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De allereerste betonnen spanbandbrug van Nederland ligt in het Rembrandtpark in Amsterdam
en is aangelegd door K_Dekker. Een interessante opdracht vanwege de technische en
logistieke uitdagingen én de nominatie voor de Nationale Staalprijs 2018. Met een beetje
fantasie waant de argeloze wandelaar zich op deze brug middenin de jungle.
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AANLEG SPANBANDBRUG EN DUIKER
REMBRANDTPARK
De betonnen spanbandbrug is de eerste in Nederland en is
aangelegd in het Rembrandtpark in Amsterdam-West. De brug is in
totaal 29 meter lang en spant 19 meter over water. De brug is
voorzien van een stalen leuningsysteem. Deze spanbandbrug vormt
een nieuwe verbinding tussen twee wandelpaden vlakbij de ingang
vanaf de Lelylaan. In ditzelfde park heeft K_Dekker ook een houten
brug vervangen door een duikerbrug. De duikerbrug bestaat uit twee
landhoofden, waarop de liggers rusten. Hangbrug Bij dit project ging
toch de meeste aandacht uit naar de spanbandbrug – en dan met
name naar de bijzondere constructie. De draagkabels zijn
opgenomen in het brugdek en vormen samen met het dek de
hoofddraagconstructie. Lastig detail bij deze brug is de slappe
veenbodem in Amsterdam. Daardoor bleek het noodzakelijk om een
andere verankering te bedenken dan de methode van korte
verankering aan de landhoofden waarvoor bij een harde, rotsachtige
bodem kan worden gekozen. Na lang rekenen is gekozen voor een
horizontale, ondergrondse verankering via vijf uitwaaierende
ankerschotten die ruim achter het landhoofd zijn aangebracht. Een
ankerschot heeft een oppervlakte van twee bij twee meter en een
dikte van 0,3 m. De bovenkant van de ankerschotten bevindt zich
een halve meter onder het maaiveld. De ankerschotten zijn met
ankerstangen gekoppeld aan het landhoofd. Er is voor gekozen om
de Ø 60 ankerstangen onderin een kunststoffen mantelbuis te
leggen – ook ter bescherming bij eventuele toekomstige
graafwerkzaamheden.
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