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Inleiding
Na enkele decennia is de impasse over het ont-
brekende snelweggedeelte van de A4 tussen 
Delft en Schiedam doorbroken. De uitvoering is 
door het consortium A4all (Heijmans, Boskalis 
en VolkerWessels) gestart. De toekomstige A4 
zal in de bebouwde kom tussen Vlaardingen en 
Schiedam in een zogenaamde landtunnel komen 
te liggen voor een minimale omgevingsimpact. 
Ter plaatse van de ongelijkvloerse kruising van 
het A4 tracé en de sinds oktober 2005 liggende 
trambaan, is er begin december 2013 een tram-
baanviaduct over de landtunnel gerealiseerd. 
De aanleg van een landtunnel resulteerde in een 
relatief hoge ligging van het aangelegde tram-
baanviaduct ten opzichte van het maaiveld. In 
combinatie met grote zettinggevoeligheid van 
de lokale ondergrond enerzijds en de strenge 
zettingseisen anderzijds betekende dat een 
drastische beperking van de ontwerpvrijheid. 
Een additioneel complicerend aspect vormde de 
toegestane realisatieperiode van slechts twaalf 

weken. De realisatieduur stond vast in verband 
met de zomerdienstregeling van de R.E.T. Ten 
slotte eiste RWS bij uitbesteding het minimali-
seren van de overlast voor de omwonenden. De 
trambaan ligt in de directe omgeving van grote 
flatgebouwen. Al met al waren er genoeg ingre-
diënten die een vernuftige ontwerp- en realisa-
tiebenadering vergden. 

Situatiebeschrijving incl. bodemopbouw
Om inzicht in de bodembouw te krijgen zijn er 
sonderingen en boringen langs het A4-tracé en 
de kruisingslocatie verricht. Onder de in het ver-
leden aangebrachte en inmiddels tot NAP-6,5 m 
gezakte zandlagen bevindt zich een ca. 10 meter 
dik samendrukbaar pakket van veen- en klei-
lagen met het onderliggende pleistocene zand. 
Gelet op een totale lengte van meer dan 350 m 
van de ontworpen lichtgewicht ophogingen zijn 
voor elk representatief beschouwd dwarsprofiel 
de dichtstbijzijnde sondeerresultaten voor het 
opstellen van het Plaxis-grondmodel gebruikt. 

De oorspronkelijke trambaan lag nagenoeg op 
het maaiveldniveau (tussen NAP-1,3 m en 1,6 
m). Het viaduct van de trambaan ter plaatse van 
de landtunnel bereikt het niveau op NAP+5.4 m. 
Dat hoogteverschil moest dus met adequate op-
hogingen worden overbrugd zonder noemens-
waardige zettingen te veroorzaken. De vastge-
stelde helling van de trambaan heeft aan beide 
kanten een hoek van 3.1% (=1:32,5). Daardoor 
zijn de ophogingen onder de toeritten relatief 
lang, ca. 175 m op het grondgebied van Schie-
dam en ca. 230 m van Vlaardingen. Hoe het aan-
gepaste tracé ter plaatse van de ongelijkvloerse 
kruising lokaal afwijkt van de bestaande tram-
baanroute is te zien in Figuur 1. De desbetref-
fende situatietekening geeft ook het fietspad 
weer dat naast de trambaan komt te liggen. De 
consequentie van de aanleg van het parallelle 
fietspad is de breedteverdubbeling van de opho-
gingen van de toeritten en het kunstwerk. 
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Figuur 1  - Situatietekening van de lichtgewicht ophogin-
gen en paalmatrassen inclusief de kunstwerken t.p.v. de 
ongelijkvloerse kruising met het A4-tracé

