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De gemeente Assen heeft een 
belangrijke ontsluitingsweg 
vernieuwd en plaatselijk ver-
diept laten aanleggen. Voor 
de onderdoorgang is gekozen 
voor een damwandpolder, 
voor de fietstunnel voor een 
variant van de U-polder. Voor 
de toeritten zijn folieconstruc-
ties toegepast.

inG. H. meeSter / inG. r.H. GerritSen

Folieconstructies met damwand- 
en U-polder in Assen

de gemeente assen besloot in 2005 het wegvak 
Peelo-Zuid te verdubbelen. dit wegvak is een 
van de belangrijkste hoofdontsluitingen vanuit 
assen richting rijksweg a28. de verdubbeling 
was noodzakelijk vanwege de toenemende ver-
keersintensiteit, zowel de stad in als uit. met de 
aanpassing van het wegvak behoren files in de 
spitsperiode tot de verleden tijd. Voor het ver-
krijgen van een betere stedenbouwkundige en 
verkeerskundige inpassing is ervoor gekozen het 
wegvak plaatselijk verdiept aan te leggen, met 
boven de onderdoorgang een ovale rotonde 
voor het kruisende verkeer. naast deze onder-
doorgang is verderop de belangrijkste kruisende 
fietsroute ongelijkvloers aangelegd met een 
fietstunnel. Uitgangspunt voor de vormgeving 
van de onderdoorgangen was een sober, doel-
matig en onderhoudsvriendelijk ontwerp. 

Ontwerpwedstrijd
de gemeente heeft de voorbereidende werk-
zaamheden met een ontwerpwedstrijd in de 
markt gezet. de aanbiedende ingenieursbu-
reaus leverden een plan van aanpak met een 
schetsontwerp en kostenraming voor het totale 

project. na het winnen van de ontwerpwedstrijd 
heeft Witteveen+Bos de ontwerpen nader uitge-
werkt en de contracten voorbereid. Voor de toe-
ritten van de onderdoorgang en voor de fiets-
tunnel is daarbij gekozen voor de toepassing van 
verschillende folieconstructies. Hierdoor was een 
substantiële besparing te realiseren vergeleken 
met een traditionele uitvoering (onderwater-
beton met trekpalen in combinatie met con-
structieve betonvloer en -wanden).

door de beperkte werkruimte in de stedelijke 
omgeving was het niet mogelijk de foliecon-
structies te realiseren in een open ontgraving. 
Vanwege het ruimtebeslag is bij de onderdoor-
gang gekozen voor een damwandpolder (voor 
zover bekend uniek in nederland), terwijl voor 
de fietstunnel een variant op de U-polder is toe-
gepast. de uitvoering startte begin 2007; het 
complete project is medio 2008 succesvol opge-
leverd. de combinatie Bam Wegen en Bam Civiel 
noordoost heeft de werkzaamheden uitgevoerd 
voor een totaal bedrag van circa 10,5 miljoen 
euro. de bijkomende kosten voor de verkeers-
regelinstallaties, openbare verlichting en beweg-
wijzering bedroegen circa 0,7 miljoen euro.

Folieconstructies
Voor het vaststellen van de bodemgesteldheid 
bij de constructies is geotechnisch grondonder-
zoek uitgevoerd met sonderingen en diepe bo-
ringen. Op basis hiervan is een vrij heterogene 
bodemopbouw vastgesteld. de bodem bestaat 
over het algemeen uit matig tot zeer fijn zand, 
met lokaal aanwezige tussenlagen van leem 
en klei. de dikte en diepte van deze cohesieve 
tussenlagen varieert over korte afstand. de 
verschillende bodemlagen zijn zoveel mogelijk 
gescheiden ontgraven. Het ontgraven zand is in 
depot gezet, waarna het meest geschikte zand is 
hergebruikt binnen de folieconstructies.

