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De opdracht van het afstudeerprojekt luidt als volgt: 

De opdracht is het maken van een on twerp van een stationskap, waarvan 
de hoofddraagkonstruktie uitgevoerd is in staal, voor het station van 
Arnhem. 

Het ontwerp moet tot stand komen door het vergelijken van verschillende 
varianten op architektonische en konstruktieve a.spekten. Van deze 
varianten moet er een gedetailleerd warden uitgewerkt. 

Het oorspronkelijke doe! van de afstudeeropdracht was het 
maken van een konstruktief ontwerp voor de stationskap van 
Arnhem. Het uiteindelijke resultaat is een kompleet (architek
tonisch + konstruktief) ontwerp geworden, waarbij de nadruk 
lag op het konstruktieve gedeelte. 

Een uitgangspunt van de afstudeeropdracht was dater een goede 
schatting kon warden gemaakt van de dimensies van de konstruk
tiedelen. Hieraan is ruimschoots voldaan; aan de hand van 
ontwerpberekeningen zijn alle (voorlopige) dimensies bepaald. 
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Voor~oord 

In het voorjaar van 1994 ben ik me gaan orienteren op een 
geschikt onderwerp voor het afstudeerprojekt. Bij de vakgroep 
Konstruktief Ontwerpen van de fakulteit Bouwkunde is het 
gebruikelijk om te kiezen voor een onderzoeksprojekt of voor 
een ontwerpprojekt. Aangezien mijn voorkeur voor het ontwerpen 
uitgaat, was de keus voor een ontwerpprojekt niet zo moeilijk. 
Er moest alleen warden bepaald: wat moet er warden ontworpen? 
Het moest een projekt zijn waarbij de konstruktie een belang
rijke rol vervult. Dit is het geval bij een bouwwerk waar de 
vorm door de konstruktie wordt bepaald. Voorbeelden van zulke 
gebouwen zijn stadions en stationskappen. Met deze wens ben ik 
naar professor Snijder toegestapt, die mij vertelde dat de 
Nederlandse Spoorwegen plannen hebben voor de bouw van een 
nieuw station in Arnhem. De plannen spraken mij wel aan van
daar de keuze voor het maken van een ontwerp voor de stations
kap van Arnhem, waarvan de hoofddraagkonstruktie is uitgevoerd 
in staal. 

In dit rapport z1Jn de resultaten van het afstudeerprojekt 
weergegeven. De ontwerpberekeningen zijn bijgevoegd in bijla
gen. Het definitieve ontwerp is op tekeningen en in maquettes 
weergegeven. 

Literatuurverwijzingen worden in de tekst als volgt weergege
ven: [1]. Een overzicht van de literatuur is gegeven in de 
bronvermelding. 
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1 Inleiding 

Het rapport is ingedeeld in de volgende drie delen: 

■ vooronderzoek; 
■ architektonisch ontwerp en 
■ konstruktief ontwerp. 

Het vooronderzoek geeft een beschrijving van de orientatie
fase en de prograrnrna-fase. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de 
plannen met het stationsgebied en in hoofdstuk 3 wordt gekeken 
naar het verleden, heden en toekornst van de Nederlandse Spoor
wegen. Met de bevindingen van de orientatie-fase, zoals die 
zijn beschreven in hoofdstuk 2 en 3, is de prograrnrna-fase 
gestart. De rapportage van de programrna-fase is beschreven in 
hoofdstuk 4. 

Het tweede deel van het rapport, architektonisch ontwerp, 
bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerst hoofdstuk, hoofd
stuk 5, wordt gekeken naar de stedebouwkundige omgeving. In de 
andere hoofdstukken wordt het definitieve architektonische 
ontwerp bepaald. Hoofdstuk 6 behandeld de twee-dimensionale 
vorm van de stationskap en in hoofdstuk 7 wordt het uiteinde
lijke drie-dimensionale ontwerp bepaald. 

In het derde, en laatste, deel van het rapport wordt het 
konstruktief ontwerp bepaald. In hoofdstuk 8 wordt de defini
tieve draagstruktuur vastgelegd en verder uitgewerkt. Het 
laatste hoofdstuk van het konstruktief ontwerp geeft een 
samenvatting van de ontwerpberekeningen. 
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Vooronderzoek Pe plannen met bet stationsye/Jied 

Figuur 2.2 Westzijde station Arnhem (foto: Bennie Potjes) 

Het Arnhemse station is door afgraving van het Stationsplein 
in drie etages verdeeld [11]. Op het niveau van het Stations
plein is het hoofdgebouw met de ontvangsthal gelegen. Van 
daaruit bereikt de reiziger via tunnels de hoger gelegen 
perrons: het tweede niveau. Het veel hoger gelegen derde 
niveau wordt gevormd door de ontsluiting aan de Sonsbeekzijde 
met loopbrug en kleine ontvangsthal aan de Amsterdamseweg. In 
figuur 2.3 is dit schematisch weergegeven. Een afbeelding van 
de loopbrug is gegeven in figuur 2.4. 

Amsterdamseweg 

emplacement 

Stationsplein 

~ 
noord z;uid 

Figuur 2.3 Schematische weergave niveauverschil station 
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Vooranderzoek Pe plannen met het stationsgehied 

Fiquur 2.4 Loopbrug station Arnhem (foto: Bennie Potjes) 

Het Arnhemse station is geheel opgetrokken uit beton. Kolommen 
en andere betondelen die in het zicht kwamen werden, ter 
verkrijging van een gaaf, robuust uiterlijk, gezandstraald. 
Het stationsgebouw aan Sonsbeekzijde heeft een zeshoekige 
plattegrond met een ronde betonnen koepel die wordt gedragen 
door ronde betonnen kolommen, zie figuur 2.5. 

Figuur 2.5 Ingang Sonsbeekzijde (foto: [11]) 
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Vooronderzoel: Pe plannen met het stationsgehied 

Het station kan de huidige aantallen treinreizigers, busforen
zen en bezoekers, ongeveer 60.000 per dag, nauwelijks aan en 
de verwachting is dat het aantal reizigers de komende jaren 
zal toenemen tot 75.000 per dag in 2010 [1]. 

2.2.2 Stationsomgeving 

Net als andere stationsomgevingen onderscheidt de stationsom
geving van Arnhem zich van de rest van de stad doordat er vele 
verkeerssoorten bij elkaar komen, waardoor een levendig knoop
punt ontstaat (1,2]. Doordat er mensen komen en gaan, is het 
er vrijwel altijd druk. Het nadeel van het station is dat het 
ligt ingesloten tussen een aantal verkeersaders die dwars door 
het centrum lopen, hierdoor is het gebied wat geisoleerd 
geraakt ten opzichte van andere delen van de stad. 

Aan de zuidzijde van het station bevinden zich twee pleinen: 
het Stationsplein met de stadsbussen en het Busplein voor het 
streekvervoer (zie ook figuur 2.2). In figuur 2.6 is een over
zicht gegeven van de huidige situatie. De onmiskenbare kwali
teit van het Arnhemse stationsplein schuilt niet alleen in de 
vorm. Door de aanwezigheid van een groot aantal voorzieningen, 
waaronder drie hotels, is het behalve een verkeersruimte 
tevens een pleisterplaats. Dit aspekt draagt in belangrijke 
mate bij tot de levendigheid die op de meeste stationspleinen 
zo vaak afwezig is. 

Figuur 2.6 Overzicht huidige situatie stationsgebied 
(figuur: gemeente Arnhem) 
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Vooronderzoek J)e plannen met het stationsgebied 

In Arnhem is, evenals bij vele andere stationsomgevingen, 
sprake van een groot verschil tussen de gebieden aan weerszij
den van de spoorlijn. De Burgemeesterswijk, het gebied ten 
noorden van het station, is een rustige, groene en samenhan
gende negentiende eeuwse woonwijk. Het probleem voor de Burge
meesterswijk is de bodemverontreiniging van het braakliggende 
terrein aan de Amsterdamseweg. Dit is een erfenis uit het 
verleden toen de plek nog werd gebruikt als bedrijventerrein. 
Momenteel is men bezig te onderzoeken wat de juiste manier is 
om de verontreiniging definitief op te ruimen. Het gebied ten 
zuiden van de spoorlijn is meer een werkgebied. Het is er 
stedelijker, steniger en de openbare ruimte is min of meer 
gefragmenteerd. 

Bijzonder voor de Arnhemse situatie is het hoogteverschil. 
Vanaf de Amsterdamseweg (figuur 2.6 linksboven) naar de hoek 
tussen Willemsplein en Utrechtsestraat (figuur 2.6 rechtson
der), golft het terrein naar beneden en wordt een hoogtever
schil van ongeveer 14 meter overbrugd. Vrijwel nergens in 
Nederland treft men bij een station zo'n groot verschil in 
hoogte aan. Het is zeer kenmerkend en geeft beperkingen aan de 
ontwikkeling van het gebied, maar vooral ook buitengewone 
mogelijkheden. 

2_3 De stedebou~kundige invu11ing ~~n bet 
st~tionsgebied 

2.3.1 Stedebouwkundige uitgangspunten 

Bij het opstellen van het stedebouwkundig plan is uitgegaan 
van de specifieke kwaliteiten van het stationsgebied van Arn
hem [2]. Deze kwaliteiten zijn de volgende: 

■ de levendigheid; 
■ het hoogteverschil en 
■ het kontrast tussen noord en zuid. 

Een ander uitgangspunt is geweest dater goede en vanzelf
sprekende verbindingen tussen het noordelijk en zuidelijk deel 
van het plangebied moeten komen. 

2.3.2 Beschrijving stedebouwkundig plan 

In deze paragraaf volgt een overzicht van de stedebouwkundige 
plannen, zoals die zijn gepresenteerd in Workshop Stationsge
bied Arnhem - november 1993-januari 1994 [2]. Een toelichting 
op deze plannen is gegeven in figuur 2.7. De direkte gevolgen 
van de plannen, voor de bouw van het station, zijn door de NS 
op tekening gezet. Deze tekening is bijgevoegd in de tekenin
genmap. 
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Vooronderzoek !Je plannen met het statiansgecied 

Figuur 2.7 Stedebouwkundige plannen stationsgebied 
(figuur: gemeente Arnhem) 

Hieronder volgen de hoofdpunten uit het stedebouwkundig plan, 
die van belang (kunnen) zijn voor het ontwerp van het station 
in het algemeen en de stationskap in het bijzonder: 

■ Het busplein krijgt een direkte voetgangersverbinding naar 
het station en zal warden voorzien van een overkapping. 

■ Op het niveau van, en aan de nieuwe Renssenstraat zijn een 
viertal kantoren gesitueerd. De straat wordt doorgezet in 
oostelijke richting over het station, met voorrijmogelijkhe
den en een taxistandplaats. De straat eindigt bij het woon
buurtje bij de Oude Stationsstraat. 

■ Het Stationsplein is niet in de eerste plaats een verblijfs
ruimte, maar eerder een doorgangs- en overstapruimte, een 
knooppunt. Voetgangers en fietsers kunnen direkt het station 
bereiken, auto's rijden voor en bussen gaan van en naar het 
Busplein. Maar ook in vertikale richting is er beweging: van 
en naar de hogergelegen Renssenstraat en de lagergelegen 
parkeergarage. 

■ De stationshal zelf is het schakelpunt tussen het Busplein 
en het Stationsplein en tussen het niveau van de Renssen
straat en het niveau van de twee pleinen. Hier zullen alle 
verkeersbewegingen bij elkaar komen. Via een brede en hoge 
voetgangerstunnel bereikt men vervolgens de perrons. 
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Vooronderzoek Pe plannen met het stationsgebied 

■ De huidige stationstunnel wordt breder en dieper gemaakt, 
waardoor de tunnel lichter zal zijn. Tevens kan er indirekt 
daglicht vallen in de tunnel, zodat de sociale veiligheid 
wordt versterkt. De tunnel, die zal warden voorzien van 
diverse winkels en horeca-gelegenheden, zal warden doorge
trokken tot aan de noordzijde van de Amsterdamseweg. Hier
door zal het station op twee niveaus warden ontsloten, waar
bij een station ontstaat met twee voorzijden. 

■ De stationstunnel gaat een onderdeel warden van het stati
onsgebouw. De tunnel mondt aan de zuidzijde uit in de hal 
die het busstat{on en Busplein met elkaar verbindt. 

■ Bij de stationsingang aan de Amsterdamseweg, ongeveer op de 
plaats waar nu de ingang is van het Sonsbeekgebouw, wordt 
een passerelle gemaakt die over het emplacement heengaat en 
uitmondt in het nieuwe stationsgebouw. Het nieuwe stations
gebouw zal op dezelfde plaats warden gesitueerd als die van 
het oude stationsgebouw. De richting van de passerelle moet 
zodanig zijn dat het eindpunt gericht is de Eusebiustoren. 
In figuur 2.8 is dit aangegeven. 

Figuur 2.8 Richting passerelle 
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3 Verleden, heden en toekomst van 
de spoorwegen 

In dit hoofdstuk zal worden stilgestaan bij de geschiedenis 
van de stationskap in Nederland. Verder zal er een beschrij
ving warden gegeven van een aantal moderne Nederlandse en 
buitenlandse stations. Tot slot zal warden gekeken naar de 
toekomstvisie van de Nederlandse Spoorwegen. 

3.1 Geschiedenis ~an de stationskap in 
Neder1and 

De geschiedenis van de stationskap in Nederland begint in 1863 
[14]. In dat jaar wordt bij de verbouwing van het Amsterdamse 
Weesperpoortstation de kap in Nederland geYntroduceerd. In 
Groot-Brittannie is er dan al enkele decennia geexperimenteerd 
met de toepassing van giet- en smeedijzer bij de bouw van 
stations. De grote ontwikkeling van de stationskap in Neder
land komt enkele jaren later op gang. De stationskappen kunnen 
warden onderscheiden in sporenkappen en perronkappen. Een 
sporenkap is een stationskap over het gehele emplacement; een 
perronkap gaat over slechts een perron (eilandperron of een 
zijperron). 

Vanaf 1860 wordt er begonnen met de bouw van de Waterstaat
stations. Deze stations werden zo genoemd omdat de vormgeving 
werd vastgelegd in een streng genormaliseerd ontwerp, ontwik
keld door het Rijk. Er werden vijf typen, naar grootte en 
belangrijkheid, onderscheiden. Zo werden de grootste stations, 
de eerste klasse, van een sporenkap voorzien. Een voorbeeld 
van een station van de eerste klasse is Zwolle uit 1868, zie 
figuur 3.1 (foto van oude stationskap). De overkapping is 
achter het stationsgebouw aangebracht en uitgevoerd met welij
zeren kolommen. Wegens veroudering is de kap vervangen door 
een modernere kap (het station, inklusief de nieuwe overkap
ping, is op de monumentenlijst geplaatst). De klassieke over 
sporen en perrons doorgaande overkapping (sporenkap) met 
gesloten glazen zijwanden is ook nu nog steeds de meest bevre
digende oplossing en de beste beschutting tegen weer en wind. 
Perrons met een eigen kap (perronkap), een wat zuiniger oplos
sing, blijken uit oogpunt van beschutting toch niet helemaal 
te voldoen. 

Omstreeks 1890 komt er een eind aan de periode van de Water
staatstations. Voor de ontwerpen worden opdrachten voortaan 
aan partikuliere architekten verstrekt. Dit levert een aantal 
monumentale stations op. Een van de oudste voorbeelden is het 
station Amsterdam CS, zie figuur 3.2. Kenmerkend voor dit 
station, evenals andere stations uit die tijd, is de strikte 
scheiding van de kap en het gebouw [4,16]. Het estetisch 
verantwoorde stationsgebouw heeft geen binding met de stati
onskap. De kap heeft een overspanning van 45 m, is 306 m lang 
en is hiermee, op dat moment, de langste kap van de wereld. 

10 



Vooronderzoek Verleden, heden en toekomst van de spoor1eqen 

Figuur 3.1 Station Zwolle met oude stationskap - 1868 
(foto: [14]) 

Figuur 3.2 Station Amsterdam CS - 1889 (foto: NS) 

De stationskap is 'verscholen' achter de indrukwekkende gevel. 
Het station is daarmee een duidelijk voorbeeld van de algemene 
tendens die gaande is dater geen sprake is van een integratie 
van architektuur en konstruktie. 
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Vooronderzaek Verleden, heden en taekamst van de spaarregen 

Een uitzondering op die tendens is het station Boedapest-West, 
zie figuur 3.3. Bij dit station, dat dateert uit 1877, loopt 
de kap door tot de voorgevel en wordt ingesloten door twee 
gebouwen met een traditioneel uiterlijk. De gietijzeren over
kapping is hiermee een integrerend onderdeel van de stati
onsarchitektuur. 

