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Spoorlijn door Maartensdijk 
enig in haar soort 

Ze vallen onmiddellijk op. Rijdend van 
Hollandsche Rading door Maartensdijk 
naar Groenekan zie je ze aan je linker
hand, soms verscholen achter huizen of 
bomen: de "bogen" van de spoorlijn 
Hilversum-Utrecht. 
En ze zijn uniek: nergens in Nederland 
zijn de elektrische bovenleidingen van een 
spoorlijn gemonteerd in van die half
ronde "bogen" van gewapend beton. 
Alleen de twaalf kilometer spoorlijn tus
sen Hilversum en Groenekan is bij de 
elektrificatie in de veertiger jaren zo 
"aangekleed". 
In het 14-daagse Tijdschrift voor het 
Spoor- en Tramwegwezen in Nederland 
en Indië "SPOOR- EN TRAMWE
GEN" staat in het nummer van 20 juni 
1942 over deze speciale constructie een 
interessant artikel van ir. J. Cuperus, 
afdelingschef Ie kl. der N.S. 
Hij schrijft dat in het najaar van 1939 de 
voorbereiding van de elektrificatie van de 
lijnen in het Gooi zover gevorderd was, 
dat een begin kon worden gemaakt met de 
uitvoering. De voor de bovenleiding 
noodzakelijke stalen portaalconstructies 
waren al in bestelling. Maar "ten gevolge 
van de tijdsomstandigheden verkeerde 
men weldra in onzekerheid of de levering 
van de groote hoeveelheden staal aan Dif-
ferdinger balken en andere profielen wel 
volgens program zou kunnen plaatsvin
den. Er werd daarom overwogen een 
draagconstructie toe te passen van gewa
pend beton, een materiaal waarbij het te 
verwerken staal tot een minimum kon 
worden beperkt". 

Staal niet op tijd geleverd 
De onzekerheid, dat door het aanstor
mende oorlogsgeweld het benodigde staal 
niet op tijd geleverd zou worden is er dus 
de oorzaak van, dat de ingenieurs van de 
Spoorwegen op zoek moesten naar een 
draagconstructie voor de elektrische 
bovenleiding in gewapend beton. Toe
passingen van gewapend beton voor 

draagconstructies waren in Nederland 
niet onbekend. De lijnen van de Noord-
Hollandsche en de Haagsche Tramweg 
Maatschappij waren al uitgerust met 
ronde betonmasten. En ook in het buiten
land waren er constructies in gewapend 
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dan altijd opgehangen aan een stalen 
balk- of armconstructie. En dat wilde 
men tussen Hilversum en Groenekan dus 
niet. 
"Eenvoudig ware geweest een portaal 
van gewapend-betonstijlen te ontwerpen 
met een stalen bovendwarsbalk, waaraan 
de elektrische bovenleidingen konden 
worden bevestigd op de gebruikelijke 
wijze, doch in dat geval zou juist het bij
kans eenige, doch groote nadeel van de 
staalconstructie zijn gebleven, nl. het 
dure en uiterst moeilij ke onderhoudsverf-
werk van dergelijke bovendwarsbalken", 
schrijft ir. Cuperus in 1942. 

Vanwege het grote gewicht was het ook 
onmogelijk om deze tien meter lange 
bovendwarsbalken van gewapend beton 
te maken "aangezien het hijschen en 
monteeren van dergelijke balken, tus-
schen de treinenloop door, te bezwaarlijk 
en te kostbaar zou worden. Zoodoende 

Bouwtekening van 
de halfronde bogen 
van gewapend beton 
die zo bepalend zijn 
voor het beeld van 
het spoor tussen 
Groenekan en Hol
landsche Rading. 
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De foto's blinken 
niet uit in kwaliteit, 
maar geven wel een 

prachtige indruk van 
de plaatsing van de 

halfronde "bogen". 

werd gezocht naar een statisch bepaaid 
systeem en dit ten slotte gevonden in een 
driescharnierenboogconstructie. De 
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goedkoope, fundamenten. Bi' onr,eliike 
zettingen geen secundaire spanningen en 
aesthetisch uiterlijk". 
Mooi zijn ze in ieder geval geworden en je 
vraagt je af waarom de Spoorwegen ook 
niet na de oorlog in de rest van Nederland 
zijn doorgegaan met deze constructie van 
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niets over kunnen vinden. 
Een betonnen draagconstructie 
bestaande uit twee gebogen portaalhelf
ten, die — gemonteerd op twee funda
menten — naar elkaar konden worden 
toegeklapt, en bovenin met een bout aan 
elkaar vast konden worden gemaakt. Het 
moet de ingenieurs van de Spoorwegen in 
die tijd heel wat hoofdbrekens hebben 
gekost. De gebogen vorm zorgde wel voor 
wat problemen bij het vervoer. Maar het 
grote voordeel was dat de onderhouds
kosten van een betonnen constructie heel 
gering zouden zijn. "De oppervlakte aan 
stalen onderdeelen, welke in het gezicht 
komen en dus na verloop van tijd geschil
derd moeten worden, kunnen tot het 
minimum worden beperkt. Daartegen
over staat het nadeel, dat de constructie 
belangrijk zwaarder is en dientengevolge 
minder handelbaar", aldus ir. Cuperus. 
Een ander probleem van de gebogen 
vorm van de portaalconstructie was de 

