordzijde tot een
diepte van 4,80 m gebaggerd. In fase twee is de
zuidzijde aangepakt. In fase drie is de bodem
over de hele breedte tot 5,30 m afgegraven.
De opwaardering van het kanaal was voor de
provincie het juiste moment om ook te zorgen
voor de omlegging van de N355, die zowel in
Noordhorn als Zuidhorn voor overlast zorgde.
De wegomlegging sluit aan op de nieuwe brug.
Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe
weggedeelte is ook rekening gehouden met de
verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn.
Door de wegomlegging hoeft het doorgaande verkeer in Zuidhorn en Noordhorn niet
meer voor de brug te wachten. Voor de bewo-

ners is het prettig dat er veel minder verkeer
door de dorpen rijdt.

N355
Peter Melis, tendermanager bij GMB: “De wegomlegging wordt ingeleid met een grote rotonde in Noordhorn die zorgt voor een goede ontsluiting van de dorpskernen. Na de rotonde
loopt de weg door in een tunnel zodat Noordhorn zo veel mogelijk wordt gevrijwaard van verkeershinder. Buiten het bebouwde gebied ligt
de weg zo laag mogelijk op het maaiveld. De
provincie Groningen had specifiek deze wens
omdat ze het polderlandschap nabij de dorpskernen zoveel mogelijk wil behouden. De lage
plaatsing van de weg was her en der wel een opIN 'T KORT  VAN STARKENBORGHKANAAL
Het Van Starkenborghkanaal is uitgebaggerd en
-gegraven tot een diepte van 5,30 m
Het kanaal is nu ook bevaarbaar voor schepen
met drie of vier lagen containers
Het kanaal wordt nu gekruist door een brug die
de N355 om Noordhorn en Zuidhorn heen leidt
De kokerliggers van 68 m zijn de langste betonnen prefabliggers ter wereld
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De opwaardering van het Van Starkenborghkanaal vormde aanleiding om de N355 om te leggen.

gave, want er moet altijd 90 cm tussen het
grondwater en het wegdek zitten.”

Efficiënt werken met slappe bagger
De omlegging van de weg was niet het meeste
werk. Melis: “In mei 2013 gingen we van start
met het uitbaggeren van het kanaal. In anderhalf
jaar hebben we over 20 km 1 miljoen kuub bagger verzameld. De twee baggerdepots lagen aan
weerszijden van het kanaal, precies waar de terpen naar de brug moesten komen. De terpen
vormen de opgangen naar de brug, dus we hebben materiaal dat beschikbaar kwam tijdens het
project duurzaam hergebruikt. De grote uitdaging hierbij was de stabiliteit van de terpen. We
hadden te maken met slappe bagger dus we
moesten restzetting beperken. Daarom hebben
we de kern van de terp gemaakt van zand. Vervolgens hebben we de ophoging met bagger
gefaseerd uitgevoerd, zodat iedere laag goed
kon drogen. We werkten zoveel mogelijk risicogestuurd, bijvoorbeeld door de situatie in de
grond actief te monitoren. De risico’s hadden
we al tijdens het ontwerpproces al geïnventariseerd.”
“Binnen het project hebben we trouwens niet alleen de risico’s geminimaliseerd”, vervolgt Melis.
“Provincie Groningen vindt duurzaamheid belangrijk, waardoor wij onze kennis op het gebied
van CO2-reductie konden inzetten. Een handige
inrichting van de depots zorgde duidelijk voor
een besparing van CO2. Net als het gebruik van
de ‘stalen snelweg’ – stalen rijplaten dus – waarover we de bagger naar boven reden. We hebben alle CO2-uitstoot van het baggerwerk bijgehouden en kwamen aantoonbaar uit op zo’n
30 procent reductie van de uitstoot van koolstofdioxide ten opzichte van conventionele methoden.”

