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De tijdelijke verbinding Suurfhoffbrug bevindt zich 
in het havengebied van Rotterdam en is gelegen 
in de A15 naast de bestaande Suurhoffbrug, ten 
zuiden van het Europoortgebied. De verbinding 
kruist het Hartelkanaal en de twee onderliggende 
wegen D’Arcyweg (noordelijke oever) en de Krabbe-
 weg (zuidelijke oever). 
Bij de bestaande brug is vermoeiingsschade vastge-
steld in het rijdek. Berekeningen hebben uitgewezen 
dat renoveren en versterken van de bestaande brug 
geen toekomstvaste oplossing biedt. Daarom is 
besloten om een tijdelijke brug te realiseren om de 
bestaande brug te ontlasten. 
De realisatie van de tijdelijke verbinding is uitgevoerd 
door de combinatie STIPT, bestaande uit Mobilis, 
Hollandia, Besix en Dura Vermeer. Het project omvat 
gewapende grondconstructies, EPS aanvulling, 
betonnen aanbruggen en een hoofdoverspanning 

door een stalen boogbrug van 200m lang en 35m 
hoog. De tijdelijke brug ’ontlast’ de bestaande brug 
die de komende tijd zal worden gerenoveerd. 

Trillingsvrije palen
Het constructieve ontwerp van de Suurhoffbrug 
zorgt ervoor dat de krachten vanuit de hoofdover-
spanning en de aanbruggen via betonnen 
onder bouwconstructies wordt overgedragen 
naar de funderingen. Deze fundering (van de 
steunpunten) bestaan uit Voton verdringende 
schroefpalen (VSP) palen en VSP palen met een 
verloren casing. VSP palen zijn trillingsvrije, in de 
grond gevormde, grondverdringende betonnen 
palen die schroevend op diepte wordt gebracht 
middels een stalen casing met verloren punt. De 
palen van de Suurhoffbrug hebben een diameter 
van 560/685mm en 609/750mm. 

Aardebaan met zand
Achter het noordelijke landhoofd wordt de aarde baan 
opgebouwd uit een gewapende grond constructie. 
Dit is nodig om de horizontale grond belasting op het 

Bij de tijdelijke Suurhoffbrug denk je niet meteen aan trillingsvrije palen. EPS en grondbekistingen.  
Toch is de basis van geotechniek essentieel om de stalen brug goed in te passen. Theresa van Liere heeft maanden  
gerekend en doet verslag van samenwerking, dodemansbedden en de uiteindelijke ‘touchdown’. 
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THERESA VAN LIERE – GEOTECHNISCH ADVISEUR
Ik werk alweer 10 jaar bij Mobilis als geotechnisch adviseur en in deze tijd 
de nodige veranderingen in ons bedrijf meegemaakt. De afdeling Geotechniek 
en Hulpwerk is, net als Mobilis, continu in beweging en inmiddels hebben we een 
afdeling van 18 collega’s met een diversiteit van leeftijd en ervaring. Er is altijd wel iemand aanwezig 
of bereikbaar om mee te sparren en ervaringen te delen. Voor de Suurhoffbrug ben ik vanaf het 
voorontwerp/definitief ontwerp van de tijdelijke verbinding Suurhoffbrug als geotechnisch adviseur 
betrokken geweest. Vanuit het VO/DO naar het UO en later ook als Site Engineer. Regelmatig heb 
ik buiten kunnen kijken hoe het project is gerealiseerd, zoals het boren van de VSP palen en het 
plaatsen van tijdelijke damwanden en ankers. Daarnaast kon ik ook aanwezig zijn bij het plaatsen 
van de brug op zijn huidige locatie. Het geluid dat de tuien van de brug maken als de brug volledig 
op de landhoofden rust en het moment dat de spanning op de tuien terechtkomt, zal ik niet snel 
vergeten. Voor mij is er niets leuker dan een project van begin tot eind mee te kunnen maken. Zeker 
de wisselwerking tussen ontwerp en uitvoering tijdens het werk zelf is leerzaam. Om te kunnen zien 
wat in het ontwerp is bedacht, ook zo uitgevoerd kan worden, dat geeft een kick met de nodige 
uitdagingen die daarbij (soms) komen kijken. 

landhoofd te beperken en een talud onder een hoek 
van 85 graden te kunnen realiseren, en daar mee 
binnen de project grenzen te blijven. De voor zijde 
van de gewapende grondconstructie is afgewerkt 
met een wapenings net en spuit beton. 
Aan de zuidzijde van de brug bevindt zich een 
spuikanaal. Tussen het spuikanaal en de aardebaan, 
achter de aanbruggen, was tijdens de uitvoering 
beperkt ruimte beschikbaar en het aanleggen van 
een talud niet mogelijk. Ook zou een aardebaan 
met 8m zand kunnen leiden tot het bezwijken van 
het talud van het spuikanaal. Om dit te voorkomen 
is gekozen voor een permanente verankerde 
damwand, waarbij op het bestaande talud van 
de A15 is aangevuld met EPS en een 1,5m hoge 
 gewapende grondconstructie aan de bovenzijde. 

Samenwerking op de proef gesteld
Om de steunpunten van de aanbruggen te kunnen 
realiseren, evenals het landhoofd aan de noordzijde 
van de brug, waren tijdelijke damwanden met 
verankering nodig parallel aan de A15. Tijdens 
uitvoering zijn problemen hier ontstaan bij het 
plaatsen van de damwandplanken aan de zuidzijde. 
Een aantal planken naast en direct achter het land-
hoofd van de bestaande Suurhoffbrug is helaas niet 
op diepte gekomen. 
Daarnaast is gebleken bij het testen van de ankers 
dat het anker direct achter het landhoofd niet de 
benodigde houdkracht kon halen. Door aan pas-
singen in de uitvoering van het grondwerk, zoals 
het niveau van de ontgraving aan de voorzijde en 
het niveau van het talud achter de damwand, kon 

het werk worden voortgezet zonder aanpassingen 
aan de damwand en ankers. Een mooie samen-
werking tussen Ontwerp en Uitvoering.

Touchdown
Het transport en plaatsen van de brug is uitgelicht 
door diverse regionale en landelijke media. Na de 
bouw van de boogbrug bij Hollandia op de werf in 
Krimpen aan den IJssel, is de brug afgelopen mei op 
pontons vervoerd via de Nieuwe Maas, Oude Maas 
en het Hartelkanaal naar de projectlocatie. Tijdens 
het transport zijn verschillende bruggen gepasseerd, 
waaronder de Erasmusbrug en de Botlekbrug. 
Het spannendste deel van het transport was het 
passeren van de Harmsenbrug, met slechts 9cm 
speling tussen de brugpijler en het ponton. Bij hoogtij 
is de brug boven haar oplegging gemanoeuvreerd 
door middel van dodemansbedden op de oevers van 
het Hartelkanaal. Deze dodemansbedden droegen 
de trosbelastingen van de afmeerlijnen af aan de 
ondergrond. Één van de dodemansbedden bevond 
zich in de beschermingszone van de primaire water-
kering, waarvoor de stabiliteit van de waterkering 
is getoetst. De uiteindelijke ‘touchdown’ vond 
plaats gebruikmakend van een vijzelsysteem en het 
zakken van het tij, waarmee de brug haar tijdelijke 
 definitieve locatie heeft gevonden. 
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