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Het verkeer in Noord-Friesland gaat op dit moment over kleine lokale 
wegen dwars door diverse dorpen wat leidt tot verkeersopstoppingen, 
geluidsoverlast en onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied te verbeteren wordt  
De Centrale As aangelegd. Hiermee wordt de reistijd naar Rijksweg N31 
Drachten-Leeuwarden aanzienlijk verkort. Ook de achterliggende 
gebieden, zoals de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog 
worden beter bereikbaar.
De Centrale As is een project van de provincie Fryslân (hoofdopdracht-
gever), de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en 
Smallingerland. Vanwege de omvang is het tracé opgedeeld in drie 
delen, namelijk Noord, Midden en Zuid. Noord loopt van Dokkum tot 
het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margriet-
kanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega. Elk deelgebied 
bestaat weer uit meerdere contracten verdeeld over verschillende 
aannemers. Aannemerscombinatie Nije Daam, bestaande uit Mobilis 
(TBI), Van Gelder en Friso Civiel, realiseert het complete middendeel en 
Zuid 2 met een waarde van negentig miljoen in uitvoering. 

Het aquaduct
Begin 2014 is Nije Daam gestart met de bouwwerkzaamheden van 
contract Midden 2, het grootste deel. Het werk bestaat onder andere uit 
het ontwerp en de realisatie van een nieuwe beweegbare brug over- en 
een aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal bij Burgum. Het gesloten 
deel van het aquaduct wordt droog op het weiland gebouwd om de 
overlast voor het vaarverkeer zoveel mogelijk te beperken. De aanslui-
tende open toeritten worden gerealiseerd middels definitieve damwan-
den en constructieve vloeren, die aansluiten op folieconstructies.  
De folieconstructies maken het mogelijk om een betere inpassing in de 

Noord-Friesland krijgt een flinke impuls met de aanleg van De Centrale As, een nieuwe dubbelbaans 
autoweg die Dokkum met Nijega verbindt. Ten westen van Burgum gaat de weg als aquaduct onder 
het Prinses Margrietkanaal door. Ankerpalen voorkomen het opdrijven van deze constructie. 

natuurlijke omgeving te realiseren met groene taluds en een open 
karakter. Na gereedkomen van het gesloten deel van het aquaduct kan 
het Prinses Margrietkanaal worden omgelegd en de laatste noordelijke 
toerit worden gebouwd.

Proef op de som
Om de grondwaterdruk tegen het aquaduct op te vangen installeert 
Voorbij Funderingstechniek in opdracht van Nije Daam bijna 800 Voton 
Ankerpalen (VAP®). Dit zijn slanke funderingselementen van 220 mm 
met ankerstaven van 63,5 mm die als verticale vloerverankering worden 
toegepast. Ankerpalen zijn in staat zowel hoge trekbelastingen als 
gelimiteerde drukbelastingen naar de ondergrond over te brengen.  
In constructies als tunnels, parkeerkelders en aquaducten kunnen de 
belastingsituaties in bouw- en gebruiksfase variëren. VAP-palen kunnen 
zich hierop aanpassen. 
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Voordat met de plaatsing van deze palen werd gestart, zijn er in februari 
2014 een aantal testpalen geïnstalleerd om de kwaliteit op de specifieke 
projectlocatie bij Burgum te borgen. Conform CUR-richtlijn 236 
Ankerpalen zijn door middel van bezwijkproeven eerst de wrijvings-
eigenschappen getoetst. De wrijvingscoëfficiënt (at) in Burgum is 1,8%.  
Op een deel van de 800 VAP-palen worden ook geschiktheidsproeven 
uitgevoerd om te verifiëren of ze daadwerkelijk voldoen. Uiteraard 
wordt er tijdens uitvoering continu gemonitord.