Figuur 3.3 Station Boedapest-West - 1877 (foto: C. Douma) 

Met het aanbreken van een nieuwe eeuw is de tijd van de grate 
overkappingen voorbij. De stations kenmerken zich door sober
heid. De verandering wordt pas ingezet met de aanstelling van 
ir. K. van der Gaast tot hoofdarchitekt bij de NS in 1950 
(15). De nadruk kwam nu te liggen op de overkapping van een 
station als zelfstandig bouwelement. Alle voorzieningen werden 
eronder samengevoegd en bovendien betrok de overkapping het 
voorplein duidelijk bij het station. Kenmerkend voor deze 
periode is dat konstrukteurs al in een vroeg stadium bij het 
architektonisch ontwerp betrokken werden. De echte doorbraak 
volgt in de zestiger jaren met de bouw van de stations voor 
Schiedam (1963) en Tilburg (1965). De kap van station Tilburg 
is een grate uitnodigende paraplu waaronder de verschillende 
stationsfunkties zijn aangebracht, zie figuur 3.4. De paraplu 
dient niet alleen voor beschutting, maar ook als architekto
nisch middel om straat en spoor met elkaar in verbinding te 
brengen. Deze 'alles onder een dak' filosofie zal later nog 
warden toegepast bij andere stations. 
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Vaaronderzoek Verleden, heden en toekomst van de spoarweqen 
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k 

Figuur 3.4 Station Tilburg - 1965 (foto: NS) 

Vanaf 1980 is de kap het meest essentiele architektonische 
expressiemiddel van het station, zodat de kap niet !anger 
alleen maar een toevoeging is aan het gebouw. Orn de grate 
overspanningen te kunnen realiseren wordt het ruimtevakwerk 
ge1ntroduceerd. Een voorbeeld van een station met een ruimte
vakwerk is Almere CS uit 1987, zie figuur 3.5 [15,22]. Door de 
zeer grate uitkraging van de kap aan de stadszijde wordt het 
station in relatie gebracht met de stationsomgeving. Het doel 
wordt door ir. C. Douma, Hoofd Afdeling Gebouwen NS, als volgt 
omschreven: 'straat en spoor met elkaar aan de praat te krij
gen' [4]. Een ander station met een ruimtevakwerk is bijvoor
beeld: Amsterdam Sloterdijk (1986) [5, 15]. 
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Voaronderzoek Verleden, heden en toekomst van de spoorwegen 

Figuur 3.5 Station Almere CS - 1987 (foto: T. Krijgsman) 

In paragraaf 3.2.1 zullen een aantal moderne, Nederlandse 
stations uitvoeriger warden beschreven. 

3.2.1 Stations binnenland 

a. Amsterdam Sloterdijk 

Het door architekt Reijnders ontworpen station Amsterdam 
Sloterdijk is in 1986 in gebruik genomen (5,15), zie 
figuur 3.6. Het is het eerste station waarbij spoorlijnen 
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Vooronderzoek Verleden, heden en toekomst van de spoorre;en 

elkaar op verschillende hoogten loodrecht kruisen. Het wordt 
daarom een kruispuntstation genoemd. 

Figuur 3.6 Station Amsterdam Sloterdijk (foto: Sybolt Voeten) 

Op het kruispunt van de sporen is een van alle kanten herken
bare en richtingloze tafel, met afmetingen van ongeveer so bij 
66 meter, geplaatst van open stalen vakwerkliggers, waarin de 
grate glazen stationshal is opgenomen. Vanuit de hal zijn alle 
perrons bereikbaar. Een opvallende verschijning is dat het 
hoog gelegen perron van de Schiphollijn vanuit de hal zicht
baar is (hetzelfde principe is later toegepast bij station 
Duivendrecht). Een doorsnede over het station is gegeven in 
figuur 3.7. 
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Belangrijke uitgangspunten bij de bouw van het station waren 
ender andere dat de konstruktie aan de buitenkant rnoest worden 
aangebracht (orn het 'bouwvolume' te vergroten) en dater 
gelijkwaardige gevels rnoesten kornen (vanwege het kruisen van 
de sporen). Aan deze uitgangspunten is voldaan door de draag
konstruktie alleen in de hoekpunten te ondersteunen (buiten 
het gebouw). Hierdoor is er een grote vrije ruirnte ontstaan 
die gernakkelijk is in te vullen en naar alle vier de zijden 
hetzelfde aanzicht oplevert. 

De ruimtelijke opzet van het station zorgt voor een grote 
overzichtelijkheid die kan bijdragen tot het terugdringen van 
de kriminaliteit. Een antler sterk punt van het station zijn de 
korte looplijnen. Deze zijn bereikt door de vertikale loop
lijnen te centreren in de hal en de perrons van de bus- en 
tramlijnen te plaatsen op het plateau voor de hal. Een nadeel 
van het station is dat de daglichttoetreding in het onderste 
niveau te gering is in vergelijking met de hal en het bovenste 
niveau. 
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b. Duivendrecht 

Station Duivendrecht ligt op de kruising van metro en spoor
lijn (kruispuntstation), zie figuur 3.8 [5,23]. Het is ontwor
pen door architekt Kilsdonk. 

Figuur 3.8 Station Duivendrecht (foto: Aeroview) 

Het in 1993 in gebruik genomen station bestaat uit drie ni
veaus. Op het eerste niveau (maaiveldniveau) bevindt zich de 
centrale entree. Vanaf het eerste niveau kan men met de trap, 
de roltrap of de lift de stationshal op het tweede, middelste 
niveau bereiken. De twee zijperrons op het middelste niveau 
grenzen direkt aan de lange zijden van de stationshal. Hier
door ontstaat de indruk dat de treinen in de stationshal stop
pen (dit principe is een voortzetting van hetgeen is toegepast 
bij station Amsterdam Sloterdijk). Vanuit de stationshal kan 
men de metro, de bus en de trein even snel bereiken. Het 
station wordt daarom door Kilsdonk oak wel aangeduid met 
'overstapmachine'. Op het derde, bovenste niveau stoppen de 
treinen op de lijn Amsterdam-Utrecht. 

Station Duivendrecht is een geed voorbeeld van de hedendaagse 
stationsbouw in Nederland. Er is getracht een station te maken 
met zo min mogelijk steunpunten, dit om de overzichtelijkheid, 
en dus de sociale veiligheid, te vergroten. Ook is geprobeerd 
daglicht tot in alle hoeken van het station te brengen. Aan 
beide wensen is voldaan. Door het gebruik van vides is er 
namelijk zicht mogelijk op de hoger en lager gelegen niveaus. 
Hierdoor wordt de opbouw van het station overzichtelijk en kan 
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er bovendien voldoende daglicht, dit in tegenstelling tot 
station Amsterdam Sloterdijk waar geen vides werden toegepast, 
tot de begane grand doordringen. De lichtstraten in de grate 
stationskap zorgen voor de lichttoetreding in de ruime, cen
trale stationshal. 

De stationskap heeft een afmeting van 150 bij 47 meter. De 
hoofddraagkonstruktie bestaat uit een deltaligger (driehoek
vormige ligger met de punt naar boven), die dragend over vier 
steunpunten de hele lengte overspant, met haaks daarop nabla
liggers (driehoekvormige liggers met de punt naar beneden). 
Een halve dwarsdoorsnede over de konstruktie is gegeven in 
figuur 3.9. 

f1,:,,-9cl'lll<1P flrll•l11i1;J,Jf'r [i,,11n1 IJ'J!-~ 

j e.:n1s-2,loo __ ---to-t-
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i ,£~~' ~=-Z,~=~'c~~~~c,2":;J!~~:=~=L~::~~-k-~~. \\ 1 
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Figuur 3.9 Halve dwarsdoorsnede stationskap Duivendrecht 
(figuur: [23}) 
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c. Leiden CS 

Het nieuwste station van de NS, Leiden CS, is ontworpen door 
architekt Reijnders en is dit jaar in gebruik genomen, zie 
figuur 3.10 [15]. 

Figuur 3.10 Maquette station Leiden CS (foto: J. Beekers) 

Het uiterlijk van het station wordt bepaald door een wit 
gebogen vakwerkkonstruktie en de daarin opgenomen glazen 
voorgevel. Achter de voorgevel is de stationshal geprojek
teerd. Vanuit de stationshal komt men rechtstreeks in de 
onderdoorgang, zie figuur 3.11 (plattegrond begane grond). De 
onderdoorgang wordt twee keer zo hoog en twee keer zo breed 
als de huidige en krijgt winkels aan weerszijden. Via de 
trappen, roltrappen en liften in de onderdoorgang kan de 
reiziger de perrons bereiken. 
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Figuur 3.11 Begane grond station Leiden (figuur: [15)) 

De hoofddraagkonstruktie bevindt zich centraal boven de onder
doorgang en bestaat uit een nablaligger die doorloopt over 
vijf steunpunten: de drie liftschachten, een steunpunt in de 
voor- en een in de achtergevel. De gebogen, gedeeltelijk 
glazen, overkapping wordt gedragen door acht diagonaal ge
plaatste deltaliggers en laat een grate hoeveelheid daglicht 
door. De deltaliggers rusten op de centrale nablaligger. Een 
doorsnede over het station is gegeven in figuur 3.12 . 

. CENT1IUMZIJIJE . . WINUI.S · . GLAZEN l.WntOKER ,OUZDIUFTICDICER 

Figuur 3.12 Doorsnede station Leiden (figuur: [15)) 

Door toepassing van veel staal en glas maakt het nieuwe stati
on een open en transparante indruk. Het daglicht dat door de 
grate stationskap binnenvalt, kan via vides op de perrons 
doordringen en tot in de onderdoorgang annex winkelpassage 
ender de sporen. Omgekeerd zullen 's avonds gedeelten van de 
perrons oplichten door kunstlicht in de onderdoorgang. 
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3.2.2 Stations buitenland 

a. Waterloo International Terminal, Landen 

Waterloo International Terminal is een station voor de hoge
snelheidstrein [9]. Het station, dat is bedoeld voor de tra
jekten Parijs-Londen en Landen-Brussel, is het eindpunt van de 
spoorverbinding met Europa (via de Kanaaltunnel) en is hiermee 
het eerste station voor hogesnelheidstreinen in Engeland, zie 
figuur 3.13. 

Figuur 3.13 Waterloo International Terminal 
(foto: John Edward Linden) 

Het station ligt op een smalle strook tegen het oude Waterloo 
Station aan. Orn plaats te maken voor het nieuwe station werden 
zes van de vijfentwintig sporen die het Waterloo Station 
oorspronkelijk telde met kap en al verwijderd. 

De opdracht voor architekt Nicholas Grimshaw was het ontwerpen 
van een zo aangenaam mogelijke ruimte voor grote hoeveelheden 
mensen, hierbij had de architekt de mogelijkheid om een gebouw 
te maken dat de expressie is van de funktie. Deze expressie 
heeft Grimshaw bereikt door de gehele trein, vanaf de buiten
kant van de Waterloo Terminal, zichtbaar te maken door het 
toepassen van een transparante kap. Een ander uitgangspunt was 
dater een eenheid moest komen tussen het oude en nieuwe 
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station. Grimshaw staat er om bekend orn ontwerpen te rnaken 
waarin de konstruktie grotendeels de vormgeving bepaalt. Hij 
wordt derhalve beschouwt als een van de voornaamste exponenten 
van de Britse high-tech. 

Het nieuwe station heeft een langgerekte vorm, dit voor de 
aankomst van extreem lange treinen. Het toont op een extraver
te manier zijn struktuur. Het gebouw is opvallend transparant 
dankzij de lange zichtlijnen, de vele vides en de veelvuldig 
toegepaste halfhoge glazen ballustrades. Alle niveau-verschil
len staan via al-of-niet bewegende hellingen met elkaar in 
verbinding, zodat er, op een uitzondering na, geen (rol-)trap
pen in het gebouw voorkornen. Het is een nieuw type gebouw 
orndat het een van de eerste stations is met de allure van een 
vliegveld. Dit wordt onder andere tot uitdrukking gebracht 
door een scheiding van het station in een vertrekzone en een 
aankomstzone. Deze zones zijn verdeeld over twee verschillende 
verdiepingen. Reizigers die wachten op de trein kunnen dit 
doen in een wachtkamer op de verdieping onder de perrons, zie 
figuur 3.14. Aankornende reizigers worden via brede hellingen 
en hallen zo snel en vloeiend rnogelijk afgevoerd naar de 
begane grond. Een doorsnede over het station is gegeven in 
figuur 3.15. 

Figuur 3.14 Wachtkamer Waterloo International Terminal 
(foto: Jo Reid/John Peck) 
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Figuur 3.15 Doorsnede Waterloo International Terminal 
(figuur: [9]) 

De kap, die reeds vanaf de eerste schets asymmetrisch is ge
weest, heeft een overspanning die varieert van 35 tot 50 
meter. De in twee richtingen gekromde kap wordt gedragen door 
driescharnierspanten. In totaal zijn er 37 spanten toegepast 
die een totale lengte van 400 m overdekken. Voor de bekleding 
van de kap is gekozen voor glaspanelen die eruit zien als 
glazen schubben. Dit beeld zorgt ervoor dat het gebouw op een 
spektakulaire wijze aanwezig is in het stadsbeeld. 
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b. Gare TGV - Lille 

Het in 1993 voltooide spoorwegstation in het Noordfranse Lille 
is een van de meest in het oog springende stations van de 
Franse spoorwegen [6]. Het nieuwe station voor de TGV -de 
Franse hogesnelheidstrein- is bestemd voor de internationale 
verbindingen met Londen en Brussel (in het oude station komt 
de TGV naar Parijs aan), zie figuur 3.16. 

Figuur 3.16 Gare TGV - Lille. Station in aanbouw. 
( figuur: [6}) 

Het station, ontworpen door de Franse spoorwegen, ligt midden 
in een nieuwe woon- en kantoorwijk in het oosten van de stad, 
dichtbij het eindstation van de bestaande 'gewone' spoorlijn. 
Het nieuwe station fungeert, mede door de architektonische 
vormgeving, als een van de blikvangers van deze wijk. 

Bij het maken van een ontwerp van dit station gold als uit
gangspunt dat het station een duidelijke plaats moet hebben in 
de stad, zonder de identiteit van de stad aan te tasten. Voor 
de vormgeving van het station is uitgegaan van de volgende 
ontwerp-principes: 

■ een overzichtelijke plattegrond; 
■ korte en direkte verbindingen binnen het gebouw; 
■ zichtbaar en doorzichtig maken van de nieuwe 

technieken, waarvan de TGV het produkt is 
(doorzichtige buitengevels). 

Het stationsgebouw omvat drie niveaus. Op het laagste niveau 
liggen twee lange perrons van 400 m. Op het tweede niveau, 
ongeveer 6 m boven de perrons, ligt een centrale galerij met 
elke 70 m een toegang naar de perrons. Hierdoor kan de reizi
ger afdalen tot aan de deur van een TGV-wagon. Op dit niveau 
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bevinden zich ook de loketten voor de kaartverkoop. Op het 
hoogste niveau, ongeveer 10 m boven de perrons, liggen onder 
meer de aan- en afvoerwegen en taxistandplaatsen. Evenals dat 
bij Waterloo International Terminal het geval is, is er ook 
hier sprake van een scheiding van aankomst- en vertrekzone 
over verschillende niveaus van het station. 

De hoofddraagkonstruktie van het station bestaat in dwarsdoor
snede uit twee stalen bogen naast elkaar, die 26,3 en 17,6 m 
overspannen, zie figuur 3.17. De 22 toegepaste bogen (hart-op
hart afstand 12 m) ondersteunen, samen met een middenkolom en 
twee zijkolommen, het dak. Het gekromde dak zelf is opgebouwd 
uit rechte, primaire gordingen in de lengterichting en gebo
gen, secundaire gordingen in de dwarsrichting van het dak. De 
stabiliteit van het geheel wordt verkregen door een spanwerk 
van staven en stangen. Door deze konstruktie lijkt het dak te 
zweven. 

Figuur 3.17 Gare TGV - Lille. Dwarsdoorsnede. (figuur: (6)) 

3.3 Toekomst~isie ~a~ de NS 

In het kader van het NS-plan Rail 21 zijn er de laatste jaren 
veel nieuwe stations gebouwd om het toenemende reizigersaanbod 
te kunnen verwerken. Rail 21 ornvat een uitgebreid programma 
voor de aanleg van sporen, de bouw van stations en het reali
seren van vrije kruisingen om dit reizigersaanbod te kunnen 
verwerken (13). De kern van Rail 21 is een volledig gewijzigde 
opzet van de dienstregeling. Het systeem van Intercitytreinen 
en stoptreinen zal worden vervangen door een drie-treinen sys
teem. 

Met de bouw van de nieuwe stations is er de laatste jaren een 
soort huisstijl ontstaan. Zo is er een bepaalde visie gevormd 
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hoe een station en z1Jn omgeving er uit zou moeten zien. Even
als de overheid en de private sektor is de NS van mening dat 
het openbaar vervoer in het stationsgebied moet worden gesti
muleerd dit ten koste van het autoverkeer [13]. Tevens vindt 
men ook dater een menging van funkties moet plaatsvinden ten 
behoeve van de levendigheid en de sociale veiligheid. De NS 
zal daarom ook in de toekomst de komst van winkels op het sta
tion propageren. 

De stations van tegenwoordig kenmerken zich bijna allemaal 
door een uitbundige vakwerkkonstruktie gekombineerd met glas 
[13]. Glas blijkt een redelijk vandalisme-bestendig materiaal 
te zijn. Bovendien bevordert het gebruik van veel glas de 
overzichtelijkheid en daarmee de sociale veiligheid. Belang
rijk is echter ook dat glas een direkte visuele relatie tussen 
spoor en stad mogelijk maakt. 

