
~iefkenshoektunnel moet verkeersprobleem oplossen

Tunnel verbindt havengebied
Antwerpen met ringwegen
-Ietgoederenverkeer van en naar het havengebied op de linkeroever van de Schelde
Roet 100kilometer omrijden, omdat de bestaande tunnels niet toegankelijk zijn voor
"ransport van gevaarlijke stoften of gesloten zijn voor vrachtverkeer. Er is dringend
senoett« aan een verbinding tussen de oostelijke rondweg om Antwerpen en het ha-
rengebied. De Belgische overheid heeft geen geld om een nieuwe tunnel aan te leg-
.,enen besloot de bouwen exploitatie van een nieuwe wegverbinding onder de Schel-
'Jeuit te besteden aan een private onderneming. De tunnel wordt uitgevoerd als zink-
'unnel. Aanvankelijk is nog overwogen de tunnel te boren, maar door de vereiste
1ronddekking was deze oplossing niet te realiseren. In een bouwdok niet ver van de st-
~inkplaats worden de tunnelelementen gemaakt. Het bovengrondse en gedeeltelijk
'pen stuk van de tunnel wordt in situ gebouwd op de linker- en rechteroever van de
SChelde.De bouw van de Liefkenshoektunnel gaat 5miljard Sfr kosten. Er is een budo
1et voor bouwen exploitatie van 13miljard Bfr. De ofticiiHe opening gebeurt op 10juli
,991. De redactie van LAND +WATER-nu sprak op het werk met ir. A. van Overschel-
1e,projectleider bij de Tijdelijke Vereniging DeMeyer· Van Laere - Betonac.

ln opdracht van het Wegenfonds Antwerpen
bouwt de Tijdelijke Vereniging De Meyer -
Van Laere - Betonac de Liefkenshoektunnel,
de derde wegverbinding onder de Schelde, bij
Antwerpen. De tunnel biedt ruimte aan twee
maal twee rijstroken van 3,75 m en twee ko-
kers voor leidingen en ventilatie en twee
vluchtgangen. De tunnel wordt 1.374 m lang.
De breedte bedraagt 31,25 m en de hoogte is
9,60 m. Het project wordt uitgevoerd als
zinktunnel. Aanvankelijk is nog de mogelijk-
heid overwogen de tunnel onder de Schelde te

boren. Voor België een voor de hand liggende
gedachte, want daar worden meer tunnels ge-
boord dan in Nederland. De bodem bij onze
zuiderburen leent zich er beter voor, omdat
daar, vooral bij Brussel, veel klei voorkomt.
Maar bij een geboorde tunnel zou de grond-
dekking minimaal twee maal de tunneldiame-
ter moeten zijn om gevaar voor "blow up" te-
gen te gaan. Bij een tunnelbreedte van zo'n
30 rn was dan een gronddekking vereist van
60 m. Twee of drie tunnels naast elkaar boren
met elk een diameter van 10 m had toch nog

Situatie wegeninfrastructuur rond Antwerpen

Foto's: De Meyer-Van Laere-Betonae

geleid tot een dekking van 20 m. Zodoende is
uiteindelijk besloten de Liefkenshoektunnel
in de Schelde af te zinken.
In een bouwdok, niet ver van de afzinkplaats
vandaan, worden acht tunnelelementen ge-
maakt van gewapend en gedeeltelijk voor-
gespannen beton. Het grootste gedeelte van
de tunnel wordt afgezonken. Op de linker- en
rechter Scheldeoever wordt het bovengrondse
deel van de tunnel gebouwd. Het landhoofd
op de linkeroever bestaat uit een gesloten ge-
deelte van 50 m en een tunnel bak van 300 m.
Op de rechteroever wordt een gesloten tunnel-
deel van 200 m gebouwd.

Bouwdok
De acht tunnelelementen worden in een bouw-
put met een diepte van 18 m gemaakt. De ele-
menten met een lengte van 142 m worden sa-
mengesteld uit 6 moten van 23,65 m van ter
plaatse gestort gewapend beton. ' 'Een belang-
rijke eis was de garantie voor de waterdicht-
heid," zegt ir. Van Overschelde. "We hebben
dan ook zo weinig mogelijk stortnaden in de
wanden toegepast." Het bouwdok is droog-
gezet met een tiental vacuümpompen. Deze
spanningsbemaling met een capaciteit van
500 m3 per uur is in onderaanneming uit-
besteed aan nv Smet-Boring.
Voor het vervaardigen van de tunnelvloer
werd eerst een laag grind gestort. Later als het
bouwdok onder water wordt gezet, kan het
water gemakkelijk onder de elementen drin-
gen waardoor ze spontaan opdrijven. Op het
grind komt betonplex, dat met houtdraad-
bouten aan de onderkant van de tunnelvloer is
bevestigd en als verloren moet worden be-
schouwd.
Het betonmengsel dat voor vloeren binnen-
wanden en buitenwanden is gebruikt bestaat,
per m3 beton, uit 1140 kg grind, 780 kg zand,
270 kg Hoogoven cement, 80 kg vliegas, 140 I
water en 3 kg hulpstoffen, superplastificeer-
ders, Normaal wordt voor 1m3 beton 300 kg
cement verwerkt, maar op verzoek van de
Universiteit van Leuven is 30 kg cement ver-
vangen door 80 kg vliegas. "De universiteit
deed samen met de elektriciteitscentrale bij
Antwerpen onderzoek naar de toepassing van
vliegas als toeslagmateriaal voor beton," ver-
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Detunnel biedt ruimte aan twee maal twee rijstroken van 3,75 m en twee kokers voor leidingen en ventilatie en twee vluchtgangen

