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Marinus van Tyrusviaduct in A2

V¡aduct in V-v
naar Le¡dsche
Eind 2010 is het Marinus van
Tyrusviaduct in de verbrede A2
geheel gereed. Het is een uit
elkaar getrokken viaduct in
V-vorm, het ene deel voor
auto's, het andere voof openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Een 24 meter hoog
lichtkunstwerk zal van veraf te
z¡en zrrn.
M,F.H. VEENMA

.-.
Tussen Amsterdam en Utrecht

wordt de A2 ver-

breed naar 2 x 5 rijstroken. l-let project A2 Hooggelegen bestrijkt 1,7 kilometer snelweg tussen
de landtunnel Leidsche Rijn en het knooppunt
Oudenrijn. Naast de verbreding en gedeeltelijke
verlegging van de A2 bestaat het project uit de
bouw van vijf kunstwerken en geluidwerende
voorzieningen. Tevens wordt de aansluiting
Hooggelegen gereconstrueerd en worden in opdracht van de gemeente Utrecht ile Stadsbaan.

bijzondere vorm van het Marlnus van Tyrusv¡aduct het best te z¡en.

.eí hetMa rinus van Tyrusviaduct aangelegd. Tót
slot r¡iiordt De Meernbrug over het AmsterdamRi¡ñkanaal opgeknapt en verhoogd naar de
nieuwe doorvaarhoogte.
Het project A2 Hooggelegen wordt uitgevoerd door een samenwerking in alliantieachtig
verban{: Rijkswaterstaat en Trajectu m Novum,
bestaande uitVan Hattum en Blankevooort,

vanu¡t de !ucht

Mourik Groot Ammers, Boskalis, KWS Infra en
Vialis. Gezamenlijk zijn z'tj verantwoordelijk voor
het ontwerp en de uitvoering van het project.

mo ge

Met de gemeente Utrecht is een overeenkomst
gesloten voor de voor de gemeente te realiseren

Absolute blikvanger is het Marinus van Tyrusviaduct, dat het kantorenpark Papendorp met
de wijk Leidsche Rijn verbindt en daarmee een
nieuwe route opent voor de toekomstige wijk
Rijnvliet, die is gepland in het huidige gebied

IN 'T KORT - ONTWERP/UITVOERING

. Marinus van Tyrusviaduct opvallend

ondet-

deel van project A2 Hooggelegen
.

Twee uit elkaar getrokken viaductdelen

zorgen voor slimme aansluit¡ng op wiiken
' Overspanningen uitgevoerd inei prefabliggers, op één in-situ dek na

lichtkunstwe¡k van 24 meter hoog is het
nog ibekên riaar type verlicht¡n9

. Voor
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is de

¡s ertevens een directe en nauwe samenwerking voor de inpassing van het gehele
project in de omgeving. In deze verregaande
vorm van samenwerking bundelen de partners
hun kennis om complexe infrastructurele werken slim en efficiënt uit te voeren met zo min

delen en

I

ij

k

verkeersh i nder.

Marinus van Tyrusviaduct

grote overspanning noodzakelijk, omdat een
tussensteunpunt niet mogelijk is; deze zou namelijk midden op een rijbaan van de oude A2
komen. Uitstel van de bouw van het viaduct tot
na het verschuiven van de oude A2 naar de nieuwe positie is geen optie, omdat de verkeersstruc-

tuur van Leidsche Rijn en de HOV-verbinding
niet zo lang kunnen wachten. Een creatieve oplossing wordt bedacht. Eerst worden twee rijstroken met een grote overspanning gebouwd,
waarvan auto en HOV in eerste ¡nstantie samen
gebruikmaken. De andere twee rijstroken (HOV)
en de fiets- en voetpaden komen op het later
te bouwen tweede viaductdeel met een tussen-

pijle¡ dat wordt gebouwd na verschuiving van

Strijkviertel. Het kunstwerk, een ontwerp van architect Paul van der Ree van studio SK in Utrecht,
functioneert als stadspoort en oriëntatiepunt ¡n

de rijbanen van de 42.

de snelweg 42.

in deze oplossing ineens nieuwe mogelijkheden.

De bijzondere vorm van het Marinus van

Tyrusviaduct kent zijn eigen ontstaansgeschiedenis. In de Ontwil<kelinqsvisie Leidsche Rijn
wordt uitgegaan van één v¡aduct met twee rijstroken voor autoverkeer, twee rijstrol<en voor
het HOV (hoogwaardig openbaar vervoer) en
fiets- en voetpaden. Boven de oostelijke hoofdrijbaan en parallelbaan van de A2 is echter één

De stedenbouwkundige van Leidsche Rijn ziet
De twee viaductdelen kunnen nu ook uit elkaar
worden getrokken en daardoor beter op de verkeersstructuur in Papendorp worden aangesloten. De architect krijgt opdracht van dit viaduci
iets bijzonders te maken als toegangspoort toi

Leidsche Rijn. In zijn ontwerp maakt hij gebruik
van de grote overspanning door die te accentueren met een gewelfde vorm. Daarnaast zorgt het

steed. Door het maken van een proefstuk is
vooraf vastgesteld op welke wijze het beste resultaat kon worden behaald. Vooral het toepassen van hakorit als bekisting van de cannelures
is een aanrader. De

overspanningen zijn op één

dek na uitgevoerd met prefab-liggers. De zijkanten van het viaduct zijn afgewerkt met fraai

vormgegeven randelementen. De afbouw bestaat uit leuningwerk boven op de randelementen en een anti-vandaalscherm lanqs het fietsen voetpad.

