
Inventarisatie innovatieve oplossingen voor duikers en overgangsconstructies in een slappe bodem

Het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water (VPdelta) is een programma dat zich richt op het
bevorderen van samenwerking tussen (startende) bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die
actief zijn op het gebied van deltatechnologie en waterbouw. VPdelta bevordert, jaagt aan en verstevigt de
valorisatieketens in de sector. Eén van de onderwerpen betreft innovaties om hinder en kosten te verlagen
voor infrastructuur in de zakkende of slappe bodem. De meest voorkomende problemen treden op bij duikers
en overgangsconstructies. Hiervoor heeft VP Delta aan TNO en Deltares gevraagd om een inventarisatie uit te
voeren naar nieuwe beschikbare producten, of oplossingen voor deze problematiek. Het kunnen daarbij
marktrijpe, beschikbare producten zijn, nieuwe initiatieven waar nog ontwikkeling voor nodig is, of zelfs
nieuwe ideeën.

TNO en Deltares hebben hiervoor de markt verkend door in januari 2015 Infratech te bezoeken en partijen uit
haar eigen netwerk te benaderen. In overleg met beheerders van zowel de gemeente Rotterdam als Woerden,
heeft de inventarisatie zich toegespitst op producten of oplossingen die:
• De luchthoogte van een duiker zolang mogelijk in stand houden, of waarmee de luchthoogte zo eenvoudig

(zo min mogelijk hinder, relatief lage kosten, beperkt onderhoud) mogelijk te herstellen is
• Voorkomen of beperken van hinder aan kabels en leidingen, of het (gedeeltelijk) afsluiten van wegen voor

het vervangen of onderhouden van duikers en/of overgangsconstructies

Het resultaat van deze inventarisatie bestaat uit 5 factsheets met producten en uitvoeringsmethodieken voor
duikers en 6 factsheets met producten voor overgangsconstructies. In de sheets worden verschillende
bedrijven genoemd, zodat het voor geïnteresseerde partijen duidelijk is, bij welke bedrijven meer informatie
kan worden verkregen. Mogelijk zijn er nog meer bedrijven, die deze producten kunnen leveren of de
uitvoeringsmethoden kunnen verzorgen. Als zij in een volgende versie van de factsheets willen worden
opgenomen, kunnen zij hiertoe contact opnemen met VPDelta.

Op grond van deze inventarisatie kan in overleg met beheerders een vervolgtraject worden opgezet, waarbij
één of meerdere producten en/of uitvoeringsmethodieken beproefd gaan worden.



Innovatieve oplossingen voor niet goed functionerende duikers in wegen op slappe grond:
• Door verzakken van duiker is er te weinig luchthoogte, waardoor de doorstroming wordt

gehinderd en de waterkwaliteit afneemt
• Door ongelijkmatig zetten van duikerelementen, verzakt de bovenliggende wegconstructie

ook ongelijkmatig
• Traditioneel vervangen van duikers (open bouwkuip) leidt tot veel verkeershinder en

tijdsintensieve trajecten voor (tijdelijk) omleggen K&L
• Innovatie wordt vaak gezocht in materialen, terwijl andere uitvoeringsmethodieken de K&L-

en verkeershinder geheel kunnen voorkomen.
• Innovatieve oplossingen kennen risico’s en blijven daarom op de plank liggen.

Duikers



TRADITIONELE OPLOSSINGEN VOOR
VERVANGING VAN DUIKERS

Traditionele oplossingen bestaan uit buizen of vierkante kokers die
in een open sleuf worden aangebracht:
§ (Polymeer)beton, PE, glasvezelversterkte kunststof (GVK),

staal
§ Wel of niet onderheid
§ Uit één stuk of uit segmenten

De techniek is op ruime schaal bewezen in de praktijk.

Met traditionele oplossingen bestaat veel ervaring, de
investeringskosten zijn relatief laag. Er zijn veel aanbieders.

Vervanging van de duiker levert overlast op voor verkeer en
omgeving, en kost veel tijd vanwege het omleggen van kabels en
leidingen. Niet onderheide gesegmenteerde duikers kunnen
verzakken waardoor lekkage en verstopping optreedt.

Traditionele oplossingen zijn economisch concurrerend vanwege:
§ Elke afmeting of architectonische vorm is mogelijk
§ Lage realisatiekosten als geen K&L hoeven worden omgelegd,

of verkeershinder optreedt, zoals bij aanleg van nieuwe
infrastructuur

§ Het kan in den natte worden aangelegd, dus geen
bronbemaling noodzakelijk

Aanbieders: elke GWW-aannemer



SLEUFLOOS PERSEN OF BOREN VAN EEN
VERVANGENDE DUIKER

Voor het sleufloos persen of boren van een vervangende duiker
wordt tussen twee bouwkuipen de nieuwe duiker geperst of
geboord. Bronbemaling in de bouwkuip is noodzakelijk.