,eh ir. Van Overschelde." De resultaten van
:ieze studie waren zo bevredigend dat we in
overleg met de opdrachtgever hebben beslo-
teneen deel van het cement door vliegas te ver-
vangen." Bij het storten van de binnenwan-
den van de eerste moot is gekeken of de uit-
komsten van de laboratoriumproeven in
evereensremming waren met de gegevens uit
de praktijk. Om geen krimpscheuren te krij-
genmoet er op worden gelet dat het tempera-
tuurverschil, door hydratie, tussen het oude
beton van de vloer en het vers gestorte beton
•.an de wand niet hoger wordt dan 15°C. Op
:iegrens tussen" oud en nieuw" zijn sensoren
of thermostaten geplaatst, die aangesloten
zijn op een koelsysteem van buizen in de
wand. In dit buizenstelsel circuleert water, dat
onëerin wordt opgewarmd en bovenin af-
koelt. Indien de temperatuur hoger wordt dan
15°C, slaat het koelsysteem automatisch aan.
Deze praktijkproef had als resultaat dat de
temperatuur nagenoeg niet boven de 15°C
Icwam,waardoor de koelunits bijna niet heb-
ben gewerkt. Maar om eventuele risico's te
vermijden zijn toch in alle wanden koelsyste-
men toegepast.
De wanden van de tunnelmoten worden na
vier dagen entkist. Elke week wordt een run-
nelmoot van 24 m gestort. De aannemer-
scombinatie heeft met twee verrijdbare tun-
nelkisten gewerkt, die speciaal voor dit pro-
leet zijn ontworpen. Zand en grind werden
per schip aangevoerd en aan een eigen loswal
gelost. De betonmortel is in een installatie met
een capaciteit van 120 m3 per uur op het werk
gemaakt.
De tunnel is ontworpen op een inwendige
druk, door explosies, van 5 bar en een uitwen-
dige belasting van 50 m water. Plaatselijk
moet worden gerekend op een extreme grond-
druk, wanneer de tunnel de waterkering op de
linker Scheldeoever kruist. Deze belastingen
zijn er de oorzaak van dat gemiddeld 160 kg
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TUfUleJeJf!1tUmteninOouwdok merstalen f-proftelvoorbevestiging van rubberen Gina-profrel

Bouwwerkwamheden landhoofd linkerScheldeoever (onder) met kofferdam
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betonstaal per m3 beton is verwerkt. In het
dak en in de vloer is nog een lichte Freyssinet
voorspanning toegepast voor de belasting tij-
dens het transport die normaal in de definitie-
ve fase als de tunnel volledig is ondersteund
niet meer nodig zou zijn geweest..Maar door
de extreem hoge belastingen moet deze voor-
spanning toch als definitief worden be-
schouwd.
Zoals al eerder is gezegd, moet er aan de wa-
terdichtheid hoge eisen worden gesteld. Bij de
aansluiting tussen buitenwand en tunnelvloer
is als waterkering een stalen strip gekozen.
Aan weerszijden hiervan zijn stalen geperfo-
reerde buizen gelast, waardoor een vloeistof
kan worden gepompt die bij aanraking met
water opzwelt en het eventuele lek dicht.
De dichting van de voeg tussen de tunnelele-
menten bestaat uit het, in de tunnelbouw niet
meer weg te denken, Gina-profiel van Bakker
Rubber. Het rubberen profiel is bevestigd op
een stalen l-profiel. Als tweede afdichting
wordt aan de binnenkant van detunnel, nadat
deze is afgezonken, een Omega-profiel van
Bakker Rubber aangebracht.
Als alle tunnelelementen in het bouwdok
klaar zijn, worden de open uiteinden gedicht
met kopschotten van gewapend beton, aan de
binnenkant versterkt met verticale staalpro-
tielen. De elementen zijn dan gereed voor
transport naar de afzinkplaats.

Afzinken
Nadat het bouwdok is opgeruimd en alle tun-
nelelementen zijn gedicht met kopschotten en
geballast met water wordt de dam van het dok
weggebaggerd. Het bouwdok loopt vol water.
Vervolgens vaart een afzinkponton het dok in
en manoeuvreert boven een element. De bal-
lasttanks worden leeggepompt en de tunnele-
lementen beginnen op te drijven. Het afzink-
ponton vaart het element naar een afwerkstei-
ger buiten het dok. Daar krijgt het dak van de
tunnel een laag trim-beton, om het element
tijdens het transport horizontaal te houden,
en verder worden lieren, kabels en bolders
aangebracht. Het vervoer van de afzinkele-
menten gebeurt met zes à acht sleepboten.
Inmiddels is een cutterzuiger al een aantal we-
ken bezig met het baggeren van de zinksleuf.
Op de linkeroever wordt de sleuf 150 m voor-
bij de Scheldeoever doorgetrokken tot aan het
landhoofd. Op de rechteroever loopt de
zinksleuf niet verder dan de waterkering. Het
diepste punt van de zinksleuf ligt 30 m bene-
den het laagwaterpeil. Het uit~baggerde slib,
dat sterk met zware metalen is verontreinigd,
wordt gedumpt in zandputten in het nog aan
te leggen havengebied op de linker Scheldeoe-
ver . Met het vrijkomende zand wordt het toe-
komstige haventerrein opgehoogd. De putten
met vervuilde baggerspecie worden met zand
afgedekt.
Nadat de cutterzuiger de sleuf heeft gebag-
gerd, zullen baggerschepen de sleuf perma-
nent vrijhouden van slib en op diepte houden.
Tijdens het baggeren van de zinksleuf en bij
het afzinken mag het scheepvaartverkeer op

de Schelde niet worden gehinderd. Daarvoor
moet de vaargeul, breedte 200 m, tijdelijk
worden verlegd.
"We beginnen met afzinken bij het landhoofd
op de linkeroever, " licht ir, Van Overschelde
toe. "We laten dan achtereenvolgens vier ele-
menten op de bodem van de sleuf zakken. Dan
zijn we halverwege. Vervolgens gaan we ver-
der bij het rechterlandhocfd. Daar zinken we
twee elementen af. Dan gaan we weer terug
naar het laatste element dat we vanaf de lin-
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keroever hebben afgezonken. Daartegen zin-
ken we dan vervolgens het levende en achtste
element af." Om te voorkomen dat er tijdens
het transport bij laagwater niet meer over de
reeds afgezonken elementen kon worden ge-
varen, heeft de hele zinkoperatie bij hoogwa-
ter plaatsgevonden.
Vooraf zijn op de bodem van de zinksleuf pre-
fab betonplaten gelegd. Hierop worden de
tunnelelementea, met hydraulische vijzelpo-
ten in de tunnelwand, tijdelijk gesteld.
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Bij het afzinken worden de elementen tegen
het landhoofd of het voorliggende element
aangetrokken, zodat de "punt" van het Gina-
profiel enigszins wordt ingedrukt om al enige
waterdichtheid te krijgen. Het water in de
ruimte tussen twee elementen wordt wegge-
pompt. De hydrostatische druk op de elemen-
ten drukt het Gina-proftel verder in waardoor
een permanente waterkering ontstaat. Met de
hydraulische vijzelpennen zijn de elementen
in de juiste positie geplaatst en kan het on-
derspoelen met zand beginnen. Hiervoor zijn
in de vloer van de elementen onderspoelpun-
ten aangebracht. Dit zijn ventielen die met een
rubberen bal worden afgesloten. Het Schelde-
water kan niet de tunnel instromen, maar
door de grotere druk van de zandslurrie kan