Figuur 2 - Karakteristiek dwarsprofiel van de lichtgewicht ophoging inclusief de 
assen van de des¬betreffende trambaan ten westen van de A4-landtunnel met 
schematisch aangegeven EPS-pakket 
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De toekomstige A4 zal in de bebouwde kom tussen Vlaardingen en Schie-
dam in een zogenaamde landtunnel komen te liggen voor een minimale 
omgevingsimpact. Het A4 tracé kruiste de liggende trambaan. De aanleg 
van een landtunnel resulteerde in een relatief hoge ligging van het 
trambaanviaduct ten opzichte van het maaiveld. De combinatie van grote 
zettinggevoeligheid van de lokale ondergrond enerzijds en de strenge 
zettingseisen anderzijds betekende een beduidend grote beperking van 
de ontwerpvrijheid. Een additioneel complicerend aspect vormde de 

toegestane realisatieperiode van slechts twaalf weken. Ten slotte eiste de 
RWS bij uitbesteding het minimaliseren van de overlast voor de omwo-
nenden; de trambaan ligt in de directe omgeving van grote flatgebouwen. 
Daarom is een groot gedeelte van de toeritten opgebouwd uit EPS. Wat 
het project bijzonder maakt zijn de steile wanden zonder taluds en een 
combinatie van een trambaan en een fietspad/weg, een unicum in de 
Nederlandse ingenieurspraktijk. 

Dwarsprofielen van lichtgewicht ophogingen 
Een voorbeeld van hoe het dwarsprofiel van de 
lichtgewicht ophoging ten westen van het A4-
tracé eruit ziet illustreert Figuur 4. In deze te-
kening is het bijbehorende EPS-pakket alleen 
schematisch weergegeven. Zoals in Figuur 2 
getekend heeft het EPS-pakket verticale zijkan-
ten. Tevens zijn conform de toenmalige instruc-
ties van de opdrachtgever aanleunende groene 
steile wanden getekend en zijn de gehanteerde 
bovenbelastingen aangegeven.

De hoge kwaliteit van de ontwerpmethodiek 
wordt geïllustreerd door het feit dat relatief 
zware trams met bijbehorende aslasten ca. 6 
m boven de grond rijden bovenop EPS-blokken 
met een elasticiteitsmodulus van minder dan 
10 MPa. Bovendien is het ophoogmateriaal ex-
treem lichtgewicht (98% lucht) en zijn de zij-
kanten praktisch verticaal. Het overtuigen van 
de betrokkene instanties: de R.E.T., gemeentes 
Schiedam en Vlaardingen en RWS vereiste om-
vangrijke modellering en analyses. In dat kader 
zijn onder andere parameteranalyses gemaakt 

met interface-elementen om de wrijving tussen 
de EPS-blokken en –sublagen te onderzoeken 
en adequate toleranties te kunnen garanderen. 
Er zijn allerlei, soms vergaande, scenario’s uit-
gewerkt met betrekking tot mogelijke belasting-
patronen, zettinggedrag van ondergrond en af-
dekkende zijconstructies. Ook detailoplossingen 
voor waterafvoer, kabels, mastenfundering en 
overgangsconstructies vereisten de nodige aan-
dacht. De projectvergunning is pas na minutieus 
uitgewerkte onderbouwingen verleend. 

Voor de Plaxis-berekeningen zijn de geavanceer-
de Soft Soil Creep en Hardening-Soil modellen 
toegepast. De iteratieve werkwijze impliceerde 
het gebruik van stapsgewijze veranderingen in 
de modellen per uitgezocht scenario. Het ont-
werpproces werd beïnvloed door interactie met 
de opdrachtgever. Pas nadat gedurende het 
iteratieproces op die manier een grote mate 
van zekerheid ontstond over de contouren van 
de ontwerpoplossing, zijn alle representatieve 
dwarsprofielen gemodelleerd. De restzettingen 
zijn beperkt gebleven tot 0,12 m.

