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Nieuw aquaduct in Leeuwarden
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Provincie Fryslân gaf in de vorm van design en 
construct de opdracht voor de realisatie van het 
aquaduct aan hoofdaannemer Boskalis. Het aan-
brengen van ballasttanks, tijdelijke kopschotten 
en het opdrijven, het invaren en afzinken van de 
aquaductbak is door Van Hattum en Blankevoort 
(VHB) en Volker Stevin International (VSI) uitge-
voerd. Zij werkten ook gezamelijk aan de voorbe-
reiding van de afzinkoperatie en de realisatie van 
de noodzakelijke hulpconstructies en voorzienin-
gen. Volker InfraDesign heeft de engineering ver-
zorgd voor de werkzaamheden van Van Hattum 
en Blankevoort en Volker Stevin International. 

Nieuw aquaduct in 
Leeuwarden
Als onderdeel van het project De Haak om Leeuwarden, is een aquaduct gerealiseerd, ter plaatse van de kruising met het Van Harinxma-
kanaal. Kenmerkend voor de bouw van het aquaduct is de samenwerking tussen veel verschillende bedrijven en disciplines en de grote 
nauwkeurigheid, die vereist was bij het bouwen en afzinken van het aquaduct.

BOUWMETHODE
Joeri Vinkx van Volker Stevin International: “De 
twee betonnen landhoofden zijn in twee bouwkui-
pen aan weerszijden van het kanaal gerealiseerd. 
Het eigenlijke aquaduct is gerealiseerd in de zo-
genaamde voorbouwlocatie (een apart bouwdok 
naast het kanaal). 
Deze voorbouwlocatie is tevens de zuidelijke toe-
rit. Groot voordeel hiervan is dat het scheepvaart-
verkeer de gehele bouwperiode ongehinderd door-
gang had op het van Harinxmakanaal. Daarnaast 
had Boskalis de tijd en ruimte om het betonnen 
aquaduct te bouwen.” 

Na het gereed zijn van het aquaduct in de voor-
bouwlocatie heeft VHB/VSI het aquaduct voor-
zien van ballasttanks, leidingsystemen, twee 
tijdelijke betonnen kopschotten en een toegangs-
schacht. Na het vullen van de ballasttanks is de 
zuidelijke toerit/voorbouwlocatie gevuld met wa-
ter en zijn de bouwkuipen aan zowel de noord- als 
zuidzijde getrokken, waardoor er een open verbin-
ding is gecreëerd met het van Harinxmakanaal. 
“De volgende stap was het aanbrengen van lieren 
en schijven om het aquaduct te kunnen sturen 
naar zijn uiteindelijke plaats,” aldus Vinkx. “Na 
het vastzetten van deze lieren en schijven is het 

ballastwater uit het aquaduct gepompt waardoor 
het is gaan drijven. Vervolgens is met lieren het 
aquaduct door het zuidelijke landhoofd tot in het 
noordelijke landhoofd getrokken. De laatste fase 
was het stapsgewijs en zeer gecontroleerd vullen 
van de ballasttanks, waarmee het aquaduct op 
zijn defi nitieve plaats gebracht is.”

Bij het positioneren van het aquaduct is geen 
gebruik gemaakt van pontons of mobiele kranen, 
maar van het drijfvermogen en de stabiliteit van 
het aquaduct zelf. Een bouwmethode, die door 
VolkerWessels in december 1976 (toen nog onder 

de naam Adriaan Volker Civil Engineering) succes-
vol is toegepast bij het afzinken van de Prinses 
Margriettunnel in Uitwellingerga. 

UNIEK
Het is in meerdere opzichten een uniek project, 
aldus Vinkx. “De ruimte tussen de wanden van de 
landhoofden voor het verhalen van het aquaduct 
van de voorbouwlocatie naar de afzinklocatie was 

minder dan 5 centimeter. Om het asymmetrische 
aquaduct met rondom een pneumatisch profi el 
hier tussen te kunnen manoeuvreren, is het aqua-
duct heel nauwkeurig getrimd met vaste ballast 
(beton) en water. Tijdens het positioneren werd 
gebruik gemaakt van een RTK-GPS-meetsysteem 
en visuele controles. Ruim voor het einde van de 
scheepvaartstremming stond het aquaduct op zijn 
plek in het kanaal en binnen de toleranties.”  ❚

'Bij het positioneren van het aquaduct is gebruik 
gemaakt van het drijfvermogen en de stabiliteit 

van het aquaduct zelf.'
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