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Tot slot wil ik de allerbelangrijkste mensen bedanken: mijn ouders en Dirk, voor hun steun en 
vertrouwen, niet alleen de afgelopen twee jaar, maar tijdens heel mijn studie.  
 
 
Rinske de Waard 
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Samenvatting 

 
Het stationsgebied in Utrecht zal de komende jaren ingrijpend veranderen aan de hand van 
een Masterplan dat is ontwikkeld. Een onderdeel van dit plan is dat het Centraal Station 
wordt verbouwd tot een Openbaar Vervoer Terminal die 3 keer zoveel reizigers kan 
verwerken. Tevens wil het Masterplan de barrière slechten die door de spoorwegen wordt 
gevormd, maar dit lukt niet of nauwelijks. Om oost en west met elkaar te verbinden is een 
extra fietsers- en voetgangersverbinding nodig ten zuiden van de OV-Terminal.  
Wat deze locatie zo interessant maakt, is dat het één van de drukst bezochte plekken in ons 
land is. Utrecht is qua grootte de vierde stad, maar heeft door haar centrale ligging het 
grootste station. Er is geprobeerd om voor deze dynamische plek een tegenhanger te 
ontwerpen: een plek waar zowel bewoners van Utrecht als reizigers tot rust kunnen komen. 
De doelstelling luidt:  
“Het ontwerpen van een spoorwegoverbrugging t.b.v. fietsers en voetgangers in combinatie 
met een Bibliotheek en een Kunsthal, waarbij de functies elkaar ontmoeten en versterken.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In de beginfase was het nog onduidelijk of het 
afzonderlijke delen zouden worden of dat het 
een complex zou worden dat als een 
ensemble werkt. Het bleek interessanter om 
niet naast, maar over de sporen te bouwen. 
Hierbij kruisen de twee gebouwen elkaar en 
deze ontmoeting heeft een bepalende rol 
gespeeld in het ontwerpproces. Een logisch 
gevolg hiervan is dat de beide functies een 
gezamelijk grand-café/restaurant en 
auditorium krijgen. Dit zijn tevens 
publiekstrekkers op de brug, waar de fietsers 
en voetgangers langs komen.  
 

OV-Terminal 

Binnenstad 

Jaarbeursterrein 

A. Masterplangebied met de geplande verbindingen in rood en  
groen en mijn toevoeging aan het plan in blauw. 

B. Zowel de fietsers als voetgangers passeren 
het gedeelde grand-café/restaurant. 
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De brug verbindt oost (binnenstad) en west (Jaarbeursterrein en nieuwe woonwijken) met 
elkaar. Om een fijne en snelle verbinding te krijgen, hebben de fietsers en voetgangers 
gescheiden banen. De fietsersroute en de fietsenstalling liggen onder de Bibliotheek en 
langs het grand-café/restaurant. De voetgangersroute sluit aan op de OV-Terminal en gaat 
onder de Kunsthal door en langs de Bibliotheek. Voorbijgangers passeren het auditorium en 
grand-café/restaurant.  
 

 
 
 
 
De Bibliotheek overbrugt de sporen van oost naar west. Het gebouw maakt een bocht, 
doordat het de onderliggende fietsersroute volgt. Aan de Jaarbeurszijde (west) is de 
Bibliotheek 10 verdiepingen hoog. Het gebouw loopt af tot het uitkijkpunt aan de oostzijde. 
Hier ligt de leeszaal met uitzicht op de Domtoren en de Kunsthal. Het gebouw heeft een 
heldere routing met roltrappen onder het schuine dak en hellingbanen in de kopgevel. 
Hierdoor blijft de Bibliotheek ondanks zijn grootte toch overzichtelijk. Veel lees- en 
werkplekken met daglicht en uitzicht op de omgeving creëren een ontspannen sfeer.  
De constructie van de Bibliotheek kan ter plaatse van de sporen niet doorlopen tot de 
fundering. De kolommenstructuur wordt opgevangen door vakwerken ter plaatse van de 
brug. Deze verdiepingshoge vakwerken vormen een ‘tafelconstructie’ en zijn daarmee een 
overgang van de kolommen op maaiveldniveau (perrons) naar de kolommen van de 
Bibliotheek. Daar waar de perronafstand groter wordt, neemt dus ook de hoogte van het 
vakwerk toe. Tussen deze twee hoge vakwerken ontstaat een fantastische ruimte voor het 
grand-café/restaurant.  

 
 

C. Het ensemble van de brug, Bibliotheek en Kunsthal in het stationsgebied.  

Bibliotheek 

Kunst- 
   hal 

OV-Terminal 

D. Aanzicht van de Bibliotheek, waarin tevens de uitkraging van de Kunsthal te zien is.    



Afstudeerverslag  Rinske de Waard 

 V 

De Kunsthal is een langgerekt gebouw dat haaks op de Bibliotheek staat. De entree ligt op 
de voetgangersbrug, langs de route van de OV-Terminal naar het centrum van de stad. De 
Kunsthal heeft naast een plaatselijke ook een landelijke/regionale functie en steekt daarom 
een stukje in de OV-Terminal. Reizigers kunnen zo nieuwsgierig worden gemaakt naar de 
tentoonstellingen en bezoekers van de Kunsthal hebben een mooi uitzicht over de OV-
Terminal. De routing leidt verder door een dubbele gevel, steeds verder omhoog, naar de 
verschillende expositiezalen. In de bovenste twee zalen is een mooi panorama-uitzicht over 
de sporen. Dit gedeelte kraagt 24 meter uit over de Bibliotheek.  
Deze uitkraging is mogelijk doordat de constructie bestaat uit twee grote vakwerken in de 
gevel. De constructie kruipt als een soort slang vanaf het niveau van de brug omhoog tot de 
uitkraging over de Bibliotheek. Hier hebben de gevelvakwerken een hoogte van 17 meter.  
 
 

 
 
 
 
 
De doelstelling met daarin drie ontwerpopgaven heeft geleid tot een ontwerp waarin de twee 
gebouwen en de brug zich gezamelijk manifesteren in één ensemble. De Bibliotheek en 
Kunsthal zijn daarin herkenbaar als twee gebouwen met een eigen karakter, die echter niet 
zonder elkaar kunnen, omdat ze met elkaar vervlochten zijn en functies delen.  

E. Aanzicht van de Kunsthal, waarin tevens de leeszaal van de Bibliotheek onder de 
uitkraging van de Kunsthal te zien is.    
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1. INLEIDING 

 
 
Gecombineerd afstuderen 
 
Bouwkunde heeft mij altijd aangetrokken vanwege de combinatie van techniek en creativiteit. 
Voordat ik aan mijn studie begon had ik nog geen idee of ik voor Architectuur zou kiezen of 
voor één van de andere richtingen. Het werd Constructief Ontwerpen en dat bevalt nog 
steeds erg goed. Tijdens het tweede jaar van mijn studie merkte ik echter dat ik méér met 
mijn creativiteit wilde doen, maar niet minder met mijn constructieve en technische kant. Mijn 
interesse ligt juist in de combinatie van constructie en architectuur. Daarom heb ik de kans 
gegrepen om gecombineerd af te studeren. Helaas werden er bij beide richtingen andere 
eisen gesteld aan het projectwerk. Hierdoor heb ik geen project gedaan waarbij ik 
tegelijkertijd werd beoordeeld op de constructie en de architectuur. Wel heb ik van een 
afgerond architectuurproject later de constructie uitgewerkt. Dit voldeed echter niet aan mijn 
verwachtingen wat betreft gecombineerd afstuderen, namelijk om één ontwerp te maken 
waarbij er tegelijkertijd aan de architectuur en de constructie wordt gewerkt.  
Daarom wilde ik voor mijn afstudeerproject iets anders. Ik heb voor een ontwerpopdracht 
gekozen, waar voor zowel de constructie als de architectuur genoeg uitdagingen in zaten en 
waarbij die twee samen konden gaan.  
 