dit wel naar buiten. Bij de sluitvoeg wordt
voor het afzinken van de elementen een sta-
lenschot op de bodem geplaatst. De sluitvoeg
is 1 m breed meteen tolerantie van 5 à 10 cm.
Door de werking van het getijde verschilt de
druk op het Gina-profiel, Hierdoor spant en
ontspant deze zich. Dat komt de waterkeren-
de functie niet ten goede. In de sluitvoeg wor-
den hiervoor wiggen van gewapend beton ge-
plaatst. Hierdoor blijft de druk op het Gina-
profiel vrijwel constant. Daarna bevestigen
duikers de stalenschotten aan de tunnel, waar-
door de sluitvoeg wordt gesloten.
Nadat het water in de ruimten tussen de tun-
nelelementen is weggepompt, kunnen de kop-
schotten worden verwijderd en kan het bal-
lasten van de tunnel met beton beginnen. Na-

Bonwgegevens
Droog grondwerk 2.000.000 rn"

Baggerwerken 7.ooo.ooom3

Beton met vliegassen 220.000 m 3

Wapeningsstaal BE 500 25.000 ton

Damplanken 8.000 ton

dat het beton is verhard, worden de ballast-
tanks geleegd.
De tunnel wordt afgedekt met 2 m grind en
zand. Het grind moet de tunnel beschermen
tegen vallende scheepsarikers. De totale
gronddekking is 10 m. Hierbij is rekening
houden dat de Schelde in de toekomst
3 m moet worden uitgebaggerd. Het dak moet
minimaal 2,5 m beneden het toekomstige rî-
vierpeil liggen. Op het diepste punt is dat nu
6m.

Waterbouwkundig modelonderzoek
In het Waterbouwkundig Laboratorium Bor-
gerhout bij Antwerpen is 3 km Schelde op
schaal nagebootst en is een model van de olD-
legging van de vaargeul en de gebaggerd.:
zinksleuf gebouwd. In het laboratorium is on·
derzocht welke krachten op de elementen wer·
ken tijdens het transport en bij het afzinken.
Tevens is een studie verricht naar het slib·
transport in en bij de zinksleuf om te voorspel-
len hoeveel slib moet worden weggebaggerd.,
Ontwerpers van de tunnel zijn in eerste instan-
tie ervan uitgegaan dat bij elke stroemsnet-
heid moest worden afgezonken. Maar door de:
invloed van de getijdewerking zijn zulke zwa·
re kabels nodig, dat ze niet meer hameerbasn
waren. Uitgangspunt is een gemakkelijk te:
hanteren kabel geworden en met dat gegever
is uitgezocht bij welke stroomsnelheid de tun·
nelelementen konden worden vervoerd en af·
gezonken. De maximaal toelaatbare snelhedc
was 1,5 m/sec,Bouwers

Studiebureau
Adviseur
Droog grondwerk
Baggerwerken

Bemalingen
Leveren damplanken
Levering wapening

Levering cement
Levering vliegassen
Levering dichtingsprofielen
Afzinkwerkzaamheden
Elektro-mechanische uit-
rusting

Tijdelijke VerenigingHAECON-T.K.B.lV.F.D. - België
Ingenieursbureau V.L. MOLENAAR -Nederland
N.V.AERTSSEN-België
Tijdelijke Vereniging Baggerwerken DECLOEDT-
DREDGING INTERNA nONAL -België
N.V. SMET-BORING-België
N.V. ARBED - Luxemburg
HOOGOVENS IJMUIDEN -Nederland
COKERILL SAMBRE -België
C.B.R. - België (60.000 ton)
E.B.E.S .• België (15.000 ton)
B.V. BAKKER RUBBER -Nederland
ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER -Nederland
Tijdelijk Vereniging SlEMENS-JACOPS - België

Planning
Op 31 maart van dit jaar stortte de Tijdelijke
Vereniging De Meyer-Van Laere-Betonac de
laatste tunnelwanden en dak. Na 15 jun
wordt het bouwdok onder water gezet en beo
gin augustus zal de dam rond het dok plaatSe.
lijk worden weggebaggerd. Het eerste elemen1
zal dan omstreeks 15 augustus naar buit:er
worden gevaren.
Het baggerwerk voor de zinksleuf begint ir
mei, nadat de scheepvaartgeul is verlegd
Naar verwachting zal rond 6 september he1
eerste element kunnen worden afgezonken
De zinkoperatie moet op 1 januari 1990 zijl'
voltooid. De officiële opening van de Lief"·
kenshoektunael zal plaatsvinden op 10jul
1991.



Capaciteitsu itbre iding
Coentunnel
Voor de capaciteitsuitbreiding
van de Coentunnel, die in de
jaren 1990 tot 1993 zal wor-
den gerealiseerd, worden stu-
dies verricht en een bestek
gemaakt voor de op- en afrit-
ten van de tweede tunnelbuis.

Ahmed Hamdi Tunnel,
Suez (Egypte)
In samenwerking met NEDECO
voert TEC een onderzoek uit
naar schade aan een tunnel
onder het Suezkanaal. Het be-
treft een eerste studie naar de
omvang van de schade veroor-
zaakt door met name ern-
stige lekkages, en het opstel-
len van een reparatiestrategie.
De tunnel is in gebruik sinds
1980. De totale lengte van de
tunnel, exclusief op- en afrit-
ten, bedraagt ongeveer
1600 m.

Storebaelt Tunnel
Denemarken
TEC voert onder de naam
NEDECO een studie uit naar
de geohydrologische omstan-
digheden van de op- en af-
ritten.

Noodsrroom agregaar ({OIO: DHV)

tunnel engineering consultants

Specialisten in Tunnels
Tunnel Engineering Consul-
tants v.o.f. is een ingenieurs-
bureau gespecialiseerd in het
ontwerpen, detailleren en be-
geleiden van de uitvoering van
tunnelprojecten met daaraan
verbonden bijkomende civiel-
technische en elektro-
mechanische werken.