Planning en fasering
Met het aanbrengen van de combiwanden medio november 2008 is de realisatie van het viaduct gestart. Met minimale hinder voor het verkeer zijn de eerste prefab-liggers meclio mei
2009 geplaatst. In december 2009, één jaar na
is de zuidelijke poot

de start van de uitvoering,
De

van het Marinus van fyrusviaduct officieel open
gesteld voor het verkeei. In september 201 0
wordl het verkeer voor een korte periocle over

noordelijke poot van het viaduct.

de noordeiiike poot geleicl, om de laatste werkzaamhederr aan rle zuiclelijka poot te kttrrrterr .ri
r-onclert, Eirr¡l

20l0 i\ hPt
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randelement

is de technische ha.rlbaarheicl bij

de grote oversparrning van het zuidelijk dek,
aangezien het drac¡end vermogen van de toegepaste prefab-kokerligç¡ers vrijwel volledig
Art¡st impress¡on van het Marinus van Tyrusviaduct.

'Lightmarki een lichtobject van circa 24 meter
hoog op het kunstwerk, voor herkenning bij de
oasserende automobilisten.

Technische gegevens
De landhoofden van het Marinus van Tyrusviaduct zijn uitgevoerd als een betonnen sloof
op een verankerde combiwand. Vanwege een
mogelijke toekomstige tramlijn op de HOV-baan
op het viaduct, zijn de 20 meter lange buispalen

van de combiwand volledig leeggehaald en

gevuld met gewapend beton. Alle tussensteunpunten zijn gefundeerd op betonpalen. De tussensteunpunten tussen de hoofd- en parallelrijbaan zijn geTntegreerd in het geluidscherm en

is

uitgenut en de o,rerspanning niet kleiner kan.
In nauwe samenwerking mel cle architect zljn
daarop vele alternatieven bekeken en is een acceptabele rrormgeving ontstaan in de vorm van
een betonrren randelement met een lengte van
circa 6 meter. Deze randelementen hebben cannelures om de tussenliggende voegen zorreel
mogelijk te camoufleren. De vorrn van de rand-

op de overige geluidschermen. Vooral aan de

elementen l(omt nagenoeg overeen met cle oorspronkelijke vormgeving, waarbij de ronding nrt
zowel aan de boven- als onderzijde zit.

uitvoering van de 50 millimeter diepe cannelures in ongewapend beton is veel aandacht be-

delement, de gewelfde vorm en de verschillende

zijn daarom voorzíen van het herkenbare cannelure- en vogelpatroon, zoals ook geprojecteerd

Door het toepassen van cannelures in het ran-

L&,
F.

*r:

Montage van de 54 meter lange prefabkokerliggers.

OndersteuninEsçonstrudt;e

r/irrl het in-siti-{ dek.
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koppelstr¡p 60x3

160x60x3

LIGHTMARK

Proefopstelling van de Lightmark, het 24 meter
hoge l¡chtobject.
âfmellngen van

cle

overspanningen, heeft dit

g¡eresirltéercl in 75 verschillende typen r ancl-

elementen.

ln-situ dek
Alle velclen tran het viaduct worden

uitgeverd

rnet prefab-liggers, met uitzondering van één
veld. Dooi de geometrie van het dek (een ver

Bek¡st¡ngsschot van de wand met <annelute- en vogelpatroon.

Voor de ondersteuningsconstructie van het
in-sitir dekzijn twee middensteunpunten nodig,
bestaande uit twee buispalen Ø508. Op de bLtis
palen zijn HE300B-profielen, ontkistingspoiten
en HE500B-profielen geplaatst. De onderslagbalken bestaan uit HEB00B-profielen en HE500B-

profielen. l-lierop zijn tooglatten, kinderbinten
en beplating aangebracht.

22 me^ter naar I2,5 me^ler en
EË¡ítrd-æteïerloop úan 1,25 meter naar 1,8 meter) was een prefab-opìossing geen reële keuze

Doorstroming gegarandeerd

en ligt het voor de hand het dek ter plaatse te

is de

storten.

spannlng.