 
Aanleiding 
 
Tijdens mijn stage in Mexico-Stad raakte ik gefascineerd door de manier waarop in die stad 
chaos en rust vaak hand in hand gaan. De chaos van de stromen mensen en verkeer laat je 
achter je zodra je een woning of een openbaar gebouw in gaat. In eerste instantie dacht ik er 
dan ook aan om mijn afstudeeropdracht te situeren in Mexico-Stad, bijvoorbeeld bij een 
metrostation. Bij nader inzien leek het me toch beter om een locatie in Nederland te zoeken. 
Er waren hier ook genoeg plekken te vinden waar ik iets met deze ideeën kon doen.  
De stap van een metrostation in Mexico naar een stationsgebied in Nederland was snel 
gemaakt. Een half jaar voordat ik begon met afstuderen heb ik meegedaan aan een 
masterclass over het stationsgebied in Utrecht, georganiseerd door de toenmalige 
rijksbouwmeester prof. ir. Jo Coenen. Zowel het stationsgebied als de ontwikkelingen voor 
vernieuwingen in dat gebied spraken mij erg aan. Omdat ik binnen het kader van deze 
plannen veel mogelijkheden zag om zelf aan de slag te gaan, heb ik besloten om de 
masterclass als uitgangspunt te nemen voor mijn afstuderen. Door de masterclass kon ik 
helemaal in het gebied ‘duiken’ en het gaf mijn opdracht ook een zekere realiteitszin en 
actualiteit.  
Wat ik toen ontworpen heb kan gezien worden als voorstudie voor mijn afstudeerproject. Het 
plan was erg grootschalig en bovendien wat utopisch geworden. Ik heb het plan aangepast 
en verkleind, waardoor het een stuk realistischer is geworden.  
 
 
Problematiek en doelstelling 
 
De opdracht zoals ik die in de beginfase heb geformuleerd bestaat uit het ontwerpen van een 
spoorwegoverbrugging voor fietsers en voetgangers in combinatie met een Kunsthal en een 
Bibliotheek. Dit alles bevindt zich boven en/of langs de sporen bij Utrecht Centraal.  
 
Deze opdracht vloeit voort uit de vraag naar een oplossing voor drie gegevens, namelijk: 

• “De sporen vormen een barrière tussen oost en west, mede doordat er te weinig 
verbindingen zijn voor fietsers en voetgangers.” 
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• “De Centrale Bibliotheek wil uitbreiden met nieuwbouw in het stationsgebied.” 

• “Er is vraag naar een Kunsthal in het stationsgebied.” 
 
In eerste instantie zou er dus gedacht kunnen worden aan drie doelstellingen, namelijk het 
ontwerpen van een: 

• Brug voor fietsers en voetgangers 

• Openbare Bibliotheek 

• Kunsthal  
 
In de beginfase was ik erg benieuwd of het ook echt ‘drie dingen’ zouden worden of dat het 
een integraal geheel zou worden. Dit heb ik af laten hangen van mijn proces en wat daaruit 
voortvloeide. Op die manier is de volgende doelstelling ontstaan: 
 
“Het ontwerpen van een spoorwegoverbrugging t.b.v. fietsers en voetgangers in combinatie 
met een Bibliotheek en een Kunsthal, waarbij de functies elkaar ontmoeten en versterken.” 
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2. PROJECTDEFINITIE 

 
 
In dit hoofdstuk wordt het gebied en het Masterplan beschreven alvorens het project wordt 
gedefinieerd.1 
 

2.1 Stationsgebied Utrecht 

 
Utrecht is de vierde stad van Nederland en breidt met name naar het westen verder uit. Met 
de nieuwe westelijke wijk Leidsche Rijn krijgt Utrecht er nog eens 100.000 inwoners bij. In de 
oude binnenstad zijn er echter weinig mogelijkheden tot het noodzakelijke uitbreiden van de 
centrumvoorzieningen.  
Een ander probleem in Utrecht is dat het Centraal Station het drukste station van Nederland 
is. Het station is gebouwd om een reizigersstroom van 35 miljoen reizigers per jaar te 
verwerken. Nu is het station met ruim 50 miljoen reizigers al te klein, maar dit aantal zal de 
komende 20 jaar nog verdubbelen. Utrecht zal dan één van de zes HSL-stations in 
Nederland zijn. Daarom behoort Utrecht tot de Nieuwe Sleutelprojecten en is er extra 
subsidie van het rijk. 
Het is niet alleen nodig om de stationshal te vergroten, maar ook om te investeren in het 
stationsgebied. De gemeente Utrecht hecht belang aan een hoofdentree aan de westkant 
(Jaarbeurszijde) en een schoon en overzichtelijk stationsgebied. Ook wil ze de barrière 
tussen oost en west verminderen die door de spoordijk ontstaat.  
De gemeente wil nieuwe centrumfuncties in het stationsgebied onderbrengen. Op die manier 
kan het gebied de oude binnenstad zowel ontlasten als aanvullen. Samen met de binnenstad 
moet dit het nieuwe stadscentrum van Utrecht gaan vormen.  
 

 
 

 

                                                
1
 Delen van dit hoofdstuk zijn geschreven met behulp van de informatie op de internetsite van de gemeente  

Utrecht en de informatie die tijdens de masterclass (zie 2.3) is aangereikt. 

1. Een luchtfoto van het gebied laat zien hoe Utrecht in tweeën wordt gedeeld door de sporen.  

Lombok 

Oude centrum 

Hoog  
Catharijne 

Jaarbeurs 

Station 
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Zo'n tachtig procent van het gebied is in handen van marktpartijen. De drie belangrijkste zijn 
NS Vastgoed (namens de spoorwegen), Cório (eigenaar van winkelcentrum Hoog 
Catharijne) en Jaarbeurs Utrecht. 
De afgelopen vijftien jaar hebben de gemeente en deze marktpartijen gewerkt aan plan- en 
contractvorming voor herontwikkeling van het gebied. Daardoor is er in de afgelopen jaren 
niet meer wezenlijk geïnvesteerd in groot onderhoud. Het gebied ligt er verouderd bij en is op 
veel plekken verloederd en vervuild. Door ‘onbestemde plekken’, waar het vaak onduidelijk is 
of je er wel mag komen, voelen veel mensen zich niet prettig in het stationsgebied. Wel is er 
de afgelopen jaren hard gewerkt aan de veiligheid.2 
Het gebied zal in de toekomst niet alleen mooier, schoner en veiliger moeten worden, maar 
ook overzichtelijker. Winkelcentrum Hoog Catharijne wordt vaak gezien als doolhof, maar is 
in de praktijk wel de ‘hoofdingang’ van het station. De nieuwe stationshal zal duidelijke 
entrees krijgen en overzichtelijker zijn. 
Het is de bedoeling dat al deze problemen worden aangepakt in het Masterplan. 
 
 

 
 
 
 

                                                
2 In bijlage B zijn foto’s te zien van het huidige stationsgebied.  
 

2. Een kaart met de grens van het gebied waarvoor een Masterplan ontwikkeld is (blauw-witte lijn). 
(Bron: gemeente Utrecht.) 

RabobankRabobankRabobankRabobank    
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2.2 Masterplan 

 
Op 15 mei 2002 is er in Utrecht een referendum gehouden, waarbij de bewoners konden 
kiezen tussen Visie A en Visie 1. Een grote meerderheid koos voor Visie A: Stadshart 
Verruimd.3  
 
 
Visie A: Stadshart Verruimd 
 
Visie A lost de problemen op in een ruimere opzet, omdat gebouwen geplaatst worden aan 
twee nieuwe hoofdroutes.  
De eerste is de Centrumboulevard (onderste pijl in afbeelding 3) die loopt van het 
Merwedekanaal naar plein Vredenburg. Hier komen voornamelijk winkels, kantoren, horeca 
en entertainment. Het is een bovenstedelijke route met een commercieel karakter. Dit wil 
zeggen dat deze route niet alleen belang heeft voor Utrecht, maar ook voor de regio en het 
land, doordat onder meer Hoog Catharijne, Utrecht CS en de Jaarbeurs eraan liggen.  
De tweede hoofdroute is de Stadscorridor (bovenste pijl in afbeelding 3). Dit is een 
doorgaande stedelijke route, die de Uithof en Leidsche Rijn verbindt. De route is gericht op 
de Utrechter en is vooral bedoeld voor voetgangers en fietsers. De Stadscorridor heeft een 
publiek karakter, door aanliggende gebouwen als het Muziekpaleis Vredenburg, de 
Stadsschouwburg, het postkantoor en een zwembad. Het doorgaande autoverkeer gaat 
onder het Westplein door, fietsers en voetgangers gaan via een onderdoorgang onder het 
spoor door van Lombok naar Vredenburg.  
 
In de zomer van 2003 was het Masterplan af, een uitwerking van de gekozen visie met haar 
twee zones: de Centrumboulevard en de Stadscorridor. Het Masterplan geeft antwoord op 
de vraag wat waar komt, hoe hoog de bebouwing mag zijn e.d.4 
 

 

                                                
3 In bijlage A is een vergelijking tussen de beide visies te zien.  
4
 In bijlage A zijn meer kaarten en de verschillende deelontwerpen van het Masterplan te zien. 

