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Als de verwachting uitkomt dat er in Nederland 
meer neerslag in korte tijd gaat vallen, dan kan de 

Rijn dat misschien niet aan. Momenteel moet de 
Rijn, die bij Lobith het land binnenkomt, per seconde 

maximaal 15.000 m3 water kunnen afvoeren. Om 
overstromingen te voorkomen, moet dat door diverse 
maatregelen 1.000 m3 meer worden. Daarom worden 
in het project Lexkesveer bij Wageningen in opdracht 
van Rijkswaterstaat de uiterwaarden verdiept en de 
veerdam onderbroken. Met deze maatregelen creëert 
Rijkswaterstaat een veiliger woonomgeving en een 
klassiek rivierenlandschap. 
Ballast Nedam Infra Midden B.V. heeft het ontwerp en de 
aanleg van het project als Design & Construct opdracht 
aangenomen. Vervolgens heeft Haitsma Beton opdracht 
gekregen om de liggers en pijlers van de nieuwe brug, 
een ontwerp van Grontmij, te leveren. De 
250 meter lange brug wordt opgebouwd 
met twee landhoofden, 9 pijlers en 10 
velden met 80 kokerliggers van 25 meter 
(60 met vlakke onderzijde en 20 met een 
afgeschuinde zijde). In februari 2009 moet 
de brug gereed zijn. Het zijn vooral de pij-
lers die de brug bijzonder maken. Door hun 
artistieke vorm, hun enorme afmetingen 
(16 meter breed, 9 meter hoog) en gewicht 
(120 ton) is het produceren van de pijlers 
een technisch hoogstandje. De pijlers zijn 
zelfs zo groot dat ze, om wegtransport 
mogelijk te maken, in twee gelijke delen 
moeten worden geproduceerd. Haitsma 
stort de 60 ton zware pijlerelementen op 
zijn kop door middel van pomptechniek. 
Speciaal vervaardigde houten mallen van-
gen de enorme krachten van het zelfver-
dichtend beton op. De grote hoeveelheid 
wapening en de hijsankers worden nauw-
keurig gecontroleerd om te voorkomen dat 
er problemen ontstaan tijdens het hijsen 
of kantelen van de elementen. Haitsma is 
overigens de enige Nederlandse beton-
fabrikant die dergelijke grote prefab ele-
menten kan hanteren, dankzij een unieke 
hijsinrichting, die tot maximaal 240 ton en 
9 meter kan tillen. 
De handling van de pijlers en kokerliggers 
vormt een enorme uitdaging die Haitsma 
en Ballast Nedam gezamenlijk oppakken. 
Zo zijn er voor de 60 ton zware pijlerele-
menten zes verschillende handelingen 
nodig: ontkisten, kantelen, op trucks 
laden, op locatie lossen, rechtop zetten 
en monteren. Ballast Nedam Infra Midden 
zorgt dat de fundering voor de pijlers in 
het werk wordt gestort. Haitsma bekom-
mert zich om het speciaal transport en de 
montage van de pijlers (en liggers). De 
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pijlers worden met behulp van een kraan in de poeren 
geplaatst en door middel van een natte knoopverbin-
ding constructief gekoppeld. 
Haitsma Beton is naast de productie van voorgespannen 
betonnen heipalen gespecialiseerd in het ontwerpen 
en vervaardigen van prefab betonnen elementen voor 
bruggen, viaducten, stadions, parkeergarages en spe-
cifieke werken. Ook produceert het bedrijf betonnen 
barriers. Haitsma Beton (120 medewerkers) is gevestigd 
in Kootstertille (Friesland). Door de directe ligging aan 
het Prinses Margriet kanaal heeft Haitsma ook goede 
watertransportmogelijkheden.
Meer informatie: Karel Bus, Account Manager, Haitsma 
Beton B.V. Postbus 7, 9288 ZG Kootstertille, Tel. 0512 
33 56 01 of 06-51249922, Fax 0512 33 56 56, info@
haitsma.nl , www.haitsma.nl

Een van de 60 ton zware pijlerelementen verlaat de fabriek 
van Haitsma Beton. (Foto: Haitsma Beton B.V.)