Het bureau werd opgericht
door DHV Raadgevend Inge-
nieursbureau te Amersfoort,
HASKONING Koninklijk
Ingenieurs- en Architectenbu-
reau te Nijmegen en Witteveen
+ Bos te Deventer, met als
doel in een blijvende samen-
werking de opgebouwde en op
te bouwen kennis en expertise
op het gebied van tunnel engi-
neering te bundelen.

Op deze wijze kan TEC ieder
moment beschikken over advi-
seurs van kaliber, met een
grondige kennis van zaken.

Ten behoeve van de bouw van
de tunnel onder De Noord is in
samenwerking met Rijkswater-
staat een projectbureau ge-
vormd. In combinatie met de
specifieke know-how van Rijks-
waterstaat wordt een adequate
aanpak van dit tunnelproject
gewaarborgd.

Een dergelijke samenwerking
biedt de mogelijkheid om geza-
menlijk een continu karakter te
geven aan onderhanden en
toekomstige tunnelprojecten in
binnen- en buitenland.

TEC is inzetbaar bij:
- haalbaarheidsstudies
- het ontwerpen en plannen
van nieuwe tunnelprojecten

- het begeleiden en uitvoeren
ervan

- aanpassing, verbouw, repara-
tie en onderhoud van be-
staande tunnelprojecten.

Coentunne! {{OIO: Aerophoto Setnonet B V I

Contro!e- en bedieningscenrrum {{OIO DHVI

Nadere informatie
TEC v.o.f.
Postbus 1102
3430 BC Nieuwegein

Kantoor "Graaf Karel"
Graaf Anselmdek 2A
3434 DS Nieuwegein
telefoon 03402 - 67333
telefax 03402 - 67464

Tracé tunnel De Noord (toto Aerocemere - Bart Hofmeester BVJ

Naast specialistische adviseurs
beschikt TEC over een goed
toegerust team van medewer-
kers. Uiteraard beschikken zij
over de nieuwste hulpmiddelen
waar het automatisering be-
treft, desgewenst aangevuld
met de grotere automatise-
ringssystemen van de drie
bureaus.

Maquette tunnel De Noord



Kwaliteitswaarborging
Om de kwaliteit van de
ontwerp- en toezichtwerk-
zaamheden te waarborgen
wordt door TEC een kwaliteits-
systeem toegepast. Hierbij
wordt zorg gedragen voor de
onderkenning van alle relevan-
te kwaliteitseisen en voor de
uitvoering van een consistente
en effectieve controle met in-
achtneming van de relatie tus-
sen produktie, capaciteit en
middelen.

Projecten
Inmiddels heeft TEC een aantal
projecten verworven, in uitvoe-
ri ng of reeds afgerond:

Tunnel onder De Noord
In het kader van de tun-
nelstroom is door Rijkswa-
terstaat aan TEC de opdracht
verleend voor het optimalise-
ren, detailleren en begeleiden
van de uitvoering van deze
tunnel.
In het projectbureau dat hier-
toe werd opgericht zijn mede-
werkers va n Rijkswaterstaat
ondergebracht om een directe
technisch-inhoudelijke inbreng
en kennisoverdracht met be-
trekking tot het tunnelproject
tot sta nd te brengen. Het
Rijkswaterstaatpersoneel werkt
onder leiding en verantwoorde-
lijkheid van TEC.

Het tracé van rijksweg A 15
kruist bij Alblasserdam De
Noord door middel van een
brug. In verband met het ca-
paciteitsprobleem ter plaatse
van de kruising met De Noord
zal aan weerszijden van De
Noord over een totale lengte
van circa 6 km, parallel aan
het bestaande tracé een nieuw
trace worden aangelegd. Dit
wegvak zal bestaan uit 2x3
rijstroken + vluchtstroken.
Ter hoogte van De Noord zal
in genoemd wegvak een tun-
nel worden aangelegd. De
lengte van de tunnel inclusief
op- en afritten bedraagt circa
1300 m, met een breedte van
circa 30 m.
Het dwarsprofiel van de tunnel
krijgt 2 verkeerskokers en een
middenkanaal. Elke verkeersko-

Aanleg tunnel De Noord (toto: Rukswetersteetl

ker za I bestaa nuit 3 rijstroken.
Het middenkanaal zal tevens
als vluchtweg worden ge-
bruikt. De lengte van het
gesloten deel is circa 510 m.

in januari 1989 begonnen. Het
nieuwe tracé van rijksweg A 15
zal met de nodige kunstwerken
en aansluitende wegen gefa-
seerd worden uitgevoerd en
zal in het kader van de tun-
nelstroom begin 1992 voor het
verkeer kunnen worden open-
gesteld.

Het wegvak waarin de tunnel
is gelegen wordt voorzien van
een verkeersgeleidingssysteem.
De benodigde schakelappara-
tuur, besturingen, noodstroom-
aggregaten en dergelijke wor-
den ondergebracht in het land-
hoofd aan de westoever.

Tussen de landhoofden elk
met een lengte van circa 20 m
wordt in het riviergedeelte een
gezonken tunnel aangebracht.
Deze tunnel met een lengte
van circa 470 m. bestaat uit 4
tunnelelementen .
De tunnel wordt uitgerust met
een langs ventilatie, verlich-
ting, brandblusapparatuur en
stilsta ndregistratie.

De bovenste verdieping van dit
landhoofd wordt voorzien van
een centrale bedieningsruimte
van waaruit naast de tunnel
onder De Noord nog een vier-
tal bruggen en een tunnel cen-
traal bediend kunnen worden.
Met de bouw van de tunnel is

Het totale wegvak wordt uitge-
voerd onder projectmanage-
ment van Rijkswaterstaat. Het
werk wordt gefinancierd door
de ETN, Exploitatiemaatschap-
pij Tunnel onder De Noord een
samenwerkingsverband tussen

Postbank en Société Général.
Hiervoor heeft de Staat der
Nederlanden een overeen-
komst gesloten met de ETN.

Rolbaanviaduct
Schipholtunnel
TEC heeft in de maanden janu-
ari en februari 1989 een haal-
baarheidsstudie gedaan voor
het rolbaanviaduct dat de zui-
delijke in- en uitrit van de
Schipholtunnel moet gaan
kruisen.
Naast civiel-technische aspec-
ten moest rekening gehouden
worden met:
- verkeerstechniek op het ge-
bied van lichtovergangs-
zones, bewegwijzering en
signalering

- elektro-mechanische en
tunneltechnische aspecten

- het verplaatsen en uitbreiden
van het bedieningsgebouw
voor de tunnel

- randvoorwaarden en eisen
gesteld door de luchthaven
Schiphol.

