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Verzakking bedreigt Panorama Mesdag

Lichaamsscan binnen een minuut
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ROYAL HASKONING ONTWERPT VUURTORENS VOOR EILANDEN IN DUBAI

DE WERELD VERLICHT
Het Nijmeegse ingenieurs en architectenbureau Royal Haskoning heeft 
twee vuurtorens ontworpen voor The World, de driehonderd kunstmatige 
eilanden in de vorm van de wereldkaart voor de kust van Dubai.

De lichtbakens, gezamenlijk Porta Mundi genaamd, moeten komen te staan op 
het, eveneens door Royal Haskoning ontworpen, kunstrif dat de eilanden tegen 
de zee beschermt. De doorgang die het verst in zee ligt, op 11 km uit de kust, 
krijgt ter markering torens van 70 m en van 43 m hoog. ‘The World nadert voltooiing en daarom is het 
tijd om na te denken over de veiligheid’, zegt verantwoordelijk architect Alessandro De Santis van Royal 
Haskoning. ‘Daarnaast maken de vuurtorens de eilandengroep ook zichtbaar vanaf het vasteland, wat nu 
niet het geval is.’
Royal Haskoning heeft het ontwerp inmiddels gepresenteerd aan Nakheel, de projectontwikkelaar van 
The World. ‘De klant reageerde enthousiast en verwacht in januari of februari een beslissing te nemen 
over de bouw.’ Volgens De Santis zijn de constructies relatief gemakkelijk te plaatsen op het 9 m brede 
rif, dat bij eb 3 m boven water uitsteekt. ‘We halen een aantal rotsen weg, brengen de fundering aan en 
plaatsen de stenen weer terug.’ De kosten van Porta Mundi bedragen 2,5 miljoen euro.(JO)
Zie ook het artikel ‘Dubai durft’ op pagina 72.
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PROBLEEM MET
VERHUIZING
VIADUCT A2
Rijkswaterstaat heeft moeite met het 
verplaatsen van het Vleutenseweg-
viaduct over de A2, ter hoogte van het 
Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. De 
constructie moet ruim 30 m wijken 
voor de nog aan te leggen overkapping 
van de snelweg. Het verplaatsen van 
het viaduct in de nacht van 1 op 2 de -
cember strandde nadat de lasverbin-
dingen tot drie keer toe braken. Een 
tweede poging is ondernomen in de 
nacht van 15 op 16 december. De afloop 
daarvan was bij het ter perse gaan van 
dit nummer nog niet bekend.
Beide keren is gebruikgemaakt van 
hydraulisch vijzels, die aan een dam-
wand zijn bevestigd. Ze moeten de brug 
over platen van kunststof naar zijn 
nieuwe plek trekken. Bij de eerste po-
ging werden aan het stalen frame van 
de brug aansluitogen gelast. Met stalen 
stangen van 36 mm dik was een verbin-
ding tussen de vijzels en het viaduct 
gemaakt. De krachten op de lasverbin-
ding bleken te groot, waardoor de ver-
plaatsingswerkzaamheden moesten 
worden gestaakt. Het viaduct is toen 
17 m van de beoogde 33 m verschoven.
Voor de tweede poging zijn in de liggers 
van de brug gaten geboord, waar de sta-
len stangen doorheen lopen. Aan de 
achterkant van de ligger zijn deze bevei-
ligd tegen losgaan met een borgplaat en 
moer. Deze aanpassingen moeten er-
voor zorgen dat het 900 ton wegende 
gevaarte zonder problemen over de res-
terende afstand is te ver slepen.(RK)
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De vuurtorens komen op het kunstrif te staan 
dat om eilandengroep The World heen ligt.

E N E R G I E T E C H N I E K

SPAANSE
ONDERZEEËR
OP ETHANOL
De Spaanse marine krijgt duikboten met 
aan boord een brandstofcel die ethanol 
en zuurstof omzet in elektriciteit. 
Scheepsbouwer Navantia, die de onder-
zeeërs momenteel bouwt, heeft onlangs 
een contract gesloten met het Ameri-
kaanse bedrijf UTC Power voor de ont-
wikkeling en productie van de cellen.
Het nieuwe onderzeeboottype S-80 be-
schikt over een dieselelektrische instal-
latie als primair voortstuwings systeem. 
Onder water kunnen de dieselmotoren 
echter niet draaien, zodat de elektro-
motoren op accu’s zijn aangewezen. De 
capaciteit van de batterijen is echter 
beperkt, waardoor het maximale bereik 
bij een snelheid van 7,5 km/h slechts 
615 km bedraagt.
Het gebruik van een brandstofcel moet 
de actieradius van de S-80 aanzienlijk 
vergroten. De cel zet ethanol en zuur-
stof om in elektriciteit en genereert 
een vermogen van maximaal 300 kW. 
De zuurstof wordt in vloeibare vorm in 
drukcilinders meegenomen. Met de 
brandstofcel kan de S-80 bij een snel-
heid 27,5 km/h ruim 2650 km varen 
zonder aan de oppervlakte te komen.
www.utcpower.com
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