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Oude Waalbrug krijgt een aangepaste   
< VERVOLG VAN PAGINA 1

Frans van Velden
Ewijk - Met vijzels wordt deze week de 
kromming van de oude Waalbrug bij 
Ewijk aangepast aan een nieuw leven. 
Dat is nodig, want na de renovatie is 
de constructie zwaarder en moet de 
brug voldoen aan de Rijnvaarthoogte, 
de norm voor vrije doorvaart.

De 1055 meter lange stalen tuibrug 
rust op twee landhoofden en negen 
pijlers. De Combinatie Versterken 
Bruggen (Ballast Nedam en Oranje-
woud, een dochterbedrijf van Struk-
ton) renoveert de oude Waalbrug in 

opdracht van Rijkswaterstaat. Eerst 
heeft Victor Buyck Steel Constructi-
on uit Eeklo in België de koker on-
der het brugdek versterkt en verste-
vigd. Het stalen dek was al 
gerepareerd door Jansen Venneboer 
uit Wijhe. Op het dek komt een 7,5 
centimeter dikke laag hogesterkte-
beton met asfalt. 
Omdat niet alleen de verkeersbelas-
ting toeneemt, maar ook de con-
structie zwaarder wordt, zal de brug 
enkele decimeters zakken. Om toch 
te kunnen voldoen aan de Rijnvaart-
hoogte van 9 meter en 10 centimeter 
boven de maatgevende hoogwater-

stand, moet de constructie in zijn 
geheel worden opgevijzeld. Alle 
steunpunten worden verhoogd. Ook 
de twee pylonen gaan omhoog. Later 
zullen de tuidraden worden vervan-
gen door Freyssinet uit Oudenbosch. 
Het stapsgewijs opvijzelen gebeurt 
met hydraulische vijzels van elk een 
paar honderd bar. Tijdens de opera-
tie, die ongeveer een week in beslag 
neemt, rust de gehele constructie 
op de vijzels. Als de brug op hoogte 
is en de vereiste kromming bereikt, 
worden de oude opleggingen verwij-
derd en nieuwe gemonteerd. 
In de toekomst kunnen schepen met 

Legpuzzel met ruim vierduizend
Op de vloer van de Markthal 
Rotterdam leggen monteurs 
momenteel de stukjes uit van een 
enorme legpuzzel. De totaal 4350 
unieke panelen waarmee de 
binnenzijde van de boog wordt 
bekleed, vormen samen een 
kleurrijk kunstwerk.

Van onze medewerker
Edo Beerda
Rotterdam - De 1,5 x 1,5 meter grote 
panelen zijn voorzien van een 
print met een zeer hoge resolutie 
(400.000 megapixels, bestands-
grootte: 1,47 terabyte). Dat vergt 
nauwkeurig werken, maatafwij-
kingen zijn meteen zichtbaar in 
de wandversiering met markthal-
producten als groenten, fruit en 
vis. Alles staat of valt met de 
maatvoering. De maximale 
tolerantie van achterconstructie 
en stelkozijnen is bijvoorbeeld 5 
millimeter, vertelt Sander 
Groenenboom, uitvoerder 
gevelwerk van J.P. van Eesteren. 
“Met zijn total station heeft de 
maatvoerder alle kozijnen in een 
coördinatenstelsel met x-, y- en 

z-as gezet. Die maat is heilig voor 
ons, daar wijken we nooit van af.” 
De beelden van groenten, bloemen 
en fruit lijken gefotografeerd, maar 
zijn allemaal met de computer 
opgebouwd. De gecomprimeerde 
bestanden zijn opgeknipt in losse 
printbestanden, voorzien van een 
profiel en een unieke code. Die zijn 
met een controle-script weer 
samengevoegd tot een complete 
wandpuzzel. Inclusief alle openin-
gen van ramen en ventilatieroosters. 
Het unieke nummer van ieder 
paneel is gekoppeld aan het 
assenstelsel. Na paneel X21YZ volgt 

nummer X22YZ. Zo komt ieder 
puzzelstukje keurig op zijn plek in 
de 11.000 vierkante meter metende 
afbeelding.
Voor de montage zijn aan weerszij-
den zware rolsteigers opgebouwd 
tot aan de negende verdieping. Van 
daaraf wordt telkens in drie weken 
een wandsectie van 15 meter tegen 
de gebogen betonwand gezet.
Houtskeletbouwelementen (7,80 x 
4,00 meter) fungeren als achtercon-
structie. Omdat de torenkranen 
inmiddels van de marktvloer zijn 
weggerold, gebeurt het inhijsen 
daarvan met een speciaal ontwik-

Ontwikkelaar Provast koos het ontwerp ‘Horn of Plenty’ van Arno Coenen (1972)  

uit een selectie van negen internationale kunstenaars. De fotografische 

3D-afbeelding over het gehele oppervlak van de binnengevel van de Markthal 

toont een scala aan etenswaren en is bedoeld als hedendaagse variant op de 

stillevens van oude meesters uit de Nederlandse schilderkunst. De afbeelding is 

gedetailleerd met de computer opgebouwd met software van Pixar Animation 

Studios. Voor het verkrijgen van haarscherpe beelden die vloeiend in elkaar oplo-

pen waren de kwaliteitseisen ongekend hoog. Het hele bestand bestaat uit 

37.500 megapixels. Met zijn omvang van twee voetbalvelden is de afbeelding 

een van de grootste kunstwerken van Nederland. 