Inmiddels is een aanvang ge-
maakt naar het ontwerp en de
beste ksvoo rbe rei ding.
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Eerste tunnel van een serie van vijf in uitvoering

1IIIIi:~
~iilij 'I
exploiteert
Ir. F.M. de Graaf, Rijkswaterstaat directie Sluizen en Stuwen
Ing. C.Th. van Doorn en ing. G. Kooijman, Tunnel Engineering Consultants TEC
Ir. J. Koster, Kombinatie Tunnelbouw KTB

De oude hefbrug bij Alblasserdam over de rivier De Noord vormt al jarenlang een
knelpunt voor het wegverkeer op de A 15. Een tunnel aan de noordkant van de be-
weegbare brug moet hier uitkomst bieden. Het nieuwe tunneltracé passeert aan de
oostkant van de rivier scheepswerf "Giessen de Noord" en aan de westkant het wa-
terwingebied van waterleidingbedrijf "Oost IJsselmonde". Tunnel De Noord is de
eerste van een serie van vijf tunnels die in de Randstad moeten worden aangelegd
om de knelpunten in de verkeersinfrastructuur op te lossen. Het ontwerp, de bouw,
financiering en exploitatie gebeurt volledig door de private sector. Met de aanleg van
de tunnel is een bedrag gemoeid van 300 miljoen gulden. Het geld voor beheer en on-
derhoud van de verkeerstunnel zal moeten komen uit het systeem van "rekening rij-
den ". Van oudsher maakt Rijkswaterstaat tekeningen en berekeningen voor tunnels
in Nederland. Maar voor dit tunnetoroiect worden de ingenieurs werkzaamheden uit-
gevoerd door een Nederlands ingenieursbureau in samenwerking met Rijkswaterstaat.

De planfase voor het maken van de vooront-
werpen van de tunnel is rond 1980 gestart.
Voor de methode van uitvoering is toen al uit-
gegaan van de afzinkmethode. Er zijn ver-
schillende varianten bekeken. We noemen er
vier. Tunnelelementen bouwen in een bouw-
dok met bronbemaling aan de westoever . Dat
idee is niet doorgegaan door de aanwezigheid
van een waterwingebied. Het op te pompen
water zou meer zijn geweest dan de hoeveel-
heid, die het waterleidingbedrijf zelf op-
pompt.
Er was een plan de tunnel te verdelen in twee
zinkelementen, die elk in een damwandkuip
met onderwaterbeton in de afritten gebouwd
zouden kunnen worden. De zinkvoeg ligt dan
midden in de rivier. De bouwkuipen worden
gevuld met zand, waarop de afritten worden
gebouwd.
Een derde mogelijkheid was de tunnel verde-

len in vier elementen en die te bouwen in het
bestaande bouwdok bij Barendrecht. Dat
was niet haalbaar omdat de elementen dan
een te grote diepgang zouden hebben.
De vierde variant bestond uit het bouwen van
tunnelelementen in een bouwdok met dam-
wandschermen tot in de kleilaag op NAP
-30 m. Dit alternatief werd verder uitgewerkt
tot besteksontwerp. Het waterleidingbedrijf
eist dat de lekkage van de damwanden niet
meer mag bedragen dan ongeveer 5000 m3
per jaar of 1 l/m-/etmaal; een damwand-
scherm voldoet hier niet aan.
Vier grote aannemingsmaatschappijen kre-
gen opdracht met een oplossing te komen.
Dat resulteerde in een combinatie van bento-
nietcementwand met stalen damwand. Deze
oplossing is in het bestek opgenomen.
Voor de passage van de scheepswerf, op de
oostoever , is gekozen voor een open tunnel-

Foto's:RWS

bak. Deze bestaat uit stalen damwanden, een
vloer van onderwaterbeton en een bak-
constructie. Het geheel zou medio 1986 wor-
den aanbesteed. Door geldgebrek ging dit
echter niet door.

Mobiliteitsscenario/tunnelstroom
De regering besloot, ondermeer in het kader
van het bereikbaarheidsplan Randstad, dat
een aantaloververbindingen in de Randstad
versneld moeten worden aangelegd. De aan-
leg, financiering en exploitatie van de nood-
zakelijke tunnelverbindingen zal plaatsvin-
den door de "private sector", onder supervi-
sie van de Rijkswaterstaat. Hierbij gaat het
om de Noordtunnel, de Tweede Coentunnel,
de Wijkertunnel, de Tweede Beneluxtunnel
en de Blankenburgtunnel. Dit idee past in de
tunnelstroom, die eind 1986 werd ontwikkeld
en door een combinatie van vier grote aanne-
mers verder is uitgewerkt. De zinkelementen
van de vijf tunnels zouden daarbij in serie-
bouw in een bouwdok in Amsterdam ge-
bouwd worden. Voor de Noord-, de Tweede
Benelux- en de Blankenburgtunnel zouden de
tunnelelementen overzee moeten worden ge-
transporteerd. Er werd in korte tijd een
bestek gemaakt waarvoor de aannemerscom-
binatie in augustus 1987 een aanbieding heeft
gedaan.
Eind 1987 is echter om politieke redenen
besloten om eerst de Noordtunnel te bouwen,
particulier gefinancierd door E.T.N. (Exploi-
tatie Maatschappij Tunnel onder De Noord)

Om het capaciteitsprobleem van de A 15 bij de kruising met De Noord op te
lossen, wordt over een lengte van 6 km, evenwijdig met het bestaande tracé,
een nieuw wegvak met tunnel aangelegd

In het bouwdok Barendrecht worden, naast de elementen voor de
Wiltemsspoortunnet, 4 afzinkelementen gebouwd; drie elementen bestaan uit
vijf stortmoten. één heeft er vier
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De diepte van de tunnel wordt bepaald door de bodemdiepte van De Noord,
NAP-5,5 m, en de breedte, 250 m

met de Postbank als belangrijkste deelnemer.
Voor de aanleg van de tunnel met een deel
van de aansluitende wegen inclusief kunst-
werken is 300miljoen gulden privaat gefinan-
cierd. De inkomsten van de exploitatie maat-
schappij zullen komen uit het systeem van re-
kening rijden. Het kabinet Lubbers-U heeft
in het kader van het bereikbaarheidsplan tot
invoering van dit systeem besloten.
De vergoeding aan de exploitatiemaatschap-
pij is gebaseerd op een passagetarief per voer-
tuig vermenigvuldigd met het aantal fysieke
passages. In het geval dat het systeem van re-
kening rijden niet kan worden ingevoerd, zal
de vergoeding betaald worden uit het Rijks-
wegenfonds.

