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Meewerken

aan een
prestigeproject

Tekst: Herma van den Pol
Foto’s: Herma van den Pol, Straver en Zn.

STRAVER & ZN. BV WERKT IN OPDRACHT VAN DURA
VERMEER AAN TRAMHALTE CITYPLAZA NIEUWEGEIN

OPDRACHTGEVER:

PROJECT:
WERKZAAMHEDEN OP
EN ROND DE TRAMHALTE
CITYPLAZA IN NIEUWGEIN
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Dura Vermeer Rail

HOOFDAANNEMER:
Dura Vermeer Infra

LOOPTIJD:
Eind februari 2022 tot eind juli 2022.
Aanvullend hierop mag Straver het fietspad
vernieuwen in opdracht van de gemeente
Nieuwegein.
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De laatste vierhonderd meter trambaan en het perron
moeten nog worden vernieuwd om een dikke krul te
kunnen zetten door de vernieuwing van het traject
Nieuwegein-IJsselstein. Straver & Zn BV mocht daaraan
meewerken, na eerder al opdrachtgevers te hebben
meegeholpen met andere onderdelen. Een prestigeproject
met zijn eigen unieke werkzaamheden.

WERKZAAMHEDEN:

MEDEWERKER ANTON DE GOEIJ:

In willekeurige volgorde: aanbrengen puin, graven rondom kabels,
kolkleidingen aanleggen, asfalt scheppen, aanbrengen rubbermatten,
alles gereedmaken voor bestrating, aanleg fietspad, natmaken van
wegdek tegen stof, water geven van beukenhaag en aanleggen van
grondwerk rondom rails.

“Ik kom hier alweer twintig jaar en heb
vaker met Dura Vermeer samengewerkt.
Ook lees ik me van tevoren goed in,
zodat ik het overzicht heb. Door die
ervaring functioneer ik als een soort
voorman en kan ik veel voor de
hoofdaannemer regelen.”
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‘ER ZAT VEEL
TIJDSDRUK OP DIT
WERK, WAARVOOR
WE IN
PLOEGENDIENSTEN
AAN DE SLAG
GINGEN’

“We zijn begonnen aan de laatste werkzaamheden”, zegt kraanmachinist Anton de Goeij over het
werk aan de nieuwe tramhalte. Voor hem is het
een thuiswedstrijd, want hij woont letterlijk om
de hoek. “Dat bleek de afgelopen periode echt een
voordeel te zijn, want bijvoorbeeld het tekort aan
stratenmakers vroeg om een flexibele opstelling”,
legt hij uit. Hoewel cumelabedrijf Straver & Zn.
BV, dat zich omschrijft als een allround aannemer
in cultuurtechniek, GWW en machineverhuur op
het gebied van grondwerken, niet het straatwerk
regelde, zorgde het bedrijf er wel voor dat de stratenmakers konden doorwerken. “Die moesten
dan echter wel eerst worden gevonden. Uiteindelijk bleken er toch stratenmakers te zijn met
ruimte in de agenda, maar dat was dan weer alleen op zaterdag. Daarom heb ik de afgelopen
periode regelmatig op zaterdag gewerkt.”

LAATSTE VIERHONDERD METER
Uitdagingen rondom de planning vormden de
rode draad in dit project, dat het laatste onderdeel
was van de vernieuwing van de trambaan tussen
Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. “Daar begonnen we ongeveer twee jaar of misschien wel langer geleden mee onder opdrachtgever BAM”,
vertelt Peter Straver. Onder opdrachtgever Dura
Vermeer, eerst Infra en later Rail, pakt Straver nu
de laatste vierhonderd meter aan van het traject.
Het zijn heel intensieve meters, al gold dat eigenlijk wel voor het hele project. “Er zat veel tijdsdruk
op dit werk, waarvoor we in ploegendiensten
tussen zeven uur ‘s ochtends en elf uur ‘s avonds
aan de slag gingen”, zegt Straver. “Ook moesten
de jongens veel weekeinden werken. Het vergde
echt wat van de planning en de flexibiliteit van de
jongens. Ik ben trots op wat ze hebben gedaan.”