Er is veel ervaring met deze techniek. Er zijn meerdere aanbieders
en uitvoeringsrichtlijnen (NEN 3650/3651 en alle waterschappen
en Prorail/RWS/CROW hebben eigen aanvullende richtlijnen) Deze
richtlijen schrijven een minimale gronddekking voor tussen de
bovenkant duiker en onderkant wegconstructie.

De uitvoeringskosten liggen hoger, dan bij een traditionele
oplossing, maar er is geen verkeershinder en er hoeven geen
kabels en leidingen omgelegd te worden.

Sleufloos persen of boren is economisch concurerend als:
• Bestaande duiker kan blijven zitten en de nieuwe duiker in de

nabijheid kan worden gerealiseerd
• Verkeershinder moet worden voorkomen
• Kabels en leidingen omgelegd moeten worden

Een goed overzicht van aanbieders geeft de Nederlandse
Vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen:
www.nstt.nl



CRACKEN VAN BESTAANDE DUIKERS

Bij het cracken wordt een duikerbuis opengesneden (staal) of
verbrijzeld (beton) waarna direct een nieuwe duikerbuis wordt
ingebracht met dezelfde diameter.

Voor kleinere buizen is hier ervaring mee. Voor duikers gaan
Heijmans en ProRail in de zomer van 2015 een pilot uitvoeren. Er
zijn hier geen richtlijnen voor.

Het risico op nazakkingen is minimaal, maar het risico op schade
aan wegen en naast gelegen of kruisende leidingen is aanwezig.
Hoe groter de wanddikte van de te cracken buis hoe groter de
grondvervormingen, dus hoe groter het risico.

Cracken is economisch concurrerend vanwege:
• Verkeershinder moet worden voorkomen
• Kabels en leidingen omgelegd moeten worden
• De mogelijkheid om de hoogteligging beperkt te corrigeren

(mits de nieuwe duiker een kleinere diameter kan hebben)

Aanbieder: Heijmans Civiel
www.heijmans.nl



SLEUFLOOS OVERBOREN BESTAANDE
DUIKERS

Bij het overboren van bestaande duikers, wordt een buis met een
grotere diameter over de bestaande duiker geboord, waarna de
bestaande duiker wordt verwijderd, of de bestaande duiker wordt
‘opgegeten’ .

Met deze techniek is nog geen ervaring in Nederland, maar wordt
wel als kansrijk gezien door verschillende partijen.

Met deze techniek zou een volledige correctie van de
hoogteligging van de duiker mogelijk moeten zijn, mits er
voldoende afstand kan worden gehouden tot kruisende leidingen,
of de onderkant van de wegconstructie.

Overboren is economisch concurrerend vanwege:
• Verkeershinder moet worden voorkomen
• Kabels en leidingen omgelegd moeten worden
• De mogelijkheid om bij onvoldoende luchthoogte deze

volledig te herstellen
• Ernstige verzakkingen van duikerelementen ten opzichte van

elkaar, hinderen niet een goede ligging van de nieuwe duiker
constructie

Aanbieders: A. Hak Drillcon
www.a-hakdrillcon.nl



SLEUFLOOS OPPERSEN VAN BESTAANDE
DUIKERS

Voor het sleufloos oppersen van bestaande duikers, ook wel Soil
Fracking genoemd, wordt gecontroleerd grout in de grondlaag
onder de duiker aangebracht. Hierdoor kan de gehele
wegconstructie inclusief duiker opgeperst worden.

Deze techniek heeft zich bewezen voor gebouwen en (olie)
opslagtanks. In Amsterdam wordt deze techniek nog voor de
zomer van 2015 ingezet voor het preventief oppersen van
openbaar gebied rond een bouwkuip in verband met verwachte
zettingen.

Het is noodzakelijk dat in een straal van 1,5 m rondom de duiker
zand of zanderige grond aanwezig is.

Het oppersen van duikers is economisch concurrend als:
• De duiker technisch in goede staat is, maar alleen verzakt is
• Verkeershinder niet acceptabel is
• Kabels en leidingen omgelegd moeten worden

Informatie over oppersen / Soilfracking:
www.keller-funderingstechnieken.nl



Innovatieve oplossingen voor verzakte overgangsconstructies in
wegen op slappe grond
• Zettingsverschillen op de overgang tussen bruggen en

weglichaam veroorzaken hinderlijke onvlakheid.
• Herstel van verzakte constructies veroorzaakt extra kosten en

verkeershinder.
• Innovatieve oplossingen kennen risico’s en blijven daarom op de

plank liggen.