Uitvoering 
Om hinder door de werkzaamheden voor de 
omwonenden/omgeving zo veel mogelijk te be-
perken is ervoor gekozen om grotendeels de 
lichtgewicht ophogingen van het EPS te imple-
menteren. De manuele stapelingwijze van EPS-
blokken is helemaal stil, de machinale aanvoer 
veroorzaakt alleen gebruikelijk verkeerslawaai. 
In het kader van de grondontlasting wordt de bo-
venste grondlaag ontgraven. Verder is er geen 
enkele invloed op de directe omgeving. De bo-
venste grondlaag is vervangen door de opho-
gingconstructies zonder noemenswaardige ad-
ditionele belasting op de ondergrond. Zettingen 
in het aangrenzende gebied zijn per definitie 
uitgesloten. De naastliggende trambaan op het 
maaiveld kon dus tot het laatste moment onge-
hinderd in dienst blijven. Het was daardoor mo-
gelijk om eerst de ophogingshelft met het fiets-
pad/wegconstructie autonoom te realiseren. 

Bij de trambaanophogingen is strikt rekening 
gehouden met de buitendienstregeling van de 
R.E.T. De bouwtijd met het EPS is minimaal en 

Figuur 3  - Plaxis-model van een dwarsprofiel ten westen van het A4-
tracé met een relatief dikke bovenbouw bovenop een 20 m breed en 4,0 
m dik EPS-pakket met steile wanden aan de zijkanten

Figuur 4  - De eerst autonoom voltooide ophoginghelft 
met het fietspad/wegconstructie over de A4
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alleen afhankelijk van de leveringslogistiek. De 
bouwtijd is additioneel verkort door eerst de 
gehele ophoging voor het fietspad (=de calami-
teitenweg) te realiseren zoals geïllustreerd in 
Figuur 4. Ondanks samendrukbare ondergrond 
sloot de gekozen ontwerpmethodiek enige im-
pact van betekenis op de naburige objecten uit. 
De naastliggende trambaan kon in dienst blijven. 
De bouwwerkzaamheden konden zonder risico’s 
worden voltooid en het fietspad kon zonder pro-
blemen in gebruik worden genomen.
 
De ontwerpmethodiek was gericht op het uit-
sluiten van extra belasting van samendrukbare 
grondlagen na de realisatie van de ophoging. 
Door het consolidatieproces te voorkomen zijn 
onderhoudsmaatregelen niet nodig. Een licht-
gewicht ophoging met EPS-blokken, mits ade-
quaat ontworpen en uitgevoerd, is praktisch 
onderhoudsvrij. Overbelasting van het EPS in de 
bouwfase is een aandachtpunt waarop is geanti-
cipeerd door implementatie van een cementge-
bonden laag bovenop het EPS. Er is verder geen 
gevaar voor ondergrondse infrastructuur, kwel 
of naburige objecten. 

Voor de tijdsplanning leverde het uiteraard een 
voordeel dat er binnen de beschikbare buiten-
dienstperiode alleen nog aan het ophogingsge-
deelte voor de trambaan moest worden gewerkt. 
De totale bouwtijd voor de gehele trambaan is 
tot 12 weken gereduceerd en de trams konden 
precies conform de planning op 2 december jl. 
over de (in aanbouw zijnde) A4 rijden. 

Besparing en extra voordelen 
ontwerpmethodiek
Omdat de taluds van het EPS constructief gezien 
overbodig blijken te zijn, ontstaan de volgende 
extra voordelen ten opzichte van traditionele op-
hoogmaterialen: lagere bouwkosten (door min-
der EPS en minder grondonteigening), kleiner 
ruimtebeslag, gefaseerde bouwwijze en kortere 
bouwtijd, geen bovenbelasting/zetting direct 
langs het weglichaam en geen extra belasting 
op de ondergrondse infrastructuur direct langs 
het tracé. Wel vereist deze nieuwe ontwerpop-
lossing specifieke expertise. 

Figuur 5 - De in twee fasen uitgevoerde ophogingen  voor zowel het fietspad/
calamiteitenweg als de trambaan over de A4

Figuur 6 - Het EPS-pakket (afgedekt met folie) met nagenoeg verticale zijkanten 
(aan de Vlaardingse kant)
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