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hartje Utrecht
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VAN WIJK NIEUWEGEIN VERVANGT
BESCHOEIING EN AANLEGSTEIGERS

Van Wijk Nieuwegein maakt in het hart van de stad Utrecht een oeverconstructie voor de
Catharijnesingel. De dertig jaar oude houten beschoeiing gaat eruit en de stalen damwanden gaan
er daarna trillingvrij in. Tegelijkertijd worden ook de steigers gerenoveerd. Alle werkzaamheden en
het transport moeten via het water plaatsvinden.

PROJECT:
CATHARIJNESINGEL ZUID, CU2030,
VERVANGEN OEVERCONSTRUCTIE
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OPDRACHTGEVER:

LOOPTIJD:

Gemeente Utrecht

Januari 2022 tot april/mei 2022

HOOFDAANNEMER:

AANNEEMSOM:

Van Wijk Nieuwegein,
onderdeel van ReintenInfra

€ 547.000,-, via meervoudig
onderhandse aanbesteding
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WERKZAAMHEDEN:

PROJECTLEIDER ROB PEERDEMAN:

Het trillingvrij vervangen van een 135 meter lange
houten beschoeiing door een stalen damwand in
hartje Utrecht. Aanlegsteigers renoveren en
verlengen. Aanleg kanosteiger en zitvlonder
maken. Bijna alle werkzaamheden en de aan- en
afvoer van materialen gaan via het water.

“Bij het werken in de binnenstad komt
wat meer kijken, maar als alle neuzen
dezelfde kant op staan, loopt het ook
gewoon prima.”
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Het is druk rond de Catharijnesingel in hartje
Utrecht. Het mooie voorjaarsweer lokt keurige
kantoormensen, studenten met een rollende ‘R’
en recreanten uit hun statige panden naar het
monumentale Zocherpark. Vele elektrische
leaseauto’s en swapfietsen rollen over de naastgelegen straat, waar de mensen rijen dik over de
trottoirs schuiven. Onder in de singel wordt gewerkt. Daar draait een mobiele Liebherr 900 van
Van Wijk op een ponton. “Het is hier geen rustig
dorp”, lacht projectleider Rob Peerdeman. Hij
kan het werken in de binnenstad wel waarderen.
“Het is hier net even anders werken”, stelt hij
vast. “We hebben hier te maken met omgevingsmanagers, wijkbeheerders, het waterschap, de
havendienst, de vergunningverlener en natuurlijk de opdrachtgever, in totaal zo’n zeven personen of instanties. Daarbij moet er ook een
uitgebreid BLVC-plan (die afkorting staat voor
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie; red.) komen voordat we aan de klus
kunnen beginnen. Dat is even alle neuzen dezelfde kant op krijgen. Goed plannen en wat
meer vergaderingen vooraf, maar dan loopt het
ook gewoon prima. In het buitengebied gaat zoiets anders, maar het hoort erbij.”

‘WE HEBBEN TE MAKEN MET
OMGEVINGSMANAGERS,
WIJKBEHEERDERS, HET
WATERSCHAP, DE HAVENDIENST,
DE VERGUNNINGVERLENER EN
DE OPDRACHTGEVER, IN TOTAAL
MET ZO’N ZEVEN PERSONEN
OF INSTANTIES’

ONDERHANDSE AANBESTEDING
Van Wijk heeft als hoofdaannemer in eerdere
fases al veel werk verzet rond de Catharijnesingel en station Hoog Catharijne. Nu gaat het om
het vervangen van 135 meter houten beschoeiing door een stalen damwand met deksloof.
Daarbij moeten ook de aanlegsteigers worden
gerenoveerd en verlengd en moeten er een zitvlonder en een kanosteiger worden gebouwd.
Het was dit keer geen openbare, maar een meervoudig onderhandse aanbesteding, waarbij Van
Wijk het scherpst inschreef. “Hier in de regio
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Utrecht doen we altijd extra ons best om een
klus te mogen doen. Met onze vestigingen in
Nieuwegein en De Meern zitten we immers om
de hoek.”