Voor de folieconstructie is een enkellaags pvc-
p-folie toegepast met een dikte van 1,3 millime-
ter. Pvc-materiaal heeft een iets hoger soortelijk 
gewicht dan water, waardoor het uitermate ge-
schikt is voor het gecontroleerd laten afzinken 
van de folie. Ook bestaat de mogelijkheid dit 
materiaal eventueel onder water te repareren. 

Voor de toepassing in assen zijn de folie-
constructies van alle toeritten vooraf geassem-
bleerd. Hierbij zijn hoofdzeilen samengesteld 
met afmetingen van circa 90 x 35 meter (onder-
doorgang) en circa 60 x 30 meter (fietstunnel). 
na het oprollen van de foliepakketten zijn deze 
als één geheel aangevoerd op het werk. Het 
laswerk op locatie wordt daarbij beperkt tot een 
enkele las tussen het kop- en hoofdzeil. na het 
positioneren van het foliepakket langs de kuip 
is de folie met lieren overgetrokken en afgezon-
ken. na het afzinken van de folie is deze langs de 
damwanden naar boven geleid en hier beves-
tigd met een ophanging aan de damwand. Voor 
bescherming van de folie is tegen de damwan-
den een beschermingsconstructie aangebracht 
bestaande uit een wapeningsnet met daarop 
een non-woven polyester beschermingsvlies. ter 
voorkoming van grondbelasting op de folie is 
aan de andere zijde een woven geotextiel toege-
past, geschikt voor het opnemen van eventuele 
trekspanning.

Lekdetectiemetingen
na het afzinken van de folieconstructies is de 
dichtheid van alle folieconstructies getest met 
een lekdetectiemethode. na afweging van 
verschillende systemen is gekozen voor een ge-
avanceerde geo-elektrische meetmethode: eCr/
eFt-metingen (electro Chemical response/elec-
trical Flux tracking). Bij deze methode worden 
vanuit peilbuizen in de omgeving elektrische po-
tentiaalverschillen opgewekt met een zeer laag 
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Aanbrengen van de folieconstructie bij de onderdoorgang.
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voltage. door het aanbrengen van sensoren bin-
nen en buiten de bouwkuip is het mogelijk een 
eventuele lekkage nauwkeurig in beeld te bren-
gen (zowel in locatie als in omvang). Op basis van 
deze metingen zijn bij alle toeritten waterdichte 
folieconstructies vastgesteld, waarna de bouw-
kuipen zijn vrijgegeven voor aanvulling met zand 
en nadere afwerking. 

Damwandpolder
de onderdoorgang moest parallel aan een druk-
ke doorgaande stadsweg worden gerealiseerd. 
Op basis van technische, ruimtelijke en economi-
sche afwegingen is voor de uitvoering gekozen 
voor een traditioneel middengedeelte (bouw-
kuip met onderwaterbeton, constructieve beton-
nen bak) en toeritten met een folieconstructie 
(damwandpolder). de totale lengte van de on-
derdoorgang bedraagt ruim 300 meter, waarvan 
de toeritten met damwandpolder een lengte 
hebben van 180 meter (tweemaal 90 meter). de 
inwendige breedte van de onderdoorgang be-
draagt ruim 17 meter. 

Op het middengedeelte is een ovale rotonde 
gerealiseerd door het aanbrengen van twee 
viaducten over de onderdoorgang. door de via-
ducten van de ovale rotonde in de wanden van 
de tunnelbak te integreren, kunnen deze tevens 
lokaal als stempel fungeren, waardoor de krach-
ten in de wanden worden gereduceerd. Voor de 
rijdekken van de viaducten is gekozen voor pre-
fab betonnen kokerliggers die in dwarsrichting 
worden voorgespannen. de waterkelder voor de 
gehele onderdoorgang is op het diepste punt 
van de onderdoorgang gesitueerd. Voor de bouw 
van dit verdiepte deel is een bouwkuip gereali-
seerd met verankerde damwandschermen. na 
het ontgraven van de bouwkuip zijn trekpalen en 
onderwaterbeton aangebracht. na het leegpom-
pen van de bouwkuip is het middendeel in den 
droge afgebouwd.