‘Horn of Plenty’

PROJECT

Speciaal palletframe aan
shovel verplaatst grote buizen
Van een onzer medewerkers
‘s-Hertogenbosch - Specialist in 
uitrustingsstukken Verachtert in 
‘s-Hertogenbosch heeft voor 
buizenhandelaar J. van der Steen & 
Zn een speciaal frame ontwikkeld en 
gebouwd voor het verplaatsen van 
grote buizen.

Als vervanger van de heftruck is er-
voor gekozen om de buizen te ver-
plaatsen met behulp van een shovel. 
Hieraan is een speciaal ontworpen 
palletframe met buizenklem gekop-
peld. 
Het geleverde palletframe is 3000 
millimeter breed en voorzien van 
1700 millimeter lange lepels met een 

draaglast van 10 ton per paar. Het ge-
heel is gemonteerd aan een 20 tons 
shovel en kan eenvoudig worden aan- 
en afgekoppeld door middel van het 
Verachtert-systeem 2000 snelwissel-
frame.

Gasunie
De firma Van der Steen is in 1901 opge-
richt als aannemersbedrijf in boor- 
en offshore gereedschappen en in-
middels uitgegroeid tot handelaar in 
stalen buizen. Het bedrijf doet bij-
voorbeeld al een halve eeuw zaken 
met de Gasunie, onder andere voor de 
inname van gebruikte buizen en rest-
partijen.
Onlangs heeft Van der Steen het in-

terne transport en hand-
ling van de buizen radicaal 
aangepast. Voorheen wer-
den de stalen buizen met 
behulp van een tweetal 
heftrucks gelost, maar dat 
was een zeer arbeidsinten-
sief karwei. Daarom is in 
overleg met Verachtert ge-
zocht naar een passende 
oplossing. 
Deze nieuwe werkwijze 
biedt meerdere voordelen 
ten opzichte van de oude 
manier van werken. Er is 
minder materiaal en man-
kracht nodig om dezelfde 
klus te klaren en daarnaast 
kan het werk veiliger, snel-
ler en zeer gecontroleerd 
worden uitgevoerd.

De shovel met het pal-

letframe ontwikkeld door 

Verachtert in actie. 

Trottoirband 
voert regen 
van straat af
Jean Quist

Sint Anthonis - De gemeente 
Sint Anthonis heeft in een 
proef de conventionele 
opsluitband van het trottoir 
vervangen door een Permeo-
blok van Betonindustrie De 
Hamer uit Nijmegen. Deze 
‘vierkante ronde buis’ is 
rondom doorlatend en voert 
zo regenwater in de bodem 
af. De gemeente laat op 18 
november het resultaat zien.

Het Permeoblok is een vierkante va-
riant van de Permeobuis die De Ha-
mer aanbiedt voor het inflitreren 
van regenwater in de bodem. Het 
product is nog steeds een ronde buis 
maar heeft een vierkante omtrek. 
Anders dan de ronde versie kan het 
vierkante model met een geringe 
gronddekking toe. 
Dat bracht Sint Anthonis op het idee 
het Permeoblok te gebruiken als op-
sluitband, zegt Perry Peeters, vakspe-
cialist stedelijk water van de ge-
meente. Voor De Hamer was die 
toepassing volgens hem ook nieuw. 

Lex Veenstra, directeur marketing 
en innovatie bij De Hamer, beaamt 
dat. De doorlatende band maakt 
kolken in zijn uitleg overbodig.
De opsluitband is over een paar hon-
derd meter aangebracht in de vent-
weg langs de De Quayweg in de kern 
Landhorst. Tot nog toe doet het Per-
meoblok in de praktijk wat de theo-
rie beloofde. Peeters wacht af hoe de 
infiltratievoorziening de komende 
winter doorkomt. “Daar kijken we 
met belangstelling naar uit!” Blijft 
de constructie onveranderd functi-
oneren dan overweegt Sint Antho-
nis om die ook elders in de gemeen-
te aan te leggen. 
Na de winter moet blijken hoe vaak 
de opsluitband onderhoud vergt. 
“We denken dat één keer per jaar 
wel genoeg is”, zegt Peeters. Dat ge-
beurt dan door middel van door-
spuiten en het slib wat naar boven 
komt opvegen. Infiltratie heeft geen 
gevolgen voor de stabiliteit van de 
bodem onder de waterdoorlatende 
opsluitbanden. 
“Zand dat eenmaal hard is gewor-
den verandert niet meer in mod-
der”, zegt Peeters erover. De Permeo-
blokken zijn gefixeerd in 
stampbeton. 