Private Engineering
Rijkswaterstaat heeft bij de realisatie van Ne-
derlandse tunnels van oudsher de plannen
ontworpen, de detaillering en de begeleiding
verzorgd. Voor de engineering van de tunnel
onder De Noord is voor een vorm van samen-
werking gekozen tussen Rijkswaterstaat en
private raadgevende ingenieursbureaus,
waarbij is overeengekomen wederzijdse
know-how over te dragen. Voor deze inge-

De tunnel bestaat uit twee verkeerskokers met elk drie rijstroken en een
tussenkoker, die fungeert als dienstingang, vluchtweg en kabelkanaal

nieursdiensten is een apart contract op-
gesteld.
Vijf aannemerscombinaties en drie combina-
ties van ingenieursbureaus werden geselec-
teerd waarna vervolgens in augustus 1988het
oorspronkelijke bestek werd aanbesteed.
De twee laagste inschrijvers voor de uitvoe-
ring van het werk boden een gezamenlijk al-
ternatief aan waarbij de tunnelelementen niet
in het te maken bouwdok bij afrit West bij
Hendrik Ido Ambacht, maar in het Bouwdok
bij Barendrecht, waar ook de tunnelelemen-
ten voor de Willemsspoortunnel in Rotter-
dam worden gebouwd. Om het transport van
de tunnelelementen van Barendrecht via Rot-
terdam mogelijk te maken, moet de diepgang
van de afzinkelementen tot een minimum
worden beperkt. Dat wordt bereikt door de
uitvoering van het "tweede dakstort" bij de
afzinklocatie in Hendrik Ido Ambacht te la-
ten plaatsvinden.
Door nu ook de eerste vier moten van afrit
West in een bouwkuip met onderwaterbeton-
vloer te maken en de overige drie moten op
een zandaanvulling op een afgezonken
kunststofvliesconstructie te vervaardigen,
kan de bemaling in het waterwingebied ver-

:cl:"
Tussen de rivier en de hoofdwaterkering ligt afrit oost onder het maaiveld; de wanden van de bouwkuip
worden in het diepe gedeelte uitgevoerd als "combiwand": de bouwkuip met een lengte van 205 m wordt
voor de uitvoering verdeeld in compartimenten
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vallen. Na de afstemming van het alternatief
op het bestek werden op 13 december 1988 de
contracten voor de bouw door de E.T.N. ge-
tekend met, voor de uitvoering, Kombinatie
Tunnelbouw KTB, en voor de ingenieurs-
diensten, met Tunnel Engineering Consul-
tants, TEC vof. In KTB participeren de aan-
nemersbedrijven Ballast Nedam Beton en
Waterbouw, Van Hattum en Blankevoort en
Hollandsche Beton en Waterbouw en Dirk
Verstoep.
TEC bestaat uit de ingenieursbureaus, DHV
Raadgevend Ingenieursbureau, HASKO-
NING en Witteveen +Bos. Voor de enginee-
ring van de elektro-mechanische werken
krijgt TEC ondersteuning van Verhoeven
Raadgevend Ingenieursbureau.

Tracé
Om het capaciteitsprobleem van de A15 ter
hoogte van de kruising met de rivier de Noord
op te lossen, wordt over een lengte van circa 6
km, parallel aan het bestaande tracé, een
nieuwe weg aangelegd. Dit wegvak zal be-
staan uit twee maal drie rijstroken met
vluchtstroken. Onder de Noord zal in dit
wegvak een tunnel worden aangelegd. De
lengte van dit kunstwerk is inclusief op- en af-
ritten circa 1300 m. De breedte bedraagt on-
geveer 30m.
Lengte- en dwarsprofiel. De maximale hel-
ling van de tunnel bedraagt 4,5010; de on-
derstraal is 2500 m en de bovenstraal 12.500
men 13.500 m. De diepteligging van de tun-
nel wordt bepaald door de bodemdiepte van
de vaarweg, NAP-5.5 m, en de breedte van
ongeveer 250 m. Horizontaal ligt de tunnel
grotendeels in een rechtstand, die aan de
oostzijde via een çlothoide (A = 450m), over-
gaat in een boog, R = 1200m.
Het dwarsprofiel van de tunnel bestaat uit
twee verkeerskokers met elk drie rijkstroken
van ieder 3,50 m. Tussen de verkeerskokers is
een middenkoker gesitueerd waarvan het bo-
venste deel dienst doet als kabelkanaal en het
onderste deel als dienstgang en vluchtweg. De
op- .en afritten hebben een extra rijstrook
voor zwaar verkeer, de "kruipstrook".
Bodemgesteldheid. Vanaf maaiveld tot circa
NAP-15 m bestaat de bodem uit klei en veen-
lagen. Naar de westzijde toe neemt deze laag
in dikte af en op de westoever ontbreekt deze;
over ongeveer 200 m zijn oude geulen opge-
vuld met wadzand.
Op circa NAP-25 m bevindt zich een draag-
krachtige laag van fijn tot middelfijn zand.
Hieronder komt een pakket voor van slecht
doorlatende kleilagen, waarvan de bovenzij-
de naar het oosten toe verloopt naar circa
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De bakconstructie van afrit west wordt gebouwd tussen stalen damwanden

NAP-29,5 m. Onder dit kleipakket komen op
ongeveer NAP-35 à -40 m overwegend zandi-
ge lagen voor.
Tunnelkoker. De tunnel met een totale lengte
van ruim 1270m bestaat uit een westelijke af-
rit van circa 228 m, een gesloten, afgezonken
gedeelte van circa 492 m en een oostelijke af-
rit van circa 550m.