3. De visiekaart met de twee hoofdroutes. (Bron: gemeente Utrecht.) 
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OV-Terminal Utrecht 
 
De nieuwe stationshal of Openbaar Vervoer Terminal is ontworpen door Benthem Crouwel. 
Bij het ontwerp zijn een aantal aspecten heel belangrijk geweest.  
De OV-Terminal: 

• is een integraal stationscomplex, waarbij binnen één gebouw de afhandeling en overstap 
wordt geregeld voor trein, tram en lokale, regionale en internationale bussen 

• gaat 100 miljoen reizigers per jaar verwerken 

• wordt één van de zes HSL-stations van Nederland 

• moet een hoofdentree aan de westzijde (Jaarbeurszijde) van het station krijgen 

• wordt een overzichtelijke hal met uitzicht op de sporen aan de zuidzijde, mede doordat 
de winkels in een lange strip langs de noordzijde van de hal komen. 

 
Tijdens de masterclass was de OV-Terminal in de fase van het Voorlopig Ontwerp. Er was al 
bekend dat de hal een zogenaamd ‘beheerst toegangssysteem’ zou krijgen, wat inhoudt dat 
je zonder vervoersbewijs niet binnenkomt. Er werd dus geen rekening gehouden met 
voetgangers die de sporen oversteken. Van dit Voorlopig Ontwerp ben ik uitgegaan bij mijn 
afstudeerproject.5 
 
 

 
 
 

 

                                                
5
 Inmiddels is dit probleem in het Definitief Ontwerp ‘opgelost’ met een passage aan de noordzijde van de OV-

Terminal. 

4 en 5. Sfeerbeelden van het interieur van de OV-Terminal. (Bron: gemeente Utrecht  en ProRail, 
illustratie: Benthem Crouwel Architecten.) 

6. De OV-Terminal vanuit het noorden gezien. (Bron: gemeente Utrecht  en ProRail, illustratie: 
Benthem Crouwel Architecten.) 
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2.3 De masterclass 

 
In het najaar van 2004 werd er een masterclass georganiseerd door het Atelier 
Rijksbouwmeester samen met de gemeente Utrecht.  
Er konden 30 studenten meedoen van de in totaal 60 aanmeldingen. Waarschijnlijk kwam 
iedereen op hetzelfde af als ik; de uitdaging van de interessante opdracht in combinatie met 
de mogelijkheid de betrokken partijen te ontmoeten. Niet alleen prof. ir. Jo Coenen was erbij 
(namens het Rijk), maar ook ir. Mels Crouwel (OV-Terminal), ir. Rob Steenhuis (toenmalige 
spoorbouwmeester) en ir. Rudy Uytenhaak (Rabobank). Daarnaast waren er ook 
stedenbouwkundigen bij en mensen van NS Vastgoed, van de Jaarbeurs, van Cório (de 
eigenaar van Hoog Catharijne) en van de gemeenteraad van Utrecht. 
 
De masterclass moest voornamelijk gaan over de kavel van de Generaal Knoopkazerne, een 
kantoorgebouw van 20.000 m2. Aanleiding was het feit dat de Rijksoverheid plannen 
ontwikkelt om op de kavel van de Generaal Knoopkazerne nieuwbouw te realiseren (90.000 
m2). De Knoopkazerne ligt aan de westzijde van de sporen, tussen het Beatrixgebouw en de 
Rabobank in (zie afbeelding 2). De kavel ligt op de rand van het Masterplan-gebied. Door de 
ligging kan het echter een cruciale rol spelen in het vormgeven van de toegang tot de nieuwe 
OV-Terminal. Wellicht kan het gebied ook bijdragen aan een betere verbinding met de 
binnenstad (met een onderdoorgang onder of een overbrugging over de sporen). Om nieuwe 
ideeën op te doen over dit gebied werd de masterclass georganiseerd. 
 
Het hoge tempo van de masterclass, de vele mensen die eraan meewerkten en het 
enthousiasme van de deelnemers maakten het wat mij betreft een unieke ervaring. Ik vind 
het stationsgebied ontzettend interessant, mede doordat er een groot gedeelte moet (en zal) 
veranderen. Al met al was de masterclass erg interessant, intensief en leerzaam. Hierdoor 
ben ik dan ook enthousiast geworden over het stationsgebied Utrecht als afstudeerlocatie.  
 
 

2.4 Opgaveformulering 

 
 
Afstudeerlocatie 
 
Al tijdens de masterclass heb ik besloten dat ik op deze locatie wil afstuderen. Het was een 
uitdaging om het Masterplan en de uitkomsten van de masterclass als uitgangspunt te 
nemen en hierop voort te bouwen.  
 
De locatie behoort ongetwijfeld tot de drukst bezochte dan wel meest gebruikte grond van 
Nederland. Dit heeft een grote rol gespeeld bij mijn keuze voor dit gebied om twee redenen. 
Ten eerste denk ik dat ik op deze plek iets kan met mijn ideeën wat betreft chaos/rust (zie: 
‘Aanleiding’ in Hoofdstuk 1). Ik wilde proberen om op een drukke, dynamische plek als het 
stationsgebied Utrecht een plek te ontwerpen waar je je kunt ontspannen. Ten tweede leent 
het gebied zich goed voor (het mogelijk toepassen van) intensief of meervoudig 
ruimtegebruik. Dit ontstaat veelal in binnenstedelijke gebieden doordat er de laatste jaren 
veel wordt ‘ingebreid’. Dit is een erg actueel en naar mijn mening interessant thema, waar ik 
me graag verder in wilde verdiepen tijdens mijn afstuderen.  
 
Ik ben uitgegaan van het Masterplan zoals dat was in februari 2005 en heb wijzigingen 
nadien niet meegenomen. Dit om te voorkomen dat ik voortdurend met veranderingen 
rekening moet houden en om te zorgen dat ik het geheel van het Masterplan (dat al 
behoorlijk groot is) kan blijven overzien. (Zie bijlage A.) 
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Het Masterplan dient als stedenbouwkundig uitgangspunt voor mijn afstudeeropdracht. Het 
vergt veel inbeeldingsvermogen om met dit gebied aan de slag te gaan, omdat hier bijna niks 
hetzelfde zal blijven. Een voordeel is echter dat het Masterplan houvast kan bieden. Er is 
veel informatie beschikbaar en ik heb alle binnen het gebied belanghebbende partijen 
ontmoet. Dit alles maakt dat ik er helemaal in kan ‘duiken’, dat mijn opdracht ook een zekere 
realiteitszin heeft en dat het heel erg actueel is.  
 
 
De sporen oversteken 
 
Utrecht heeft het grootste/drukste station van Nederland, terwijl Utrecht lang niet de grootste 
stad is. De sporen vormen een barrière in de stad en scheiden oost en west van elkaar. 
Daarom is één van de centrale thema’s in het Masterplan ‘verbinden’. Volgens het 
Masterplan wordt dit opgelost met een Stadscorridor en een Centrumboulevard.  
Een mooi streven lijkt mij zo, maar er worden een paar dingen over het hoofd gezien. Zo 
vormt de Stadscorridor rondom het station wel een goede onderdoorgang, maar geen mooie. 
Je moet onder het spoor door (door een lelijke, donkere, vieze tunnel) en loopt of fietst langs 
kale en onbestemde plekken zoals het Smakkelaarsveld en de nog onontwikkelde 
benedenverdieping van Hoog Catharijne.6 Dit zijn echter problemen die opgelost kunnen 
worden en meer te maken hebben met inrichting, onderhoud en veiligheid dan met het 
praktische gebruik. De Centrumboulevard kan echter voor een deel alleen gebruikt worden 
door voetgangers en dit lijkt mij een grote handicap. In Hoog Catharijne en het station kan je 
immers niet fietsen en ’s nachts is hier helemaal geen sprake van een Centrumboulevard, 
want dan zijn ze allebei gesloten. Een derde as, die ten zuiden van het station de sporen 
oversteekt, zou een mogelijke oplossing zijn. Aan de noordzijde zijn namelijk maar liefst drie 
tunnels, maar de eerste tunnel ten zuiden van het station ligt pas op ruim een kilometer 
afstand. Een goede en veilige verbinding voor voetgangers en fietsers is onontbeerlijk voor 
het verbinden van oost en west. En dat is immers wat men in het Masterplan wil: verbinden. 
Dit is ook nodig voor het ontwikkelen van de westzijde van de OV-Terminal en de stad.  