Een ander kenmerk van het hedendaagse station betreft de 
organisatie van het station [21]. Het station is behalve 
aankomst- en vertrekpunt van de interstedelijke treinverbin
dingen, in toenemende mate een samenkomst van verschillende 
vervoerssystemen. Deze verandering leidt tot een nieuwe orga
nisatie van het station en de relaties ervan met de stad. Het 
traditionele station is vooral een overstapstation, van stop
trein op intercity, van de trein op de metro, bus of taxi. De 
organisatie ervan is volledig afgestemd op het treinverkeer. 
Het nieuwe station daarentegen biedt een veelheid aan over
stapmogelijkheden op de meest uiteenlopende vervoerssystemen, 
die bovendien even belangrijk zijn geworden. Voorbeelden van 
die nieuwe stations zijn Amsterdam Sloterdijk en Duivendrecht 
(zie paragraaf 3.2.1). 

De visie van de NS heeft voor het hedendaagse stationskoncept 
geleidt tot de volgende theoretische en praktische uitgangs
punten: 

■ Er wordt gestreefd naar integratie van het station en de 
omringende bebouwing, andere vormen van openbaar vervoer of 
andere belanghebbenden in hetzelfde gebouw, zonder de eigen 
identiteit te verliezen. 

■ De voorgevel wordt transparant gemaakt, met het doel station 
en stad dichter bij elkaar te brengen, maar ook vanuit het 
oogpunt van veiligheid voor de reiziger. 

■ Daglicht wordt tot in de onderste niveaus van het station 
gebracht door middel van vides. Het aantal steunpunten van 
de overkapping in de stationshal en op de perrons wordt 
gereduceerd, om de overzichtelijkheid te vergroten en om de 
sociale veiligheid te waarborgen. 

■ Het gebouw fungeert als baken in de omgeving. 

■ In de grotere projekten wordt beeldende kunst ingepast. 
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■ Een station moet goed herkenbaar zijn in de omgeving. 

■ De opzet zowel binnen als buiten het station moet helder en 
logisch zijn. 

■ De sociale veiligheid van het station en de omgeving moet 
gegarandeerd zijn en wordt mede bepaald door het kunnen zien 
en gezien kunnen warden. 
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4 Opstelling Programma van Eisen 

In het laatste hoofdstuk van het Vooronderzoek wordt het 
Programma van Eisen opgesteld. De formulering van het Program
ma van Eisen kan pas plaatsvinden nadat de opdracht en de uit
gangspunten omschreven en geanalyseerd zijn. 

De opdracht is het maken van een ontwerp van een stationskap, 
waarvan de hoofddraagkonstruktie uitgevoerd is in staal, voor 
het station van Arnhem. 

Het ontwerp moet tot stand komen door het vergelijken van ver
schillende varianten op architektonische en konstruktieve 
aspekten. Van deze varianten moet er een gedetailleerd warden 
uitgewerkt. 

Hieronder is een opsomming gegeven van stedebouwkundige uit
gangspunten en uitgangspunten voor het station. De stedebouw
kundige uitgangspunten zijn gebaseerd op hoofdstuk 2: 
De plannen met het stationsgebied. In dat hoofdstuk zijn de 
hoofdlijnen beschreven van de stedebouwkundige plannen zoals 
die zijn gepresenteerd in Workshop Stationsgebied Arnhem -
november 1993-januari 1994 [2]. De uitgangspunten voor het 
station zijn gebaseerd op het hoofdstuk 3: Verleden, heden en 
toekomst van de spoorwegen. De uitgangspunten zijn niet alle
maal letterlijk overgenomen, maar hier en daar wat aangepast. 
Tijdens het ontwerpproces zullen, indien dit nodig is, extra 
uitgangspunten warden geformuleerd. 

4.2.1 Stedebouwkundige uitgangspunten 

■ Het busplein krijgt een direkte voetgangersverbinding naar 
het station en zal warden voorzien van een overkapping. 

■ De Renssenstraat wordt doorgezet in oostelijke richting over 
het station, met voorrijmogelijkheden en een taxistand
plaats. De straat eindigt bij het woonbuurtje bij de Oude 
Stationsstraat (zie figuur 2.7 paragraaf 2.3.2). 

■ Er kornt een passerelle diagonaal over het station. De richt
lijn van de passerelle gaat naar de Eusebiustoren (zie 
figuur 2.8 paragraaf 2.3.2). 

■ Er kornen twee stationsgebouwen. Het ene stationsgebouw wordt 
op dezelfde plaats gesitueerd als in de huidige situatie, 
het andere stationsgebouw kornt aan de noordzijde van het 
emplacement. 
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■ De twee busstations zullen worden samengevoegd tot een bus
station met een ekonomischer plaatsgebruik. Het busstation 
zal een eind opschuiven, de scheidslijn van het busstation 
geldt als uiterste grens voor de bebouwing van het stations
gebouw. 

4.2.2 Uitgangspunten station 

■ Het station kent nu drie perrons; in het nieuwe plan zullen 
dit er vier worden. Het station moet toegankelijk worden 
gemaakt voor de aankomst van de hogesnelheidstrein. 

■ Tijdens de uitvoering van de bouw van het station moet het 
treinverkeer gewoon doorgang kunnen vinden. 's-Nachts is het 
mogelijk om een buitendienststelling, voor bepaalde tijd, te 
verkrijgen. 

■ Het station moet fungeren als baken in de omgeving en moet 
daarom goed herkenbaar zijn in de omgeving. 

■ De stationskap wordt uitgevoerd als een sporenkap. 

■ De sociale veiligheid van het station en de omgeving moet 
gegarandeerd zijn. 

■ De verschillende vormen van openbaar vervoer (bussen, trol
ley-bussen, taxi's en treinen) moeten allemaal even snel 
vanuit de stationshal kunnen worden bereikt. 

■ Tijdens het verrichten van onderhoud aan het station mag het 
treinverkeer niet worden gehinderd. 

4 _ 3 Opdra..chta..n.a..1:yse 

In de opdrachtanalyse wordt een nadere analyse gemaakt van de 
uitgangspunten die zijn geformuleerd in paragraaf 4.2. Het 
doel van de analyse is om een beter inzicht te krijgen van de 
opdracht om zodoende een goed Programma van Eisen te kunnen 
formuleren. Bij de analysering van de uitgangspunten dienen de 
hoofdstukken 2 (De plannen met het stationsgebied) en 3 
(Verleden, heden en toekomst van de spoorwegen) als basis. 

Een stedebouwkundig uitgangspunt is dater een passerelle komt 
diagonaal over het station. Omdat vanuit de passerelle zicht 
moet zijn op de treinen, betekent dit praktisch gezien dat de 
stationskap boven de passerelle moet zijn gesitueerd. 

Stations met een halteplaats voor de hogesnelheidstrein onder
scheiden zich vaak van gewone stations door een scheiding van 
aankomstzone en vertrekzone. Een ander onderscheid is het 
uitrustingsniveau; een station voor de hogesnelheidstrein 
heeft een uitrustingsniveau met de allure van een vliegveld. 

29 



Vooronderzoek Opstellinq Proqramma van Eisen 

Bij het ontwerpen van de opzet en inrichting van het nieuwe 
station voor Arnhern rnoet rekening met het bovenstaande worden 
gehouden. Ter plaatse van het nieuwe vierde perron, het perron 
voor de hogesnelheidstrein, moet er een scheiding kornen tussen 
aankornstzone en vertrekzone. De overige perrons, voor de 
gewone treinen, kennen geen scheiding. 

Teneinde de uitvoering van de bouw van het station te vereen
voudigen is het raadzaam om een konstruktief ontwerp te maken 
met zoveel mogelijk te prefabriceren onderdelen. 

Bij het ontwerpen van een stationskap moet er rekening worden 
gehouden met de stedebouwkundige omgeving of andersom. Het een 
is een decor voor het antler. Het is derhalve niet rnogelijk om 
een stationskap te ontwerpen zonder voorkennis van de stede
bouwkundige orngeving. Hierbij is het belangrijk om onderscheid 
te maken in de volgende inzichten. De stationskap wordt 'ex
pressief', waarbij de omgeving zich aanpast (door rniddel van 
een rustige bebouwing) of de omgeving wordt 'expressief' en de 
stationskap past zich aan, bijvoorbeeld door toepassing van 
afzonderlijke lage perronkappen. Er is in het kader van het 
afstudeerwerk besloten om de stationskap uit te voeren als een 
sporenkap met een expressief uiterlijk, waaraan de omgeving 
zich dient aan te passen. Hiermee wordt bereikt dat het stati
on een baken is in de omgeving en derhalve goed herkenbaar. 

De sociale veiligheid van het station en de omgeving rnoet 
gegarandeerd zijn en wordt mede bepaald door het kunnen zien 
en gezien kunnen warden. Daarom moet de opzet, zowel binnen 
als buiten, van het station helder en overzichtelijk zijn. Een 
heldere opzet kan worden verkregen door voldoende daglicht
toetreding. Gezien de grate afmeting van de stationskap (200 m 
lang en 75 m breed) moet er veel aandacht worden besteed aan 
de lichttoetreding ender de stationskap en de eventuele onder
ste niveaus van het station. De stationskap moet daarom vol
doende licht kunnen doorlaten. Het gebruik van glas voor de 
inrichting van het station wordt omwille van de helderheid, en 
dus de sociale veiligheid, aangeraden. Door het gebruik van zo 
weinig mogelijk kalammen op het perran wardt de overzichte
lijkheid van het station vergroat, daaram moeten obstakels op 
het perran za veel magelijk warden vermeden. 

Het antwerp van de stationskap moet zo zijn gemaakt dat onder
houd (schoonmaken en schilderen) aan de kanstruktie mogelijk 
is, waarbij het treinverkeer niet mag warden belemmerd. Voaral 
de kanstruktie ender de statianskap is onderhoudsgevoelig, 
vanwege het agressieve milieu. 

30 



Vaaranderzoek Opste JI i nq Praqramma van Eisen 

Hieronder volgt een overzicht van de eisen die volgen uit de 
opdrachtanalyse en zoals die door de NS zijn gesteld. 

■ De passerelle meet ender de overkapping warden aangebracht 
en heeft een minimale breedte van ongeveer 8 m. 

■ De afmetingen van de stationskap zijn: breedte 75 men 
lengte 200 m. 

■ Voor de plaatsing van de kolommen geldt een minimale afstand 
van rand kolom tot rand perron van 3 m. 

■ De bovenleiding mag aan de kap warden bevestigd. Hierbij 
geldt als eis dat de vertikale verplaatsing van de bovenlei
ding, en dus de kap, niet meer mag bedragen dan 50 mm. 

■ Onder de stationskap meet voldoende lichttoetreding zijn. 

■ Er moeten zo weinig mogelijk kolommen warden toegepast. Ob
stakels op het perron moeten zoveel mogelijk warden verme
den; het aanzicht meet eenvoudig en helder zijn. 

■ Het ontwerp moet zo zijn gemaakt dat onderhoud (schoonmaken 
en schilderen) aan de konstruktie mogelijk is, waarbij het 
treinverkeer niet mag warden belemmerd. 

■ De stationskap, uit te voeren als sporenkap, meet een ex
pressief uiterlijk krijgen. 
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5 Vastlegging stedebouwkundige 
• omgev1ng 

Aangezien de stedebouwkundige uitgangspunten nog niet allemaal 
vastliggen is de eerste stap van het architektonisch ontwerp 
het verder definieren van de uitgangspunten. De verdere invul
ling van de uitgangspunten zal voor een groot gedeelte zijn 
gebaseerd op het rapport Workshop Stationsgebied Arnhem -
november 1993-januari 1994 [2]. 
Met de vastlegging van de stedebouwkundige omgeving kan pas 
'echt' worden begonnen met het architektonisch ontwerp. 

Inde1ing st~tionsgebied 

Voor de bepaling van de nieuwe indeling van het stationsgebied 
zal als basis dienen de situatie zoals die is weergegeven in 
figuur 5.1. De aangegeven bebouwing is deels bestaand en deels 
nieuw te bouwen. De mogelijke lokaties voor het stationsgebouw 
aan de noordzijde zijn reeds vastgelegd. De lokatie voor het 
stationsgebouw aan de zuidzijde wordt hierna bepaald. 

emplacement 

Busplein 

D 

□ 

Bestaande en nieuwe bebouwing 

Lokatie voor stationsgebouw 
aan noo:rdzijde 

I 

;scationsplein 

-------------- I UN Utrechtsestraat 

Figuur 5.1 Basis voor indeling stationsgebied 
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-------

Volgens het Programma van Eisen moet de stationskap een ex
pressief uiterlijk hebben, hierbij moet er voor warden gezorgd 
dat de stationskap goed past in de omgeving. In het stedebouw
kundig plan, zoals dat in het bovengenoemde rapport is gepre
senteerd, zijn ter plaatse van de Renssenstraat vier kantoor
torens gedacht. In de opdrachtanalyse, paragraaf 4.3, is reeds 
opgemerkt dat de omgeving zich dient aan te passen indien 
gekozen wordt voor een expressieve stationskap. Aangezien de 
kantoortorens een te expressieve uitstraling hebben zullen 
deze komen te vervallen. De kantoorbebouwing zal, op dezelfde 
lokatie, warden uitgevoerd als een gesloten bouwvolume met een 
kleinere hoogte. 

Bij het verder invullen van de stedebouwkundige omgeving moet 
ook het Stationsplein warden vormgegeven. Het plein heeft als 
funktie de afwikkeling van het langzame verkeer, hierbij staat 
de voetganger centraal. Het plein en de omgeving zullen zo 
moeten zijn ingericht dat de reiziger bij het betreden van het 
plein zich direkt goed kan orienteren op de ingang van het 
station. De reizigers moeten als-het-ware naar de ingang toe 
warden 'gezogen'. Dit effekt kan warden versterkt door het 
plein een besloten, bijvoorbeeld ronde of vierkante, vorm te 
geven. De uiteindelijke indruk die men van een plein heeft, 
bijvoorbeeld 'benauwd' of 'ruim', zal afhangen van de verhou
ding van de afmetingen van het plein en de hoogte van de 
omringende bebouwing, de zogenaamde pleinwanden. Van het 
Stationsplein zijn reeds drie pleinwanden ingedeeld, namelijk: 
de bestaande bebouwing aan de zuidzijde (Utrechtsestraat); het 
nieuw te bouwen kantoorgebouw aan de noordzijde (de vernieuwde 
Renssenstraat) en de gedeeltelijk nieuw te bouwen en reeds 
bestaande woningbouw aan de oostzijde van het plein. De vierde 
pleinwand zal dus nog moeten worden ontworpen. 

Met deze korte toelichting op de stedebouwkundige uitgangspun
ten is het mogelijk om een principe-indeling van het stations
gebied te geven. Deze indeling is als volgt: kantoorbebouwing 
ter plaatse van de scheiding van het emplacement en de Rens
senstraat; het stationsgebouw als schakel tussen het Stations
plein en het busplein en woongebouwen aan de noordzijde van de 
Utrechtsestraat. De principe-indeling is weergegeven in 
figuur 5.2. 
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Architektonisch ontwerp 

1. kantoren 
2. stationsgebouw 
3 • woonbebouwing 
4. Busplein/-station 
5. Stationsplein 

Vastleqginq stedebourkundiqe omqevinq 

5 

i__f N 

Figuur 5.2 Principe-indeling stationsgebied 
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5-2 Bespreking t~ee stedebou~kundige 
on.t~erpen 

Voor de uitwerking van de principe-indeling zijn twee ver
schillende oplossingen bedacht. 

Bij de eerste mogelijkheid, ontwerp A, bestaat het stationsge
bouw uit een laag gedeelte en een toren als blikvanger, zie 
figuur 5.3. Hierbij dient het lage gedeelte als een soort 
pleinwand en scheiding tussen Busplein en Stationsplein. De 
toren dient als 'baken in de omgeving'. 

D stationsgebouw 

Figuur 5.3 Stedebouwkundig ontwerp A. Stationsgebouw als laag 
gebouw met een toren. 
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Architektonisch ontwerp Vastlegging stedehouwkundige omgeving 

De tweede mogelijkheid, ontwerp B, gaat uit van een stati
onsgebouw in de vorm van een langwerpig gebouw over de gehele 
lengte van het plein met een onderdoorgang die zorgt dater 
een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen het Busplein en 
het Stationsplein, zie figuur 5.4. 

CJ stationagebouw 

Figuur 5.4 Stedebouwkundig ontwerp B. Stationsgebouw als 
langwerpig laag gebouw. 

Orn te kunnen beoordelen welk ontwerp het meest geschikt is 
moet er eerst Worden gekeken naar de overkapping van het 
station. Er zal worden getracht om een stationskap te ontwer
pen waarbij een gedeelte van de kap over het plein valt. Op 
deze manier ontstaat er een 'binding' tussen het spoor en de 
stad. Tevens wordt de ingang van het station op deze manier 
geaksentueerd. 