zichtbaarheid van üe sempalen langs de 
spoorbaan. 
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Maar het waren uiteindelijk de financiën 
die de doorslag gaven. "Een globale ver
gelijkende kostenberekening werd opge
maakt en gaf als resultaat, dat de gewa
pend betonconstructie, hoewel duurder 
in aanleg, slechts weinig meer kostte dan 
de staalconstructie, wanneer het verschil 
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mede in rekening werd gebracht", 
schrijft ir. Cuperus. "Op grond daarvan 
besloot de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen een gedeelte van de lijn 
Hilversum-Utrecht, en wel ongeveer 12 
km, bij wijze van proef uit te rusten met 
draagconstructies in gewapend beton". 
In het artikel in SPOOR- EN TRAMWE
GEN worden vervolgens de technische 
specificaties beschreven waar de beton
nen constructie aan moest voldoen. De 
hardheid van het beton, welke druk- en 
trekspanningen zouden op het beton 
komen te staan, de hoeveelheden wape
ning die gebruikt moesten worden etc. 
Daarom maakte men twee proefportalen, 
die vervolgens werden getest. Ir. Cupe
rus: "Nadat de verharding van het beton 
28 dagen had plaatsgehad, werd een van 
de proefportalen in twee helften vlak uit
gelegd en het andere op daartoe gemaakte 
betonfundeeringen opgesteld . . . Ver
volgens werd in een rechte lijn, gaande 
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door het boven en onder scharnierpunt, 
respectievelijk een trek- en drukkracht 
uitgeoefend, beginnende bij 250 kg, 
daarna opklimmend tot 500 kg en verder 
trapsgewijs aangroeiend met 100 kg, tot
dat breuk plaatsvond. Daarbij werd de 
vervorming van de portaalhelft nauw
keurig opgemeten door ter zijde aange
brachte meetklokjes, terwijl ook het ont
staan en grooter worden van scheuren 
met een meetloupe werd nagegaan' '. 
De betonnen portalen werden gemaakt 
bij Werninks Betonmaatschappij in Lei
den, aan wie de levering en het uitvoeren 
van de beproeving na onderhandse aan
besteding was opgedragen. Omdat de 
fabrieksterreinen van de N.V. Wernmk 
geen directe aansluiting hadden op het 
spoornet, moesten de portalen met een 
speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto 
worden vervoerd naar het station Leiden 

S.S. 
Daar werden ze overgeladen op een 
spoorwagon. Dat gebeurde met behulp 
van twee portaalkranen. "Drie spoorwa
gons, welke voor het vervoer naar Hilver
sum en verder naar de bouwplaats moes
ten dienen, waren evenals de auto 
voorzien van stellingen, waarop de por
taalhelften met de ronding naar beneden 
werden geladen . . . Het transport per 
spoor werd zoo geregeld, dat eiken werk
dag 1 wagen kon worden geladen, 1 
wagen zich in omloop bevond en 1 wagen 
op de lijn aanwezig was voor lossing' '. 
Op het baanvak Hilversum-Utrecht 
moest tijdens de constructie van de por
taalhelften het treinverkeer ongehinderd 
doorgang kunnen vinden. "Als regel 
waren hier pauzen van 30-50 minuten tus-
schen de treinenloop aanwezig voor de 
opstelling van een portaal, wat met het 
oog op de onbekendheid van den voor die 
opstelling noodigen tijd en mogelijk te 
verwachten moeilijkheden in deze zeer 
welkom was", merkt ir. Cuperus in zijn 
artikel op. "Het tempo, waarin de opstel
ling geschiedde, hield gelijken tred met de 
aflevering van de fabriek, d.w.z. er wer
den per dag 4 helften d.i. 2 complete por
talen gemonteerd. Hiervoor waren noo-
dig 4 bokken, bediend door 16 à 20 man. 
De montage op de lijn geschiedde door 
N.V. Het Spoorwegbouwbedrijf te 

Utrecht. Het aanbrengen van de elektri
sche bovenleiding had daarna plaats door 
den dienst van tractie der N.S. in eigen 
beheer". 

Monument 
Achteraf bleek dat de betonnen construc
tie toch duurder uitviel dan de gangbare 
constructie in staal. Ir. Cuperus wijt dat 
ook weer aan de bijzondere tijdsomstan
digheden. Misschien zijn die uit de hand 
gelopen kosten wel de reden, dat de 
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baanvak Hilversum-Utrecht nooit meer 
voor betonnen portaalconstructies heb
ben gekozen. 
Dat is daarom zo verwonderlijk, omdat 
de afdelingschef 1ste klas der N.S. Cupe
rus aan het slot van zijn artikel opmerkt: 
"Het laat zich aanzien, dat bij een leve
ring in meer normale tijden en van een 
groot kwantum, de betonconstructie wel 
kan concureeren met de staalconstructie. 
Bij een groot kwantum nl. zal het de 
moeite loonen voor de fabrikage een ter
rein te zoeken in de nabijheid van het te 
electrificeeren baanvak en dit terrein van 
een spooraansluiting te voorzien. Zoo
doende worden de hooge transportkosten 
van de portalen aanzienlijk gedrukt. Ook 
zullen in dat geval door enkele vereenvou
digingen van de constructie en door toe
passing van stalen bekistingen bij de 
fabrikage de kosten van vervaardiging 
belangrijk lager kunnen worden' '. 
Ondanks die positieve beoordeling heb
ben de Spoorwegen in de jaren daarna 
nooit meer gekozen voor de betonnen 
portaalconstructie. De twaalf kilometer 
tussen Hilversum en Utrecht zijn dus 
uniek en zouden eigenlijk tot monument 
moeten worden verklaard. 
Want die halfronde "bogen" in de "sky
line" van Maartensdijk blijven een 
prachtig gezicht . . . 

Joost Middelhoff 
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