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Figuur 1 – Afzinklocatie Neue Kattwykbrücke, Hamburg.

PNEUMATISCH AFZINKEN 2.0, OFTEWEL
‘HOE DIEP KAN MEN (GEOTECHNISCH) ZINKEN’

D

e Neue Kattwykbrücke in Hamburg wordt op
dit moment gerealiseerd in opdracht van de
Hamburg Port Authority (HPA). Voor de realisatie
van de rivierpijlers is een bijzondere bouwwijze
gekozen. Daarbij is onder meer de techniek van
pneumatisch afzinken toegepast. Pneumatisch
afzinken betekent werken onder overdruk met
alle veiligheidsmaatregelen die daarbij horen.
Maar ook dat de werktijden ernstig beperkt
worden bij afzinken tot een waterdiepte van 32m.
Volker Staal en Funderingen (VSF), onderaannemer
voor het afzinken van de rivierpijlers van de Neue
Kattwykbrücke, heeft daarom het afzinkproces innovatief gemechaniseerd.
De grond onder de caissons wordt zo afstand
gestuurd ontgraven en afgevoerd met minimale
inzet van mensen in de werkkamer. Dit artikel gaat
in op het uitvoeringsconcept van de rivierpijlers,

de ontwikkeling van afstand gestuurd afzinken
en de verwachte en onverwachte uitdagingen die
tijdens de uitvoering opgelost moesten worden.

Oude en nieuwe Kattwykbrug
De havenstad Hamburg is gebouwd in de delta
van de rivier de Elbe. Om de stad te bereiken
zijn er vele bruggen, waarvan de bestaande
Kattwykbrücke op de centrale spoorroute ligt
tussen het oostelijk en het westelijk havengebied.
De brug heeft ook een lokale, maar belangrijke
verkeersfunctie o.a. voor de verbinding naar de A7.
De brug is gebouwd in 1973 en overspant de zuidelijke Elbe. Het is een van de grootste hefbruggen
in de wereld. De vakwerkconstructie met de hoge
heftorens vormen een karakteristieke architectuur. De combinatie van spoor en weg vormen
echter bij de relatief smalle brug heden ten dage
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een probleem. Indien een trein de brug moet
passeren, kan het wegverkeer geen gebruik maken
van de brug -het spoor loopt nl. over de wegstroken- met filevorming als gevolg.
Een nieuwe brug was dus dringend nodig. Gekozen
is voor een extra brug met gelijke vormgeving,
speciaal bedoeld voor het treinverkeer.
De aanbesteding hiervan is gewonnen door de
bouwcombinatie Max Bögl-H.C. Hagemann-Heijmans.
De nieuwe brug van totaal 287m lengte wordt ca.
60m ten noorden van de bestaande brug gebouwd.
De brug zal in geopende toestand meer dan 50m
boven het water worden geheven, gelijk aan de
bestaande brug. De pijlers staan 131m uit elkaar
en ca. 75m uit de oever. Om simultane en symmetrische beweging tijdens de hefbewegingen van

SAM E N VAT T I N G
Pneumatische afzinken is een oude techniek om constructies onder grondwaterpeil
te realiseren. Op maaiveldniveau wordt eenvoudig gebouwd, waarna zonder diepe
bouwkuipen en bemaling de constructie beheerst op diepte wordt gezet. Het is
een veilige, maar arbeidsintensieve methode. Volker Staal en Funderingen heeft

de brug zeker te stellen, is gekozen om voor de
bekabeling een microtunnel aan te leggen tussen
de 2 pijlers op ca. 24,5m diepte.
De pijlers zelf hebben een oppervlak van 29 x 14 m2
en een funderingsniveau op 30,0 m – NN.

het ontgraven in de werkkamer op een inventieve wijze gemechaniseerd en afstand
gestuurd gemaakt. Het is dit jaar succesvol toegepast voor de Kattwykbrug in
Hamburg, gelijk naar een Europese recorddiepte van 32m onder hoogwaterpeil.

Tabel 1: beschrijving grondopbouw op pijlerlocaties
Laag

ZW pijler
[m – NN]

NO pijler
[m – NN]

Rivierbodem

-9,8 +/- 0,7 m

-12,1 +/- 0,5 m

Aanvulmateriaal

n.v.t.