In figuur 5.5 is een gedeelte van een stationskap weergegeven, 
behorende bij stedebouwkundig ontwerp A (stationsgebouw als 
laag gebouw met toren), die over het plein steekt. Een nadeel 
van dit ontwerp is dat de kap als-het-ware wordt verstopt 
achter het stationsgebouw. Het stationsgebouw is te dominant 
aanwezig. De expressiviteit van de stationskap is niet zicht
baar. 
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D stationagebouw 

~ stationskap 

Vastlegging stedehourkundige omgeving 

Figuur 5.5 Stationskap verstopt achter stationsgebouw 

37 



Architektonisch ontwerp Vastleqqinq stedebouwkundiqe omqevinq 

De stationskap behorende bij ontwerp B (stationsgebouw als 
langwerpig laag gebouw) is weergegeven in figuur 5.6. Bij dit 
ontwerp is de stationskap beter zichtbaar. Op deze manier is 
het mogelijk om de expressiviteit van de stationskap goed te 
tonen. 

D etationegebouw 

~ stationskap 

Figuur 5.6 Stationsgebouw onder stationskap 

Er zal warden gekozen voor het stedebouwkundig ontwerp B. Dit 
betekent dat het stationsgebouw ender de kap zal warden aange
bracht (eventueel verdeeld over meerdere gebouwen), zoals 
bijvoorbeeld is gebeurd bij station Tilburg (zie figuur 3.4, 
paragraaf 3.1). De vierde pleinwand die aanvankelijk zou 
warden gevormd door het stationsgebouw zal nu warden gevormd 
door de stationskap met een daar onderliggend stationsgebouw. 
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6 Bepaling hoofdvorm stationskap 

In dit hoofdstuk zal naar de hoofdvorm van de stationskap 
worden gekeken. Het onderzoek richt zich vooralsnog op het 
twee-dimensionale vlak. De derde dimensie, de hoogte, zal 
verderop in het onderzoek warden betrokken. 

Bij het bepalen van de hoofdvorm van de stationskap zal warden 
uitgegaan van de verkeersbewegingen bij het station. Een be
langr1jke verkeersbeweging is de reizigersstroom van de per-
rons naar het zuiden. Deze verkeersbeweging zorgt voor een 
sterke stedebouwkundige binding van de stationskap met de 
omgeving. Een andere vormbepalende faktor voor de stationskap 
is de richting van de passerelle. 

Een eerste aanzet tot de bepaling van de hoofdvorm is gegeven 
in de figuren 6.1 tot en met 6.3. De hier getoonde kapvormen 
bestaan allemaal uit een diagonaal geflankeerd door twee 
driehoeken. De diagonaal zal geheel of gedeeltelijk bestaan 
uit de passerelle, dit wordt in een later stadium nag onder
zocht. De richting van de passerelle (van het stationsgebouw 
aan de noordzijde naar het zuiden) is bepalend geweest voor de 
keuze van een diagonaal. De diagonaal zorgt als stedebouw
kundig element voor de fysische en psychologische verbinding 
tussen noordzijde en zuidzijde. In alle gevallen mondt de 
diagonaal uit op het Stationsplein, waar het uiteinde dus een 
soort luifel vormt op het plein. Het uiteinde van de diagonaal 
kan tezamen met de onderliggende bebouwing warden gezien als 
een soort pleinwand. De diagonaal begint bij het stationsge
bouw aan de noordzijde. 
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Figuur 6.1 Kapvorm A. Stationskap met smalle diagonaal. 

Figuur 6.2 Kapvorm B. Stationskap met brede diagonaal. 
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Figuur 6.3 Kapvorm C. Stationskap met diagonaal met 
varierende breedte. 

Kenmerkend van kapvorrn A (figuur 6.1) is dat door de smalle 
diagonaal de drie 'onderdelen' tezarnen de indruk wekken dat ze 
een geheel vorrnen. Dit is in tegenstelling tot kapvorrn B (fi
guur 6.2), waar door de dorninante uitvoering van de diagonaal 
de flankerende driehoeken warden gedegradeerd tot secundaire 
kapkonstrukties. Kapvorrn C (figuur 6.3) kenrnerkt zich door de 
varierende breedte van de diagonaal. Kapvorrn C valt af orndat 
deze niet zo eenvoudig en logisch is van opzet als kapvorm A 
en B. 

Er zal warden gekozen voor een mengvorm van kapvorm A en B, 
namelijk kapvorm D, figuur 6.4. De diagonaal zal zowel aan de 
noordzijde als aan de zuidzijde buiten de stationskap steken. 
Voor de breedte van de diagonaal zal de breedte warden aange
houden zoals deze is toegepast bij kapvorm B. Oak de schuine 
beeindiging van de diagonaal zal van kapvorm B worden overge
nomen. De afschuining zal ter plaatse van het Stationsplein 
het effekt van een pleinwand namelijk versterken. Door het 
uitsteken van de brede diagonaal buiten de kap wordt er een 
sterk stedebouwkundig gebaar gemaakt, dat de noordzijde en 
zuidzijde van het station psychologisch en fysisch met elkaar 
verbindt. 
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Figuur 6.4 Kapvorm D. Voorlopige hoofdvorm stationskap. 

6-2 Defin.itie~e stedebou~kun.dige 
ui tga.n.gspu:n.ten. 

Met de bepaling van de voorlopige hoofdvorm van de stationskap 
kan de stedebouwkundige omgeving definitief warden vastgelegd. 
De aanvullende stedebouwkundige uitgangspunten (aanvulling op 
paragraaf 4.2.1 Stedebouwkundige uitgangspunten), zoals die 
zijn bepaald in paragraaf 5.1 Indeling stationsgebied, zijn in 
de vorige paragraaf nog wat aangepast/aangevuld. Daarom volgt 
nu een samenvatting van de definitieve stedebouwkundige uit
gangspunten. Het geheel wordt verduidelijkt in figuur 6.5. 

■ Het stationsgebouw en de kantoorbebouwing zullen ender de 
stationskap worden geplaatst. 

■ Het busplein wordt gedeeltelijk overkapt. 

■ De passerelle loopt vanaf het Stationsplein naar het stati
onsgebouw aan de noordzijde van het emplacement. 

■ Het gebouw met de puntvormige plattegrond zal eventueel 
warden aangepast aan de vorm van de stationskap. 
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Figuur 6.5 Definitieve indeling stationsgebied 

In de volgende stap van het architektonisch ontwerp zal worden 
gekeken welke draagstrukturen kunnen worden toegepast. Onder 
een draagstruktuur wordt een gestruktureerde ordening van 
stramienlijnen verstaan, waarbij de stramienlijnen kunnen 
worden opgevat als mogelijke systeemlijnen voor liggers en 
waarbij de snijpunten van de stramienlijnen kunnen worden 
opgevat als mogelijke plaatsen voor kolommen. Uit de mogelijke 
draagstrukturen zal een voorlopige draagstruktuur worden geko
zen, waarmee het ontwerpproces zal worden vervolgd. Met de 
voorlopige draagstruktuur zal de definitieve hoofdvorm van de 
stationskap worden vastgelegd. 

De eerste stap van het opzetten van een draagstruktuur is het 
bepalen waar de stramienlijnen kunnen komen. De stramienlijnen 
evenwijdig aan het spoor zijn het belangrijkst in verband met 
de plaatsing van de kolommen op de perrons. Hierna is een 
overzicht gegeven van verschillende mogelijke draagstrukturen. 
Draagstruktuur A, figuur 6.6, is gebaseerd op een raster van 
ongeveer 20 m bij 30 m. De totale lengte van de stationskap 
komt uit op ongeveer 170 m. Bij deze draagstruktuur is voorlo
pig alleen gekeken naar de draagstruktuur van de zijkappen. De 
draagstrukturen van de linker en rechter zijkap zijn niet op 
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elkaar afgestemd. Zo liggen de oost-west stramienlijnen net 
niet in elkaars verlengde, er is namelijk getracht voor elke 
zijkap afzonderlijk de kolommen 'goed' op de perrons te plaat
sen. Door de stramienlijnen in elkaars verlengde te laten 
lopen zou dit worden bemoeilijkt. Een nadeel is dat het niet 
'fraai oogt' als de stramienlijnen net niet in elkaars ver
lengde liggen. Draagstruktuur A geldt als een soort basis
draagstruktuur waarmee nog allerlei andere draagstrukturen 
kunnen worden gemaakt. 

' ' ' 
------'ll"----- ♦ ------♦------ ♦ ----

' ' ' 
' ' ' ' ' ' 

0 so 100 1ml 

Figuur 6.6 Draagstruktuur A. Basisdraagstruktuur 

De verdere uitwerking van de basisdraagstruktuur bestaat uit 
het koppelen van de draagstruktuur van de diagonaal met de 
draagstruktuur van de zijkappen. In dit stadium wordt aangeno
men dat de stabiliteit van de gehele stationskap wordt verze
kerd door de diagonaal, dit heeft als voordeel dat de kolommen 
onder de zijkappen als pendelstijlen (scharnierende kolommen) 
kunnen worden uitgevoerd, zodat ze licht en slank kunnen 
worden gedimensioneerd. 

In de figuren 6.7 tot en met 6.9 ZlJn draagstrukturen B tot en 
met D weergegeven, bij al deze draagstrukturen is de diagonaal 
opgedeeld in een aantal rechthoekige segmenten. De scheiding 
van de segmenten is zo geplaatst dat de oost-west stramien
lijnen, van draagstruktuur Ben D, van de linker en rechter 
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zijkap worden gekappeld. De diagonaal wordt gedragen door vier 
'megakolommen' (grate, massieve kolammen). Deze verzorgen 
tevens de stabiliteit van de gehele stationskap. Bij draag
struktuur B, figuur 6.7, kunnen primaire liggers in twee 
verschillende richtingen warden aangebracht. Er kunnen ook 
primaire liggers tegelijkertijd in beide richtingen warden 
aangebracht. Bij draagstruktuur C, figuur 6.8, is de richting 
van de primaire liggers evenwijdig aan de diagonaal. Het 
nadeel van deze draagstruktuur is dater ter plaatse van de 
hoekpunten geen logische beeindiging is doordat er steeds 
liggers met dezelfde lengte warden toegepast. Het zou bij deze 
draagstruktuur logisch zijn om de hoekkolommen, en dus ook het 
laatste driehoekje, te laten vervallen, dit doet echter af
breuk aan de gekozen hoofdvorm van de stationskap. 

0 50 100 [ml 

Figuur 6.7 Draagstruktuur B 
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0 50 100 [ml 

Figuur 6.8 Draagstruktuur C 

Draagstruktuur D, figuur 6.9, is opgezet met minder kolommen. 
Het nadeel van deze draagstruktuur is dater geen vaste lengte 
is gekozen voor de primaire liggers, hierdoor lijkt het geheel 
niet natuurlijk in elkaar te passen. Gezien de genoemde nade
len zullen de draagstrukturen C en D afvallen, draagstruktuur 
B zal derhalve verder warden uitgewerkt. 
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Figuur 6.9 Draagstruktuur D 

Van de voorlopig gekozen draagstruktuur B zal warden getracht 
de zijkappen even groat te maken, zodat de zijkappen antime
trisch ten opzichte van elkaar kunnen warden aangebracht 
(antimetrie is spiegeling om twee assen; symmetrie is spiege
ling om een as). Het voordeel van de bouw van twee even grate 
kappen is dat voor de zijkappen links en rechts van de diago
naal gelijke en even zware konstruktiedelen kunnen worden 
toegepast. Hierdoor zullen de produktieprocessen worden ver
eenvoudigd, oak de uitvoering van het projekt wordt hierdoor 
simpeler. Het stedebouwkundige voordeel is dat op deze wijze 
de indruk wordt gewekt dat de beide zijkappen even belangrijk 
zijn, wat ook zo is. 

Met draagstruktuur Eis een draagstruktuur ontworpen waarbij 
de zijkappen antimetrisch zijn aangebracht, zie figuur 6.10. 
Dit is gerealiseerd door de rechterzijkap evenwijdig aan en 
loodrecht op het spoor met een stramien te vergroten. 
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De overige veranderingen ten opzichte van draagstruktuur B 
zijn de volgende: 

■ de zijkappen zijn niet rneer voorzien van overstek
ken; 

■ de kolornrnen staan in de lengterichting van de kap 
op een hart-op-hart afstand van twee strarnienen 
(ongeveer 60 rn). 

De overstekken van de zijkappen z1Jn weggelaten orndat het 
laatste perron door de vergroting van de rechterzijkap reeds 
geheel wordt overkapt. Het voordeel van 'momentenreduktie' bij 
een ligger met overstek kornt hierdoor wel te vervallen. 
Doordat bij draagstruktuur Bop elk snijpunt van de strarnien
lijnen kolornrnen zijn geplaatst, kornen ze relatief dicht op 
elkaar (evenwijdig aan het spoor hart-op-hart afstand ongeveer 
30 rn) te staan, terwijl de rnegakolornrnen onder de diagonaal op 
afstanden staan van ongeveer 110 rn. Er is derhalve gekozen 
voor ongeveer de helft van het oorspronkelijke aantal kolorn
rnen. Een nadeel is dat de liggers, ten gevolge van een grotere 
overspanning (ongeveer 60 m), zwaarder rnoeten warden gedimen
sioneerd. 

0 50 100 [ml 

Figuur 6.10 Draagstruktuur E. Voorlopige draagstruktuur en 
definitieve hoofdvorm stationskap. 
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Met draagstruktuur Eis de voorlopige draagstruktuur en de 
definitieve hoofdvorm van de stationskap bepaald. De defini
tieve draagstruktuur wordt pas bepaald bij het uitwerken van 
het konstruktief ontwerp. Voordat dat wordt gedaan zal eerst 
warden gekeken naar de profilering van de doorsnede van de 
stationskap en de uitwerking van de passerelle. 
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7 Profilering doorsnede stations
passerelle kap en uitwerking 

Met de bepaling van de hoofdvorm van de stationskap ligt het 
architektonisch ontwerp in het twee-dimensionale vlak vast. In 
dit hoofdstuk zal de derde dimensie, de hoogte, erbij worden 
betrokken. Er zal dan worden gekeken naar het dak van de 
stationskap. 
Tot slot van dit hoofdstuk wordt er stil gestaan bij de uit
werking van de passerelle. 

Voor de bepaling van het profiel van de doorsnede van de 
stationskap zijn de volgende faktoren van invloed: 

■ de mate waarin daglicht onder de stationskap kan 
komen; 

■ de wijze waarop het hoogteverschil, vooral tussen 
de Amsterdamseweg en het Stationsplein, in het 
ontwerp tot uiting wordt gebracht; 

■ de mogelijkheid om vanuit de passerelle zowel 
onder (op het emplacement) als boven (op de stad) 
de stationskap te kunnen kijken. 

In figuur 7.1 is een doorsnede gegeven loodrecht op de rich
ting van het emplacement, de doorsnede is genomen ter hoogte 
van de knik in de Amsterdamseweg. De doorsnede laat een ni
veauverschil van 10 m zien tussen de Amsterdamseweg en het 
Stationsplein. Ook in de richting evenwijdig aan het spoor is 
er sprake van een hoogteverschil. Zo daalt de Amsterdamseweg, 
vanaf het knikpunt in oostelijke richting, tot onder het 
emplacement. Dit wordt verduidelijkt in de figuren 7.2 en 7.3, 
waar respektievelijk de hoogten in het stationsgebied en het 
profiel van de Amsterdamseweg zijn weergegeven. 

25 100 12 
Am.sterdamsewe9 emplacement Renssenstraat 

Figuur 7.1 Doorsnede over bet emplacement ter hoogte van de 
knik in de Amsterdamseweg 
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• +24 

Busplein :stationsplein 

- - - - - - - - - - - - _I 

Utrechtsesti:aat 

Figuur 7. 2 Peilmaten in bet stationsgebied (in m ten opzichte 
van N.A.P.) 

+34.00 Amsterdamseweg 

+28.00 emplacement 
--- -- - - - -- ------ - -------- - -- -- - - -·---·~ - - ---------- - - -- - - -- - --- -

+25.00 

O 290 m 
knik t.p.v-. 
A'damseweg 

Figuur 7.3 Langsprofiel van de Amsterdamseweg 

Met de nu bekende gegevens over de hoogten in het stationsge
bied zijn er een aantal modellen gemaakt voor verschillende 
dakvormen van de stationskap. 

Eerst is gekeken hoe het hoogteverschil over het emplacement 
door de diagonaal kan worden opgevangen. In figuur 7.4 zijn 
twee mogelijkheden aangegeven. Mogelijkheid A gaat uit van een 
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gelijdelijke overgang tussen het beginpunt en het eindpunt van 
de diagonaal. Bij mogelijkheid Bis het hoogteverschil opge
vangen door gebruik te maken van vier sprongen a twee-en-halve 
meter, de sprongen zijn aangebracht ter plaatse van de vier 
perrons. Bij de laatste mogelijkheid, mogelijkheid B, wordt 
het hoogteverschil het duidelijkst gevisualiseerd, met andere 
woorden 'de reiziger heeft beter in de gaten water gebeurt'. 
Derhalve bestaat er een voorkeur het hoogteverschil trapsge
wijs te laten verlopen. 

I!] 
Amsterdamseweg emplacement stationsplein 

Mogelijkheid A 

Amsterdamseweg emplacement Stationsplein 

Mogelijkheid B 

Figuur 7.4 Twee alternatieven voor de diagonaal voor het 
opvangen van het hoogteverschil over het 
emplacement 

7.2.1 Dakvorm zijkappen 

In de figuren 7.5 tot en met 7.9 z1Jn vijf verschillende dak
vormen weergegeven. In elke figuur is een foto weergegeven met 
daarbij een schets met de hoogten van de onderkant van de 
stationskap ten opzichte van N.A.P. Als basis voor de hoogte
bepaling is aangenomen dat de minimum vrije hoogte ongeveer 
5,5 m bedraagt (dus onderkant draagkonstruktie tot de vaste 
ondergrond). De dakvorm van de diagonaal zal worden aangepast 
aan die van de zijkappen. 