                                                
6
 Foto’s van het huidige stationsgebied zijn te zien in bijlage B. 

7. De visiekaart inclusief derde route. (Bron originele afbeelding: gemeente Utrecht.) 
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Bovendien woont straks 75% van de bewoners van Utrecht aan deze kant en zij moeten toch 
ook op meerdere plaatsen het spoor over kunnen steken richting het oosten waar het oude 
stadscentrum ligt. En de andere kwart van de bewoners moet juist makkelijk de nieuwe 
functies aan de westzijde kunnen bereiken, zoals de megabioscoop, het casino, etc.  
Dit bracht mij tijdens de masterclass op het idee om een fietsers- en voetgangersbrug te 
ontwerpen. De route is te zien in afbeelding 7.  
 
Ik verkies een brug boven een tunnel, omdat deze de OV-Terminal kan ontlasten. Er kan een 
snelle verbinding ontstaan tussen de brug en de OV-Terminal, omdat deze op gelijke hoogte 
liggen. Daarnaast is dit een mooiere en veiligere verbinding dan een tunnel, al valt hierover 
te discussiëren. Een brug laat je bovendien ervaren dat je de sporen oversteekt en laat je 
zien waar je naartoe gaat.  
 
 

 
 
 
Cultuur Centraal 
 
De brug zal niet alleen bestaan uit een oversteekplaats, maar ook culturele functies krijgen. 
Dit zijn twee openbare gebouwen: een Openbare Bibliotheek en een Kunsthal. De gebouwen 
hebben zowel een gunstige/centrale ligging in de stad als een goede bereikbaarheid door de 
nabijheid van de OV-Terminal. Bij de gebouwen zijn ook fietsenstallingen nodig. Het 
‘stationsbordje’ in afbeelding 8 laat zien dat de culturele functies belangrijk zijn, maar dat de 
brug ook een ontmoetingsplek en een snelle verbinding naar de OV-Terminal is.  
Een Openbare Bibliotheek en een Kunsthal passen niet alleen goed in het stationsgebied, 
maar ook bij mijn ideeën om temidden van de drukte van een grote stad een ‘rustige plek’ te 
ontwerpen, waar je op je gemak een boek kan lezen, een kunstwerk kan bekijken, kan 
ontspannen, elkaar kan ontmoeten, etc. Beide gebouwen zijn plaatsen waar ik erg graag 
kom en die voor mij ook een uitdaging vormen voor een ontwerp. De functie-eisen ten 
aanzien van die gebouwen veranderen de laatste tijd heel veel, wat ik een interessant aspect 
vind. 
 
Bibliotheken zijn aan verandering onderhevig en zullen in de toekomst nog meer veranderen. 
Hierbij wordt voornamelijk gedacht aan de afname van het gebruik van boeken en de 
toename van het gebruik van computers en internet. De bibliotheek wordt niet alleen maar 
gezien als een plek om boeken te lenen en lezen, maar om alle vormen van informatie te 
verkrijgen (multimediaal). Tegenwoordig wordt het ook steeds meer een ontmoetingsplek; zo 
krijgen steeds meer bibliotheken een restaurant(je). 
Toevallig zijn er ook plannen voor een nieuwe bibliotheek, mogelijk op het Smakkelaarsveld 
of het Westplein, omdat de huidige bibliotheek in het centrum in een oud en te klein pand is 
gevestigd. Er is ook onderzoek gedaan onder reizigers met de vraag: ‘Welk type 
horecagelegenheden, amusementsvoorzieningen en kunst & cultuurvoorzieningen wensen 
de huidige gebruikers van het Utrechtse stationsgebied voor de nieuw te realiseren ruimte 
voor deze voorzieningen in dit deel van het stadscentrum?’ Een kwart van de ondervraagde 
reizigers geeft aan dat zij een centrale bibliotheek vlakbij het station willen.  
 

8. Dit ‘stationsbordje’ geeft aan waar het in het project om gaat. (Bron pictogrammen: NS) 
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Wat me aanspreekt in het ontwerpen van een Kunsthal, is onder andere de mate van 
flexibiliteit die het gebouw moet aankunnen vanwege de wisselende tentoonstellingen. Een 
ander aspect is dat ook de Kunsthal en het museum veel veranderd zijn. Vroeger bestond 
bijvoorbeeld 90% van het vloeroppervlak uit tentoonstellingsruimtes, nu is dat nog maar 
50%. De andere helft wordt gebruikt voor een museumwinkel, restaurant, auditorium, etc.  
 
In afbeelding 9 is een schematische doorsnede van de brug met de openbare functies te 
zien. Dit is vertaald naar een driedimensionale weergave, die te zien is in afbeelding 10. 
Deze schets geeft aan hoe de gebouwen binnen het gebied zouden kunnen staan. De 
‘blokken’ en de brug moeten gelezen worden als uitgangspunt voor dit project, niet als vorm 
of als architectuur.  
 
 
Samenvattend bevat de opgave een aantal uitdagingen: 

• het Masterplan dient als stedenbouwkundig uitgangspunt 

• ik wil in het drukke, dynamische stationsgebied een plek ontwerpen waar je je kunt 
ontspannen 

• het gebied leent zich goed voor het toepassen van intensief of meervoudig ruimtegebruik 

• de brug is een verbinding tussen oost en west voor fietsers en voetgangers, maar ook 
een verbinding binnen de stad door de culturele functies (Bibliotheek en Kunsthal) die het 
krijgt 

• zowel Bibliotheken als Kunsthallen zijn aan verandering onderhevig en moeten een 
bepaalde mate van flexibiliteit hebben, wat een interessant aspect is 

• de relatie die de brug en de gebouwen met elkaar aangaan en met de OV-Terminal en 
de omgeving is een belangrijk aspect.  

 

9. De opdracht weergegeven in een schematische doorsnede. 
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10. De opdracht weergegeven in een driedimensionale ‘schematische’ schets.  

 



Afstudeerverslag  Rinske de Waard 

 12 



CULTUUR CENTRAAL  Een brug, Bibliotheek en Kunsthal in Utrecht 

 13 

3. ONTWIKKELING RUIMTELIJK ONTWERP 
 
 
In dit hoofdstuk wordt besproken wat de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn die 
hebben geleid tot de totstandkoming van het ruimtelijk ontwerp.  
 

3.1 Programma van eisen 

 
In eerste instantie ben ik uitgegaan van twee gebouwen van ongeveer 7000 m2 
(vergelijkbaar met de Centrale Bibliotheek in Eindhoven en de Kunsthal Rotterdam).  
Ik heb een variantenonderzoek gedaan, waarvan de uitkomsten in bijlage C worden 
toegelicht aan de hand van tekst en foto’s.  
 
Tijdens het uitvoeren van het variantenonderzoek werden er een aantal dingen duidelijk. Ik 
heb besloten om dit mee te nemen in mijn verdere ontwerp: 

• de gebruikers van de brug (fietsers en voetgangers) krijgen gescheiden banen 

• de voorbijgangers krijgen ‘iets’ mee van de Bibliotheek en/of Kunsthal, bijvoorbeeld door 
publiekstrekkers zoals een grand-café/restaurant of een auditorium 

• het is veel interessanter om boven de sporen te bouwen in plaats van ernaast. 
 
Het programma van eisen (PVE) is veranderd tijdens het maken van de varianten. Het bleek 
dat de Openbare Bibliotheek Utrecht al plannen had voor nieuwbouw in het stationsgebied.7 
Deze Bibliotheek moet echter veel groter worden dan de 7000 m2 waar ik vanuit was 
gegaan, namelijk 21.000 m2. Ik heb ervoor gekozen om mijn ontwerp te laten voldoen aan dit 
PVE. Dit heeft wel consequenties voor mijn ontwerp. De tot dan toe gemaakte varianten zijn 
veel te klein en zo’n groot gebouw zal niet of nauwelijks naast de sporen passen. Bovendien 
heeft het tot gevolg dat de Bibliotheek 3 keer zo groot wordt als de Kunsthal, wat de 
verhouding tussen de twee gebouwen verandert, waar in het ontwerp rekening mee 
gehouden moet worden.  
 
 
PVE Bibliotheek 
 
Het PVE van de Openbare Bibliotheek is overgenomen uit de publicatie ‘Een droom van een 
bibliotheek’ .7 Dit is het PVE voor de nieuwbouw. De nieuwe Bibliotheek combineert 
onderdelen van de Gemeentebibliotheek die nu over vier gebouwen verdeeld zijn. Er worden 
1,25 miljoen bezoekers per jaar verwacht.  
 
Het ruimtelijk PVE van de Bibliotheek is:  

• Publieksruimten bibliotheek:      9250 m2 

• Kunstuitleen:         950 m2 

• Grand-café, leeszaal en theater:    1150 m2 

• Kantoor- en werkruimtes personeel:    2650 m2 

• Technische ruimtes en magazijnen:    1000 m2 + 
     15000 m2 
 
Het totale netto vloeroppervlak is 15.000 m2, wat overeenkomt met ongeveer 21.000 m2 
bruto vloeroppervlak.  
 

