ondernemen met

vaktechniek

PROFILEREN
Huiskamer op de kade
De Kuiper Infrabouw renoveert De Kaai in Strijen
In het hart van de Zuid-Hollandse plaats Strijen moet de kade veranderen van een parkeerplek in een aantrekkelijke ontmoetingsplaats. De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam tekende voor de uitvoering van
de plannen, waarbij het nodige maatwerk komt kijken.
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Project: 	herinrichting en kadeconstructie De Kaai en omgeving
Opdrachtgever: 	gemeente Strijen
Aanneemsom: 	€ 800.000,Looptijd: 	begin maart tot eind juli
Werkzaamheden: 	aanbrengen stalen damwanden, plaatsen betonnen
hangschorten, deksloven en trappen, aanleg houten
vlonders, metselwerk, riolering, bestrating

Projectleider Gertjan Schumacher: “Het is toch een visitekaartje, zo’n project
midden in het centrum.”

Pal naast de oude sluis, midden in Strijen, lag tot voor kort een parkeerplaats met een
smalle groenstrook langs het water. Niet echt wat je noemt gezellig. Daar moet de
komende maanden verandering in komen. Medewerkers van aannemer De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld-Giessendam zijn druk bezig om de kade volledig nieuw op te
bouwen en in te richten tot wat de ‘Huiskamer van Strijen’ wordt genoemd. In de zomermaanden moet het een aantrekkelijk horecaplein worden, waar de omliggende cafés
hun terrassen kunnen opbouwen, deels op de kade en deels op vlonders aan het water.
Projectleider Gertjan Schumacher en uitvoerder Martijn van Wingerden beleven zichtbaar plezier aan de klus, ook al moeten ze hun werk ‘op een postzegel’ doen. Met een
mobiele kraan en een paar auto’s staat de bouwplaats al aardig vol. Het grove werk
- het plaatsen van de damwanden en het opbouwen van de betonnen bekleding - is
al gebeurd. Vandaag vullen ze de binnenzijde van de kade aan met zand en worden
er aan de buitenkant voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van de vlonders.
De Kuiper is gespecialiseerd in betonwerk en maakt de prefab-elementen die nodig
zijn voor dit werk thuis in de eigen werkplaats. Dat geldt bijvoorbeeld voor de hangschorten die aan de stalen damwanden zijn bevestigd. Ook de betonnen trappen, die
tegen de kademuren en tegen de dijk zijn geplaatst, zijn thuis op maat gemaakt. Over
een afstand van minder dan twintig meter overbruggen ze samen drie meter hoogteverschil, vanaf het waterniveau tot de bovenkant van de dijk. Eén van de trappen is al
bekleed met getrommelde bakstenen en geeft alvast een idee van hoe het geheel er
straks uit komt te zien.

Erwtensoep
Hoewel de afspraken in principe vastliggen in het RAW-bestek doet de gemeente
Strijen een ruim beroep op de creativiteit van De Kuiper. Er komt nogal wat maatwerk
kijken bij de uitvoering, onder meer omdat moet worden aangesloten op de bestaande bebouwing. Ook het BLVC-plan van De Kuiper sprak aan, vertelt Schumacher: “We
hebben gezorgd voor een goede bereikbaarheid, door in de fasering van het werk de
knip telkens zó te leggen dat bijvoorbeeld de apotheek, maar ook andere bedrijven,
zoveel mogelijk bereikbaar blijven.”
De omwonenden zijn direct bij de start persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden. Samen met de gemeente organiseerde De Kuiper een informatiemiddag in
een tent op het terrein, met erwtensoep voor alle bezoekers. “Het was die dag hartstikke koud, dus dat was een schot in de roos.”
Met tachtig werkbare dagen na gunning zou de overlast tot een minimum beperkt
blijven, maar dat bleek al snel niet haalbaar. Bij het plaatsen van de twaalf meter lange
damwanden stuitten ze namelijk op oude kaderesten, dicht bij de monumentale sluis.
“Dat was niet voorzien. Doorgraven was geen optie, vanwege het historische karakter. Daarom hebben we de gemeente geadviseerd om het werk stil te leggen.” Na onderzoek van een archeoloog en het maken van een bodemscan bleek de kademuur
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1 	Het bord bij de
ondernemen met
bouwplaats laat mooi
zien welk deel van het
centrum op de schop
gaat.

vaktechniek

2 	Na het aanstorten
van de kade met zand
wordt de laag verdicht
met water. Nog even
en het straatwerk kan
beginnen.
3 	De betonnen prefabelementen, zoals de
hangschorten en de
trappen, maakt De
Kuiper Infrabouw zelf.