S¡rl¡-!19t1van

ln het definitief ontwerp is vanuit economisch
oogpunt gekozen voor een voorgespannen insitu dek in plaats van een traditioneel

çwäpend

dek. De configuratie van de voorspanning bestond uit 6 x 6 Ø15,7 in dwarsrichting (per kopse
kant) en 30x 19 Ø15,7 in langsrichting. Hierbij

wordt de voorspanning in horizontale richting
uitwaaierend gepositioneerd. Bij het uitwerken
van het uitvoeringsontwerp blükt dit ultgangspunt tot gevolg te hebben dat er grote schuifspanningen ontstaan, die door extra beugelwapening moeten worden opgevangen. In combinatie met de nog resterende tijd voor ontwerp
en uitvoering vindt een heroverweging van de
eerder genomen keuze plaats, die uiteindelijk
resulteerde in de keuze voor een traditioneel
gewapend dek.
De benodigde wapening voor het dek bestaat
aan de onderzijde uit drie lagenØ40 in langsrichting en twee lagenØ32 in dwarsrichting. Aan
de bovenzijde is in langs- en dwarsrichting
slechts één laag wapening van respectievelijk
Ø25 en Ø32 noodzakelijk. Door de dwarskracht
in het dek is bij de opleggingen dwarskrachiwaperring vereis¡. Doordai de geomeirie van hei

Een mooi voorbeeld van slim en efficiënt werken

montage van de liggers van de grote over-

srrelheid en nrinitnale 'retkeetshitrclet hcl í\4arr
rru5 vatì lyrllsviaducl ovet cle A2 tlelliottt'tlrl

Lightmark
De spl¡ts¡ng van het viaducl wotclL gerrraii,,e e ,door het Light:mark, een lichtob jeci iì1er ee ''
hoogte valr circa 24 tletet; qemeteiì t.ran¿i hc
rriaductdek. De vorm ervalr is een l<tilarÌ ritliel
twee vlakl<en onder een loodrechte hoelt (inei

een afmeting van 1,5 meter elk) en ver bonclerl
door een cirkeldeel. De doorsnede ìs overal ge
lijk, maar verdraait over de hoogte. Door deze

'twist'heeft het Lightmark als totaal een boeien-

De overspanning, bestaande uit twaalf pre-

fab-kokerliggers van ruim 54 meter lang, 1,8 meter hoog en een gewicht van i40 ton, zou in eerste instantie worden gemonteerd tijdens een

weekeindafsluiting van de 42. Daarbij is gekeken
naar de duur van aanvoer en plaatsing met liggers, met één kraan in de middenberm en één
kraan naast de weg. Toen op een gegeven mo-

de en wisselende aanblik vanuit verschillende
perspectieven en is er een suggestie van verjon

ging en verdikking. De totale constructie staat
Snder een helling van circa 6 graden.
Éet Lightmárk bestaat uit een stalen constructie en een bekleding van strekmetaal, waar van
binnenuit licht op en doorheen valt. Vanuit vìsuele en onderhoudstechnische aspecten en van

ment voor een ander deelproject een deel van
de geplande aanvoerroute van de prefab-liggers

uit duurzaamheid is gekozen voor het metaal
kope¡ voorafgepatineerd, zodat het de ken-

werd afgesloten en een zandaanvulling later
werd aangebracht, was het noodzakelijk de situ-

merkende groenige kleur al direct heeft. De ver
Iichting van het object vindt plaats van b¡nnen

atie opnieuwte beoordelen. De mogelijkheid
ontstond nu om beide kranen buiten het verkeer

uit. Oorspronkelijk was de gedachte om de verlichting uit te voeren via een kunststof lichtgelei-

te plaatsen.Tevens werd een slimme aanvoerroute voor de liggers bedacht. Hierdoor kon het

dingsbuis (refractieprincipe) met aan de beide
uiteinden een lichtarmatuur.
Tot nu toe bl|kt de grootste u¡tdaging te zit
ten in de keuze van het toe te passen type verlichting en de positionering hiervan in de draag-

monteren uiteindelijk met korte pol¡tiestops in
de nacht plaatsvinden. Dit betekende een enorm
voordeel voor het autoverkeeL waarmee

is

vol-

daan aan een van de projectdoelstellingen: minimale verkeershinder.
Tijderrs de korte nachtel¡jke stops werd sìLlk
voor stuk een prefab-ligger door de vrachiwa-

constructie. Recentelijk is het samenspel van de
ver lichting en de stalen constructie tot uitinçl
qel<ornerr in de vorm van een 2 tneter hcog 1:1
schaalmodel. Met betrokl<en pariijen is getoetst
gewenste fesultaa'r ool( claadr,verkelijk

gen oncler het bereik van de il,vee 650-ions l1'lobiele kratren aan weerszijclen v.lii hei \^/eçival( iir-

of

scheef is, o¡risiaat aan cle ranclen \ i rinçJing,

gereclen en o¡ gepal<i flelr llinLrLeit laier lag cie

roercir van hei ioch al rîar l(ar'ìi:e f\¡latinus

Om deze wringing ie l<unnen opnenren, is ook
de rand van de plaat voorzien van een strool<

ligger op zìjir plel< err kon hei weq¡val< weer worden vrijgegeven voor lret verl<eei- Dil proces her

beugels. Al met al is zo'n 215 ton wapening en
675 mj beton verwerkt in het ¡n-situ dek.

twee nachten. Op deze manier

clel<
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haalde zich enkele keren in de nacht gedurende
is

tnet mâximale

I-ret

is

beieil<t. i:ind 2010zal het Liglrtrlai-kals íinishing

|

rrat-r

¡rftrsviacl lrci worcieu gemol'ìteercl

Mork Veenma
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