‘HET VRIJKOMENDE HARDHOUT
ONDER DE WATERLIJN IS
NOG PRIMA DUURZAAM TE
HERGEBRUIKEN ALS BESCHOEIING.
DAN GAAT HET TOCH OVER VEERTIG
TON AAN HARDHOUT’

ALLE TRANSPORT OVER WATER
De aan- en afvoer van materialen via de straten
is geen optie en zeker niet via het monumentale
park. Daarom gaat alles over het water. Van Wijk
werkt met twee pontons: één van dertig bij negen meter om op te werken en voor de opslag
van materialen en een kleinere van zestien bij
6,30 meter voor het transport van materialen.
De pontons worden verplaatst met een 37 kW
(50 pk) maaiboot, die in de winter normaal werkeloos is. Deze is nieuw en heeft een schone dieselmotor. Pal naast de singel is collega-aannemer
Van der Steen de riolering aan het vervangen.
“Onze concurrent, maar we kunnen prima samenwerken, mocht het nodig zijn.”

HERBRUIKBAAR HARDHOUT
Voor het verwijderen van de dertig jaar oude beschoeiing bouwde Van Wijk een sorteergrijper
om tot pelikaanbek. Zo kon de Liebherr, die ook
gekeurd is om te hijsen, de planken dieper vastpakken. De oude steiger dient daarbij als werkvloer. “De bovenste vijftig centimeter is verrot en
kun je weggooien, maar alles onder de waterlijn
is nog prima duurzaam te hergebruiken als beschoeiing”, zegt Peerdeman. “Dan gaat het toch
over veertig ton aan hardhout”, rekent hij voor.
De damwanden zijn door een telekraan van Van
der Tol op het ponton gehesen. Het zetten van de
damwand moest trillingvrij gebeuren. De negen
meter lange profielen zijn daarom door de firma
Sterk met een Silent Piler aangebracht, waarbij
de machine drie profielen vasthoudt, terwijl het
vierde profiel naar beneden wordt gedrukt.
Peerdeman heeft vier collega’s op het project
werken. “Op 1 april begint het vaarseizoen, dus
begin mei moeten we hier echt wel weg zijn. En
dat gaat lukken.”
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1 MOBIELE LIEBHERR
De mobiele Liebherr 900 is flexibel op het
ponton te gebruiken en rijdt veel heen en
weer. Omdat hij ook gekeurd is om te hijsen,
is deze kraan de meest geschikte machine
voor deze klus.

2 NIEUWE MAAIBOOT
De nieuwe maaiboot is in de winter werkeloos.
Met zijn schone 37 kW (50 pk) motor is hij nu
goed in te zetten als duwboot van de pontons.
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3 TWEE PONTONS
Er wordt een groot ponton van dertig bij negen
meter ingezet om op te werken en een kleinere
van zestien bij 6,30 meter voor het transport
van materialen. Op 500 meter van de klus
heeft Van Wijk een laad- en losplek.

4 ALLE UITRUSTINGSSTUKKEN
Van Wijk heeft alle uitrustingsstukken voor de
mobiele kraan bij zich op het ponton, zodat er
weinig transportbewegingen of wisselingen
van machines nodig zijn.

5 HERGEBRUIK
De oude steiger wordt eerst als werkvloer
gebruikt voordat deze wordt gerenoveerd en
verlengd. Het vrijgekomen houtafval wordt
hergebruikt of verkocht als B-keuze-assortiment.

6 VEEL OVERLEG
Door de drukte in de binnenstad is er overleg
nodig met vele disciplines en is een uitgebreid
BLVC-plan vereist voordat aan een klus kan
worden begonnen.

7 TRILLINGVRIJ
De stalen damwandprofielen van negen meter
lang zijn door Sterk uit Eembrugge en Drachten
trillingvrij met een Silent Piler in de oever
gedrukt.

8 OP MARKTPLAATS
Speciaal voor dit soort klussen met
hoogteverschillen heeft Van Wijk, gewoon
op Marktplaats.nl, een degelijke stalen trap
gekocht. Zo kunnen de mannen veilig en
vlot de kade op en af lopen.
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