Permeoblok vervangt opsluitband
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Dit is de achtste aflevering in een 

serie over de bouw van de Markthal 

in Rotterdam. Andere afleveringen 

verschenen op 31 januari, 20 febru-

ari, 6 maart, 4 april, 17 mei, 18 juli 

en 23 augustus.

Veilig aan de gevel werken
met mobiel ankerpunt
Van onze redactie techniek
Parijs - Met een uitschuifbare kolom 
die zijdelings afsteunt op de muur 
beschikken gevelwerkers, schilders 
en timmerlieden in een mum van tijd 
over een sterk ankerpunt om zich aan 
te lijnen. Het mobiele ankerpunt van 
Syam past in een rugzak.

Het Syam-anker won in Frankrijk al 
diverse veiligheidsprijzen. Het wordt 
deze week uitvoerig gedemon-
streerd op de Franse bouwbeurs Ba-
timat in Noord-Parijs. Tot eind deze 
week worden daar zo’n 400.000 pro-
fessionele bezoekers verwacht. 
Het anker bestaat uit een uitschuif-
bare kolom die tussen vloer en pla-
fond wordt geklemd. Twee stempels 
die via een paraplumechanisme uit-
vouwen en afsteunen op de muur bo-
ven de gevelopening stabiliseren de 
kolom. Binnen een paar minuten is 
op die manier een sterk ankerpunt 
gebouwd waaraan twee personen 

zich kunnen aanlijnen om veilig aan 
de gevel of het kozijn te kunnen wer-
ken. Ze hebben daarbij beide handen 
vrij.
Het systeem is bruikbaar bij plafond-
hoogtes tussen 2 en 4,20 meter. De 
kolom hoeft niet met veel kracht tus-
sen vloer en plafond te worden ge-
plaatst, want dat dient alleen voor de 
stabilisatie bij het opzetten. Een-
maal belast vindt de krachtsafdracht 
compleet via de vloer plaats. Het sys-
teem is uitvoerig gestest en voldoet 
aan de EN 795 voor klasse B anker-
punten. Behalve in Frankrijk, waar 
het een paar jaar geleden werd ge-
lanceerd, is het inmiddels ook in ge-
bruik in Italië, Zwitserland en België. 
Volgens Xavier Juliar van Syam kan 
het product zo de Nederlandse 
markt op, maar is het daar tot nog 
toe niet van gekomen. Een systeem 
weegt 15 kilogram en wordt geleverd 
met een rugzak waar het netjes in 
past. De prijs is 1437 euro. 

Het mobiele ankerpunt 

past in een rugzak.

    kromming
vier lagen containers bij normale wa-
terstanden onder de brug door va-
ren. Naast de oude Waalbrug is een 
betonnen tuibrug uitgevoerd. De 
oude Waalbrug werd ook Herman de 
Manbrug genoemd, maar de twee 
bruggen samen heten nu de Tacitus-
brug. Het verkeer kan straks ge-
bruikmaken van tweemaal vier rij-
stroken en twee vluchtstroken. 

Renovatie van de oude 

Waalbrug bij Ewijk. Foto: 

Photo Holland, Apel-

doorn

Digitale mortelcentrale 
op huiskamerformaat 
Ad Tissink
Parijs - De Personal Factory die de 
gelijknamige Italiaanse firma 
presenteert, is geen 3D-printer maar 
een handzame mortelcentrale die 
past op een vloeroppervlak van 6 
vierkante meter. De aansturing is 
volledig digitaal en geavanceerd.  

Personal Factory mikt met haar in-
stallatie op producenten of grootge-
bruikers van lijm- egalisatie-, voeg- 
en andere mortels. De minuscule 
fabriek die amper 3 meter hoog is, 
kan grondstoffen met korrelgroot-
tes tot 2,5 millimeter verwerken. Een 
exemplaar staat deze week opge-
steld op de Franse bouwbeurs Bati-
mat ten noorden van Parijs. 
De centrale is opgebouwd rond een 
gepatenteerde menger die uit ver-
schillende silo’s en containers via 
schroeftransporteurs de ingrediën-
ten krijgt toegeleverd. De besturing 
van de schroeftransporteurs is heel 
nauwkeurig en er kan zo’n beetje tot 
op de gram worden gedoseerd. Van-
uit de menger gaan de droge mor-
tels direct in zakken. Er is dus geen 
aparte vullijn nodig, die ruimte 
vraagt. De menger wekt met de ei-
gen schoepen een sterke lucht-
stroom op, waarmee hij in combina-
tie met wat zand zichzelf 
gemakkelijk kan schoondraaien. 
Er kunnen volgens Francesco Tasso-
ne van het bedrijf moeiteloos ver-
schillende mortelsoorten na elkaar 
worden geproduceerd zonder ge-
vaar van verontreiniging.  