                                                
7
 De Gemeentebibliotheek Utrecht heeft in 2004 een boekje gepubliceerd: ‘Een droom van een bibliotheek’ . 
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In het nieuwe gebouw komen: 

• 930 zitplaatsen 

• 460 computers 

• 1300 kranten en tijdschriftabonnementen 

• 365.000 boeken 

• 150.000 cd’s, dvd’s, cd-rom’s en video’s 

• 10.500 kunstwerken 

• heel veel andere media zoals bladmuziek, online databanken, etc. 
 
Uit de publicatie ‘Een droom van een bibliotheek’ komen de volgende eisen die de 
Bibliotheek stelt aan een aantal specifieke ruimtes: 

• Het grand-café bevindt zich op de begane grond en heeft een buitenterras. Het is een 
ontmoetingsplek.  

• De leeszaal bevindt zich op de eerste verdieping en is ‘de huiskamer van de stad’. De 
openingstijden zijn langer dan die van de Bibliotheek, waardoor het bijvoorbeeld tot ’s 
avonds laat bezocht kan worden. Er zijn veel zitplaatsen waar je op je gemak een krant, 
tijdschrift of boek kunt lezen. De leeszaal biedt uitzicht op de omgeving.  

• De volwassenafdeling is onderverdeeld en ingericht naar verschillende functies en 
sferen. De romanafdeling bevindt zich op dezelfde verdieping als de leeszaal.  

• De kinderafdeling is ingericht op peuters en kleuters, met veel ruimte om te zitten en voor 
te lezen. Daarnaast is er nog een jeugdafdeling en een tienercenter.  

• Er is een stadsstudiehuis waar het stil is en er zijn kleine en grote vergader-, studie- en 
werkruimten.  

• Het bibliotheektheater/auditorium biedt ruimte voor het organiseren van lezingen en 
activiteiten door zowel de Bibliotheek als de kunstuitleen.  

• De kunstuitleen heeft een eigen ruimte en exposeert zowel in het gebouw als op het 
dakterras. De collectie over kunst en cultuur bevindt zich vlakbij de kunstuitleen. 

• De muziekafdeling bevindt zich ook in de ‘cultuurhoek’. Hier is niet alleen alles rondom 
muziek te vinden, maar er zijn ook oefenruimtes en een bescheiden podium.  

 
 
PVE Kunsthal 
 
De Kunsthal wordt van vergelijkbare omvang als die in Rotterdam. Er worden tussen de 
100.000 en 200.000 bezoekers per jaar verwacht.  
Het ruimtelijk PVE van de Kunsthal is (in bruto vloeroppervlak): 

• Hal 1:     1200 m2 

• Hal 2:     1000 m2 

• Hal 3:       500 m2 

• Fotogalerij:      100 m2 

• Designgalerij:      250 m2 

• Restaurant:      900 m2 

• Auditorium         400 m2 

• Winkel en garderobes:       400 m2 

• Kantoor- en werkruimtes personeel: 1250 m2 + 
      6000 m2  

 
De Kunsthal stelt eisen aan een aantal specifieke ruimtes. Deze eisen heb ik geformuleerd 
naar aanleiding van een gesprek met een medewerker van de Kunsthal Rotterdam: 

• Het restaurant bevindt zich op de begane grond en heeft een buitenterras. Het is een 
ontmoetingsplek en voor iedereen openbaar.  

• Het auditorium biedt ruimte voor het houden van lezingen, workshops e.d. Het is een 
afgescheiden ruimte, zodat het ook gebruikt kan worden als de Kunsthal open is.  
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• De entree en de winkel bevinden zich op het niveau van de brug. De winkel is ook open 
voor mensen die de Kunsthal niet bezoeken.  

• In de 3 grootste expositieruimtes is plaats voor eventuele grote en hoge kunstwerken. De 
zalen hebben veel verschillende inrichtingsmogelijkheden en een hoog plafond.  

• De ruimtes voor design- en foto-exposities hoeven minder inrichtingsmogelijkheden te 
hebben, omdat zowel de exposities als de meeste kunstwerken zelf kleinschaliger zijn. 
De kunst wordt in een galerij tentoongesteld en nodigt uit tot langslopen.  

 
 

3.2 Situationele randvoorwaarden 

 
Uit de situatie volgen een aantal randvoorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen.  
Deze randvoorwaarden hebben betrekking op: 

• de constructiemogelijkheden 

• de routing voor fietsers 

• de routing voor voetgangers 
 
 

 

11. Constructiemogelijkheden op de perrons (grijs) en tussen de sporen (blauw). Schaal 1:2000.  

 

oostzijde 

westzijde 
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3.2.1 Constructiemogelijkheden 
 
De keuze om boven de sporen te bouwen in plaats van ernaast, beperkt de mogelijkheden 
voor de constructie. Ik heb een plattegrond gemaakt die als onderlegger dient bij het bepalen 
van de plaats van eventuele constructieonderdelen op de perrons en tussen de sporen, zie 
afbeelding 11. 
 
De plattegrond is gemaakt met behulp van 
gegevens van ProRail. Bij perrons waarlangs 
met meer dan 60 km/u wordt gereden, 
moeten de perronranden obstakelvrij 
gehouden worden tot 1,5 meter vanaf de 
rand. Bij plaatsing van de kolommen tussen 
de sporen moet rekening gehouden worden 
met het PVR (Profiel van Vrije Ruimte), zie 
afbeelding 12. 
 
In de plattegrond van afbeelding 11 is ook te 
zien dat er aan de westzijde meer plaats is 
om te bouwen dan aan de oostzijde. Wat ook 
opvalt, is dat de perrons (en daarmee de 
constructiemogelijkheden) aan de oostzijde 
redelijk evenwijdig aan elkaar lopen, maar dat 
de perrons aan de westzijde steeds verder 
afbuigen. Om deze reden ligt een ‘standaard’ 
kolommenstructuur (met een regelmatig  
stramien) niet voor de hand.  
 
Tevens moet er bij de constructie rekening gehouden worden met trillingen ten gevolge van 
het treinverkeer. Hier wordt dieper op ingegaan in hoofdstuk 5.  
 
 
3.2.2 Fietsers 
 
Een belangrijke voorwaarde is dat fietsers en voetgangers gescheiden van elkaar zijn.  
Voor fietsers moet de brug de aansluiting maken tussen de Catharijnesingel aan de oostzijde 
en de Croeselaan aan de westzijde (zie afbeelding 13). Omdat de brug boven de 
bovenleiding komt te liggen, moeten de fietsers 7 meter omhoog (en weer omlaag). Het is 
van belang dat de fietsers niet onnodig hoog of steil hoeven te ‘klimmen’. Daarom moet de 
brug aan beide kanten zo lang mogelijk gemaakt worden, zodat het hellingspercentage zo 
laag mogelijk is. Het maximale hellingspercentage is 6%, indien dit mogelijk is, is een kleiner 
percentage gewenst. 
Een andere voorwaarde voor de fietsers is dat er een grote fietsenstalling moet komen. Deze 
zal grotendeels gebruikt worden door bibliotheekbezoekers, maar moet ook goed bereikbaar 
zijn vanaf de Kunsthal en de OV-Terminal. 
 
 
3.2.3 Voetgangers 
 
De brug zal gebruikt worden om de sporen over te steken. Daarom moet de brug aansluiting 
maken met het Stationsplein/de Laan van Puttenburg aan de oostzijde en de Mineurslaan 
aan de westzijde (zie afbeelding 13).  
De brug moet op het meest centrale deel aansluiten op de OV-Terminal. Dit is de meest 
centrale ligging voor alle reizigers en bovendien valt deze plek goed op, doordat het 

12. Profiel van Vrije Ruimte (Bron: ProRail) 
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golvende dak hier het hoogst is. De brug sluit tevens aan op de busstations aan beide 
kanten van de sporen.  
Een andere voorwaarde is dat de brug een snelle verbinding vormt met de stad, in het 
bijzonder met het oude centrum. De route is een leuker alternatief voor de verbinding door 
Hoog Catharijne heen. Voorwaarde is dat langs de route al iets te zien is van wat er te 
beleven valt in de Kunsthal. Het leidt langs de entree van zowel de Kunsthal als de 
Bibliotheek.  
 