-13,9 +/- 0,3

Rivierzand

-11,2 +/- 0,6

-14,7 +/- 0,6

Wisselend in silt, veen, hout, schelpen, slik.

Smeltwater zand

-19,3 +/- 0,9

n.v.t.

Mogelijk sterk grind- en steenhoudend, met
siltlagen. Overwegend dichte pakking.

Bekkensilt

-30,9 +/- 2,2

-19,1 +/- 0,6

Zeer verschillend in dikte. Opgebouwd uit
zeer dunne klei- en siltlagen met ook regelmatig
zandgehalte. Bevat veel fijn organisch materiaal
(ca. 10%). Overwegend stijf gedrag en zeer
cohesief.

Bekkenzand

-37,3 +/- 0,1

-36,5 +/- 0,5

Fijn zandig met wisselend silt- en kleigehalte.
Ook lagen met bruinkool. Overwegend qc
tot 25 MPa.

Geotechnische omstandigheden
De bodem is ter plaatse van de pijlerlocaties onderzocht middels boringen en sonderingen. De uitvoering van sonderingen is echter nauwelijks gelukt.
De oorzaak hiervan kan liggen in een zeer harde
bodem of de aanwezigheid van stenen in de
bovenste grondlagen. Het grondonderzoek heeft
uitgewezen dat de bodem als volgt kan worden
gekarakteriseerd:
Uit het grondonderzoek is gebleken dat in dit
bekkengebied de grondopbouw onder beide
pijlers zeer grote verschillen laat zien. Zo wordt de
locatie bij de zuidwestelijke pijler gekenmerkt
door een ca. 8m dikke smeltwaterzandlaag, grindig
van aard met mogelijk grotere stenen en hieronder
een sterk gelaagde klei- en siltformatie. Bij de
noordoostelijke pijler is de door gletsjers gevormde
zandlaag niet aanwezig, maar wordt de klei-/siltformatie op een hoger niveau aangetroffen met
een relatief kleine dikte en hieronder een dikke
oudere zandlaag.

Figuur 2 –
Impressie Neue
Kattwyckbrücke.

Figuur 3 –

Bouwwijze pijlers
Bouwen tot grote diepte midden in een druk
bevaren zeemonding stelt nogal wat eisen en randvoorwaarden aan het ontwerp en de uitvoering.
De gemiddelde waterdiepte bedraagt hier ca. 11m
boven normaal peil (NN). Bij normale vloed stijgt
dit met ruim 2m, maar bij zware storm en springtij
kan dit oplopen tot bijna 6,5m. Geen kinderachtige omstandigheden dus. Door de opdrachtgever is daarom gekozen voor een heel bijzondere
bouwwijze. Figuur 3 maakt de bouwwijze inzichtelijk. Per pijler is in de rivier een bouwkuip in
HZ-wand gerealiseerd, maar met de kopse kanten
nog open. Daar bovenop is een stalen constructieframe gemonteerd met een hoogte boven 10m
normaal peil (NN).

Bouwen betonnen pijler
hangend aan staven.

Fasering realisatie brugpijlers
In de schetsen zijn enkel de montage van waterkanonnen en een pomp weergegeven, zoals
traditioneel bij het afzinken wordt gewerkt. De
kenmerkende toegangsluizen en luchtdrukinstallatie zijn in de schetsen achterwege gelaten.
Het betonnen grondvlak van de bodemplaat
inclusief snijranden van de pijler is in die tijd op
een ponton nabij de wal gemaakt en vervolgens
bij doodtij in de bouwkuip gevaren (1). Ingevaren
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Bodembeschrijving

Zand met mosselschalen en wisselend met
veen, silt en puin. H2S kwam duidelijk vrij uit
de monsters.

1

2

3

4

5

6

7

8

Figuur 4 – Fasering realisatie brugpijlers.