52 



=Ar'--'c-"-h'--'f t--'-'e."--'kt--'-'on=i-=-sc"--"h'-o"--"n---'--tK~e..c...rp"----------'----'Pr_o"----'fl---'--' l-'--'er---'--i __ nq'-'-do_o-'----rs---'-n"----ede st at ionskap en ui tKerk i..Ei._pa ssere 11 e 

De modellen onderscheiden zich kwa randbeeindiging op twee 
kenmerkende manieren. De randen kunnen aflopend of horizontaal 
worden beeindigd. Bij de modellen A (strokenmotief), B (dub
belruitsmotief) en E (piramidenmotief) zijn de diagonaalzijden 
aflopend en de lange rechthoekszijden horizontaal. Bij de 
andere twee modellen, model C (rechthoekenmotief) en model D 
(enkelruitsmotief), is het net andersom en zijn de lange 
rechthoekszijden aflopend en de diagonaalzijden horizontaal. 
Dekorte rechthoekszijden zijn in alle gevallen aflopend. Het 
voordeel van een aflopende lange rechthoekszijde is dat de 
rechterzijkap daarmee het profiel van de Amsterdamseweg volgt 
(immers ook aflopend). Het nadeel is tegelijkertijd dat, 
indien de zijkappen antimetrisch worden aangebracht, bij de 
linkerzijkap de lange rechthoekszijde ook moet aflopen, ter
wijl we hier te maken hebben met een horizontaal niveau (Bus
plein). Met het aflopen van de lange rechthoekszijde ontstaat 
er automatisch een horizontale diagonaalzijde. Het nadeel 
hiervan is dat bij een aflopende diagonaal geen mooie en 
logische aansluiting tussen de diagonaal en de zijkappen 
mogelijk is. 

Gezien de genoemde nadelen zal warden gekozen voor een hori
zontale lange rechthoekszijde en een aflopende diagonaalzijde. 
Dit betekent automatisch dat de keus zich zal beperken tot 
model A, B of E. Op grond van het kriterium voor daglichttoe
treding ender de stationskap is het niet wenselijk om een keus 
te maken. Want bij alle modellen kunnen ter plaatse van het 
niveauverschil in het dak lichtopeningen worden uitgespaard. 
Indien dit niet voldoende blijkt te zijn kunnen er altijd nag 
transparante vlakken in het dak worden opgenomen. Een antler 
kriterium voor de keuze is de mogelijkheid om vanuit de passe
relle zowel boven (zicht op de stad) als onder de stationskap 
(zicht op het emplacement) te kunnen kijken. Ook dit is bij de 
modellen A, Ben E mogelijk. Bij model E, het piramidenmotief, 
is dit het eenvoudigst te bereiken doordat de stationskap meer 
pieken en dalen kent, bij de andere modellen zal er eerst 
onderzoek naar de loophoogte in de passerelle moeten worden 
verricht. Naast het genoemde voordeel heeft model E als be
langrijk nadeel dat de kapvorm geen enkele (stedebouwkundige) 
aanleiding geeft tot het toepassen van een piramidenmotief, om 
deze reden valt model E af. Het verschil tussen model A, het 
strokenmotief, en model B, het dubbelruitsmotief, is dat model 
A een eenvoudige en logische opbouw heeft. Het voordeel hier
van is dat dit motief konstruktief het eenvoudigst is vorm te 
geven. De uiteindelijke keuze zal dus vallen op model A. 
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~..msterdamseweg 

busplein 

Onderkant stationskap in 

Figuur 7.5 Dakvorm A. Strokenmotief. 
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Amste:rdamseweg 

busplein 

Onderkant stationskap in m + N.A.P. 

Figuur 7.6 Dakvorm B. Dubbelruitsmotief. 
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Amste:rdamseweg 

busplein 

Onderkant stationskap in 

Figuur 7.7 Dakvorm C. Rechthoekenmotief. 
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Arnste.:r:damseweg 

busplein 

Onderkant stationskap in 

Figuur 7.8 Dakvorm D. Enkelruitsmotief. 
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Amste.z:damseweg 

busplein 

Onderkant stationskap in 

Figuur 7.9 Dakvorm E. Piramidenmotief. 
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7.2.2 Koppeling zijkappen-diagonaal 

Nu de dakvorm van de zijkappen vast ligt zal er warden gekeken 
hoe de diagonaal met de zijkappen moet warden gekoppeld. Als 
uitgangspunt voor deze uitwerking dienen dakvorm A met het 
strokenmotief en de diagonaal met de vier knikken. Voor de 
koppeling van de diagonaal met de zijkappen zijn twee nieuwe 
modellen gemaakt. In beide gevallen zijn de knikken in de 
diagonaal niet alleen geplaatst boven de vier perrons, maar 
zijn de knikken, om estetische redenen, over de gehele lengte 
van de diagonaal doorgezet. De diagonaal bestaat op deze 
manier uit elf segmenten die steeds een meter verspringen. 

Het verschil tussen de twee modellen zit in de vormgeving van 
de diagonaal. Bij kapmodel A is de diagonaal opgebouwd uit 
ruitvormige segmenten, waarbij de eerste en de laatste zijn 
gehalveerd. Kapmodel B bestaat uit parallellogramvormige 
segmenten. De modellen zijn weergegeven in figuur 7.10 en 
7.11. Van de modellen zijn een foto en een schets met de 
hoogtematen ten opzichte van N.A.P. weergegeven. De aangegeven 
hoogten zijn gebaseerd op een vrije hoogte van ongeveer 5,5 m 
aan het begin en aan het einde van de diagonaal. 

Op grand van estetische redenen zal warden gekozen voor het 
kapmodel met de ruitvormige segmenten (kapmodel A) omdat deze 
een 'speelser' uiterlijk heeft. Een nadeel van de twee model
len is dat de 'spronghoogte' tussen de segmenten van de zij
kappen en de diagonaal slechts een meter bedraagt. Hierdoor 
zal er niet veel daglicht binnen komen. Aan de hand van nader 
onderzoek zal hiervoor een oplossing warden gezocht. 
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Figuur 7.10 Kapmodel A. Strokenmotief met ruitvormige 
segmenten. 

Figuur 7.11 Kapmodel B. Strokenmotief met parallellogram
vormige segmenten. 
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Het niveauverschil tussen de dakstroken van de stationskap 
bedraagt een meter. Deze 'spronghoogte' is te gering voor het 
binnenlaten voor voldoende daglicht. Daarom is het wenselijk 
om de spronghoogte te vergroten. Orn er toch voor te zorgen dat 
de netto spronghoogte van een meter gehandhaafd blijft zullen 
de verschillende dakstroken, voor een goede aansluiting niet 
horizontaal kunnen blijven. Op deze manier ontstaat er een 
sheddakvormige doorsnede. Met dit principe zijn vele dakdoor
sneden mogelijk. Een aantal relevante doorsneden zijn hierna 
verder uitgewerkt. De verschillende varianten onderscheiden 
zich enerzijds naar het profiel van de dakdoorsnede, ander
zijds naar de aansluiting met en de uitwerking van de diago
naal. Hierbij speelt met name het uitzicht vanuit de passerel
le een grote rol. De modellen zijn weergegeven in figuur 7.12 
tot en met 7.15. 

Hier volgt een toelichting van de mogelijkheden. Het zicht 
vanuit de passerelle op en ender de stationskap kan in alle 
gevallen warden gekreeerd. Dit is mogelijk door ervoor te 
zorgen dat de ooghoogte bij het lopen door de passerelle 
gelijk ligt met het niveau halverwege de dakstrook. In de 
volgende paragraaf (paragraaf 7.4 Uitwerking passerelle) wordt 
dit uitgebreid toegelicht. Bij alle mogelijkheden is de licht
strook van de diagonaal aan de zuidzijde aangebracht. Hiermee 
wordt voldaan aan het Programma van Eisen waarin is opgenomen 
dater vanuit de passerelle, komend vanaf de Amsterdamseweg, 
zicht moet zijn op de Eusebiustoren. Dit zicht is alleen 
mogelijk als de lichtstroken van de diagonaal aan de zuidzijde 
zijn aangebracht. De lichtstroken van de zijkappen zijn bij 
dakdoorsnede A (sheddakvormige dakstroken met vlakke diago
naalsegmenten) en dakdoorsnede C (sheddakvormige dakstroken 
met sheddakvormige diagonaalsegmenten) aan de zuidzijde aange
bracht. Het nadeel van lichtinval vanuit het zuiden is dat op 
het emplacement zich afwisselend verlichte strepen en schaduw
strepen zullen aftekenen. Hiermee vallen dakdoorsnede A en C 
af. Er wordt aangenomen dat het genoemde effekt van de licht
inval uit het zuiden bij het lopen door de passerelle niet als 
hinderlijk wordt beschouwd. De keuze moet nu worden gemaakt 
tussen dakdoorsnede B (sheddakvormige dakstroken met tegenge
stelde sheddakvormige diagonaalsegmenten en dakdoorsnede D 
(sheddakvormige dakstroken met tegengestelde sheddakvormige 
verhoogde diagonaalsegmenten). Er wordt gekozen voor dakdoor
snede D omdat bij deze variant de diagonaal geprononceerder is 
vormgegeven, hierdoor is de diagonaal beter herkenbaar in de 
omgeving als stedebouwkundig element. De herkenbaarheid van de 
diagonaal ender de stationskap zal warden versterkt door het 
kontrast in belichting op het emplacement. Onder de diagonaal 
zullen zich afwisselend verlichte strepen en schaduwstrepen 
aftekenen, terwijl ender de zijkappen sprake zal zijn van een 
'egale' lichtsterkte. 
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Figuur 7.12 Dakdoorsnede A. Sheddakvormige dakstroken met 
vlakke diagonaalsegmenten. 

rr-rir--
1 / / I I / I i 

1 I I · 
~r-- _.,---,,/ I / 

. . ----- ~ .... ---:-:------ . _ ___,,_ . -
· .. •.·•··· \? . ··· ..... ··.·~· ... · .. - ~ .. . 

.. .. . . 

. N ~go-[naal ~7/~ .... · 111 

Figuur 7.13 Dakdoorsnede B. Sheddakvormige dakstroken met 
tegengestelde sheddakvormige diagonaalsegmenten. 
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Figuur 7.14 Dakdoorsnede C. Sheddakvormige dakstroken met 
sheddakvormige diagonaalsegmenten. 

Figuur 7.15 Dakdoorsnede D. Sheddakvormige dakstroken met 
tegengestelde sheddakvormige verhoogde diagonaal
segmenten. 
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Met de nu gekozen dakdoorsnede is het definitieve architekto
nisch ontwerp bepaald. In de figuren 7.16 en 7.17 is het 
uiteindelijke resultaat weergegeven door middel van foto's van 
het gemaakte model. 

Figuur 7.16 Het definitieve architektonische ontwerp gezien 
vanuit het zuidoosten 

Figuur 7.17 Het definitieve architektonische ontwerp gezien 
vanuit het zuiden 
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Het definitieve architektonisch ontwerp is in de onderstaande 
tekeningen uitgewerkt (zie tekeningenmap): 

■ Tekening 1: Plattegrond en situatie en 
■ Tekening 2: Aanzichten en doorsnede. 

Nu het architektonisch ontwerp is bepaald, wordt er aandacht 
besteed aan de uitwerking van de passerelle. De passerelle kan 
worden beschouwd als een soort 'meubelstuk' dat in de diago
naal wordt gehangen, derhalve kan de passerelle los worden 
gezien van het architektonisch ontwerp. 
Bij de uitwerking van de passerelle wordt stilgestaan bij het 
uitzicht vanuit de passerelle en bij de mogelijke looppatronen 
in de passerelle. 
De maatvoering die in deze paragraaf wordt gebruikt is geba
seerd op de definitieve draagstruktuur. De bespreking van de 
definitieve draagstruktuur zal plaatsvinden bij deel III: 
Konstruktief ontwerp. 

7.4.1 Plaatsing van de passerelle 

In dit stadium wordt aangenomen dat de passerelle aan het dak 
van de diagonaal zal worden bevestigd. De verdere detaillering 
van deze ophanging zal verderop bij deel III: Konstruktief 
ontwerp worden behandeld. Voor de ophanging van de passerelle 
gelden de volgende uitgangspunten: 

■ het niveauverschil van de vloer per segment be
draagt een meter; 

■ de passerelle zal zodanig in de diagonaal worden 
gehangen dat iemand met een gemiddelde lengte. 
ongeveer even vaak uitzicht heeft boven de stati
onskap als ender de stationskap (uitgaande van een 
horizontaal zichtveld). 

Het niveauverschil van een meter is op twee manieren te reali~ 
seren. De eerste manier is een lange flauwe helling van bijna 
twee graden, de andere manier is een steilere helling afgewis
seld met horizontale vlakken. Een nadeel van een lange helling 
onder een kleine hoek (een zogenaamd 'vals plat') is dat het 
slecht opvalt dater sprake is van een helling: dit kan ge
vaarlijke situaties opleveren (bijvoorbeeld rolstoelen die 
niet stil blijven staan). Een ander nadeel is dat mensen niet 
even kunnen uitrusten op een horizontaal vlak. Orn deze genoem
de nadelen wordt er derhalve gekozen voor hellingen afgewis
seld met horizontale vlakken. 
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In figuur 7.18 is een langsdoorsnede gegeven over een segment 
van de diagonaal. De figuur toont een voorbeeld hoe de passe
relle in de diagonaal kan worden geplaatst. Er is aangenomen 
dat de hellingen steeds beginnen ter plaatse van de scheiding 
van de verschillende segmenten. Het voordeel hiervan is dat de 
doorloophoogte (hoogte tussen konstruktie-element van de 
diagonaal en de vloer van de passerelle, zie aanduiding 5) 
maximaal is. Indien de helling net voor de scheiding van de 
segmenten begint wordt de doorloophoogte kleiner. Orn het 
juiste uitzicht vanuit de passerelle te krijgen wordt er voor 
gezorgd dat de ooglijn (de stippellijn), die wordt aangenomen 
op 1,50 m boven de vloer van de passerelle, aan de linkerhelft 
van het segment boven de daklijn van de zijkap (de streepjes
lijn) uitkomt en aan de rechterhelft van het segment onder de 
daklijn van de zijkap blijft. Het mannetje bij doorsnede
aanduiding A heeft uitzicht op het emplacement, het mannetje 
bij doorsnede-aanduiding B heeft uitzicht op de stad. 

-------

B 

helling 5 graden 

I 
20,0 m 11,6 m 

31,6 m 

1. daklijn diagonaal 4. vloer passerelle 
2. daklijn zijkap 5. doorloophoogte 
3. ooglijn 

Figuur 7.18 Langsdoorsnede over de diagonaal en de passerelle 

De stijgende delen van de vloer van de passerelle hebben een 
helling van 5 graden en een lengte van ongeveer 11,5 m. De 
steigende delen warden afgewisseld met horizontale vlakken met 
een lengte van ongeveer 20 m. De doorloophoogte bedraagt 
ongeveer 3 m. 
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In figuur 7.19 ZlJn twee dwarsdoorsneden over de diagonaal en 
de passerelle weergegeven (zie aanduidingen in figuur 7.18). 
De figuur toont het uitzicht vanuit de passerelle op en onder 
de stationskap. 

dak diagonaal 

passerelle I 

emplacement 

vide 

dak 

zijkap 

Doorsnede A (uitzicht emplacement) 

I 

21, 1 m 10, 5 m 
31,6 m 

Doorsnede B (uitzicht stad) 

Figuur 7.19 Dwarsdoorsneden over de diagonaal en de 
passerelle 

7.4.2 Looppatronen 

De passerelle bestaat uit negen segmenten (het eerste en 
laatste driehoekige segment van de diagonaal niet meegerekend) 
met ieder een lengte van 31,6 m. De totale lengte bedraagt 
derhalve ongeveer 280 m, voor de breedte geldt een minimum 
maat van 15 m. 

Indien de passerelle als een lange ononderbroken 'loopgang' 
wordt uitgevoerd zal dit als saai kunnen warden ervaren ( 'een 
groot Jang eind'). Orn deze reden wordt besloten om de passe
relle 'slingerend' door de diagonaal aan te brengen. De breed
te van de diagonaal bedraagt 31,6 m, dit is te breed om geheel 
te besteden aan de passerelle. De breedte zal daarom worden 
gespitst in twee delen. De breedte bestaat voor twee-derde 
gedeelte uit de passerelle en voor een-derde gedeelte uit een 
vide. Het voordeel van een vide is dat het zicht onder de 
stationskap wordt vergroot. 
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Aan de hand van bovenstaande overwegingen is een aantal loop
patronen uitgewerkt die zijn weergegeven in figuur 7.20. 
Bij looppatroon A zijn de horizontale vlakken steeds in het 
midden van de diagonaal aangebracht, de hellende vlakken zijn 
afwisselend rechts en links van de diagonaal aangebracht. De 
horizontale en hellende vlakken bij looppatroon B bevinden 
zich steeds op een andere plaats. Bij looppatroon C zijn, in 
tegenstelling tot bij looppatroon A, C de hellende vlakken in 
het midden van de diagonaal aangebracht, de horizontale vlak
ken bevinden zich afwisselend links en rechts van de diago
naal. Er bestaat een voorkeur voor looppatroon C. Het voordeel 
van afwisselend links en rechts aangebrachte horizontale 
vlakken is dat het altijd mogelijk is naar de rand toe te 
lopen en onder de stationskap, op het emplacement, te kijken. 
Dit is vooral handig om te zien of de trein er nog staat. Een 
ander voordeel is dat reizigers die snel van de ene kant naar 
de andere kant van de passerelle willen !open dit langs een 
rechte lijn kunnen doen door in het midden te gaan !open. 