Overgangsconstructies



TRADITIONELE OPLOSSINGEN VOOR
VERZAKTE OVERGANGSCONSTRUCTIES

Traditionele oplossingen bestaan uit vervan- ging van zwaar
ophoogmateriaal door licht en herstel van de constructie:
§ Geëxpandeerd Polystyreen Schuim (EPS), schuimbeton, bims
§ Ophalen stootplaten, toepassen langere stootplaten

Met traditionele oplossingen bestaat veel ervaring, de
investeringskosten van een afdoende oplossing zijn relatief hoog.

De techniek is op ruime schaal bewezen in de praktijk, en er zijn
veel aanbieders. Er zijn ontwerprichtlijnen.

Herstel van de overgangsconstructie levert overlast op voor
verkeer en omgeving. In veengebieden is nazakking bijna onver-
mijdelijk. Hierbij hebben oplossingen met de laagste
investeringskosten de hoogste onderhoudskosten.

Traditionele oplossingen zijn economisch concurrerend vanwege:
§ De lage aanlegkosten.
§ Veel ervaring.
§ Veel aanbieders.

Informatie: www.crow.nl, overgangsconstructies, lichte ophoog-
materialen
Wegen Advies Module Overgangsconstructies
http://tinyurl.com/WAM-ovc

EPS

Schuimbeton

Stootplaten



ZETTING ARME PLAAT (ZAP) VOOR
VERZAKTE OVERGANGSCONSTRUCTIES

De Zetting Arme Plaat (ZAP) is een overgangsconstructie
opgebouwd uit prefab elementen van vezelversterkt schuimbeton.
De ZAP vervangtt het bestaande zware ophoogmateriaal onder de
stootplaten. Eventuele nazakkingen kunnen worden hersteld door
injectie met het FAGRO-lift systeem.

De Zetting Arme Plaat is op beperkte schaal toegepast in de
praktijk, Fagro liftsysteem is reeds met succes in de wegenbouw
toegepast op A10 te Amsterdam, A7 te Groningen en de A12 bij
Doorn. Het FAGRO-lift systeem is ruim toegepast voor het
oppersen van fabrieksvloeren, maar nog niet in combinatie met de
Zetting Arme Plaat. Er zijn geen ontwerprichtlijnen.

Nazakkingen zijn beperkt, en kunnen relatief eenvoudig en met
weinig verkeershinder worden hersteld.

Herstel van de overgangsconstructie levert overlast op voor
verkeer en omgeving. De investeringskosten van de Zetting Arme
Plaat zijn gemiddeld tot hoog, de onderhoudskosten zijn laag.

De Zetting Arme Plaat is economisch concurrend vanwege:
§ De lage onderhoudbehoefte en -kosten.
§ De hoge draagkracht voor het verkeer.
§ De mogelijkheid eventuele nazakkingen te herstellen met

weinig verkeershinder.

Aanbieder: Faber Celbeton, Produktieweg 52, 2382 Zoeterwoude
Tel.: 088 – 555 4444, Fax: 088 555 4400

E-mail: info@celbeton.nl

Zettings Arme Plaat

Fagro-lift systeem www.celbeton.nl



PAALMATRAS ALS LANGE VERVANGENDE
OVERGANGSCONSTRUCTIE

Paalmatrassen bestaan uit een met geokunststoffen gewapende
granulaatmatras op een paalfundering. De paalmatras vormt een
geleidelijke overgang tussen het zettingsvrije kunstwerk en het
nazakkende weglichaam.

Paalmatrassen als overgangsconstructie naar een nazakkend
(spoor)weglichaam zijn op ruime schaal toegepast in de praktijk. Er
is een meetprogramma van ProRail. Er zijn veel aanbieders. Er zijn
ontwerprichtlijnen.

Onderhoud is niet nodig, omdat nazakkingen over grotere lengte
worden uitgesmeerd en niet leiden tot hinderlijke onvlakheid.

Herstel van de overgangsconstructie levert overlast op voor
verkeer en omgeving. De investeringskosten van de paalmatras zijn
gemiddeld tot hoog, er zijn geen onderhoudskosten.