Figuur 5 – Afzinksituatie pijler.
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is de bodemplaat middels 24 zware gewi-staven
aan de staalconstructie verbonden en het ponton
kon zo bij laagtij weer uit de kuip worden gevaren.
Nadat de kuip volledig was gesloten, kon met
de bouw van de pijler echt worden begonnen (2).
Hangend aan de gewi-staven is betonpijler in
slagen van ca. 5m afwisselend gebouwd en naar
beneden gevijzeld (3+4). Nadat de constructie
op de opgeschoonde bodem was gezet, kon de
apparatuur voor het afzinken worden opgebouwd
en de ophanging gecontroleerd worden verwijderd
(5). Een spectaculaire bouwwijze op het water
en dan moest het pneumatisch afzinken nog
beginnen!

Afzinkmethode
Het afzinken van caissons, zeker pneumatisch,
is een niet zo’n bekende techniek in de funderingswereld. Toch bestaat deze techniek al 200 jaar en
in Nederland al sinds het einde van de 19e eeuw.
Het woord “pneumatisch” verwijst naar de toepassing van verhoogde luchtdruk in de werkkamer
onder een caisson, om zo een droge ruimte te
creëren en het gecontroleerd verwijderen van
grond mogelijk te maken. Tot halverwege de
vorige eeuw traden er regelmatig ernstige ongelukken op met de arbeiders die dit moesten uitvoeren. Zo ontstond de term “caissonziekte”, zonder
dat er kennis was over de oorzaak, preventie en
behandeling. Wel werden in Nederland begin 20e
eeuw al wettelijke maatregelen genomen, bekend
als het Caissonbesluit vallend onder de Mijnbouwwet. Kennis en inzicht veranderden pas echt met
de ontwikkeling van het duiken na de WOII, m.n.
bij de marine. En in Nederland zeker ook door
professionele inzet op grote waterbouwkundige
projecten, zoals de Deltawerken. Tegenwoordig
worden gespecialiseerde en gecertificeerde
duikmedici opgeleid. Decompressie- en behandelingstabellen zijn ontwikkeld met specifieke
procedures voor caissonwerkers. VSF heeft met
duizenden “droge duiken” op tal van projecten in
Nederland aangetoond dat caissonwerk veilig kan
worden uitgevoerd.
Toch is het werken onder overdruk verre van ideaal,
ondanks dat de gezondheidsrisico’s minimaal zijn.
Het werk is arbeidsintensief, m.n. in cohesieve
grond en op grotere diepte. Grotere diepte
betekent immers hogere waterdruk en dus hogere
luchtdruk om de werkkamer droog te houden.
De werktijden worden daarmee ernstig beperkt.

Afzinken 2.0
Afzinken in Europa gebeurde tot heden met
caissonwerkers in de werkkamer onder het caisson.
Na insluizen van atmosferisch tot de ingestelde
overdruk wordt dan meestal de grond met waterkanonnen gericht losgespoten. Met behulp van
pompen wordt het mengsel van water en grond
vervolgens tot buiten het caisson in bakken of een
spoelveld gebracht. Soms, m.n. in steenachtige

Figuur 6 – Graafarm in de werkkamer.

Figuur 7 – Afstand gestuurd beheerst ontgraven.

grond, wordt met kleine graafmachines gewerkt.
De grond wordt in dat geval in kubels via een
materialensluis naar buiten gebracht.
Na elke shift klimmen de werkers naar boven naar
de personensluis. In stappen en met beademing
van zuiver zuurstof wordt er gecontroleerd gedecomprimeerd naar atmosferische druk. Voor
een buitenstaander wordt dit vaak gezien als
gevaarlijke en vuil werk, maar voor de direct
betrokkenen zijn dit de mooiste projectervaringen
die je kan hebben. Spelen met zand en water is
je hele leven leuk en als geotechneut is het uniek
om de grond eens echt te zien en te voelen tot
grote diepte!
Maar, zoals al geschreven, het werken onder overdruk met ploegen is zeker niet ideaal. Het is op arbeidsintensief en daarmee minder concurrerend
geworden dan bouwen in een bouwkuip. Ook is
communicatie met de caissonwerkers lastig door
de afgesloten ruimte en dat gaat ten koste van efficiency. Een ontwikkeling naar een nieuwe versie
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afzinken was dus gewenst. Met projecten in portefeuille als de de Neue Kattwykbrücke en ook de
sluishoofden van de Nieuwe Zeesluis IJmuiden,
kreeg Volker Staal en Funderingen de gelegenheid
om hun marktleidersrol in deze techniek een extra
boost te geven.
Doel was dus om het afzinken afstand gestuurd
te maken, zodat caissonwerker enkel nog voor
montage en onderhoud onder overdruk hoeven te
werken. Het hele proces van grond los maken,
grondtransport in de werkkamer, grond verwijderen uit de werkkamer is in het ontwikkelingsproces
beschouwd in tal van varianten, maar ook de aansturing: hydraulisch, elektrisch of pneumatisch
voor de bewegingen, camera’s en sensoren voor
de bewaking. Hierbij is nauw samengewerkt met
ingenieursbureau en machinebouwer TMS. Een
grote valkuil, bekend uit veel praktijkervaring, om
een machine te willen bouwen bijna alles kan
en overal geschikt is: Het zogenaamde schaap