 

 
 
 
 
 
Samenvattend zijn de situationele randvoorwaarden: 

• door de sporen zijn er beperkende constructiemogelijkheden 

• de fietsers en voetgangers krijgen gescheiden banen 

• de brug sluit zowel voor fietsers als voetgangers aan op de omliggende straten  

• de brug sluit centraal aan op de OV-Terminal 
 

13. In deze plattegrond is de fietsersroute aangegeven met een blauwe en de voetgangersroute 
met een groene pijl.  (Bron originele afbeelding: Project Ontwikkeling Stationsgebied) 
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3.3 Uitgangspunten 
 
 
3.3.1 Conceptuele uitgangspunten 
 
 
Bruggebouwen 
 
Door een aantal massastudies en modellen te maken die de sporen overbruggen, ontstond 
een variant waar ik verder mee wilde gegaan. Deze variant is te zien in afbeelding 14 en 15.  
 
 

  
 
 
 
In deze variant zijn al een aantal dingen te zien die belangrijk zijn voor het ontwerpproces. 
Deze uitgangspunten zijn meegenomen in het ruimtelijk ontwerp: 

• de Bibliotheek maakt (letterlijk) de verbinding van oost naar west – van de binnenstad 
naar de woonwijken (waar 75% van Utrecht woont) 

• de Bibliotheek loopt op richting de Jaarbeurszijde: daar waar geen treinen rijden zijn 
meer constructiemogelijkheden en is het gebouw het hoogst 

• de Kunsthal maakt de verbinding van de OV-Terminal naar het centrum 

• de gebouwen kruisen/ontmoeten elkaar 

• de loop- en fietsroutes liggen onder de gebouwen 
 
 
Ontmoeting Bibliotheek en Kunsthal 
 
De Bibliotheek en Kunsthal ‘ontmoeten’ elkaar op één punt. De Kunsthal gaat daar over de 
Bibliotheek heen (of de Bibliotheek gaat onder de Kunsthal door). Dit aspect is vanaf het 
begin belangrijk geweest in het ontwerp.  
In afbeelding 16 is een maquette te zien die na de massastudies is gemaakt. Deze foto laat 
vanaf het perronniveau zien hoe de brug, Bibliotheek en Kunsthal elkaar ontmoeten en over 
en langs elkaar heen gaan. Er ontstaat een geweldig lijnenspel en een samenhang tussen 
de afzonderlijke delen.   
  
 

14 en 15. Foto’s van het model, waarbij de gebouwen de sporen overbruggen.  
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Het was al snel duidelijk dat dit punt speciale aandacht nodig had én veel interessante 
mogelijkheden in zich had. Daarom is er onderzoek gedaan naar hoe de ontmoeting van de 
Kunsthal en de Bibliotheek vorm zou (moeten) krijgen. Daarbij zijn er een aantal interessante 
ruimtes in of rondom de ontmoeting gelegen, zoals twee auditoria en de leeszaal. In de 
schetsen zijn deze ruimtes gekleurd (geel voor het auditorium en rood voor de leeszaal). 
 
Er is een drietal varianten bedacht:  
 
1) De Bibliotheek buigt af om plaats te 

maken voor de Kunsthal die eroverheen 
gaat. Tussen de twee volumes bevinden 
zich de openbare ruimtes. Een groot 
nadeel aan deze variant is de 
zichtbaarheid én bereikbaarheid van 
buitenaf (voor de fietsers en 
voetgangers) van de openbare functies. 
Op deze manier kunnen ze niet echt 
een publiekstrekker zijn.  
(zie afbeelding 17) 

 
2) De Kunsthal zakt en kruist de Bibliotheek.  

De kruising kan een ‘spectaculair’ 
knooppunt worden met een grote entree 
en plaats voor auditoria en de leeszaal. 
De zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn al 
een stuk beter dan bij variant 1, maar de 
functies zitten te geconcentreerd. Dit 
maakt dat het gebouw in de kruising 
interessant zou kunnen zijn, maar daar 
buiten veel minder. Een ander nadeel is 
dat de ‘ingezakte’ Kunsthal in het niet valt  
bij de grote Bibliotheek. Dit komt niet  
overeen met het beeld en de ruimtelijke  
ervaring die ik wil bereiken. 
(zie afbeelding 18) 

16. Foto van een maquette waarbij de ‘ontmoeting’, in een vroeg  
stadium van het ontwerpproces, al onderdeel is. 

 

17. Schets van variant 1.  

 

18. Schets van variant 2.  
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3) De Kunsthal gaat over de Bibliotheek 
heen en rondom (i.p.v. in) het 
knooppunt ontstaan interessante 
plekken. De leeszaal (rood) bevindt 
zich in het uitkijkpunt en het dakterras 
van de kunstuitleen (groen) ligt op het 
hoogste punt van de Bibliotheek. Er is 
ook al getracht om een groter deel van 
de functies zichtbaar te maken vanaf 
het loop- en fietsniveau. Deze variant 
is verder uitgewerkt en aangepast.  
(zie afbeelding 19) 

 
De drie varianten hebben voor de Kunsthal en de Bibliotheek een apart auditorium en 
restaurant. Eigenlijk is dit heel onlogisch, want deze functies lenen zich juist erg goed om te 
zorgen dat er écht sprake is van een ontmoeting. Daarom krijgen de beide gebouwen één 
gezamenlijk auditorium dat ze zelfs nog kunnen verhuren wanneer het leeg staat. Ook het 
restaurant van de Kunsthal en grand-café van de Bibliotheek kunnen samengaan. Er 
ontstaat één grand-café/restaurant dat langere openingstijden kan hebben en voor iedereen 
toegankelijk is. Hierdoor zal er een gemengd publiek komen van kunsthal- en 
bibliotheekbezoekers tot treinreizigers en toevallige voorbijgangers.  
 
Er ontstaan niet alleen interessante plekken op het niveau van de fietsers- en 
voetgangersbrug, maar ook hoger. Op gelijke hoogte met de leeszaal van de Bibliotheek 
bevindt zich een expositieruimte van de Kunsthal. Bezoekers van het ene gebouw zullen 
daardoor altijd meekrijgen wat er zich afspeelt in het andere gebouw. Dit wordt verder 
toegelicht in hoofdstuk 4.  
 
Samenvattend zijn de conceptuele uitgangspunten wat betreft de ontmoeting: 

• de Kunsthal gaat over de Bibliotheek heen (of: de Bibliotheek moet omlaag afbuigen en 
de Kunsthal omhoog afbuigen) 

• de openbare ruimtes zijn niet in maar rondom de ontmoeting gelegen 

• de fietsers en voetgangers komen bij het passeren in aanraking met de openbare ruimtes 

• het auditorium wordt gedeeld 

• het grand-café/restaurant wordt gedeeld 

• vanuit de Bibliotheek is de Kunsthal te zien en omgekeerd.  
 
 
Bibliotheek 
 
Structuur 
 
Bij het ontwerpen van de Bibliotheek heb ik dit in eerste instantie losgekoppeld van de 
situatie. Stel dat alles mogelijk is, hoe zie ik dan een ideale Bibliotheek met een grootte van 
in dit geval 21.000 m2? Wil ik een platte pannenkoek of juist een toren ontwerpen? In het 
geval van een Bibliotheek vind ik geen van beiden ideaal. Een laag gebouw zou ervoor 
zorgen dat je snel het overzicht verliest, terwijl een hoge toren juist weer te gefragmenteerd 
is. Er is dan ook iets uit gekomen dat tussen deze twee uitersten in ligt.  
De structuur hangt samen met de opbouw van de constructie (wat wordt besproken in 3.3.2. 
Constructieve uitgangspunten). Dit is geen vereiste geweest tijdens het ontwerpen, maar een 
bewuste keuze. Op deze manier wordt de indeling van de Bibliotheek en de samenhang 
tussen de verschillende delen en verdiepingen logisch en ook herkenbaar binnen in de 
Bibliotheek. De structuur is verdeeld in 3 delen: het hoge, aflopende en lage deel. Dit is te 
zien in afbeelding 20.  

19. Schets van variant 3.  
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Bezoekers komen binnen in het ‘lage deel’, waar onderin het grand-café/restaurant ligt. Dit 
deel is lang en smal en herbergt de leeszaal, die bereikt wordt via een roltrap of één van de 
hellingbanen vanaf de entree.  
Het ‘aflopende deel’ bestaat volledig uit publieksruimten. Hier bevinden zich de verschillende 
afdelingen. De verdieping boven de entree is het grootst en hier is dan ook de 
romanafdeling, welke het drukst wordt bezocht. Verder naar boven toe worden de afdelingen 
steeds kleiner. De verdiepingsvloeren hebben steeds eenzelfde indeling, over de breedte 
van 30 meter is de vloer verdeeld in breedtes van 3-9-6-9-3 meter. Het midden wordt 
gebruikt als looppad en voor balies en andere informatievoorzieningen (bijvoorbeeld statafels 
met computers). Aan weerszijden staan de boekenkasten en langs de gevel zijn zitplaatsen 
om rustig te lezen.  
In het ‘hoge deel’ zijn de werkruimtes voor het personeel en de bezoekers. In de kop van het 
gebouw zitten een aantal bijzondere functies op split level niveau. Daarbij kan gedacht 
worden aan de Jeugdafdeling, het Tienercenter, het Stadsstudiehuis, vergaderruimtes, een 
muziekpodium en een VIP-ruimte (helemaal bovenin). De Kunstuitleen bevindt zich op de 
bovenste verdieping en maakt tevens gebruik van het dakterras om beelden tentoon te 
stellen.  
 