L I hellingen A B C 
CJ horizontale vlakken 
~ diagonaal beeindigingen 

Figuur 7.20 Verschillende looppatronen voor de passerelle 

In de passerelle warden ruimten gereserveerd voor het vertika
le transport (zoals trappen, roltrappen en liften) naar de 
onderliggende perrons. De uitwerking hiervan valt buiten het 
kader van dit afstudeerprojekt en zal derhalve niet worden 
behandeld. 
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8 Uitwerking en vormgeving 
draagstruktuur 

In dit eerste hoofdstuk van het Konstruktief ontwerp zal de 
definitieve draagstruktuur warden uitgewerkt en vorrngegeven. 
De afrnetingen van de verschillende konstruktiedelen zullen 
globaal warden bepaald. 

Nu het architektonisch ontwerp vast ligt is het rnogelijk orn 
een definitieve draagstruktuur te bepalen. De voorlopige 
draagstruktuur (figuur 6.10) is op een aantal punten aange
past. De definitieve draagstruktuur met de bijbehorende maat
voering is weergeven in figuur 8.1. De draagstruktuur is ook 
op een grotere schaal (1:500) weergegeven op tekening 1: 
Plattegrond en situatie (zie tekeningenrnap). 

~~·.;··· ;-:_'-_:_'~_...,. _________________ _ 
tj} "~-~-~----,----___,...----+----H"r-'F------__ . __ _ 

-~~;:: 
----~------ ...-:------:------ __ ,,..---. . ..---~ ---------...--· -------- ___.-------~~ ---

-JI; 

r---

LfN 

Figuur 8.1 Definitieve draagstruktuur en maatvoering 
stationskap 
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De belangrijkste verandering die de voorlopige draagstruktuur 
heeft ondergaan is de verdwijning van de megakolommen. In het 
architektonisch ontwerp is bepaald dat de diagonaal bestaat 
uit elf segmenten die geknikt ten opzichte van elkaar zijn 
aangebracht. Orn de overgang tussen de segmenten konstruktief 
beter te laten verlopen zal elke knik met een kolom warden 
ondersteund. Een andere belangrijke reden om meer kolommen te 
plaatsen is dat hiermee de overspanning van de diagonaal wordt 
verkleind. 

Een andere verandering die de voorlopige draagstruktuur heeft 
ondergaan betreft de ligging van de stramienlijnen van de twee 
zijkappen ten opzichte van elkaar. De stramienlijnen van de 
zijkappen zijn in elkaars verlengde aangebracht. Dit is nodig 
omdat de segmenten van de diagonaal anders niet ruitvormig 
zijn. Hierdoor wordt tevens het nadeel opgeheven dat de oost
west stramienlijnen (evenwijdig aan het spoor) net niet in 
elkaars verlengde liggen, dit kan door de oplettende reiziger, 
uit estetisch oogpunt, namelijk als hinderlijk warden ervaren. 

Er is voor gezorgd dat de diagonaal gericht is op de Eusebius
toren. De richting van de diagonaal is gedefinieerd door de 
verhouding van de hart-op-hart afstanden van de oost-west en 
noord-zuid stramienlijnen. Hierdoor is de hart-op-hart afstand 
van de noord-zuid stramienlijnen verkleind. Door deze verklei
ning is besloten beide zijkappen, in beide richtingen, met een 
stramien te vergroten. Een andere reden voor het toevoegen van 
een extra stramien is dat, door de plaatsing van de kolommen 
onder de diagonaal, er voor elke zijkap een even aantal stra
mienen moet warden toegepast, omdat er anders op het hoekpunt 
van de zijkap geen kolom komt. 
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Een voordeel van de gekozen draagstruktuur is dat deze gemak
kelijk uitbreidbaar is. Zo kunnen er stroken warden toegevoegd 
en/of afgehaald. De enige beperking die geldt is dat de kolom
men wel goed moeten kunnen warden geplaatst (op de perrons of 
tussen de sporen). Een voorbeeld van een andere kapvorm op 
basis van de gekozen draagstruktuur is gegeven in figuur 8.2. 
De linkerzijkap is als-het-ware is zijn geheel naar boven, 
langs de diagonaal, opgeschoven. Hierdoor is de overkapping op 
het emplacement vergroot en de overkapping van het busstation 
verdwenen. 

",, 
;~ ,, 
()• "-, ' ' ,.;__.,. 

~---

-■~■~-■---___] 
o so 100 1ml 

Figuur 8.2 Andere stationskap op basis van dezelfde 
draagstruktuur 

a_2 Uit~erking dr~~gstruk.tuur 

De draagstruktuur dient als basis voor de opzet van het kon
struktief ontwerp. Er zal worden onderzocht hoe de dakvlakken 
van de diagonaal en de zijkappen en de vloer van de passerelle 
het best kunnen worden ingedeeld met liggers, teneinde 'haal
bare' overspanningen voor de dakplaten te kreeren. De liggers 
zullen, al naar gelang de importantie, worden gekwalificeerd 
als primair, secundair of tertiair. De plaats van de kolommen 
is door de draagstruktuur reeds bepaald. Er zal ook warden 
gekeken hoe de stabiliteit van de stationskap kan worden 
verzekerd. 
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Zijkappen 

Voordat het dakvlak kan worden ingedeeld met liggers moet 
eerst bekend zijn hoe de dakplaten komen te liggen. De over
spanningsrichting van de dakplaten wordt loodrecht op de 
richting van de perrons (dakstroken) genomen. Als richtlijn 
wordt een overspanning van 5 m aangehouden. 

De primaire liggers warden evenwijdig aan de perrons ge
plaatst, ter plaatse van de overgangen tussen de verschillende 
dakstroken. Loodrecht hierop komen de secundaire liggers. De 
tertiaire liggers, die dienen voor de oplegging van de dak
platen, zullen weer evenwijdig zijn aan de primaire liggers. 
De indeling is weergegeven in figuur 8.3. 

1• 1• 1• 1• 1• 1• 11 prirnaire ligger 
·, ............. secundaire ligger ',," 

--------·--------·----· tertiaire ligger 

doorsnede 

maten in m -+----=-4 8cc..__ __ 
,-f 

.,■1■ 1■1-a■1■1■111p11■1■•••····••11p11■1■1ap1■1■ 1■1••······•········••1■ 1■1.1■1■ 1■ 1 ... 1■1■1-f, l.(} - .... - - . - . 
·········::::::r:::::::::::::1::::::::::::::::s:::::::::::::::1:::::::::::::~::::::::::::::::r::::·0.3 ·::r::::: :::::::i:::::::::::::1::::::::::::::::r::::::::::::::, 