1

2

3

4

4 	Ook de vlonders
worden thuis op het
bedrijf al grotendeels
in elkaar gezet.

vroeger niet - zoals op de tekening - recht te hebben gelopen, maar in de
vorm van een zaagtand. “Vermoedelijk hebben ze daar gekeerd met trekschuiten”, aldus Schumacher.

Historisch bouwpuin
Het historische bouwpuin heeft De Kuiper de nodige hoofdbrekens gekost.
“We hebben een deel van het puin ontgraven, om de laatste damwanden
in de grond te kunnen duwen. De rest konden we laten zitten, al moesten
we wel ons ankerontwerp wijzigen”, zegt Schumacher. Volgens het ontwerp zouden er groutankers (schuingeplaatste trekelementen) worden
aangebracht om de damwanden op hun plek te houden. Door de puinlaag boren was echter geen optie. Ze besloten daarom achter de strook
met puin een tweede damwand te plaatsen en de beide damwanden dicht
onder het oppervlak van de kade horizontaal met elkaar te verbinden.
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Een tweede onvoorziene factor was de staat van de monumentale sluis,
waar de kade op aansluit. De eigenaar, het waterschap, kon de sterkte
van de stenen boogbrug niet garanderen, nadat er gedurende de bouwwerkzaamheden scheurtjes waren ontstaan in het metselwerk. Een stalen
constructie over de sluis moet dit gaan oplossen. Ten slotte wordt er een
gasleiding vervangen die allang had moeten zijn vervangen. Omdat de leiding ook loopt onder een stuk straat dat in de komende jaren zou worden
vernieuwd, haalt de gemeente die klus nu naar voren. Het is allemaal goed
op te lossen, maar het werk loopt daardoor wel vertraging op.

Na de bouwvak
Gelukkig is er begrip voor de situatie, merkt Schumacher, die er met zijn
team alles aan doet om de overlast te beperken. Voor Lunchroom/Cafetaria
De Kaai maakte De Kuiper alvast een terras van rijplaten, dat dankzij het

5 	Naast de kade komt
een groot terras aan
het water, dat ook
bereikbaar moet
zijn voor rolstoelen.
Achter de muur
wordt gewerkt aan
de hellingbaan.
6 	Het aansluiten op de
oude bebouwing is
maatwerk.

5

7 	Na scheuren in het
metselwerk zet
het Waterschap
vraagtekens bij
de sterkte van de
boogbrug. Daar
wordt nu eerst een
stalen constructie
overheen gemaakt.

6

8 	Beton-, metsel-,
straat- en ander
werk komen bij
elkaar in Strijen. Dat
maakt de klus voor
de medewerkers
extra aantrekkelijk.

7

8
mooie voorjaar al volop wordt gebruikt. Ook de andere café-eigenaren
rond de kade is beloofd dat ze hoe dan ook voor de zomer hun terras kunnen openen. “Voor de bouwvak zijn we klaar met de kadeconstructie en
werken we ons een weg terug uit het centrum. Dan heeft de aannemer die
de brug over de sluis aanpakt ook het werk klaar en kunnen we het straatwerk gaan afronden.” Nu ze boven de grond zijn, schiet het werk in elk geval
op en komt het aan op de afwerking. Dat is een precisieklusje, waarin alle
disciplines van De Kuiper samenkomen: sloopwerk, damwandconstructies,
betonconstructies, metselwerk, waterwerk, riolering en straatwerk. “Een
mooie uitdaging om dat allemaal naadloos op elkaar te laten aansluiten”,
vindt Schumacher. “Het is toch een visitekaartje, zo midden in het centrum.”
TEKST: Egbert Jonkheer
FOTO’S Egbert Jonkeheer, De Kuijper

Tweede leven voor leilindes
Doorgaans beginnen infrastructurele projecten met het opruimen
van bomen en ander groen. Bij de herinrichting van De Kaai in Strijen
stonden er vijf leilindes in de weg. In plaats van ze om te zagen, koos
De Kuiper Infrabouw voor een andere oplossing. Door tussenkomst
van de Bomenmakelaar vond het bedrijf binnen enkele weken een
nieuwe bestemming voor de bomen. Volgens de tussenpersoon zijn
er gemeenten en projectontwikkelaars genoeg die graag volwassen
bomen willen planten in een project. Dat scheelt jaren wachten op
volgroeide exemplaren. Met een zorgvuldig uitgegraven kluit en een
speciale grijper zijn de bomen verwijderd en op transport gezet naar
hun nieuwe plek. Een mooie, duurzame oplossing.
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