deze bleven nog redelijk binnen de perken. Ook
had de aanwezigheid van obstakels en puin in
de bovenste grondlaag zo nu en dan schade aan
de pompen tot gevolg. Maar reële vertraging is
ontstaan door de eerder benoemde smeltwaterzandlaag onder de ZW-pijler. De toevoeging zand
in de benaming van deze laag bleek behoorlijk
misleidend. Bij het plaatsen van de HZ-wanden was
er al grote weerstand gemerkt en bij het voorboren
waren tal van stenen en keien omhoog gekomen.
Gemeld werd dat een laag met stenen als een geul
door de locatie liep met een breedte van ca. 6 m.
Hoofdzakelijk zand en grind, maar met enige stenen
en keien.

Figuur 8 – Stenen en keien – een berg van obstakels.

met de 5 poten. Dit is in de praktijk bijna altijd
een mislukking. De kunst was dus een machine te
ontwerpen en bouwen die geschikt is voor ca. 80%
van het beoogde marktgebied, nieuw in zijn soort,
maar wel robuust en betrouwbaar.
In oostelijk Azië is men al ruim 20 jaar geleden
begonnen met het mechaniseren van het afzinken.
Daar is gekozen voor graafmachines opgehangen
aan railconstructies. Afstand gestuurd wordt
zo grond in kubels gedeponeerd, die via een materialensluis omhoog uit de werkkamer worden
gehesen, geleegd en weer worden ingesluisd.
Dit systeem werkt in vrijwel alle grondsoorten en
wordt grootschalig toegepast door m.n. Japanse
bedrijven. Het heeft echter ook een groot nadeel,
namelijk dat de productiviteit heel laag ligt. En
verhoging van de productiviteit is nu juist het
aspect dat verbeterd moest worden. Door VSF is
daarom gekeken wat er al bestaat in de techniek
van grondverzet en baggeren in Nederlandse en
Vlaamse grondomstandigheden. Uiteindelijk heeft
dat geleid tot een concept met snijkoppompen
gemonteerd op een in 3-richtingen verplaatsbare
arm. Gekozen is voor draaiarmen dit tot 14m
uitschuifbaar zijn, voor een zo groot mogelijk
bereik voor direct opbaggeren van bodemmateriaal. Buiten het bereik is er een combinatie met
krachtige op afstand bestuurbare jets, die aan het
plafond van de werkkamer worden gemonteerd.
Voor de baggerpopen zelf kon worden gekozen
uit bestaande producten. Beperking in gewicht,
voldoende pompvermogen voor voldoende
stroomsnelheid in de lange leidingen, een zo groot
mogelijke doorlaatopening voor verpompen
van grind, vormden de belangrijkste criteria bij
deze keuze.
Naast sensoren in de hydrauliek aansturing van
de diverse motoren en de leidingen, is er tevens
geïnvesteerd in camera’s geschikt voor de bijzondere omstandigheden die in de werkkamer kunnen
optreden. Niet alleen de verhoogde luchtdruk is