Verbinding 
 
De Bibliotheek en de brug eronder verbinden het oude centrum met de nieuwe 
centrumfuncties aan de westzijde en de nieuwe woonwijken. Ze nemen de barrière van de 
sporen (plaatselijk) weg, voornamelijk voor de fietsers. De gebruikers van zowel de 
fietsersbrug als de Bibliotheek zullen voornamelijk bewoners uit Utrecht en omgeving zijn. Er 
ontstaan nieuwe mogelijkheden door de goede bereikbaarheid van de Bibliotheek per fiets 
en door de fietsenstallingen op de brug. Daarbij kan gedacht worden aan een bezoek aan de 
Bibliotheek voor of na een treinreis, een bezoek aan het centrum, etc.  
De verbinding van oost naar west die de Bibliotheek maakt is ook af te lezen aan de vorm 
van het gebouw. De twee straten aan weerszijden van de sporen die de brug met elkaar 
moet verbinden zijn beide recht, maar liggen niet recht tegenover elkaar. De Bibliotheek en 
de brug maken een kromming om zo de twee straten met elkaar te verbinden (zie afbeelding 
13). 
 
 
 

20. De opbouw van de Bibliotheek. 

Hoge deel Aflopende deel Lage deel 
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Uitzicht 
 
Voor zowel Utrechtenaren als bezoekers van de stad is de Domtoren een herkenningspunt. 
Daarom is dit mooie uitzicht te zien vanuit de leeszaal van de Bibliotheek, die door zowel de 
bewoners als de bezoekers van Utrecht gebruikt zal worden. Bij de brug speelt het ‘zien 
waar je naartoe gaat’ een belangrijke rol en ook hier is de Domtoren te zien.  
Aan de westzijde krijgt het uitzicht ook een belangrijke functie, alleen hier is het niet 
gefocusseerd op één punt. Gebruikers van de Bibliotheek kunnen langs hellingbanen 
omhoog en omlaag lopen en ondertussen het stationsgebied en het Jaarbeursterrein zien. 
Het is niet alleen een panorama-uitzicht, maar biedt meteen een overzicht over de stad 
wanneer men zich op een hoog gelegen punt bevindt. Vanaf het dakterras van de 
Kunstuitleen is er een panoramisch uitzicht over de hele omgeving, mede doordat er vanaf 
dat punt nét over een aantal gebouwen in de omgeving heen gekeken kan worden.  
 
Ontmoeting 
 
Omdat het grand-café/restaurant als publiekstrekker moet dienen, is het belangrijk dat deze 
zowel langs de fietsers- als voetgangersroute ligt. Tevens moet het voor zowel de 
bibliotheek- als de kunsthalbezoekers op een centrale plaats liggen.  
De hoge ruimte onder de leeszaal van de Bibliotheek (in het lage deel) voldoet aan al deze 
eisen. De ruimte is hier ook uitermate geschikt voor, omdat deze langwerpig is. Hierdoor kan 
er gemakkelijk een gedeelte worden afgeschermd wanneer het heel rustig is of wanneer er 
een besloten bijeenkomst is (bijvoorbeeld een borrel bij een opening of lezing).  
 
 
Samenvattend zijn de conceptuele uitgangspunten voor de Bibliotheek: 

• de structuur hangt samen met de constructie en heeft een duidelijke opbouw, wat zorgt 
voor helderheid binnen het gebouw 

• het gebouw verbindt oost en west met elkaar 

• herkenningspunten spelen een rol in het ontwerp, zo biedt de leeszaal uitzicht op de 
Domtoren en de hellingbanen in de kopgevel overzicht over het stationsgebied 

• het grand-café/restaurant dient als publiekstrekker op de brug en bevindt zich onder in de 
Bibliotheek. 

 
 
Kunsthal 
 
Structuur 
 
Bij het ontwerpen van de Kunsthal heb ik dezelfde werkwijze gehanteerd als bij de 
Bibliotheek. De indeling van een naar mijn mening ‘ideale’ Kunsthal ligt iets ingewikkelder. 
Een laag gebouw kan heel geschikt zijn (bijvoorbeeld De Pont in Tilburg), maar ook een 
gebouw waarin je over meerdere verdiepingen kan ronddwalen en dat zichzelf niet meteen 
prijsgeeft vind ik interessant (bijvoorbeeld het Van Goghmuseum in Amsterdam). Ik heb 
gekozen voor verdiepingbouw, mede doordat de verschillende tentoonstellingen in de 
Kunsthal om verschillende soorten zalen vragen en door de ‘beperkingen’ ten gevolge van 
de situatie.  
De Kunsthal is langgerekt om twee redenen. Ten eerste is het gebouw verbonden met zowel 
de OV-Terminal als de Bibliotheek. De Kunsthal kraagt uit over de Bibliotheek, waardoor het 
gebouw een soort monumentaliteit krijgt ten opzichte van de drie keer zo grote Bibliotheek. 
Ten tweede ontstaat er op deze manier een geweldige ‘route architecturale’ die door de 
verschillende expositieruimtes steeds verder omhoog leidt naar de climax van het geweldige 
uitzichtpunt.  
De entree van de Kunsthal ligt op het niveau van de brug. Bezoekers lopen langs de 
garderobes en de winkel naar de trap omhoog. Hier belanden ze in de designgalerij die 
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uitkraagt in de stationshal en erover uitkijkt. Hierna leidt de route terug in de andere richting, 
via de fotogalerij en een trap die uitkijkt op het auditorium, naar de eerste expositiezaal. 
Deze ligt op dezelfde hoogte als de leeszaal van de Bibliotheek en kijkt erop uit. De grote en 
hoger gelegen expositiezalen zijn te bereiken via trappen die in de dubbele gevel liggen.  
 
Verbinding 
 
De brug, Bibliotheek en Kunsthal worden verbonden met de OV-Terminal, doordat de 
Kunsthal een stukje naar binnen steekt in de stationshal. Hier vormt de brug een verbinding 
voor de reizigers richting de Kunsthal, Bibliotheek en het oude centrum. De verbinding heeft 
nog een andere functie, namelijk om reizigers nieuwsgierig te maken naar de Kunsthal.  
 
Uitzicht 
 
Zoals de Bibliotheek is georiënteerd op de oost-west-richting, zo is de Kunsthal georiënteerd 
op de noord-zuid-richting. Daar waar de Kunsthal een stukje in de OV-Terminal steekt 
bevindt zich een expositiezaal. Deze heeft niet alleen als functie om reizigers iets te laten 
zien van de Kunsthal, maar ook om de kunsthalbezoekers een fantastisch uitzicht te geven 
over de nieuwe stationshal vanaf een hoogte van 4,5 meter. Aan het andere uiteinde van de 
Kunsthal is een groot raam dat richting het zuiden uitkijkt. Vanuit de expositiezalen zullen de 
bezoekers eerst in de verte over de sporen kijken. Naarmate ze dichter bij het raam komen, 
zullen ze ook meer van de omgeving zien, waaronder het mooie bakstenen gebouw ‘De 
Inktpot’. Het raam biedt een fantastisch uitzicht over de wirwar van sporen en wissels wat 
wordt versterkt doordat het schuin naar beneden overhelt.  
 
Ontmoeting 
 
Het auditorium is geen publiekstrekker voor de fietsers, maar kan dit wel zijn voor de 
langzamere voorbijgangers. Daarom is het auditorium gelegen op een drukke plek voor 
voetgangers. Het ligt in de Kunsthal, tegenover de entree daarvan. De trap langs het 
auditorium vormt één van de entrees naar de Bibliotheek, die vooral gebruikt zal worden 
door reizigers. Tot slot zullen voetgangers van het station richting de stad onder het 
auditorium doorlopen, want hier buigt de route af.  
 