hebben we met de drie grootste kranen van Nederland het brugdek geplaatst. Met liggers van
68 m was dat een behoorlijke uitdaging op het
kleine stuk grond dat we hadden, maar alles verliep goed. We hebben de liggers in het weekend
geplaatst om de scheepvaart geen hinder te bezorgen.”
Maurice Schroer, ingenieur bij Witteveen+Bos,
vertelt over het ontwerp van de brug: “Er lag een
mooie uitdaging in het ontwerpen van een goede fundering van de landhoofden en brugpijlers.
GMB was in het aanbiedingsontwerp uitgegaan
van een symmetrische brug, maar uit aanvullend
grondonderzoek bleek dat we voor ieder steunpunt een unieke fundering moesten ontwerpen.
De palen aan de noordzijde van het kanaal konden we funderen in een draagkrachtige zandlaag, maar aan de zuidzijde van het kanaal was
de grondopbouw grillig. De zandlaag was hier zo
dun dat een paalfundering er doorheen zou
ponsen. Daarom hebben we bij de fundering
van het zuidelijke landhoofd gekozen voor een
soort speldenkussen; een dicht grid van 150 klei-

ne palen op een fundatiesloof. Via deze constructie wordt de belasting verspreid over de
ondergrond en leidt een belastingtoename in de
potklei niet tot onacceptabele zettingen. Om
ook de horizontale belastingen af te dragen is
het landhoofd verankerd met twee ankerschermen.”

Pijlers en brugdek
Het ontwerp van de brugpijler aan de zuidzijde
was minstens zo’n grote uitdaging. “De belasting
op deze pijler vanuit de brug was een keer zo
groot als bij het landhoofd", legt Schroer uit. "In
totaal is de belasting 50.000 kN. De pijler wordt
belast door eenzijdige grondaanvulling en hij
moet bestand zijn tegen scheepsstoten. Na overleg met de provincie kozen we hier voor een ontwerp met een verdiepte fundering op staal, oftewel een grote fundatiesloof op 7 m beneden
maaiveld met daarop een pijlerwand van 13,5 m
hoog. Om zettingen na oplevering te beperken
tot maximaal 5 cm en om de stabiliteit te waarborgen, is de fundatiesloof 18 m lang, 8 m breed

Fundering van de brug
Eind 2013 waren de terpen op hoogte en kon de
brug worden gebouwd, aldus Melis. "Na de realisatie van de landhoofden en van de twee pijlers,
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Het inhijsen van de liggers gebeurde onder grote publieke belangstelling.

PROJECTPARTNERS
Bij de uitvoering waren verschillende onderaannemers betrokken. Het Groningse
bedrijf Oosterhof Holman voerde de gwwwerkzaamheden uit en Martens en Van Oord
zorgde voor de baggerwerkzaamheden en
voor het opwaarderen van het kanaal. De
landschapsarchitecten van Bosch en Slabbers hebben het ontwerp van de nieuwe weg
verzorgd. De liggers zijn geproduceerd door
Haitsma Beton en ontworpen door Mozes en
de Boer. De uitvoering ging van start in het
najaar van 2012 en de oplevering vond plaats
in het najaar van 2014.

De nieuwe brug over het kanaal heeft de langste liggers ter wereld.

en 2 m dik. De positie van de pijlerwand op de
fundatiesloof is afgestemd op de belastingen uit
de brug en de eenzijdige grondaanvulling. Uit
monitoring bleek dat de potklei aanzienlijk stijver reageerde dan in onze zettingsprognose.
Slechts 35 procent van de mogelijk geachte zettingen is daadwerkelijk opgetreden.”
En dan het meest spectaculaire onderdeel van
de brug: het brugdek. “Het kanaal is 54 m breed
en de hoofdoverspanning over het kanaal is 68
m lang", vertelt Schroer. "Tussen beide grondlichamen is de brug zelfs 152 m lang. Dit komt
doordat de brug schuin over het kanaal loopt,
onder een hoek van 60°. Een haakse kruising van
de weg met het kanaal was niet mogelijk binnen
de beschikbare ruimte. Om het ontwerp uitvoerbaar te maken met zo min mogelijk overlast voor
de scheepvaart, hebben we gekozen voor een
brugdek dat opgebouwd is uit zeven geprefabriceerde voorgespannen kokerliggers. De kokerliggers van 68 m zijn de langste betonnen prefabliggers in de wereld. Ze zijn 2,2 m hoog, 1,48
m breed en wegen 260 ton. Naast deze hoofd-

overspanning zijn er twee aanbruggen van 40
en 44 m gerealiseerd.”