In de landhoofdmoot van de westelijke afrit
zijn zowel de waterkelder als het bedienings-
gebouw ondergebracht naar een ontwerp van
architectenbureau De Vlaming Fennis en
Dingemans in Utrecht. Het overige gedeelte
van de afrit bestaat uit een bakconstructie
van gewapend beton, terwijl het hoger gele-
gen gedeelte als vliesconstructie wordt uitge-
voerd. Hier komen aan de inritzijde betonnen
L-vormige wanden voor de oplegging van het
daglichtrooster .
Het gesloten gedeelte bestaat uit vier af te zin-
ken tunnelelementen: drie met een lengte van
ongeveer 130m en één met een lengte van on-
geveer 100m. In het diepste gedeelte van het
afgezonken gedeelte is een waterkelder gesi-
tueerd voor de opvang van wand en WaS-en
mogelijk lekwater. Tevens doet deze kelder
dienst als reservoir bij een calamiteit met
brandgevaarlijke stoffen.
Naast een landhoofdmoot bestaat de oostelij-
ke afrit uit een bakconstructie van gewapend
beton. Daar waar de weg boven het maaiveld
uitkomt, gaat deze over in een plaat op palen.
De bak krijgt een overkapping, die bestaat uit

3(,500m.:.•••••.~
Het hoog gelegen gedeelte van afrit west wordt uitgevoerd als vliesconstructie;
het tunneltracé kruist hier een waterwingebied

prefab liggers van voorgespannen beton met
gasbeton platen. Dit is gedaan om mogelijke
hinder voor of schade aan het verkeer (verf-
spetters) van de naast het tracé gelegen
scheepswerf te voorkomen.
In de overgangsmoten tussen de bakconstruc-
tie en de plaat op palen bevinden zich een wa-
terkelder , een dienstengebouw voor elektro-
mechanische installaties en een fiets- en voet-
gangersviaduct .
Hier kruist de tunnel tevens de hoofdwater-
kering.

Tunnelelementen
De vier af te zinken tunnelelementen worden
in het bestaande bouwdok Barendrecht ge-
bouwd. Hier worden momenteel ook de acht
tunnelelementen voor de Willemsspoortun-
nel Rotterdam vervaardigd. Om ruimte te
creëren, is het zuidelijke talud van het dok zo
steil mogelijk opgezet. Verder is het aanlegni-
veau van de tunnelelementen circa 1,5 m ho-
ger dan de oorspronkelijke bouwdokbodem
van NAP-lO m. In de kritische zuid-west
hoek zijn aan de bestaande bronbemaling
nieuwe bronnen toegevoegd. Hier bestaat de
bodem van het bouwdok over een diepte van
2 tot 6 m uit klei. Deze laag is circa 2 m afge-
graven en vervangen door een grondverbete-
ring van grof zand om de te verwachten onge-
lijkmatige zettingen van het aldaar te bouwen
tunnelelement zoveel mogelijk te beperken.

Ondanks deze aanpassing van het bouwdok is

de beschikbare r{j'ill;!tezo gering dat een voor
de bouw benodigde hijskraan op het dak van
twee elementen van de Willemsspoortunnel
moest worden geplaatst en het transport van
beton over de reeds gestorte vloeren en onder
de tunnelbekisting door moet gebeuren.
Elk tunnelelement bestaat uit vijf of vier
stortmoten. die respectievelijk 26,15 m en
24,85 m lang zijn.
Om de, mede door het tijdstip van afzinken
van de Willemsspoortunnelelementen, korte
bouwtijd te kunnen realiseren, wordt in twee
bouwstromen met ieder een cyclustijd van 14
dagen gewerkt.. Daarom is besloten de mid-
denwanden voor te storten. Om hydratatie-
scheuren te voorkomen, worden de buiten-
wanden gekoeld. Voor het dak bij de midden-
wanden is dit niet nodig.

Voor transport en afzinken worden de tun-
nelelementen voorzien van "standaard uit-
rusting", zoals langsvoorspanning rubberaf-
dichtingsprofielen en ballasttanks. De trans-
portroute van de tunnelelementen loopt via
Oude Maas, Nieuwe Maas en Lek naar de
Noord. Om het baggerwerk op dit 51,5 km
lange traject zoveel mogelijk te voorkomen,
worden de 8 m hoge tunnelelementen ver-
voerd met een (maximale) diepgang van 6,50
m.
Inkassingen in het dak over nagenoeg de vol-
ledige lengte en breedte van elke stortrnoot
zorgen voor de benodigde gewichtsverminde-
ring. Deze inkassingen worden op de afzink-

in een periode van ongeveer

De tunnelbak van afrit oost passeert scheepswerf Giessen-De Noord; om te
voorkomen dat het verkeer/ast heeft van verfspetters wordt de bak afgedekt
met gasbetonplaten op prefab balken van beton
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locatie bij Alblasserdam volgestort met gewa-
pend beton.

Afrit west
De westelijke afrit ligt in het waterwingebied
van het waterleidingbedrijf Oost-Llsselmon-
de. De strenge eisen voor wateronttrekking
en toevoer van water van buitenaf bepalen in
hoge mate het ontwerp en de manier van uit-
voeren.
De betonconstructie van de afrit wordt ge-
bouwd binnen een kuip, die bestaat uit stalen
damwanden van het type Belval BZ en PU.
Deze worden verankerd met groutankers. De
bodemafsluiting bestaat uit een laag onder-
waterbeton, dik 1,25 m, gefundeerd op
(trek)palen van gewapend prefabbeton. Het
aanlegniveau van beide eindrnoten is door de
waterkelder en de aansluiting van de vliescon-
structie 3,50 m lager dan de tussenliggende
moten.
Aan het kopscherm van de bouwkuip worden
de vleugelschermen voor het ontgraven van
de zinksleuf en afbouwlocatie geheid. Ten-
einde het binnendringen van water uit De
Noord in het waterwingebied tijdens de
zinksleufsituatie te voorkomen, zijn kop- en
vleugelschermen tot in de kleilaag op NAP
-30 m geheid. Deze damwanden hebben der-
halve een lengte van 36,5 m. Als aanvullende
maatregel zijn de sloten over ongeveer 80 m
van een verklikkersysteem voorzien om uit-
. het-slot-lopen van de planken te kunnen con-
troleren. Na het gereed komen van de beton-
constructie wordt de aansluiting van de vlies-
constructie binnen de kuip in den droge ge-
maakt. Nadat het uiteinde van de afrit van
een tijdelijk kopschot is voorzien en het cunet
voor de vliesconstructie is gegraven, kan de
damwand van de bouwkuip getrokken wor-
den. Hierna wordt de vliesconstructie in den
natte op de bodem van het cunet afgezonken
en vervolgens aangevuld.
Na verlaging van de waterstand kan onder
andere worden begonnen met de aanleg van
riolering en drainage. Met deze bouwmetho-

Voor het ontgraven van de bouwkuip voor afrit oost worden stempels aangebracht met een diameter van
ruim 1 m

de wordt de waterhuishouding binnen het wa-
terwingebied nauwelijks beïnvloed.