een factor, maar bij kleine drukverlagingen zal er
al mistvorming optreden. Tijdens het jetten regent
druppels met grond en door de verlichting bestaat
het risico dat schittering of direct licht het beeld
eerder zal verstoren dan ondersteunen. Kortom:
drukvastheid, reinigingsystemen, hoge lichtgevoeligheid vormden de kernvoorwaarden bij de
ontwikkeling van de camera’s in combinatie met
een goed lichtplan.
Uitgebreid te testen hoort vanzelfsprekend ook bij
een dergelijke ontwikkeling. Het ontwerpproces
werd gestuurd met uitgebreide reviews met
diverse deskundigen. Een testopstelling werd
gemaakt om de combinatie van jets, camera en verlichting te ontwikkelen. Toen de eerste machine
werd geleverd is er een testlocatie gebouwd om de
materieelsluis te plaatsen en daardoorheen de
armconstructie op te bouwen. Dit om medewerkers te trainen in de bediening, maar ook in montage en demontage in een afgesloten werkruimte.

Projectervaringen
En dan moest het echt gebeuren. De pijlers waren
inmiddels op de bodem van de Elbe gezet, dus
op ca. 11m – NN. Het opbouwen van de luchtdrukapparatuur in de NO-pijler is gestart in januari
2018. Vervolgens kon de materieelsluis worden
gemonteerd. Het materieel werd in delen van
maximaal 2 meter lengte in de werkkamer gebracht
en gemonteerd. Hiervoor werd een tijdelijke
materieelsluis op de vloer gemonteerd.
Het afzinken kon zo beginnen in faseringsslagen
van maximaal 5 m. Na elke afzinkfase kon de pijler
weer verder worden opgebouwd, waarna weer een
afzinkfase volgde. Zie afbeelding 3, fase 6 en 7. In
totaal is elke pijler zo in 5 stappen afgezonken
tot de einddiepte van meer dan 30m -NN. Op
deze diepte is in de werkkamer alle apparatuur
verwijderd. Daarna is de ruimte gevuld met beton
als ballast voor voldoende veiligheid tegen opdrijven in de verdere bouwfase. Natuurlijk waren er
enkele opstartproblemen en kinderziektes, maar
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Er moest toen wel rekening worden gehouden
met enige vertraging, al is bewust gekozen voor
pompen met een doorlaat van 100mm. De pomp
kan dus stenen met een diameter tot 100 mm
verwerken, zodat de vertragingshinder beperkt
zou blijven. “Zou”, want de praktijk bleek nog
zeer weerbarstig. Over nagenoeg het gehele
oppervalk bleek een bijna 7m dik pakket van
hoofdzakelijk stenen en keien te liggen, zwaar
geconsolideerd. Losspuiten was nagenoeg onmogelijk, laat staan verpompen. In totaal moest bijna
750 ton aan keien uit het caisson worden verwijderd door caissonwerkers! Een zeer zware klus,
maar Sie haben es geschafft.
De NO- en de ZW-pijler zijn respectievelijk op
22-8 en 1-10-2018 op einddiepte geplaatst. Ruim
binnen de gestelde toleranties.

Tot slot
Het afzinken van caissons is een mooie funderingstechniek, bedoeld voor constructies die op grotere
diepte gebouwd moeten worden. Normaal wordt
op maaiveldniveau gebouwd is dus geen diepe
bouwkuip nodig met de daarbij behorende risico’s.
Technieken om diepe bouwkuipen te realiseren
zijnde afgelopen decennia behoorlijk geëvolueerd.
Met de ontwikkeling van een afstand gestuurde
afzinkmethode heeft Volker Staal en Funderingen
een grote stap voorwaarts gemaakt om een
volwaardig alternatief te geven. Een ontwikkeling
die alleen mogelijk is in samenwerking met diverse
deskundigen, leveranciers en opdrachtgevers.
Op dit moment worden de sluisdeurhoofden van
de Nieuwe Zeesluis IJmuiden met gebouwd. Dit
caissons met mega-afmetingen. Het buitenhoofd
van 26x81m2 is nu op diepte geplaatst op 24,3m
-/- NAP. Het binnenhoofd met 55x81m2 wordt het
grootste caisson ooit gebouwd en zal tegen
de zomer volgend jaar op 25,55m -/- NAP worden
geplaatst. En dat binnen ongekende toleranties als
torsie 50 mm, scheefstanden dwars en langs 0,3%,
doch streefwaarde <0,1%. Daar gaan we dus
voor met afzinken 2.0! !