. . 
. // ///{%1 ~.~ 

j;<~. < -~....-- ' 
:22Zf ~// : : • -

• • • • !! 
: : : : ! ½ 
I I I .~~/,~'.;//), 

/ / 1/,,@./ ;;(;.;;I/////; 
~~~/ ,~ ~ /, ":/'%% 
~dt&i% ~ ! 

Figuur 8.3 Indeling zijkap 

8.2.2 Diagonaal 

Naast de afdracht van de vertikale belastingen moet de diago
naal oak zorgen voor de afdracht van de horizontale belastin
gen. Orn dit te kunnen realiseren zal de diagonaal in twee, 
bijna loodrechte (81 graden), richtingen zijn opgebouwd met 
portalen. Deze langs- en dwarsportalen zorgen voor de stabi
liteit van de gehele stationskap. 
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De portalen liggen op afstanden van 31,6 m van elkaar. Het 
dakvlak zal warden opgedeeld in twee delen, door een spant 
tussen de portalen in te plaatsen, evenwijdig aan de diago
naal. Dit tussenspant zal afwisselend op een-derde en op twee
derde vanuit de kant warden geplaatst. De plaatsing korres
pondeert hiermee met het looppatroon van de passerelle (fi
guur 7.20: looppatroon C). Het tussenspant fungeert, samen met 
een langsportaal, als begrenzing voor de passerelle. De over
spanning is hiermee teruggebracht tot 21,1 m (twee-derde van 
31,6 m). De twee overgebleven gedeelten zijn verder opgevuld 
met secundaire en tertiaire liggers. De richting van de over
spanning van de dakplaten wordt hiermee loodrecht op de rich
ting van de diagonaal. De indeling is weergegeven in figuur 
8.4. 

portaal 

tussenspant 

maten in m 

Figuur 8.4 Indeling diagonaal 

8.2.3 Passerelle 

secundaire ligger 

tertiaire ligger 

doorsnede 

Voor de vloer van de passerelle wordt gebruik gemaakt van een 
staalplaat-beton vloer. Deze vloer zal worden gedragen door 
liggers die van de ene naar de andere kant van de passerelle 
lopen. De liggers warden aan de ene zijde opgehangen aan het 
tussenspant (zie paragraaf 8.2.2) en aan de andere zijde 
warden ze opgehangen aan het langsportaal. De onderlinge 
afstand tussen de liggers moet nog warden bepaald. Aangezien 
het niveau van de liggers van de passerelle niet gelijk is aan 
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het niveau van het tussenspant en het langsportaal, zullen de 
liggers met vertikale elementen, zogenaamde 'ophangbuizen', 
aan de betreffende konstruktiedelen moeten worden verbonden. 
De indeling is weergegeven in figuur 8.5 

11■1■ 1■ 1■1■1■1 por taal 

11111111111111 tus senspan t 
ligger passerelle 
doorsnede 

,, ,.',:~~/1/,, ,' / ,, 
f-LL,'.LL;.LLL'..fLLLLL.LLL.CLL..c'.LL.c'.LL.LLLLLLLLLLLL.CLL..<L.0.LLL~LL,cli.::~"'4'<LLL;.,.,:,.4J!.LLL.liL.aL."""~~~· 

........ _,/ ,/ .:,-··/ ' Co ,/ 1, /// 

;(![:fftJJIJIJl$i;ff;r . ,, , ~~" ;?X1/;;;;~ jJ_ 
Figuur 8.5 Indeling passerelle 

VorIDgeving <lr~~gstruk.tuur 

Aan de hand van de uitgewerkte draagstrukturen zullen de 
globale dimensies en de onderlinge principe-aansluitingen van 
de konstruktiedelen worden bepaald. 

De afmetingen en vormgeving van de spanten en portalen worden 
gerelateerd aan het architektonisch ontwerp. De keuze van het 
liggertype voor de verschillende liggers is afhankelijk van de 
overspanning en de belasting. De vormgeving van de kolommen 
wordt in een later stadium bepaald, dan zal ook worden gekeken 
hoe de horizontale belasting op de portalen via de kolommen 
kan warden afgevoerd naar de fundering. 

Overzicht liggertypen 

In tabel 8.1 is een overzicht weergegeven van liggertypen die 
kunnen worden toegepast. De bijbehorende overspanningsgebieden 
en hoogten van de liggers zijn overgenomen uit het diktaat 
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Informatiemap - Alqemene Constructieleer [7]. Aan de hand van 
dit overzicht zal voor de liggers van de zijkappen, de diago
naal en de passerelle worden bepaald welke liggertypen in 
aanmerking komen. 

Tabel 8.1 Overzicht liqqertypen 

Liggertype Overspanning [m] Hoogte 

profielligger 2 - 17 1/30 - 1/40 
raat- en plaatligger 7 - 24 < 1/20 
vakwerkligger 3 - 36 1/10 - 1/12 
3d-ligger 23 - > 55 J/4 - 1/20 

8.3.2 Zijkap 

Tabel 8.2 Moqelijkheden zijkap 

I Ligger II Overs panning rm1 I Liggertype I Hoogte [ml 

primaire ligger 48 3d-ligger > 2,4 

secundaire ligger 20,5 (profiel ligger) 0,5 - 0,7 
raat- en plaatligger < 1,0 
vakwerkligger 1,7 - 2,1 

tertiaire ligger 12 profielligger 0,3 - 0,4 
raat- en plaatligger < 0,6 
vakwerkligger 1,0 - 1,2 

Gezien de grote overspanning van de primaire ligger is een 
3-dimensionale ligger (3d-ligger) de enige oplossing. Een 
nadeel van een 3d-ligger is dat deze niet rnooi aansluit bij de 
secundaire ligger, zie figuur 8.6: aansluiting A. Er is wel 
een rnooie aansluiting te maken met een 'dropliqqer' (3d-ligger 
met een dropvorm), figuur 8.6: aansluiting B, het nadeel 
hiervan is echter dat de twee staven op de horizontale as geen 
aandeel hebben in de krachtswerking bij buiging om de horizon
tale as; ze kunnen dus net zo goed warden weggelaten. Voor 
deze optie wordt gekozen. Met het weglaten van de staven 
ontstaat er dus een vakwerkligger (2d-ligger). De hoogte zal 
orn estetische redenen (voorlopig) warden aangenornen op 3 m, 
dit is 1/16 van de overspanning. Voor een vakwerk wordt norrna
liter uitgegaan van 1/10 tot 1/12 van de overspanning (tabel 
8.1). Uit de ontwerpberekeningen kan rnisschien naar voren 
kornen dat een hoogte van 4 m (1/12 van de overspanning) daarorn 
beter op z'n plaats is. 
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A B 

Figuur 8.6 Aansluitingen van 3d-ligger aan secundaire ligger 

De hoogte van de secundaire ligger komt overeen met ongeveer 
de halve hoogte van de primaire ligger. De hoogte wordt dus 
1,5 m. Deze hoogte komt ongeveer overeen met de hoogte voor 
een vakwerkligger. Orn deze reden en vanwege de goede aanslui
ting wordt voor de secundaire ligger gekozen voor een vakwerk
ligger. In doorsnede 1 (doorsnede-aanduidingen in figuur 8.3 
tot en met 8.5), figuur 8.7, is een principe-aansluiting 
gegeven van de primaire ligger met de secundaire ligger. 

20,5 

Figuur 8.7 Doorsnede 1. Principe-aansluiting primaire ligger
secundaire ligger zijkap. 

De tertiaire ligger wordt uitgevoerd als een profielligger. De 
aansluiting van de tertiaire ligger aan de secundaire ligger 
is gegeven in doorsnede 2, figuur 8.8. 
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r 

Figuur 8.8 Doorsnede 2. Principe-aansJuiting secundaire 
Jigger - tertiaire Jigger zijkap. 

8.3.3 Diagonaal 

TabeJ 8.3 MogeJijkheden diagonaaJ 

I Ligger II OVerspanning [ml I Liggertype I Hoogte [m] 

secundaire ligger 21, 1 (profiell igger) 0,5 - 0,7 
raat- en plaatligger < 1,1 
vakwerkligger 1,8 - 2,1 

tertiaire ligger 7,9 profielligger 0,2 - 0,3 
raat- en plaatligger < 0,4 
vakwerkligger 0,7 - 0,8 

De afmetingen van de portalen en het tussenspant worden be
paald door het architektonisch ontwerp. Het langsportaal is 
begrensd tussen het dakvlak van de zijkap en het dakvlak van 
de diagonaal. Het tussenspant is begrensd tussen het dakvlak 
van de zijkap en de vloer van de passerelle. De doorsneden 
over de diagonaal en de passerelle (doorsnede 3 en 4) zijn 
gegeven in figuur 8.9 en 8.10. Het langsprofiel van de passe
relle is gebaseerd op figuur 7.18. 
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31,6 

~7 

Figuur 8.9 Doorsnede 3. Vormgeving langsportaal en 
langsprofiel passerelle. 

I 31 6 r -, 
,, 

I ~ussenspant --~---- ! 
\'\ /' ~"' / ~~~A // \\ //" 7 M --L , '-._,.- ,./ ~ ~ 

~ -- . ,/ 

L vloer passerelle 

Figuur 8.10 Doorsnede 4. Vormgeving tussenspant en 
langsprofiel passerelle. 

De hoogte van het dwarsportaal komt overeen met de spronghoog
te tussen segmenten van de diagonaal, zie doorsnede 5, 
figuur 8.11. 

Er wordt bij de diagonaal niet gesproken over primaire liggers 
maar over secundaire en tertiaire liggers. Het primaire 
'niveau' wordt gevormd door de portalen en het tussenspant. De 
secundaire ligger kan warden uitgevoerd als een doorgaande 
ligger op drie steunpunten of als twee aparte liggers met 
ongelijke lengte. In eerste instantie zal warden uitgegaan van 
een doorgaande ligger, omdat de ligger daardoor lichter kan 
warden gedimensioneerd ( 'momentenreduktie'). Ondanks de grote 
overspanning zal worden getracht, om praktische redenen, de 
ligger uit te voeren als een profielligger. Indien deze niet 
voldoet kan altijd nag warden gekozen voor een raat-, plaat
of vakwerkligger. De tertiaire liggers warden uitgevoerd als 
profielliggers. De principe-aansluitingen van de secundaire 
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liggers met de tertiaire liggers (doorsnede 6 en 7) zijn 
weergegeven in figuur 8.12 en 8.13. 

31,6 t 
dwarsportaal 

vloer passerelle 

~---+---primaire ligger zijkap 

Figuur 8.11 Doorsnede 5. Vormgeving dwarsportaal en 
dwarsprofiel passerelle. 

I 7,9 [--------~---------+-

Figuur 8.12 Doorsnede 6. Principe-aansluiting secundaire 
Jigger - tertiaire ligger diagonaal. 
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---+-_____ 5_,_3 _____ ----. ______ 5_,_3 _____ t_ 

dakbeplating secundaire ligger 

tertiaire ligger tussenspant 

Fiquur 8.13 Doorsnede 7. Principe-aansluitinq secundaire 
liqqer - tertiaire ligqer diaqonaal. 

8.3.4 Passerelle 

Tabel 8.4 Moqelijkheden passerelle 

I Ligger II Overspa.nning [ml I Liggertype I Hoogte [m] 

vloerligger 21,1 (profielligger) 0,5 - 0,7 
raat- en plaatligger < 1, 1 
vakwerkligger 1,8 - 2,1 

De vloerliggers van de passerelle zullen warden uitgevoerd als 
profiel-, raat of plaatliggers. Gezien de grote lengte komt 
een staal-betonligger niet in aanmerking. In eerste instantie 
zal worden getracht de ligger uit te voeren als een profiel
ligger. De ontwerpberekening zal moeten uitwijzen of dit 
terecht is. Bij de ontwerpberekeningen zal oak moeten warden 
onderzocht wat de onderlinge afstand tussen de liggers moet 
warden. Dit is afhankelijk van de dikte van de staalplaat
beton vloer. Tevens moet er gekeken warden hoe de aansluiting 
tussen de vloerliggers van de passerelle en de ophangbuizen 
bij het langsportaal en het tussenspant tot stand meet komen. 
De principe-aansluiting tussen de vloerligger van de passerel
le en de staalplaat-betonvloer is gegeven in doorsnede 8, 
figuur 8.14. De plaats van de passerelle is reeds weergegeven 
in figuur 8.9 tot en met 8.11. 
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staalplaat-betonvloer 

/ / 

L..-----vloerligger 

Figuur 8.14 Doorsnede B. Principe-aansluiting vloerligger 
passerelle - staalplaat-betonvloer passerelle. 
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9 Opzet en resul taten 
ontwerpberekeningen 

Aan de hand van antwerpberekeningen zullen de vaarlapige 
prafileringen van de kanstruktiedelen warden bepaald. Deze 
prafileringen kunnen later, bij de definitieve kanstruktieve 
berekeningen, nag wat warden aangepast. Binnen het kader van 
dit afstudeerprajekt kamen deze definitieve berekeningen niet 
aan de arde. 
In dit haafdstuk zijn de opzet en resultaten van de ontwerpbe
rekeningen weergegeven. De ontwerpberekeningen zelf zijn 
weergegeven in de bijlagen. 

De belastingen en belastingskombinaties zijn bepaald volgens 
de TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [18] (NEN 6702). 
Voor de bepaling van de respons van de konstruktie is gebruik 
gemaakt van de TGB 1990 - Staalconstrz.zcties [19,20] (NEN 6770 
en NEN 6772). 

9.1.1 Belastingsfaktoren 

De belastingsfaktoren warden onderverdeeld naar grenstoestand. 
Er wordt onderscheid gemaakt in uiterste grenstaestand en 
bruikbaarheidsgrenstaestand. De belastingsfaktoren zijn afhan
kelijk van de veiligheidsklasse. De statianskap wordt inge
deeld in veiligheidsklasse 3. De referentieperiade is 50 jaar. 
Voar de reduktiefaktor van de extreme waarde van de gelijkma
tig verdeelde veranderlijke belasting geldt: Yt = 1. De belas
tingsfaktaren zijn weergegeven in tabel 9.1. 

Tabel 9.1 Belastingsfaktoren 

I 
be lasting 

I 
uiterste bruikbaarheids-

grenstoestand grenstoestand 

permanente 
be lasting 1,0 
- ongunstig helast 1, 2 
- gunstig helast 0,9 
- alleen permanente helasting 1,35 

veranderlijke 
belasting 1,5 1,0 

bijzondere 
belasting 1,0 1,0 
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9.1.2 Belastingen 

De belastingen warden onderscheiden in permanent en verander
lijk. Bijzondere belastingen warden bij de ontwerpberekeningen 
niet beschouwd. Onder de permanente belastingen vallen het 
eigen gewicht van de konstruktiedelen en de rustende belasting 
(gewicht van niet-dragende elementen die permanent op het 
konstruktiedeel rusten). De veranderlijke belastingen zijn: 
sneeuwbelasting, windbelasting en belasting op de passerelle. 
De permanente belastingen warden bepaald bij de dimensionering 
van de verschillende konstruktiedelen. De veranderlijke belas
tingen warden overgenomen uit NEN 6702. De belastingen zijn 
bepaald in bijlage 1. 

a. Sneeuwbelasting 

De sneeuwbelasting is apart bepaald voor de diagonaal en de 
zijkappen. De representatieve waarden zijn: 

zijkappen: Prep= 0,63 kN/m 2 

diagonaal: Prep = 0, 60 kN/m 2 

Deze waarden gelden voor de geprojekteerde oppervlakten van de 
daken. Voor de faktor ter bepaling van de momentane belasting 
geldt: T = 0 (dit betekent dus dater geen momentane sneeuwbe
lasting is). De sneeuwbelasting is bepaald in bijlage 1.1. 

b. Windbelasting 

Een overzicht van de totale vertikale en horizontale windbe
lasting op de portalen is gegeven in tabel 9.2. Er wordt een 
onderscheid gemaakt naar windrichting. Voor de faktor ter 
bepaling van de momentane belasting geldt: T = 0 (dit betekent 
dus dater geen momentane windbelasting is). De windbelasting 
is bepaald in bijlage 1.2. 

Tabel 9.2 Windbelasting 

windbelasting zuid-oost gevel zuid-west gevel 

vertikale belasting 3924 kN l 2073 kN l 

horizontale belasting 1522 kN - 1793 kN -
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c. Belasting passerelle 

Voor de ontwerpberekening wordt uitgegaan van een gelijkmatig 
verdeelde be lasting van qrep = 5 kN/m 2 • Voor de faktoren ter 
bepaling van de momentane belasting geldt: ! = 1 voor funda
mentele belastingskombinaties (uiterste grenstoestand) en 
! = 0,25 voor de overige belastingskombinaties. De belasting 
op de passerelle is bepaald in bijlage 1.3. 

9.1.3 Belastingskombinaties 

Er zijn belastingskombinaties opgesteld voor de uiterste 
grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand. Voor de 
uiterste grenstoestand zijn onderstaande fundamentele belas
tingskombinaties beschouwd. De bijzondere belastingskombina
ties warden niet beschouwd. 

E Y f;g · Grep + Y f;g • 1JI t • 01;rep + Y f;q · 1JI i · Qi;rep 
h2 

Y f;g • Grep 

Een toelichting op de symbolen is gegeven in NEN 6702 [18]. De 
uitwerking van de fundamentele belastingskombinaties is gege
ven in tabel 9.3. 

Tabel 9.3 Belastingskombinaties uiterste grenstoestand 

I 
kombina tie I permanente sneeuw- wind- be lasting 

belasting belasting belasting passerelle 

A 1,2 1,5 - 1,5 

B 1,2 - 1,5 1,5 

C 1, 35 - - -
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Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand gelden de incidentele 
belastingskombinaties: 

Y f;g • Grep + Y f;g • 111 t • 01;rep + L Y f;q • 111 i • Qi;zep 
i:l2 

Een toelichting op de symbolen is gegeven in NEN 6702 [18J. De 
momentane belastingskombinaties zijn niet maatgevend. De 
uitwerking van de incidentele belastingskombinaties is gegeven 
in tabel 9.4. 

Tabel 9.4 Belastingskombinaties bruikbaarheidsgrenstoestand 

I 
kombinatie I permanente sneeuw- wind- belasting 

belasting be lasting helasting passerelle 

D 1,0 1, 0 - 0,25 

E 1,0 - 1,0 0,25 

F 1, 0 - - 1,00 

9-2 Dimensionering 

In figuur 9.1 is een overzicht gegeven van een gedeelte van de 
stationskap. Hierin staan, ten behoeve van de overzichtelijk
heid, alleen de belangrijkste konstruktiedelen afgebeeld. 

Figuur 9.1 Overzicht stationskap 

Bij het berekenen van de konstruktiedelen is er geen rekening 
gehouden met de effekten ten gevolge van temperatuureffekten. 
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9.2.1 Zijkappen 

In figuur 9.2 is een overzicht gegeven van de konstruktiedelen 
die in de zijkappen voorkomen. 

Figuur 9.2 Overzicht konstruktiedelen zijkap 

a. Tertiaire Jigger 

12 
+ 

12 of 18 

Figuur 9.3 Konstruktieschema tertiaire Jigger zijkap 

De tertiaire ligger is doorgaand over meerdere steunpunten. Er 
is een gedeelte van twee velden beschouwd. De veldlengte 
bedraagt 12 m met uitzondering van het eindveld ter plaatse 
van de aansluiting met de diagonaal, daar is de veldlengte 6, 
12 of 18 m. De ligger wordt belast door een gelijkmatig ver
deelde belasting ten gevolge van de dakplaten en het eigen 
gewicht. 
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Omdat de ligger op dubbele buiging wordt belast zal er niet 
worden gekozen voor een IPE-profiel. Er zal worden gekozen 
voor een HE 240 A. Bij een eindveld van 18 m voldoet een HE 
240 A niet aan de sterkte- en stijfheidseisen. Dit probleem 
kan worden opgelost door strippen op de flenzen te !assen of 
door het toepassen van staalsoort Fe 510 in kombinatie met een 
zeeg. De berekening is weergegeven in bijlage 2.2. 

b. Secundaire ligger 

_________________ 20,5 

Figuur 9.4 Konstruktieschema secundaire Jigger zijkap 

De secundaire ligger is aan de uiteinden scharnierend beves
tigd aan de primaire ligger: aan de linkerzijde aan de boven
randstaaf van de primaire ligger en aan de rechterzijde aan de 
onderrandstaaf van de primaire ligger. De ligger wordt belast 
door het eigen gewicht en door puntlasten afkomstig uit de 
tertiaire liggers. 

De randstaven worden uitgevoerd met buizen ~ 140 mm. Voor de 
diagonalen wordt toegepast: buis ~ 102 mm. De berekening is 
weergegeven in bijlage 2.3. 

c. Primaire ligger 
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Figuur 9.5 Konstruktieschema primaire ligger zijkap 

1 
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De primaire ligger bestaat uit veelvouden van 24 mover twee 
of meer steunpunten. Er wordt een primaire ligger beschouwd 
met een lengte van 48 mop twee steunpunten, omdat deze ligger 
maatgevend is. De ligger wordt belast door puntlasten uit de 
secundaire liggers en door het eigen gewicht. 

De randstaven worden uitgevoerd met buizen ~ 330 mm. Voor de 
diagonalen wordt toegepast: buis ~ 140 mm. De berekening is 
weergegeven in bijlage 2.4. 

d. Pendelkolom 

De pendelkolom is aan de boven- en onderzijde scharnierend 
bevestigd. De belasting op de kolom bestaat uit het eigen 
gewicht van de zijkap en de veranderlijke belasting op de 
zijkap. De kolom hoeft geen horizontale windbelasting op te 
nemen; deze wordt door de portalen opgenomen. De lengte van de 
langste kolom bedraagt 7,15 m. 

Voor de kolom wordt gekozen voor een buis met een diameter van 
330 mm. De berekening is weergegeven in bijlage 2.5. 

9.2.2 Diagonaal 

In figuur 9.6 is een overzicht gegeven van de konstruktiedelen 
die in de diagonaal voorkomen. De secundaire liggers overspan
nen de breedte van de diagonaal. De tertiaire liggers warden 
tussen de secundaire liggers aangebracht. 
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Fiquur 9.6 Overzicht konstruktiedelen diaqonaal 

a. Tertiaire Jigger 

u 
I -r-- 7,9 + 

Figuur 9.7 Konstruktieschema tertiaire ligger diagonaal 

De tertiaire ligger is aan de beide zijden scharnierend beves
tigd aan de secundaire ligger. De ligger wordt belast door een 
gelijkrnatig verdeelde belasting ten gevolge van de dakplaten 
en het eigen gewicht. 

De tertiaire ligger wordt uitgevoerd als een IPE 220. De 
berekening is weergegeven in bijlage 2.6. 
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b. Secundaire Jigger 

L, l 
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Figuur 9.8 Konstruktieschema secundaire ligger diagonaal 

De secundaire ligger is een doorgaande ligger over drie steun
punten. De ligger wordt belast door puntlasten uit de tertiai
re liggers en door het eigen gewicht. 

De secundaire ligger wordt uitgevoerd als een HE 450 A. De 
berekening is weergegeven in bijlage 2.7. 

9.2.3 Passerelle 

In figuur 9.9 is een overzicht gegeven van de konstruktiedelen 
die in de passerelle voorkomen. De vloerliggers zijn aan de 
ene zijde bevestigd aan het tussenspant en aan de andere zijde 
aan een randligger. Deze randligger is door middel van verti
kale ophangbuizen bevestigd aan het langsportaal. 
