
FUNDERINGSWERKEN VERBREDING A4 KUNSTWERK OUDE RIJN 



<Wijzig de datum 

met beeld\kop en 

voettekst> 

Koninklijke BAM Groep nv    25 

Wat gaan we doen? 



• Verdiepte ligging A4 over ca. 1.440 

meter in twee verdiepte bakken; 

• Kruising Oude Rijn d.m.v. 

aquaducten (innovatieve methode 

met stalen aquaductbakken); 

• Scope BAM Speciale Technieken 

• 3x 1.440 m Combiwand 

• Hulpdamwanden + ankers 

• Stalen aquaductbakken 

• 8403 GEWI-palen 

 

 

 

Globale beschrijving van het werk  

Kunstwerk Oude Rijn 

A4 Burgerveen - Leiden, Kruisig Oude Rijn 



Globale beschrijving van het werk 

Leiden Roomburg Leiderdorp 

Leiderdorp 
Zoeterwoude 



Eerste fase 2009 – 2012 

• Verbreding A4 aan westzijde 

• Aanleg westelijke verdiepte ligging en aquaduct 

• Verkeer blijft over huidige weglichaam rijden 

 

Tweede fase 2012 – 2014 

• Verkeer rijdt door westelijke verdiepte ligging (2x 3 rijbanen) 

• Verwijderen brug Oude Rijn  en baanlichamen 

• Aanleg oostelijke verdiepte ligging en aquaduct 

 

Eindsituatie 2014: 

• Verkeer door westelijke én oostelijke verdiepte ligging 

 

 

 

Overall planning en fasering 



Stap 1: Aanbrengen hulpdamwand 



Stap 2: Aanbrengen combiwanden 



Stap 3: Aanbrengen betonnen stempelraam 



Stap 4: Nat ontgraven 



Stap 5: Aanbrengen GEWI palen 



Stap 6: Storten onderwaterbeton 



Stap 7: Aanbrengen constructievloer 



Stap 8: Afbouw 



Stap 9: Verwijderen bestaande A4 



Stap 10: Aanbrengen combiwand Oost 



Stap 11: Aanbrengen betonnen stempelraam 

     Oost 



Stap 12: Nat ontgraven Oost 



Stap 13: Aanbrengen GEWI palen Oost 



Stap 14: Storten onderwaterbeton Oost 



Stap 15: Aanbrengen constructievloer Oost 



Stap 16: Afbouw Oost 



Impressie 



Impressie 



Impressie 



Grondgegevens 

A4 Grondprofiel rondom Oude Rijn 



Aanbrengen Combiwanden 

Gegevens: 

 

Buispalen:  Ø1220 en Ø1120 mm 

Lengte:  15 tot 32 m  

PPN:  NAP – 16 m tot      

  NAP – 32 m  

 

Tussenplanken: AZ-17-700 

Lengte:  15 – 18 m 

 

Hulpdamwanden en 

compartimenteringsschermen 

Buispalen geleverd op het werk  



Aanbrengen Combiwanden 

Bijzonderheden: 

 

• Hulpdamwand installeren op afstand 

2 a 3 meter vanaf kant asfalt 

  

Hulpdamwand in talud bestaande A4 



Aanbrengen Combiwanden 

Bijzonderheden: 

 

• Hulpdamwand installeren op afstand 2 a 3 meter vanaf kant asfalt 

• Installeren groutankers in weglichaam, afstand ankerlichaam – 

o.k. asfalt is minimaal 

 

  

Groutankers in het weglichaam van de A4 



Aanbrengen Combiwanden 

Bijzonderheden: 

 

• Hulpdamwand installeren op afstand 

2 a 3 meter vanaf kant asfalt 

• Installeren groutankers in 

weglichaam, afstand ankerlichaam – 

o.k. asfalt is minimaal 

• Installeren combiwand langs de A4, 

risico op zettingen 

 
Combiwand aanbrengen vlak langs de A4 



Aanbrengen Combiwanden 

Bijzonderheden: 

 

• Hulpdamwand installeren op afstand 

2 a 3 meter vanaf kant asfalt 

• Installeren groutankers in 

weglichaam, afstand ankerlichaam – 

o.k. asfalt is minimaal 

• Installeren combiwand langs de A4, 

risico op zettingen 

• Installeren combiwand in Oude Rijn, 

grote precisie gewenst i.v.m. later 

aan te brengen aquaductbak 

 

  
Combiwand installeren in de Oude Rijn  



Aanbrengen Combiwanden 

Bijzonderheden: 

 

• Hulpdamwand installeren op afstand 

2 a 3 meter vanaf kant asfalt 

• Installeren groutankers in 

weglichaam, afstand ankerlichaam – 

o.k. asfalt is minimaal 

• Installeren combiwand langs de A4, 

risico op zettingen 

• Installeren combiwand in Oude Rijn, 

grote precisie gewenst i.v.m. later 

aan te brengen aquaductbak 

• Werkzaamheden bij kruisende infra 

  