Voor de toeritten is gekozen voor de toepas-
sing van een damwandpolder, waarbij de folie in 
den natte tussen damwanden is afgezonken en 
de grondkering plaatsvindt door een secundaire 
damwand. door gebruik te maken van dit con-
cept was het mogelijk het profiel van vrije ruimte 
optimaal in te vullen. door gebruik te maken 

van secundaire damwanden voor de zijdelingse 
steundruk op de folieconstructie, is het ruimte-
beslag van de onderdoorgang zoveel mogelijk 
beperkt. tegen de kopwand is de folieconstructie 
aangesloten met een klemconstructie op circa 
7,5 meter beneden maaiveld binnen een aparte 
bouwkuipcompartimentering. Op de bodem van 
de toeritten is de folie horizontaal aangebracht, 
waarna de folie langs de damwanden naar boven 
is geleid en aan de damwand bevestigd. na het 
aanvullen met zand binnen de folieconstructie 
zijn de secundaire damwanden geplaatst (prefab 
beton) en gekoppeld aan de primaire damwan-
den (staal). Hierna is de ruimte tussen de wanden 
met zand gevuld. na het verzekeren van het 
evenwicht is het polderpeil ingesteld en is het 
zand in de toeritten verdicht. in de zandaanvul-
ling is een drainagesysteem aangebracht, dat is 
gekoppeld aan het afwateringssysteem in het 
aansluitende deel. Hierna zijn de verhardingen in 
de onderdoorgang aangebracht. 

Variant U-polder
de fietstunnel is gerealiseerd met een gesloten 
middeldeel in prefab betonelementen, en toerit-
ten met een folieconstructie. de totale lengte van 
de tunnel inclusief de toeritten bedraagt ruim 
150 meter. Het gesloten deel heeft een lengte 
van circa 30 meter. de keuze voor het gesloten 
deel met prefab betonelementen is ingegeven 
door de verkeerssituatie ter plekke. Om het ver-
keer zo min mogelijk te hinderen zijn de toeritten 
gescheiden gebouwd van het middendeel. in 

een korte totale afsluiting van het wegvak zijn 
voor het middendeel de prefab tunnelelemen-
ten geplaatst in een open ontgraving. Voor het 
verkrijgen van een waterdichte constructie zijn 
de tunnelelementen in lengterichting voorge-
spannen en de voegen geïnjecteerd met een 
krimparme mortel. Het prefab gesloten gedeelte 
is op de damwanden van de toeritten waterdicht 
aangesloten door een in het werk gestorte aan-
sluiting.

randvoorwaarde voor de vormgeving van de 
toeritten was een open karakter. deze openheid 
is gerealiseerd door flauwe taluds en toepassing 
van lage keerwanden binnen de folieconstructie. 
deze folieconstructie is gerealiseerd als variant 
op het oorspronkelijke U-polderprincipe. Hier-
bij is de folie afgezonken tussen (verankerde) 
damwanden, waarbij de zijwaartse steundruk 
op de folie is verzorgd door de grondkering aan 
de binnenzijde (grondtalud en keerwanden). 
tegen de kopwand van het gesloten gedeelte is 
de folie aangesloten met een waterdichte klem-
constructie (circa 7 meter beneden maaiveld). na 
het aanvullen met zand zijn de folieconstructies 
drooggezet door het instellen van het polderpeil. 
Hierna is het zand in de toerit verdicht en is het 
drainagesysteem aangebracht, dat overtollig 
(hemel)water afvoert naar een pompput. tot slot 
is een verhardingsconstructie aangebracht.

Herman Meester is projectleider en Rijk Gerritsen 
is specialist geotechniek bij Witteveen+Bos 
Raadgevende ingenieurs in Deventer.
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DAMWANDPOLDER
Principe van de damwandpolder, doorsnede van de toeritten onderdoorgang.

U-POLDER
Principe van de variant op de U-polder, doorsnede van de toeritten fietstunnel.

Situatie fietstunnel na oplevering.
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