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L_ vloerligger 

Figuur 9.9 Overzicht konstruktiedelen passerelle 

a. Vl oer 1 igger 

21,1 -------~------------------*-

Figuur 9.10 Konstruktieschema vloerligger passerelle 

De vloerligger is een ligger op twee steunpunten. De ligger 
wordt door de staalplaatbetonvloer gelijkmatig verdeeld be
last. 

De vloerligger wordt uitgevoerd als een HE 800 A. Voor de 
onderlinge afstand tussen de vloerliggers is uitgegaan van 

I 

2,6 m. De vloerligger kan lichter worden gedimensioneerd als 
de onderlinge afstand wordt verkleind. Bij een verkleining van 
de afstand is het niet meer rendabel om te kiezen voor een 
staalplaatbetonvloer en is het logischer om te kiezen voor een 
gewone betonvloer. De berekening van de vloerligger is weer
gegeven in bijlage 2.8. 
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b. Randligger 

+ 4, 0 T 7,9 7,9 7,9 + 4 f Q + 

Figuur 9.11 Konstruktieschema randligger passerelle 

De randligger is een ligger op vier steunpunten (door middel 
van ophangbuizen). Ter plaatse van de overgang van het hori
zontale vlak naar het hellende vlak in de passerelle is de 
randligger geknikt. Voor de eenvoud zal de ligger echter 
warden geschematiseerd tot een rechte ligger. De ligger wordt 
belast door puntlasten uit de vloerliggers en door het eigen 
gewicht. 

De randligger wordt uitgevoerd als een HE 800 A. De berekening 
is weergegeven in bijlage 2.9. 

c. Tussenspant 

co 

I.O 

Figuur 9.12 Konstruktieschema tussenspant 

Het tussenspant wordt scharnierend tussen de twee dwarsporta
len gehangen. Het tussenspant draagt het dak van de diagonaal 
en de vloer van de passerelle. 

Bij een eerste berekening is uitgegaan van randstaven uitge
voerd als buizen met een diameter van 457 mm, zie bijlage 
2.10.1. Aangezien deze diameter erg groat en onpraktisch is, 
is er gekeken of deze ook kleiner kan warden uitgevoerd. Er 
zijn twee manieren om deze diameter te verkleinen, namelijk: 
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het dak van de diagonaal verhogen, zodat de konstruktiehoogte 
van de ligger wordt vergroot en het kiezen van een staalsoort 
met een grotere vloeispanning. Uit berekening is gebleken dat 
het toepassen van staalsoort Fe 510 in plaats van Fe 360 het 
meest effektief is (zie bijlage 2.10.2). De diameter voor de 
randstaaf kan hiermee worden teruggebracht tot 406 mm. Voor de 
diagonalen wordt gekozen: buis ~ 330 mm. 

9.2.4 Stabiliteitsonderdelen 

In figuur 9.13 is een overzicht gegeven van de stabiliteitson
derdelen. De langsportalen zorgen voor de stabiliteit van de 
gehele stationskap (diagonaal en zijkappen) bij windbelasting 
uit het zuidoosten. De dwarsportalen zorgen voor de stabili
teit bij windbelasting uit zuidwestelijke richting. Er wordt 
aangenornen dat de dakvlakken van de zijkappen vorrnvast worden 
gemaakt door windverbanden aan te brengen. 

Figuur 9.13 Overzicht portalen 

a. Langsportaal 

De totale windbelasting uit het zuidoosten op de stationskap 
zal door twintig portalen, verdeeld over twee rijen van tien, 
worden overgedragen naar de ondergrond. 
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Figuur 9.14 Koppeling langsportalen 

De langsportalen z1Jn in lengte-richting scharnierend aan 
elkaar gekoppeld, zie figuur 9.14. Elk portaal bestaat uit een 
ligger met een kolom. Het liggergedeelte is aan de linkerzijde 
scharnierend bevestigd aan het volgende portaal en aan de 
rechterzijde vormt het liggergedeelte een inklemming met de 
kolom. De kolommen zijn aan de onderzijde scharnierend beves
tigd. 

A B C 

Figuur 9.15 Mogelijke inklemmingen 

De inklemming ter plaatse van de aansluiting van de ligger met 
de kolom is in eerste instantie vormgegeven door een schoor in 
de hoek aan te brengen, zie figuur 9.15 konstruktie A. De 
kolom en de randstaven van de ligger zijn uitgevoerd met 
buizen ~ 508 mm, de diagonalen met buizen ~ 406 mm. Bij het 
berekenen van de konstruktie is gebleken dat de ligger wel 
voldoet aan de sterkte- en stijfheidseisen maar de kolom niet 
(zie bijlage 2.11.1). Er is dus gezocht naar een andere oplos
sing. Een oplossing om de kolom te ontlasten is het doortrek
ken van de schoor tot aan de grond, figuur 9.15 konstruktie B. 
Het estetische nadeel hiervan is dat door de verschillende 
kolomhoogten deze schoor bij elke kolom een andere helling 
heeft; dit wordt als een bezwaar gezien. Er is daarom gekozen 
voor een oplossing met een samengestelde kolom, figuur 9.15 
konstruktie C. 
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Deze konstruktie is als volgt geschematiseerd: 

C 

31, 6 

Figuur 9.16 Konstruktieschema langsportaal 
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Het portaal wordt belast door puntlasten uit de daken van de 
diagonaal en de zijkap, door het eigen gewicht en door windbe
lasting. 

Voordat de konstruktie met de samengestelde kolom is berekend 
is eerst gekeken of de diameter van de randstaven van de 
ligger ook kleiner kon warden, omdat buizen met een diameter 
van 508 mm erg groat en onpraktisch zijn. Er zijn twee manie
ren om deze diameter te verkleinen, namelijk: het dak van de 
diagonaal verhogen, zodat de konstruktiehoogte van de ligger 
wordt vergroot en het kiezen van een staalsoort met een grate
re vloeispanning. Uit berekening is gebleken dat het toepassen 
van staalsoort Fe 510 in plaats van Fe 360 het meest effektief 
is (zie bijlage 2.11.2). De diameter voor de randstaaf kan 
hiermee warden teruggebracht tot 406 mm. De diameter van de 
diagonalen zullen oak kleiner warden uitgevoerd met bijvoor
beeld buizen ~ 330 mm. 

De kolom wordt samengesteld uit drie profielen, zie figuur 
9.17. Er wordt aangenomen dat de profielen volledig samenwer
ken. De samenwerking wordt gerealiseerd door horizontale 
verbindingsstukken. De kolom verzorgt de stabiliteit in twee 
richtingen. Er wordt aangenomen dat, bij windbelasting in het 
vlak van het desbetreffende portaal, er slechts twee profielen 
zorgen voor de stabiliteit. De buisprofielen hebben een diame
ter van 406 mm en ze staan hart-op-hart 2 m. De berekening is 
weergegeven in bijlage 2.11.3. 
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·. ·~ langsportaal 
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Figuur 9.17 Vormgeving kolom 
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b. Dwarsportaal 

De totale windbelasting uit het zuidwesten op de stationskap 
zal door tien, evenwijdig geplaatste, portalen worden opgeno
rnen. 

(wind) 

H ' -----...: 

I 

l1 
6 

\ \/ 

31.6 

Figuur 9.18 Konstruktieschema dwarsportaal 

Het dwarsportaal heeft bovenaan twee inklernrningen en is aan de 
onderzijde scharnierend bevestigd. Het portaal warden belast 
door puntlasten uit het dak van de diagonaal en het tussen
spant, door het eigen gewicht en door windbelasting. De ligger 
heeft randstaven uitgevoerd als buizen ~ 406 mm. Voor de 
diagonalen kan worden gekozen: buis ~ 330 mm. De berekening is 
bijgevoegd in bijlage 2.12. De vorrngeving van de kolorn is 
weergeven in figuur 9.17. 

Het definitieve konstruktief ontwerp is in de onderstaande 
tekeningen uitgewerkt (zie tekeningenmap): 

■ Tekening 3: Overzicht kolommen; 
■ Tekening 4: Overzicht staalkonstruktie en 
■ Tekening 5: Doorsneden staalkonstruktie. 

De detaillering van het konstruktief ontwerp is hierbij niet 
verder uitgewerkt. Aangezien het dak niet onder de konstruktie 
is aangebracht zal het anderhoud aan de konstruktie tijdens 
het treinverkeer warden bemoeilijkt, daarom is het van belang 
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om daar tijdens de detaillering van de konstruktie rekening 
mee te houden. De detaillering valt buiten het kader van dit 
afstudeerprojekt. 

Het konstruktief ontwerp is ook vormgegeven in een maquette. 
Foto's van de maquette zijn weergegeven in figuur 9.19 en 
9.20. 

Figuur 9.19 Het definitieve konstruktieve ontwerp gezien 
vanuit bet zuidoosten 
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Fiquur 9.20 Het definitieve konstruktieve ontwerp qezien 
vanuit het zuiden 
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Bepaling belastingen 
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1 
stalcn Jigger stalcn Ii er 

TABEL II Representatieve veranderlijke belastingen bij 

verschillende overspanningen en vloerdikten 

voor een doorgaand vloersysteem over 3 

steunpunten. 

St:::tp-1 t t: I !CO I 110 I 120 I 130 I HO 150 I 160 I I I 
g ; 2.03 I 2.21 I 2.51 I 2.15 I 2.S9 3_23 I :u1 I I I 

0 2.CO I 9.~ I 10.14 11.95 I 1:i. 15 I 14.35 is.55 I 1s.15 I I I 
0 2.10 I e.74 I 9.e4 I 10.94 1;..05 I 13. 15 I 14.25 I 15.35 I I 
0 2.n I S.03 I S.05 10.t'o I l 1.07 12.og I 13.10 I 14. 12 I I 
0 2.30 I 7.1.0 8.34 I 9 2s I 10.21 I 11.15 I 12.0S I 13.02 I I 

2.40 I 6.e4 I 7.71 I e.s~ I 9.44 I 10.31 I 11.17 I 12.C-4 I I 
2.50 I 6.3-4 I 7.H I 7.95 I !1.75 ! S.55 I 10.36 I 11.15 ! I 
2.50 I 5.e3 I 6.63 I 7.39 I S.13 I s.e~ 1 9.52 10.31 I I 
2.70 I 5.,e I 6.17 I 6.S7 I 7.55 I 8.25 ! s.ss 9.65 I I 
2.!~ I 5.10 I 5.75 I &.4:i I 1.os I 7.70 I 6.35 9.00 I I 
2.SO I I 5.37 I 5.S! I 6.59 I 7. 19 I 1.eo S.'1 I I 
3.CO I I s.02 I 5.53 I 6.16 I 6.73 I 7.2S1 7.!15 I I 
3.10 I I 4.70 I 5.23 5.75 I 6.30 I 6.e3 7.36 I I 
3.2J I I I ,.so ~.40 I 5.SO I 6.40 6.90 I I 
3.30 I I I 4.50 5.07 I 5.5-4 I 8.01 6.4S I I 
3.40 I I I 4.32 -..76 I s.20 I 5.54 6.oe I I 
3.5~ I I I 4.05 4.47 I ,.s9 I 5.30 s 72 I I 
3.60 I I I ,.20 I 4 5; I 4.9S 5.3!1 I I 
3.70 I I I 3.95 I 4.32 I 4.69 5.C6 I I 
3.50 I I I 3.72 I 4.07 I 4.H 4.iS i I 
3.SO I I I I 3.e3 I 4.15 4.4! I 
4 co I I I 3.60 3.91 I 4.22 I 

2 4.10 I I 3.39 I 3.69 I 3.99 I 
2 4.20 I I 3.20 I 3.47 I 3.75 
2 -4.30 I I I :i.21 I 3.53 
2 4.40 I I I 3.oe I 3.32 
2 4.50 I I I 2.90 I 3.13 

--------+~\)e_~-¼~~=\,..c.~\_~\'-~O\J't.V~~""'b'Y"r'\f~ w\ :t&\ 
( u:i~\)At 

' c,-\/1"\ oc.\ ~;\t>VY!')()\\~, 
' ' -----+---~~n-.f-.....t Co~ s\ ~ c_\, .. r-t«"" i°'c:""\khl C, "'~\-t 

----~~=~•~\.._.._e..._~-----i,,____Y.....___,,,v.-'--'\--.J~\1'1---..Jt~).____ ____________ _ 
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Bijlage 2 

Ontwerpberekeningen 
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Bijlage 3 

Kolomlengten 
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Bijlage 4 

Knooppuntsberekeningen 

(NEN 6772) 
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KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 7 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 36.26984 
nr = O 
gr= 15.87301 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 241 kN 
N2:u;d = 263 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
6.3 mm 

0 kN 
8920 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

-1611 kN 
48 graden 

329.9 mm 
16 mm 

3104 kN 
43 graden 

240 N/mm2 
100 mm 

f * ( nr) = 
f (nr) = 

f(gamma:gr) = 

1 
1 

2.055674 

Nl = -1611 kN 
N2 = 3104 kN 

1428 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.1 
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KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 7 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

druk.diagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma 
nr 
gr 

= 
= 
= 

22.85 
0.992784 

10 

Eindresultaten: 

do 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 567 kN 
N2:u;d = 618 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
10 mm 

3346 kN 
14043 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

-1611 kN 
48 graden 

329.9 mm 
16 mm 

3104 kN 
43 graden 

240 N/mm2 
100 mm 

f"' (nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

1.002149 
1 

1.917351 

Nl = -1611 kN 
N2 = 3104 kN 

2266 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.2 
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KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 7 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 9.14 
nr = 0.410907 
gr= 4 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3212 kN 
N2:u;d = 3500 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
25 mm 

3346 kN 
33929 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

-1611 kN 
48 graden 

329.9 mm 
16 mm 

3104 kN 
43 graden 

240 N/mrn2 
100 mm 

f*(nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

1.072618 
1 

1.736568 

Nl = -1611 kN 
N2 = 3104 kN 

5666 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.3 
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KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 3 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 18.28 
nr = -0.88370 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 624 kN 
N2:u;d = 693 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
12.5 mm 

-3702 kN 
17455 mm2 

329.9 mm 
4 mm 

-465 kN 
53 graden 

329.9 mm 
4 mm 

179 kN 
46 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f"' (nr) = 
f (nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.500611 
0.500611 
2.897459 

Nl = -465 kN 
N2 = 179 kN 

2531 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.4 
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KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 28.5625 
nr = -0.83296 
gr= o 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 420 kN 
N2:u;d = 308 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
8 mm 

-2256 kN 
11285 mm2 

329.9 mm 
16 mm 

3104 kN 
47 graden 

329.9 mm 
4 mm 

13 kN 
86 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f*(nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.541962 
0.541962 
4.027176 

Nl = 3104 kN 
N2 = 13 kN 

1153 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.5 



108 

KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal 1: 

trekdiagonaal 2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 9 .14 
= -0.27704 nr 

gr= 0 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g 

Nl;u;d = 
N2:u;d = 

3321 kN 
2435 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

457 mm 
25 mm 

-2256 kN 
33929 mm2 

329.9 mm 
16 mm 

3104 kN 
47 graden 

329.9 mm 
4 mm 

13 kN 
86 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f * (nr) = 
f ( nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.893858 
0.893858 
1.977007 

Nl = 3104 kN 
N2 = 13 kN 

3603 kN (aannarne: dl=d2) 

Bijlage 4.6 



109 

KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 7 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 8.128 
nr = 0.384832 

. gr = O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 
N2:u;d = 

3480 kN 
3628 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
25 mm 

2709 kN 
29955 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

-1512 kN 
53 graden 

329.9 mm 
16 mm 

2817 kN 
50 graden 

235 N/mm2 
0 mm 

f"' ( nr) = 
f ( nr) = 

f(gamma:gr) = 

1.071020 
1 

1.877214 

Nl = -1512 kN 
N2 = 2817 kN 

4957 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.7 



110 

KONTROLE K-VERBINDING - Tussenspant - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 8.128 
nr = -0.26209 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3094 kN 
N2:u;d = 2509 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
25 mm 

-1845 kN 
29955 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

2817 kN 
54 graden 

329.9 mm 
4 mm 

13 kN 
86 graden 

235 N/mm2 
0 mm 

f"' (nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.900763 
0.900763 
1.877214 

Nl = 2817 kN 
N2 = 13 kN 

3528 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.8 



111 

KONTROLE K-VERBINDING - Langsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 10.16 
nr = -0.26175 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3663 kN 
N2:u;d = 2685 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
20 mm 

-2256 kN 
24278 mm2 

329.9 mm 
8 mm 

3104 kN 
47 graden 

329.9 mm 
4 mm 

13 kN 
86 graden 

355 N/mm2 
0 mm 

f * ( nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.900918 
0.900918 
2.077406 

Nl = 3104 kN 
N2 = 13 kN 

4264 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.9 



112 

KONTROLE K-VERBINDING - Langsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 12.7 
nr = -0.79495 
gr= O 

Eindresultaten: 

do 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3397 kN 
N2:u;d = 1274 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

508 mm 
20 mm 

-5850 kN 
30662 mm2 

406 mm 
25 mm 

6151 kN 
22 graden 

406 mm 
5 mm 

24 kN 
87 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f*(nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.571925 
0.571925 
2.328728 

Nl = 6151 kN 
N2 = 24 kN 

3542 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.10 



113 

KONTROLE K-VERBINDING - Langsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 7.055555 
nr = -0.45661 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 
N2:u;d = 

11712 kN 
4393 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

508 mm 
36 mm 

-5850 kN 
53382 mm2 

406 mm 
25 mm 

6151 kN 
22 graden 

406 mm 
5 mm 

24 kN 
87 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f* (nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.800466 
0.800466 
1.770687 

Nl = 
N2 = 

6151 kN 
24 kN 

6376 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.11 



114 

KONTROLE K-VERBINDING - Langsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 8.12 
nr = -0.49709 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 4692 kN 
N2:u;d = 2627 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406 mm 
25 mm 

-3570 kN 
29924 mm2 

406 mm 
16 mm 

4127 kN 
34 graden 

406 mm 
5 mm 

24 kN 
87 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f* (nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.776741 
0.776741 
1.876424 

Nl = 4127 kN 
N2 = 24 kN 

4428 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.12 



115 

KONTROLE K-VERBINDING - Langsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

trekdiagonaal_l: 

trekdiagonaal_2: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 10.15 
nr = -0.67945 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g 

Nl;u;d = 6212 kN 
N2:u;d = 2330 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406 mm 
20 mm 

-5850 kN 
24253 mm2 

406 mm 
25 mm 

6151 kN 
22 graden 

406 mm 
5 mm 

24 kN 
87 graden 

355 N/mm2 
0 mm 

f"'(nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.657664 
0.657664 
2.076421 

Nl = 6151 kN 
N2 = 24 kN 

5239 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.13 



116 

KONTROLE K-VERBINDING - Dwarsportaal - Knoop 1 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 8.128 
= -0.22464 nr 

gr= 0 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g 

Nl;u;d = 
N2:u;d = 

3100 kN 
3696 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
25 mm 

-1615 kN 
29955 mm2 

406.4 mm 
10 mm 

-2318 kN 
90 graden 

406.4 mm 
10 mm 

2717 kN 
57 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f * ( nr) = 
f (nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.917467 
0.917467 
1.877214 

Nl = -2318 kN 
N2 = 2717 kN 

4423 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.14 



117 

KONTROLE K-VERBINDING - Dwarsportaal - Knoop 3 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

= 6.773333 
= -0.73525 

gamma 
nr 
gr= 0 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3324 kN 
N2:u;d = 3324 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
30 mm 

-6260 kN 
35475 mm2 

406.4 mm 
12.5 mm 

-2969 kN 
57 graden 

406.4 mm 
12.5 mm 

42 kN 
57 graden 

240 N/mm2 
0 mm 

f*(nr) = 
f(nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.617240 
0.617240 
1.742416 

Nl = -2969 kN 
N2 = 42 kN 

6937 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.15 



118 

KONTROLE K-VERBINDING - Dwarsportaal - Knoop 3 

Invoergegevens: 

randstaaf: 

drukdiagonaal: 

trekdiagonaal: 

overige: 

Tussenresultaten: 

gamma= 8.128 
nr = -0.76593 
gr= O 

Eindresultaten: 

dO 
to 
NO 
AO 

dl 
tl 
Nl 

hoekl 

d2 
t2 
N2 

hoek2 

fy;O;d 
g = 

Nl;u;d = 3541 kN 
N2:u;d = 3541 kN 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 

= 

ponskontrole: Ni;u;pons = 

406.4 mm 
25 mm 

-8145 kN 
29955 mm2 

406.4 mm 
12.5 mm 

-3299 kN 
57 graden 

406.4 mm 
12.5 mm 

47 kN 
57 graden 

355 N/mm2 
0 mm 

f * (nr) = 
f (nr) = 

f(gamma:gr) = 

0.594220 
0.594220 
1.877214 

Nl = -3299 kN 
N2 = 47 kN 

8551 kN (aanname: dl=d2) 

Bijlage 4.16 
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