verleggen van de trambaan en het aanleggen van
een nieuwe halte. De werkzaamheden begonnen
eind februari, hoewel de rupskraan al eerder op
het project aanwezig was. “Toen ontdekten we
echter dat er iets niet in orde was met de vergunning, maar dat kon gelukkig snel worden opgelost”, zegt De Goeij. Juist omdat het hier om een
prestigeproject van zowel de provincie Utrecht als
de gemeente Nieuwegein gaat, kon er snel een
nieuwe vergunning worden geregeld en kon het
werk van start gaan. Het oude perron met een
hoogte van 80 centimeter werd gesloten en even
verderop kwam een nieuw perron met een hoogte
van 30 centimeter. “Voor de uitbater van de cafetaria op het oude perron regelde Dura Vermeer
een foodtruck. Fijn voor de eigenaar én voor ons.”
Het grootste deel van de werkzaamheden bestond uit grondwerk. “Een uitdagende klus, omdat ook de stadsverwarming moest worden
vernieuwd. Daarvoor hebben we geholpen met
het plaatsen van een nieuwe mantelbuis met een
flinke doorsnee”, aldus De Goeij. Waar eerst de
oude trambaan liep, wordt er nu gewerkt aan een
nieuw fietspad. “Het oude loopt nog altijd via een
tunnel door de parkeergarage. De werkzaamheden voor het fietspad zijn een extraatje voor ons.”
Ondertussen begint het tussen de nieuwe rails
alweer aardig groen te worden, doordat het gras
aan het groeien is. “Voor Nieuwegein is het gras
tussen de rails bij het perron iets bijzonders”, licht
de kraanmachinist toe. “Hier werkten we met
lichte funderingsmatten, omdat er niet is geheid
en de grond binnenin slecht is. Er werd een betonvloer gestort, waarna de rails er op rubber op
werden gemonteerd en daartussen kwam het
zand waar het gras nu groeit.”

NIEUWE DINGEN LEREN

‘OMDAT HET EEN
PRESTIGEPROJECT VAN
DE PROVINCIE EN DE
GEMEENTE IS, KON ER
SNEL EEN NIEUWE
VERGUNNING WORDEN
GEREGELD’

Het werk kreeg Straver doordat het bedrijf een
contract heeft met Dura Vermeer. Bijkomend
voordeel voor dit werk was dat Straver, doordat
het werk zo dicht bij het bedrijf plaatsvond, depots kon aanbieden voor grond, zand en granulaat. “Ook zijn er bij ons op het bedrijf betonplaten
opgeslagen, die later weer zijn teruggegaan.”
Terug op het werk vertelt De Goeij dat Straver al
langer samen optrekt met Dura Vermeer. “Daardoor kan ik een hoop voor de hoofdaannemer regelen en functioneer ik als een soort voorman”,
vertelt hij. Nog een voordeel van op zaterdag
werken was dat hij er ook bij was toen ze gingen
testrijden met de tram, waarmee het eind van het
werk in zicht kwam.

UITDAGEND WERK
In het kort werkte het cumelabedrijf mee aan de
renovatie van het baantraject en de tramhalte CityPlaza Nieuwegein. Het werk bestond uit het
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Iets verderop werd gebruik gemaakt van een bijzondere methode om trillingsoverlast te beperken. “Dit is de eerste plaats in Nederland waar
gebruik werd gemaakt van een trillingsreducerende constructie, bestaande uit lagen rubbermatten. Daarvoor werd eerst beton gestort, toen
een kunststof plaat neergelegd, daar ging dan de
rubberen mat overheen, waar dan weer beton
overheen ging. Op die manier gaan de matten een
soort van zweven”, zegt De Goeij. Tijdens het
testrijden vonden er ook trillingsmetingen plaats
om te kijken wat het effect is. “Het is iets aparts
waar ik weer wat van leer, maar omgekeerd leer ik
anderen ook dingen”, zegt De Goeij over het aanbrengen van de rubbermatten. Nu hoeft hij alleen
nog maar te helpen met het afronden van de bestrating. “Het werk is naar tevredenheid verlopen
en de kennis en ervaring nemen we weer mee
naar andere werken”, sluit Straver af.
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1 GRASGROEI
Het nieuwe perron met het langzaam groen
wordende stuk tussen de rails. Voor Nieuwegein
is het gras tussen de rails iets bijzonders. Door de
slechte ondergrond binnenin waren hier extra
handelingen nodig om de basis goed te krijgen.

2 SPROEIEN
Het werk bood ruimte aan gemiddeld vijf
medewerkers, onder wie één met een trekker
met watertank. Die werd gebruikt om de
bestrating nat te houden en het opwaaien van
stof tegen te gaan.
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3 BEUKENHAAG
Ook het water geven aan de beukenhaag was
onderdeel van het werk. Eigenlijk was dit niet het
goede moment om een haag te planten, maar
met genoeg water moet het toch goed gaan.

4 EXTRAATJE
Het grondwerk voor het fietspad was een
extraatje. Ook het leggen van de kolkleidingen
behoorde tot het werk dat Straver uitvoerde.

5 INNOVATIE
Met behulp van de kraan werd de drie ton
zware rol met matten afgerold. Een secuur
klusje, waarmee de ondergrond helemaal werd
dichtgelegd om zo een trillingsreducerende
constructie te maken.

6 TESTEN
Testrijden over de nieuwe baan. Dan moet ook
blijken of de maatregelen om trillingen te
reduceren werken.

7 MATEN
Het oude perron met een hoogte van tachtig
centimeter staat er nog, maar gaat verdwijnen.
Het nieuwe perron is maar dertig centimeter
hoog.

8 FLEXIBILITEIT
Het laatste straatwerk wordt gedaan en dan is
het werk voor De Goeij hier klaar. Het project
bestond uit veel verschillende werkzaamheden
en vroeg vooral om flexibiliteit.
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