Paalmatrassen zijn economisch concurrend vanwege:
§ Onderhoudbehoefte en –kosten zijn nihil.
§ De zekerheid over het ontbreken van onderhoud.
§ De hoge draagkracht voor het verkeer.

Informatie: www.paalmatrassen.nl

Mobilis, CFE en KWS InfraPaalfundering

Granulaatmatras

Langsdoorsnede Bataafse Alliantie



GEOKUNSTSTOF VOOR VERZAKTE
OVERGANGSCONSTRUCTIES

Door de geokunststof wapening worden de zakkingen van de
ondergrond na herstel van de overgangsconstructie over een
grotere lengte uitgesmeerd. Hierdoor verloopt de overgang tussen
kunstwerk en weglichaam geleidelijker.

Geokunststoffen in deze toepassing zijn op beperkte schaal
toegepast in wegen en spoorwegen. Er is een meetprogramma van
ProRail. Van der Linden beton heeft geokunststof wapening zonder
stootplaten toegepast bij een duiker in Friesland. Er zijn geen
ontwerprichtlijnen.

De oplossing wordt bij voorkeur gecombineerd met lichtgewicht
materiaal zoals bims. Nazakkingen zijn beperkt.

Herstel van de overgangsconstructie levert overlast op voor
verkeer en omgeving. De investeringskosten van de combinatie
met bims zijn gemiddeld, de onderhoudskosten zijn ook
gemiddeld.

Geokunststoffen zijn economisch concurrend vanwege:
§ De lage onderhoudbehoefte en -kosten.
§ De lagere aanlegkosten door besparing op lichtgewicht

materiaal.
§ Minder verkeershinder door minder onderhoud.

Aanbieders: elke GWW aannemer

stootplaat

Langsdoorsnede

Geokunststoffen

geokunststof



FLEXIBEL EN GEWAPEND ASFALT VOOR
VERZAKTE OVERGANGSCONSTRUCTIES

Door toepassing van flexibel en gewapend asfalt op de voeg tussen
kunstwerk en weglichaam blijft de verharding intact, ook als het
weglichaam nazakt.

Flexibel en gewapend asfalt is op ruime schaal toegepast in de
praktijk. Ook heeft Rijkswaterstaat een uitgebreide validatie in
proefvakken op de A50 uitgevoerd. Er zijn ontwerp- en
uitvoeringsrichtlijnen beschikbaar.

De oplossing wordt bij voorkeur gecombineerd met lichtgewicht
materiaal met beperkte nazakking.

Herstel van de overgangsconstructie levert overlast op voor
verkeer en omgeving. De investeringskosten van de combinatie
met bims zijn gemiddeld, de onderhoudskosten zijn ook
gemiddeld.

Flexibel en gewapend asfalt is economisch concurrend vanwege:
§ De lage onderhoudbehoefte en -kosten.
§ Minder verkeershinder door minder onderhoud.
§ Minder geluidhinder.

Aanbieders: Heijmans www.heijmans.nl
Gebr. Van Kessel http://www.kessel.nl/
Smits Neuchâtel http://www.smitsneuchatel.nl/
Salverda http://www.silentjoint.nl/

Brainjoint

Fluistervoeg

Prismo Joint Silent Joint



OPPERSTECHNIEKEN VOOR VERZAKTE
OVERGANGSCONSTRUCTIES

Injectie van materiaal onder de stootplaten doet de verzakking
teniet. De bestaande overgangsconstructie blijft gehandhaafd.

De ervaring met het oppersen van verzakte spoorwegovergangen
groeit. Er is een succesvolle proef uitgevoerd met het oppersen
van verzakte stootplaten in een weg van de Provincie Noord-
Holland. Er is geen ervaring met dunne aardebanen op veen-
ondergrond. Rijkswaterstaat heeft een evaluatierapport
uitgebracht over eerdere praktijkproeven met ‘onderhogen’.

De methode levert weinig overlast op omdat de bestaande
overgangsconstructie niet wordt vervangen. Nazakkingen zijn klein
vanwege het lichtgewicht injectiemateriaal.

Herstel van de overgangsconstructie levert weinig overlast op voor
verkeer en omgeving. De investeringskosten zijn laag.

Opperstechnieken zijn economisch concurrend vanwege:
§ De lage aanlegkosten.
§ De lage onderhoudbehoefte en -kosten.
§ Minder verkeershinder door snelle uitvoering.

Aanbieder: Uretek NL bv, Zuiveringweg 93, 8243 PE Lelystad
Tel.: 0329 256 218
www.uretek.nl

Injectiemethode

Herstel verzakking
Provincie Noord-Holland

E-mail: info@uretek.nl


