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Een Argentijnse commissie voor tunnelbouw 
heeft ons opdracht gegeven tot het construeren 
van een hefeiland. 

,,Maar dat is niets bijzonders!" 
Ik hoor het U al zeggen. 

Het unieke is echter dat voor de eerste maal in 
de geschiedenis een dergelijk eiland zal worden 
ingeschakeld bij het bouwen van een tunnel. 
Deze tunnel, 30 meter onder het wateroppervlak 
van de Rio Parana gelegen, zal de verbinding 
gaan vormen tussen twee belangrijke Argen
tijnse steden, Parana en Santa Fé. 

De ponton heeft 4 palen, elk met een lengte 
van 62 meter, die het pontondek 19 meter bo
ven water zullen plaatsen; de pontonafmetin
gen zijn 38 x 30 meter. 

De tunnelsegmenten, die een lengte hebben 
van 64 meter en een doorsnede van 10 meter, 
zullen onder het eiland aan takels worden ge
hangen, boven de plaats gemanoeuvreerd waar 

ze komen te liggen, met waterballast verzwaard 
en daarna afgezonken. De tunnel beeft een 
lengte van bijna 2400 meter, er zal dus veel 
,,gependeld" moeten worden voordat alle tun
nelstukken te bestemder plaatse zijn. 

Dit alles klinkt eenvoudig, maar U kunt er ze
ker van zijn dat dit het uiterste zal gaan ver
gen van de mensen, die hieraan medewerken. 
Het getijverschil bijvoorbeeld is 1 meter en gol
ven van bijna twee meter hoog zijn echt geen 
uitzondering in de Rio Parana. 

Dit hefeiland, de CO 552, zal worden gebouwd 
door vennoot Gusto in samenwerking met Ver
schure. 

Eens te meer heeft een buitenlandse opdracht
gever alle vertrouwen gesteld in de Nederlandse 
scheepsbouwkunde. 

!.H.C. Holland is er trots op deze naam hoog 
te kunnen houden door aan zulk een wereld
primeur te mogen medewerken. 

De ,,H.A.M. 210" 

Grootste door I.H.C. gebouwde snijkopzuiger 

Na op het Hollands Diep aan diverse beproe
vingen onderworpen te zijn geweest, is de grote 
snijkop- en profielzuiger ,,H.A.M. 210" die bij 
vennoot De Klop werd gebouwd, aan de Hol
landsche Aanneming Maatschappij N.V. te 
Den Haag overgedragen. 

De beproevingen hebben een vlot verloop ge
had en de gehele bagger- en machine-installatie 
bleek volledig aan de verwachtingen te voldoen. 
D'e "H.A.M. 210" betekent een belangrijke 
aanwinst voor de H.A.M., die hiermede de 
grootste snijkopzuiger aan haar vloot beeft toe
gevoegd. 
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Even een prakje er tussen door. 

Ruim 90 meter lang 

De lengte van het casco bedraagt 61,40 meter, 
de totale lengte van het schip met snijkoplad
der is 90,40 meter, de breedte 14 m en de holte 
4,29 m. De zuigleiding heeft een diameter van 

Een onbelemmerd uitzicht voor de baggerbaas. 

800 m en de persleiding 700 mm. Als snijkop
zuiger kan tot een diepte van 19 meter gebag
gerd worden; profielzuigend kan zelfs een 
diepte van 28 m bereikt worden. Dit laatste is 
mogelijk dank zij een onderwaterpomp, die hal-

. verwege de snijkopladder is gemonteerd. In de 
pompkamer staan twee baggerpompen, die elk 
rechtstreeks door een dieselmotor van •het fa
brikaat Smit-Bolnes worden aangedreven. De 
onderwaterpomp wordt aangedreven door een 
ele'ktromoter, die aan het boveneinde op de 
snijkopladder is gemonteerd. Er staan zeven 
dieselmotoren aan boord die samen een ver
mogen van 7064 pk kunnen afgeven. Het schip 
is uitgerust met ankerbomen, die elk 30 m 
lang zijn. 
De 26-koppige bemanning, die in tweeploegen
dienst kan werken, beschikt over een aantal 
smaakvol ingerichte hutten. 
Alle verblijven, ook de machine- en pompkamer, 
kunnen mechanisch geventileerd worden. Voor 
het werken in de tropen is een airconditioning 
installatie aangebracht; deze kan ook benut wor
den als centrale verwarming. 

Radioactiviteit 

Evenals de vorige snijkopzuigers voor de 
H.A.M. ïs deze zuiger voorzien van een con
centratiemeter met radio-actieve bron. Dit is 
slechts een van de vele hulpmiddelen die de 
baggerbaas en zijn personeel ten dienste staan 
bij het uitvoeren van hun werk, dat ook 's nachts 
en bij mist door 'kan gaan. 
De bouw van het schip heeft plaats gehad on
der toezicht van Bureau Veritas voor afgifte 
van het certificaat voor de hoogste klasse van 
dit soort baggerwerktuigen. 






