
Tijdelijk werkplatform,
gebouwd op verschillende 
lagen zand, breuksteen en 
betonblokken wordt later 
afgegraven.

Na plaatsing van de teenblokken
wordt ter versterking een laag

breuksteen (cobblestones)
aangebracht.
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Groot bereik

‘Teenblok’

Blokken binnen oppikbereik;
klaar om te worden opgepakt
door de Blockbuster.

Tijdelijk aangebrachte blokken;
in de loop van de bouw gebruikt
voor de definitieve zeewering.

Kantelen

Een speciale klem is door PUMA ontwikkeld om de
40 ton zware blokken op beheerste wijze op te pakken,
te kantelen en in te bouwen.

Ongeacht hoe de blokken op elkaar liggen: 
de tang kan ze oppakken.

Beelden van een akoestische onderwatercamera helpen 
de machinist te bepalen hoe de blokken precies liggen. 
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Rainbowen
Een sleephopper-
zuiger aan het werk;
op de voorgrond de
oude blokkendam
die wordt opgeruimd. 

Maasvlakte 2
Na realisatie in 2033,

met de nieuwe
blokkendam

linksonder.

Ruim
40 ton
Voor de (oude) Maasvlakte
werden de ruim 40 ton zware 
blokken vanaf een ponton 
in het water gekieperd. 
Sommige raakten daarbij 
beschadigd, waardoor nu 
niet alle 20.000 opnieuw 
te gebruiken zijn. 
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De blokkendam in zes grote stappen

Oppakken...

pertang

Waterlijn

Akoestische
camera

Betonblokken
onder water

Sonar-
golven

Ponton

...en weer neerleggen

Werkvoorbereider 
bij PUMA en 
bedenker van de
  ‘Blockbuster’:
   een op maat
    ontworpen
   aangepaste
  e-crane.

Als hij klaar is, fungeert de blokkendam als 
golfbreker, die samen met een stenig duin 
(een keienstrand op een zandlichaam) 
de harde zeewering vormt.

Bevestigd aan een 
drijvende kraan 
(backhoe)

Aanleg tijdelijk
werkplatform

Afbouw harde zeewering

Plaatsen 1e blokkenrij;
inbouwen breuksteenberm

Plaatsen breuksteen;
2e + 3e blokkenrij

Plaatsen breuksteen;
4e blokkenrij

Gekanteld plaatsen
overige blokkenrijen

Een speciaal ontwikkelde kraan, de block
op 15 centimeter nauwkeuurig neerleggen
Het luistert zo nauw omdaat de stenen  in 
moeten worden neergeleggd.
Zo kan de dam de grootste klap opvangen
die voorkomen bij een stoorm van eens in 
Het stenige duin achter dee golfbreker doe

Gedurende het werk zullenn steeds de eerder g
blokken (b, c) worden herggebruikt bij het opb
de definitieve zeewering (dd, e en f).

Tijdelijk werkplatform
Twee rijen betonblokken teer bescherming tijd
Vier rijen blokken, voorlopig, trapsgewijs tege
Eerste definitieve blokkenlaaag: zgn. ‘teenblok
Zes rijen blokken in een ruimer grid achter tee
Daarbovenop, gekanteld, twwee niveau’s blokke
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