Combiwand installeren bij kruisend infra  



Aanbrengen GEWI palen 

GEWI palen: Ø63,5 en Ø75 mm 

 

Lengte:  15 tot 29 m  

 

PPN:  NAP – 19 m tot      

  NAP – 40,5 m  

 

 

GEWI-staven diverse lengtes  



inboren 

mantelbuis 

buis vullen 

met grout 

GEWI staaf 

aanbrengen 

buis trekken en 

grout injecteren  

omschakelen 

grout-water 

spoelen 

met water 

aanbrengen 

ankerschotel 

Aanbrengen GEWI-palen 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

Aanbrengen GEWI-palen 

1. Positioneren, aanbrengen boorpunt 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

• Inboren met Sonic Samp Drilling 

techniek 

Aanbrengen GEWI-palen 

2. Inboren met Sonic Samp Drilling techniek 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

• Inboren met Sonic Samp Drilling 

techniek 

• Boorbuis vullen met grout en 

aanbrengen GEWI-staaf 

Aanbrengen GEWI-palen 

3. Invoeren GEWI-staaf 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

• Inboren met Sonic Samp Drilling 

techniek 

• Boorbuis vullen met grout en 

aanbrengen GEWI-staaf 

• Trekken boorbuis en formeren 

groutlichaam onder druk (10 bar) 

Aanbrengen GEWI-palen 

4. Trekken boorbuis + formeren groutlichaam 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

• Inboren met Sonic Samp Drilling 

techniek 

• Boorbuis vullen met grout en 

aanbrengen GEWI-staaf 

• Trekken boorbuis en formeren 

groutlichaam onder druk (10 bar) 

• Aanbrengen onderste ankerschotel 

door duiker 

Aanbrengen GEWI-palen 

5. Aanbrengen ankerschotels 



• Positioneren, aanbrengen boorpunt 

• Inboren met Sonic Samp Drilling 

techniek 

• Boorbuis vullen met grout en 

aanbrengen GEWI-staaf 

• Trekken boorbuis en formeren 

groutlichaam onder druk (10 bar) 

• Aanbrengen onderste ankerschotel 

door duiker 

• Eindresultaat na storten OWB en 

droogpompen 

Aanbrengen GEWI-palen 

6. Eindresultaat in droge bouwkuip 



• Hoogfrequente trillingen 150Hz 

 

Voordelen: 

• Toepassing op makelaarstelling 

zodat in één boorlengte kan worden 

ingeboord 

• Dagproductie 3x hoger dan bij 

traditionele technieken, producties 

van 11 tot 20 palen per dag mogelijk 

 

Nadelen: 

• Nieuwe techniek, grenzen van het 

systeem nog niet helemaal duidelijk 

 

 

 

Sonic Samp Drilling 

Sonic Samp Drilling boormotor 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Ontdekken en opleiden 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Kraan op afstand bediend 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

• Verlaagd werkplatform 

 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Verlaagd werkplatform 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

• Verlaagd werkplatform 

• GEWI-kraan voert staaf zelf in 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Invoeren staaf door GEWI-kraan 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

• Verlaagd werkplatform 

• GEWI-kraan voert staaf zelf in 

• Hulptraverse voor mengunit 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Hulptraverse voor mengunit 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

• Verlaagd werkplatform 

• GEWI-kraan voert staaf zelf in 

• Hulptraverse voor mengunit 

• Maatvoering complex maar simpel 

 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Complexe maatvoering, dubbele verkanting 



• Ontdekken en opleiden (nieuwe 

techniek, nieuwe mensen) 

 

• Optimalisatie boorproces / LEAN 

• Kraan op afstand bediend 

• Verlaagd werkplatform 

• GEWI-kraan voert staaf zelf in 

• Hulptraverse voor mengunit 

• Maatvoering complex maar simpel 

 

• Optimalisatie cement verbruik 

• Omschakelmoment grout-water 

Verbeterproces, optimalisatie, LEAN 

Bepalen juiste omschakelmoment 



• A.g.v. meer ontgraving (door 

weglichaam) meer reductie op qc,   

 resulteert in langere palen 

• In 1e fase is het grensgebied van de 

techniek reeds bereikt, dus nieuwe 

uitdagingen voor het projectteam: 

• Sonderen na ontgraving 

• Optimalisatie berekeningen  

• Verdere optimalisatie techniek 

(boorpunten, doorontwikkeling) 

• Onderzoek naar combinatie Sonic 

Samp Drilling met fluїderen 

 

Toekomstvisie, 2e fase 

Westelijke verdiepte ligging bijna gereed  



• Vragen? 

 

Einde presentatie 

GEWI stelling gezien vanaf Oostzijde 