Grondgesteldheid
Sonderingen van de projectlocatie laten zien dat de grond bestaat uit 
harde zandlagen uit de IJstijd. Om deze reden worden de palen in dieper 
gelegen aquaductmoten met behulp van fluïdatie op diepte gebracht.  
Dit gebeurt met hoge druk (circa 350 bar). Door deze hoge druk wordt 
de plaatsingssnelheid gemaximaliseerd en uitspoeling voorkomen.  
De ankerpalen in de hoger gelegen moten zijn traditioneel getrild 
zonder fluïdatie.

Voor aannemer Mobilis was de VAP-paal van Voorbij Funderingstech-
niek geen onbekend systeem. De twee partijen hebben op verschil-
lende locaties in Nederland al eerder samengewerkt en ervaring 
opgedaan in het verankeren van tunnels en parkeerkelders met dit 
systeem. De eerste keer in 2010 voor Spoortunnel Delft. Daar was 
sprake van grondlagen die typerend zijn voor de Randstad; een 
holocene laag met daaronder een pleistocene laag (at: 1,8%). In 2011 is 
de Sluiskiltunnel verankerd in Boomse klei met daaronder een glauco-
niet zandlaag (at: 1,7%). Ook daar was fluïdatie nodig om de palen op 
diepte te krijgen. In Oosterhout is voor Parkeergarage Santrijn weer 
getrild zonder fluïdatie in voornamelijk zandlagen (at: 1,7%). Dankzij de 
ervaringen in verschillende grondgesteldheden is het ontwerp, 
installatieproces en in te zetten equipment verder geoptimaliseerd.

EMVI
Naast Voton Ankerpalen installeert Voorbij ongeveer 3.200 ton stalen 
damwand, HZ-wand en stempelingen voor het aquaduct. Om zo min 
mogelijk omgevingshinder te veroorzaken worden de meeste materia-
len aangeleverd per schip in plaats van per vrachtauto. Eén schip kan net 
zo veel transporteren als vijftig vrachtauto’s. Om de aanvoer over water 
mogelijk te maken is aan beide zijden van het Prinses Margrietkanaal een 
loskade geplaatst. Deze oplossing telde bij aanbesteding mee voor de 
EMVI-score.Een ander positief punt is het hergebruik van damwand. Een 
deel van de geïnstalleerde stalen damwandplanken is namelijk tijdelijk. 
Na gebruik op de ene locatie kan de damwand op een andere locatie in 
het project opnieuw worden ingezet. Ook hiermee wordt bespaard in 
transportbewegingen en gebruik van materiaal.

Installatieproces VAP®
Voton Ankerpalen worden door 
middel van een mantelbuis met 
verloren voetplaat op diepte 
gebracht waarin vervolgens een 
ankerstaaf wordt geplaatst.  
De buis wordt dan gevuld met 
water, waarna cementgrout in de 
casing wordt gepompt. Tegelijk 
met het pompen wordt de casing 
getrokken. Na de installatie van  
de ankerpalen wordt de onder-
waterbetonvloer gestort.
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Brug Burgum
Anders dan bij het aquaduct wordt de nieuwe basculebrug deels vanaf 
het Prinses Margrietkanaal gebouwd naast de bestaande brug. De brug 
zal ruimte bieden aan auto- en langzaam verkeer. In juli 2015 startte 
Voorbij Funderingstechniek met het aanbrengen van 130 prefab 
betonpalen waarvan zestig vanaf het water. De palen hebben een lengte 
tot twintig meter en een schachtmaat van 320x320 en 450x450 
millimeter. Tevens zijn er stalen buispalen geplaatst voor de aanvaar-
beveiligingsconstructie.

Planning
Er wordt nog volop gewerkt aan contract Midden 2 van De Centrale As. 
Met Zuid 2 is in het voorjaar van 2015 begonnen. Naar verwachting start 
Nije Daam in het najaar van 2015 met Midden 0, 1 en Zuid 2, bestaande 
uit diverse kunstwerken, aansluitingen en gebiedsontwikkeling.  
Het volledige project moet eind 2016 klaar zijn, waarna het wordt 
opengesteld voor verkeer.

Voorbij Funderingstechniek en Mobilis (TBI Infra)




