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Het restauratiewerk aan de monumentale perronkap van station Drieber-
gen-Zeist had meer om het lijf dan aanvankelijk gedacht. Met zorg is de con-
structie gerestaureerd, zijn onderdelen gereproduceerd en geconserveerd. 
De kap is klaar voor een nieuw hoofdstuk in de stationsgeschiedenis.

E. Oldenhave

Erik Oldenhave is mede-eigenaar van Smederij Oldenhave in Vorden.

Bij aanvang van de opdracht is een opname van 
de werkzaamheden gemaakt met de stukken 
voor de demontage. Aanvankelijk leken de 
benodigde herstelwerkzaamheden mee te 
vallen, met name de schade aan de spantvoeten 
was goed te zien. Maar bij nader onderzoek 
kwamen diverse andere problemen aan het 
licht, zoals het gebruik van Chroom-6 houden-
de verf op het grootste deel van de constructie. 
Ook bleken alle tien de staanders volgegoten 
te zijn met beton. Tussen het beton en het staal 
was vocht gekomen, met corrosie als gevolg. 
Ook waren hierdoor onderdelen onbereikbaar 
voor schuur- en schilderwerk. Daarom was er 
geen andere optie dan het demonteren van de 
staanders en het uithakken van het beton.
 
Beton en Chroom-6
Op afbeelding 1 is goed te zien dat de staanders 
tot onderaan de voeten vol beton zaten en hoe 
slecht ze eraan toe waren betreft roestvorming. 
Op deze voet waren ook al extra stalen platen 

gelast om de zwakke plekken constructief op te 
vangen. Ook is hier te zien dat er in de volge-
goten staanders nog hemelwaterafvoeren lagen. 
Dit zorgde ervoor dat het beton er nog lastiger 
uit te halen was. Na een kleine 600 uur beton-
hakken zijn de staanders toch schoon genoeg 
geworden om ze te stralen waar de onderdelen 
geheel zijn ontdaan van alle resterende roest- 
en verflagen. Alleen de staanders konden 
gestraald worden, omdat op alle overige 
onderdelen Chroom-6 houdende verf zat. Dit 
mocht op dat moment volgens de regelgeving 
niet verwerkt worden en zeker niet verpoederd. 
Daarom zijn alle Chroom-6-houdende delen 
nauwkeurig nagemaakt. Daarvoor zijn van alle 
originele onderdelen enkele monsters opgesla-
gen die als referenties dienen. 

Klinken en bouten 
Gaandeweg kwamen nog andere bijzonder-
heden aan het licht. Zo bleken twee staanders 
ooit al een keer voorzien te zijn van een geheel 

nieuwe onderkant. Ze verschilden nogal van 
de overige staanders, dus moesten deze staan-
ders geheel worden gedemonteerd, aangepast 
en in de juiste stand weer worden aangezet. 
Ook zijn alle staanders aan de bovenkant voor-
heen ingekort, hoogstwaarschijnlijk door de 
komst van de hogere treinen (dubbeldekkers). 
Dit is nu weer teruggebracht naar de oorspron-
kelijke situatie. Waar mogelijk is echt klinkwerk 
toegepast voor de restauratie, maar op de 
plekken waar klinkwerk niet mogelijk was, is 
gekozen voor speciaal gemaakte bolkopbouten. 

Lassen en verstevigingen
De lasbaarheid van de bestaande constructie 
is getest. Zo zijn er diverse combinaties aan 
elkaar gelast met verschillende lasmethoden 
om te bepalen wat het sterkste en de beste 
werkmethode was (afb 2). Oude materialen 
worden immers steeds brosser en hierdoor 
vaak meer breekbaar, dus moeilijker lasbaar. 
Maar de resultaten waren goed en de lassen 
konden in principe worden toegepast zonder 
toevoegen van extra platen en/of andere ver-
stevigingen. De huidige eisen betreft wind- 
en sneeuwbelastingen vereisten wel een extra 
constructieversteviging in de staanders. In 
afbeelding 3 is te zien dat extra strippen zijn 
aangebracht zoals aangegeven door de con-
structeur (afb.4). 

HERINRICHTEN STATIONSGEBIED, DRIEBERGEN-ZEIST (3): UITVOERING

Leeftekens
1. Kolomvoet aangestort met beton.
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1

bolkopschroef in kleur, boeiboord met neopreen volgring, comprimerend band  1
nieuw dakrandprofiel, gezet staal verzinkt en gecoat, rijtuigzwart, Sigma 5326B 2
koppeling strip aan spant met boutverbinding vlgns. opgave leverancier   3
nieuwe stalen sierlijst naar oorspronkelijke detaillering conform restauratieplan 4
beëindiging op een halve lelie (spantafmeting aanpassen aan steek lelie's)5
dakopbouw:6

verstijvingsplaat bestaand, t = 10 mm7
vulstrip, t = 10 mm8
verstijvingsstrippen, afm. ± 65x850 mm, t = 20 mm 9
conservering stalen onderdelen perronkap volgens opgave leverancier, 
eindcoating, rijtuigzwart, Sigma 5326B

10

voorspan-injectiebouten M16-10.9, horizontale/verticale steek = 80 mm 11
minimaal 300 mm en/of drie bouten overlap12
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– dakbedekking EPDM 
– dakbeschot 18 mm 
– multiplex nieuwe g&g-delen (geschaafd en geploegd)
– nieuwe gording
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2. Verschillende lasmethoden zijn getest.

6. Voetstuk met enkele nog glimmende bolkopbouten. 7. De lange tussenliggers zijn gereproduceerd en geklonken zoals voorheen.

3. Extra strippen aangegeven door de constructeur. 5. Dakrand met geklonken plaat- en hoekprofielen.

4. Tekening constructeur. Versteviging met strippen. 




