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TAFELBRUG ADUARD (1): CONSTRUCTIEF ONTWERP (DO)

Gebalanceerde lijnen
De tafelbrug Aduard is de derde brug over het Van Starkenborghkanaal die in korte tijd wordt vervangen. Bij een tafelbrug
zijn relatief kleine brugkelders in de oevers nodig, noch hoge hameistijlen of torens, zodat de invloed op het cultuurhistorisch landschap beperkt is. Hoewel van het DO weinig wordt afgeweken, evolueert de brug met name in UO-fase naar een
verbeterde versie, met in Nederland geproduceerde contragewichtswielen.
ing. L. Vlieg
Lambert Vlieg is senior projectleider/constructeur bij Ingenieursbureau provincie Groningen.
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in de
booggeboorte geleid.
richting
Gaarkeuken
1850

7200

voet-/onderhoudspad
doorsnede

richting Gaarkeuken

1850

voet-/onderhoudspad

3150

fietspad

Brug in aanbouw bij Solidd Steel Structures.

De nieuwe tafelbrug is op ± 800 m afstand van de bestaande brug gebouwd.
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De provincie Fryslân, provincie Groningen
en Rijkswaterstaat werken aan het verbeteren
van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Doel
is zorgen dat grotere schepen vlot en veilig
kunnen doorvaren. De vaarweg wordt dieper
en breder gemaakt en bruggen worden vervangen. Daardoor wordt de vaarweg geschikt
voor klasse Va-schepen. Dit zijn schepen van
110 bij 11,4 m met een gewicht van ongeveer
3.000 ton. Ook gaat het dan om schepen met
vier lagen containers en tweebaksduwvaart in
gestrekte formatie.
De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is
onderdeel van het hoofdvaarwegennet van
Nederland en een belangrijke pijler van de
Noord-Nederlandse economie. De hoofdvaarweg ontsluit Groningen en Fryslân voor
de binnenvaart en verbindt Noord-Duitsland
met de belangrijke havens Amsterdam en
Rotterdam voor de beroepsvaart. Daarnaast
vervult de hoofdvaarweg ook een belangrijke
functie in het bergen en afvoeren van
(regen)water.

De vaarweg is nu geschikt voor klasse Va-schepen. Dit zijn schepen van 110 bij 11,4 m met een gewicht van ongeveer 3.000 ton.

Historie
De bruggen die binnen de provincie Groningen vervangen worden en reeds vervangen
zijn, liggen over het Van Starkenborghkanaal, dat onderdeel is van de Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl. Het Van Starkenborghkanaal, in de provincie Groningen, verbindt het

26

BOUWEN MET STAAL 267 | FEBRUARI 2019

NAP

streefpeil –930

54000

FEBRUARI 2019 | BOUWEN MET STAAL 267

Prinses Margrietkanaal met het Eemskanaal.
Dit kanaal is van Zuidhorn tot de Oostersluis
in de stad Groningen in de jaren ‘30 van de
vorige eeuw nieuw aangelegd. Het gedeelte van Zuidhorn tot de Friese grens is het
verbrede Hoendiep. De beweegbare bruggen
op dit traject die in de jaren ‘30 gebouwd zijn,
hadden een doorvaartbreedte van 25 m en
een doorvaarthoogte in geopende stand van
6,8 m.
Ontwerp beweegbare bruggen
Vanaf begin 2000 zijn er binnen de provincie
Groningen diverse planstudies uitgevoerd
over hoe de kunstwerken in de op te waarderen vaarweg over het Van Starkenborghkanaal
vorm moesten krijgen. Uiteindelijk is voor de
beweegbare bruggen voor het type tafelbrug
gekozen. De voornaamste redenen om voor
een tafelbrug te kiezen waren als volgt.
• Met een tafelbrug kan eenvoudig een
grote overspanning worden gerealiseerd.
De doorvaartbreedte moest 54 m worden,
waarbij de bruggen de gehele vaarwegbreedte
overspannen. Het grote voordeel hiervan is
dat schepen elkaar onder de brug kunnen
passeren en niet op elkaar hoeven te wachten.
De brug staat hierdoor minder lang open en
de schepen kunnen met dezelfde snelheid
blijven doorvaren.
• Bij een tafelbrug is de doorvaarthoogte be-

perkt. Vanwege een aantal hoge vaste bruggen
is onbeperkte doorvaarthoogte bij geopende
brug niet noodzakelijk. De doorvaarthoogte
is in geopende stand uitgelegd op 9,1 m, zodat de schepen de bruggen kunnen passeren
met vier lagen containers.
• De bouwruimte aan beide zijden van het
kanaal is bij een aantal bruggen vanwege
bebouwing of cultuurhistorisch landschap
beperkt. Bij een tafelbrug zijn relatief kleine
brugkelders nodig, zodat dit makkelijker
inpasbaar is.
• Vanwege het vlakke landschap om de dorpen was het niet wenselijk om hoge hamei- of
heftorens en dergelijke bij de brug te hebben.
Tafelbrug Aduard
De tafelbrug Aduard is de derde brug over
het Van Starkenborghkanaal die vervangen
wordt. Werden de eerste twee tafelbruggen,
Dorkwerd in 2015 en Zuidhorn in 2017, op
(nagenoeg) dezelfde plek als de bestaande
bruggen gebouwd, de nieuwe tafelbrug
Aduard wordt op circa 800 m afstand van de
bestaande brug gebouwd.
Tot begin 2019 liep de provinciale weg N983
door het dorp over de oude tafelbrug. Het
verkeer zorgde voor veel drukte door de nauwe straten, wat ten koste ging van de veiligheid en de leefbaarheid. Nu is de provinciale
weg N983 om het dorp heengelegd over de
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