Afrit oost
De volgende gegevens bepalen de manier van
uitvoeren van de oostelijke afrit. In de omge-
ving van de locatie staan zettingsgevoelige
objecten. Verder is de beschikbare ruimte
tussen de brug over De Noord en de scheeps-
werf Giessen-De Noord zeer beperkt. Tevens
kruist de tunnelbak de hoofdwaterkering on-
der Deltahoogte. Tussen de rivier en de
hoofdwaterkering ligt de afrit onder het
maaiveld. Ook hier is gekozen voor een dam-
wandkuip met onderwaterbeton. Op voorstel
van de aannemer worden de langsdamwan-

De vier afzinkelementen worden in twee bouwstromen met een cylus van veertien dagen gemaakt; op de
voorgrond de elementen voor de tunnel De Noord en op de achtergrond de Willemsspoortunnelelernenten
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den in het diepe gedeelte uitgevoerd aIs
"combiwand" . Vanwege de beperkte ruimte
is ook de eerste 100 m van de zinksleuf met
zo'n wand afgeheid. De combiwand bestaat
uit buispalen 0 1,22 m, 0 1,066 m en
o 0,914 m met daartussen korte stalen dam-
planken.
Het overige gedeelte van de kuip is uitgevoerd
in stalen damwanden van het type Belval,
PU. Na een droge ontgraving worden stem-
pels, 0 1,066 m, geplaatst om tot het diepe
niveau te kunnen ontgraven. Na het heien van
de prefab betonpalen kan de onderwaterbe-
tonvloer worden gestort.
Het onderwaterbeton heeft, in het diepe ge-
deelte, een minimale dikte van 1,25 m. Het
hoger gelegen gedeelte van de kuip is 0,95 à
0,75 m dik. Vanwege de slechte ondergrond
wordt de onderwaterbeton op een uitvullaag
van 0,5 m zand gestort. Om risico's tijdens de
bouw te vermijden is de kuip met een lengte
van 205 m in compartimenten verdeeld.
Binnen de bouwkuip wordt de beton-
constructie eerst tot onder het stempelniveau
opgetrokken. De wanden komen met een ver-
loren bekisting direct tegen de damwand. Na
het verwijderen van de stempels kunnen de
wanden tot NAP + 5,25 m worden opge-
trokken.
De kruising met de hoogwater kering, de
Hoogendijk, vereist bijzondere aandacht.
Voor het ontgraven van de hiervoor beschre-
ven kuip wordt de kering binnen de langs-
damwand en ongeveer 30 m daarbuiten aan
weerszijden met damwanden afgeheid.
De damwanden aan de zuidzijde moeten door
de beperkte werkhoogte onder de brug in de-
len in de grond worden gebracht. Deze wor-
den onder de stelling aan elkaar gelast. De
hoofdwaterkering blijft in deze vorm in stand
totdat de betonconstructie aan beide zijden
gereed is. Hierna kunnen de schermen binnen
de bouwkuip worden afgebrand en de sluit-
rnoot gebouwd. Zo vormt de afrit een onder-
deel van de hoofdwaterkering. Tijdens de
ontwerpfase IS hiervoor door het Hoogheem-
raadschap Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen vergunning verleend. Dit gebeurde op

15



------. ----

Afbouw
Na het gereedkomen van de ruwbouw en het
afzinken van de tunnelelementen kan de tun-
nel worden afgebouwd. De·hittewerende be-
kleding is al in het bouwqokin de tunnelde-
menten aangebracht. Verder komen in de
tunnel betonnen verkeersleiders, "New-Jer-
sey profielen", en een wandbekleding van te-
gels. Vervolgens kunnen deelektro-mechani-
sche installaties worden atuïgebracht. Na de
asfalteringswerkzaamheden .en het aanbren-
gen van het wegmeubilair is de tunnel klaar
en kan hij worden opengesteld voor het ver-
keer. . .

basis van een probabilistiscbe kansbereke-
ning van het vollopen vandetunnelafrit door
een calamiteit. De toesterntning werd ver-
leend op grond van enkelev()Orwaarden: mi-
nimale wanddikte van dedal1lwanden, mini-
maalaanlegniveau van debtlltenwanden en
de waterdichtheid van de voegen in de plaat
op palen.

Kantooradres: Pittelderstraat 14, Didam
postbus 4,6940 BA Didam
tel. (08362) .:21757

Ifl 1-1.1liG
.IIDIF1WA,.IF1BI,..IIBV

Storten .vall ongewapend~ en
~\yapé~~~~~r\V~lerbet()n
d.m.v.llet 'Hopdobber'sysIMm
Gééncementuitspoeling! (oct!'oöial:lngevraagd)
Reeds uitgevoerd enlnuitvoel'in.g;
Dir. GerneeJJ.te.werkenRott~àml
Ml1trostallon-Dljkzigl (Rolll1rdam)aann. Welllng·Didam9000m'
MlitroSfation-Délfshaven(Rollerdam) aann. Ballast-Nedarn 6QOü·m"

Dir. Skllzenen $tuwen;
Koopvaardijsh,liscDén-Heldar aann,Baiast'Nedam 8000 m'
Onderdoorgang R.W . 27-tltrechlaann. ti.B, W. 22000 m'
Zeeburgertunnel.Amsll1rdam aartn. Van Hattum en BJankevoorl21.S00m'.
der "De. Noord"in Hendrik Ido.Anibachl. .
Aannemer: Combinatie Tunnelbouw betrell14000 m3

Dir. NYLuQ~$C""oll
Aann. H.B.W.S3.000 hl"

N..V•.N.ederfand•• $p~"",~gent.Utrecht;
Betreffende onderdoorgang Rontlw:eg (3ouda.
AannemerVermeer 3.300m3. Verblndingtunnel op
SChiphol. AannemerscombiflatleKS,S. 20.000 m"

~swliterstaatDirectle8l'uggen;
3e brug over de IJssel te Rheden. Aannemer
WeINngDidam 2.700 m'

CementätlOn.Construçtionl.imlted te Dartford In Engeland
ThUrroi::k Dartfordbridge 15J)ljOm$
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