Personal Factory is ontstaan uit een 
chemiebedrijf van de vader van Tas-
sone dat additieven voor mortels en 
lijmen maakte. Vanuit die activiteit 
ontstond de behoefte aan slimme 
compacte menginstallaties om de 
mortels te verwerken. Zand en ce-
ment zijn over de hele wereld te krij-
gen, maar de toevoegingen en de 
nauwkeurige dosering vergen vak-
manschap, is het idee. Tassone verge-
lijkt zijn Personal Factory graag met 
een inkjet-printer. Het zand en de ce-
ment zijn dan het papier, de printer 
is zijn installatie en de cardridges 
zijn de chemische additieven. Perso-
nal Factory kan ze leveren in gecerti-
ficeerde zakken met een uniek num-
mer dat bij de productie in het 
besturingssysteem wordt ingevoerd. 
Daarna controleert de mortelfabriek 
de juiste receptuur. 

Uniek nummer
Alle zakken droge mortel die de in-
stallatie verlaten, hebben ook een 
uniek nummer, waarmee de kwali-
teitscontrole kan worden verzorgd. 
Alles kan via de ‘cloud’ worden be-
waakt vanuit de thuisbasis van Per-
sonal Factory in het zuiden van Ita-
lië. Grootste voordeel is volgens 
Tassone de beperking van de logis-
tieke kosten, die bij de productie van 
mortels al gauw zo’n 30 procent van 
de kostprijs beslaan.    stukjes geeft markthal kleur

Langs aardbeien, druiventrossen, 
ramen van toekomstige bewoners 
en de zon, die via de print dwars 
door het dak lijkt te schijnen. Van 
de montage van de vingerprofie-
len waarmee monteurs de panelen 
nu tot op de millimeter nauwkeu-
rig stellen is dan niets meer te 
zien. Groenenboom: “Tot nu toe 
gaat het perfect. Maar dat lukt 
alleen dankzij een heel grondige 
gezamenlijke voorbereiding.” 

kelde tierelier: een wagen met twee 
schuifarmen en hijslieren. De 
rolsteigers volgen op enige afstand 
de afbouw van het dak. In de eerste 
plaats om besmetting met beton te 
voorkomen, maar ook vanwege de 
aanwezigheid van de superonder-
steuningsconstructie, van waaraf 
nog steeds ruwbouwdelen worden 
gestort. 
Als straks de ruwbouw helemaal af 
is, komt de blauwgekleurde staalcon-
structie goed van pas bij de montage 
van de plafondelementen van de 
‘Horn of Plenty’ van multimediakun-
stenaar Arno Coenen. De koepelvor-
mige versiering is al vergeleken met 
de Sixtijnse kapel, maar engelen 
komen in een beeldenrijkdom niet 
voor. Wel de nabijgelegen St-Laurens-
kerk, die sinds kort aan de noord-
wand van de ‘groentekathedraal’ 
prijkt. 
De uitdaging van de binnengevel-
montage gaat beduidend verder dan 
alleen maar het vastschroeven van 
de beprinte aluminium beplating in 
aluminium strips. “Die panelen 
ophangen is een fluitje van een cent. 
Wat erachter zit is het echte werk, dat 

is een puzzel op zich”, zegt montage-
leider Peter Verhoofdstad (Aldoha) bij 
een stapel panelen die klaarligt voor 
montage. Behalve de hsb-elementen 
plaatsen de montageploegen ook 
isolatie, mechanische ventilatie, 
sensoren van de brandmeldinstalla-
tie en de raamkaders rond de 
aluminium kozijnen. Om de 5 meter 
monteren ze verder een zware 
verticale ‘gordijnrails’. Daar rollen 
straks de wieltjes van de glazenwas-
installatie doorheen. Over de 
horizontale rails die midden in het 
plafond komt, kunnen de glazenwas-
sers zich over de hele lengte van de 
120 meter lange markthal verplaat-
sen, hoog boven de marktkramen. 
Via de verticale zijrails kunnen ze 
zich naar de wanden toe trekken. 

“ De koepelvormige 
versiering is al  

vergeleken met de  
Sixtijnse kapel

Buitenaanzicht van de Markthal in 

Rotterdam.

Vanaf rolsteigers plaatsen monteurs 

de 4350 unieke panelen tegen de 

gebogen wand. Foto’s: Karel Stuip