Open tunnel in de polder
Gelijktijdig met de brug werd begonnen aan de
tunnel in een deel van de N355, onder de Langestraat in Noordhorn. "Je moet het zo zien", zegt
Melis: "Noordhorn ligt een beetje op een verhoging. Met de tunnel snijden we eigenlijk dwars
door deze verhoging heen. Zo neemt de verkeershinder in Noordhorn af en verbetert de
leefomgeving. Het interessante aan deze tunnel
is dat hij aan beide kanten open is, terwijl hij
toch in een definitieve polder ligt. Deze polder
hebben we zelf gerealiseerd door bentonietwanden te plaatsen en de grondwaterstand binnen
deze polder te verlagen. Normaal gesproken
wordt een dergelijke tunnel gebouwd met een
constructie van (tijdelijke) stalen damwanden.
Die wanden voorkomen dat er vanuit de grond
aan weerszijden makkelijk water in de tunnel
loopt. Het plaatsen van stalen damwanden veroorzaakt echter veel hinder, vandaar dat we ge-

De wanden van de tunnel onder Noordhorn zijn kunstig afgewerkt.

kozen hebben voor bentonietwanden. Met een
kettingfrees maakten we een geul waarin we
bentoniet gemengd met water lieten lopen.
Doordat het mengsel opstijft, ontstaat er een
waterdichte wand en kan er geen water de tunnel instromen. Om binnenkomend regenwater
af te voeren, is onder in de tunnel een drainagesysteem aangelegd. Het gesloten deel van de
tunnel is 100 m lang en het tunneldak biedt
ruimte voor behoud van de bestaande dorpsweg en de aanleg van een park. De tunnel bestaat uit tien moten, waarvan er vier dicht en zes
open zijn. In de tunnel, die verlicht is met ledlampen, is een kunstwerk te zien. De aardlagen
van de kleileemrug zijn verbeeld in het betonreliëf van de zijwanden.”“Over tunnels gesproken”,
vervolgt Melis: “voor een boer die aan beide kanten van de N355 weilanden heeft voor zijn vee,
hebben we een veetunnel van 36,5 m gemaakt.
Geen groot project, maar wel bijzonder. Naar
verluidt gaat alles goed en zijn ‘de dames’ inmiddels gewend aan hun nieuwe route.”

Omgevingsmanagement
Voor de provincie Groningen was het zoveel mogelijk beperken van hinder een belangrijk punt.
Melis: “Hinder tijdens het project viel niet te
voorkomen. Voor de aanleg van de tunnel moesten bijvoorbeeld álle kabels en leidingen in
Noordhorn worden omgelegd; telecom, gas, water en elektriciteit. Bovendien werkten we daar
op een terrein dat direct grensde aan de tuinen
van bewoners. Om overlast voor deze mensen
toch zoveel mogelijk te beperken, pasten we
onze werktijden aan en was er een omgevingsmanager die omwonenden met dagelijkse communicatie van alles op de hoogte hield en die inloopmiddagen organiseerde. Ook op het water
hebben we hinder zoveel mogelijk voorkomen.
De scheepvaart kon tijdens het hele project gewoon doorgaan en we zorgden voor goede bebording. Omgevingsmanagement is ontzettend
belangrijk in ingrijpende projecten zoals dit.
Daarbij is het ook leuk. Doordat we zoveel en
helder communiceerden, waren bij de nachtelijke plaatsing van de liggers op de brug talloze
geïnteresseerden aanwezig. Zoiets zie je toch
niet vaak in Nederland.”
Dorien ter Veld is freelance tekstschrijver binnen de
watersector.
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