 
Samenvattend zijn de conceptuele uitgangspunten voor de Kunsthal: 

• het gebouw is flexibel indeelbaar 

• de Kunsthal en de onderliggende brug verbinden de OV-Terminal en de binnenstad met 
elkaar 

• het gebouw biedt uitzicht op de OV-Terminal aan het ene uiteinde en over de sporen aan 
het andere uiteinde 

• het auditorium dient als publiekstrekker voor de voetgangers op de brug en bevindt zich 
onder in de Kunsthal. 
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3.3.2 Constructieve uitgangspunten 
 
 
Overspanning sporen 
 
Bij de behoorlijk ‘massieve’ maquettes van de massastudies (zie afbeelding 14 en 15) rees 
de vraag op welke wijze het constructieve ontwerp van deze gebouwen gestalte moest 
krijgen. Er zijn 2 mogelijkheden: 

• in één keer zo’n 150 meter overspannen met een mega-constructie 

• gebruik maken van tussensteunpunten op de perrons en tussen de sporen. 
De tweede optie paste het beste bij de vormentaal waarnaar ik op zoek was.  
 
 
Bibliotheek 
 
Voor het vloeroppervlak van de Bibliotheek zijn zo min mogelijk ‘obstakels’ gewenst. De 
verdiepingen moeten zo goed mogelijk vrij indeelbaar zijn en ook van indeling kunnen 
veranderen in de toekomst. Daarom wordt er geen gebruik gemaakt van wanden, maar 
alleen van kolommen en de benodigde stabiliteitsvoorzieningen.  
De constructie hangt samen met de ‘onderlegger’ die hiervoor is beschreven (zie afbeelding 
11). De plattegrond maakt een kromming en dit bleek goed samen te gaan met de 
mogelijkheden van de plaatsing van kolommen. De opbouw en constructie van de 
bibliotheek bestaat uit 3 delen: het hoge, aflopende en lage deel. (Zie afbeelding 20.) 
1) Hoge deel: Dit gedeelte bevindt zich niet boven de sporen, maar ernaast, waardoor het 

gebouw hier het zwaarst en hoogst kan zijn zonder ingewikkelde oplossingen toe te 
passen. In dit deel bevinden zich ook de stabiliteitselementen en de (weinige) 
archiefruimtes. De kolommen lopen door tot de fundering (maaiveldniveau). De vloeren 
overspannen 10 meter en in de breedte staan er 4 kolommen op een afstand van 9-6-9 
meter. 

2) Aflopende deel: Binnen in de bibliotheek blijft de breedte van het gebouw en de 
kolommenverdeling hetzelfde. Er is alleen een verandering zichtbaar door de kromming 
die het gebouw maakt (steeds 5 graden per vloerveld). In verband met de sporen kunnen 
de kolommen hier niet doorgezet worden tot op de fundering, maar deze worden 
ondersteund door een zogenaamde ‘tafelconstructie’ of ‘overgangsconstructie’. Deze 
bestaat uit vier rijen verdiepingshoge vakwerken (5 m) ter plaatse van de fietsers- en 
voetgangersbrug. Deze vakwerken dragen de verticale belasting af naar de kolommen 
eronder. De plaatsing van de kolommen hangt af van de mogelijkheden die volgen uit de 
plattegrond. Op sommige plaatsen moet er één travee overgeslagen worden. 

3) Lage deel: Het gebouw versmalt zich tot het uitzichtpunt naar de Domtoren. De 
‘overgangsconstructie’ bestaat alleen nog uit de twee buitenste vakwerken, die oplopen 
vanaf 5 meter eerst naar 7,5 en dan naar 10 meter hoogte en die daarna weer aflopen. 
Bij een hoogte van 10 meter wordt 20 meter overspannen en bij 7,5 meter is deze 
overspanning 15 meter. Dit komt overeen met de plaatselijke afstanden tussen de 
perrons, de hoogte van het vakwerk is namelijk bepaald aan de hand van de 
perronafstanden. Met dit vakwerk dat op- en afloopt ontstaat er een geweldige ruimte 
onder de Bibliotheek. 

 
 
Kunsthal 
 
De hoofddraagconstructie van de Kunsthal wordt grotendeels bepaald door de grote 
uitkraging aan het uiteinde. Omdat de Kunsthal over het lage deel van de Bibliotheek heen 
gaat, ligt het voor de hand dat deze op de Bibliotheek steunt. De twee hoge vakwerken van 
het lage deel van de Bibliotheek lenen zich hier uitstekend voor.  
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De overige ondersteuningen bevinden zich op de perrons en tussen de sporen. De Kunsthal 
ligt evenwijdig aan de perrons, maar door de bocht in de plattegrond die het gebouw maakt 
zijn er niet overal evenveel mogelijkheden voor steunpunten. Dit is goed te zien in afbeelding 
21. Om een constructie te realiseren met weinig ondersteuningen en een grote uitkraging, 
wordt er gebruik gemaakt van twee gevelvakwerken. Het is gunstig wanneer de vakwerken 
zo hoog mogelijk zijn, om zowel de doorbuiging aan het uiteinde als de doorsnede van de 
profielen zo klein mogelijk te houden. In afbeelding 22 is te zien dat het gevelvakwerk de 
hele hoogte van het gebouw beslaat, in tegenstelling tot de vakwerken onder de Bibliotheek. 
De Kunsthal ‘kruipt’ omhoog om over de Bibliotheek uit te kragen.  
Het laagst gelegen deel van het gebouw heeft een hoogte van 9 meter (2 verdiepingen). Het 
gebouw buigt niet alleen omhoog om over de Bibliotheek heen te gaan, maar wordt zelf ook 
hoger, namelijk tot 17 meter (3 verdiepingen) bij de uitkraging. Door de driehoeken van het 
gevelvakwerk is deze beweging omhoog goed mogelijk en de driehoeken versterken zelfs 
het beeld.  
 
 

      
 
 
 
Een belangrijk constructief uitgangspunt en tevens uitdaging voor de Kunsthal was het 
ontwerpen van grote kolomvrije expositieruimtes. Door gebruik te maken van vakwerkliggers 
die tussen de twee gevelvakwerken overspannen, ontstaan er grote vloervelden die 
helemaal vrij zijn van constructieonderdelen. Deze kolomvrije expositieruimtes zijn ook te 
zien in afbeelding 22.  
 
 
Samenvattend zijn de constructieve uitgangspunten: 

• er wordt gebruik gemaakt van tussensteunpunten tussen de sporen en op de perrons 

• het hoge, zware gedeelte van de Bibliotheek bevindt zich naast de sporen 

• het lagere gedeelte van de Bibliotheek bevindt zich boven te sporen, hier wordt de 
kolommenstructuur opgevangen door een overgangsconstructie in de vorm van 
vakwerken op de brug 

• de structuur van de constructie zorgt voor een herkenbare indeling van het gebouw 

• de Kunsthal kraagt uit over de Bibliotheek en dit heeft een grote invloed op de constructie 

• het oplopen resp. uitkragen van het gebouw wordt mogelijk gemaakt door twee 
vakwerkliggers over de hele hoogte van de gevel 

• de constructie zorgt ervoor dat er grote kolomvrije expositieruimtes ontstaan.  

 

21 en 22. Maquettefoto’s van de Kunsthal.  
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4. ARCHITECTONISCH ONTWERP 

 

4.1 Relatie met omgeving 

 
Fietsers- en voetgangersbrug 
 
Het ensemble gaat allereerst een relatie aan met de omgeving door de aansluitingen die het 
vormt met het straatniveau en de OV-Terminal. Het belangrijkste aspect bij het vormgeven 
van de aansluitingen zijn de vervoersstromen.  
De fietsers benaderen het ensemble via één van de toegangsbruggen. Deze zijn recht-toe-
recht-aan, omdat ze de straat volgen. Zodra de fietsers de brug op 7 meter hoogte hebben 
bereikt fietsen ze met een bocht onder de Bibliotheek door en langs het grand-café/ 
restaurant, de fietsenstalling en de kinderbieb. Het spectaculairste punt is daar waar zich het 
hoge vakwerk bevindt en waar de Kunsthal over de Bibliotheek uitkraagt. Dit is te zien in 
afbeelding 23.  
 

 
 
 
De voetgangersbrug sluit aan op de straten en busstations aan beide zijden en op de OV-
Terminal. De routes volgen, net als bij de fietsersbrug, de vervoersstromen. Omdat het hier 
echter een ‘langzame verbinding’ betreft, is het van belang dat er onderweg nog meer 

23. De fietsers hebben een fantastisch uitzicht.  
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beleefd en gezien kan worden dan bij de fietsersbrug. Daarom zitten er een aantal gebogen 
lijnen in de routes, waardoor het zichtpunt van waaruit de gebouwen worden gezien steeds 
verandert. Ook lopen de voetgangers zowel naast als onder de gebouwen door. Vooral de 
route van de OV-Terminal naar de stad (of omgekeerd) is fascinerend. Voetgangers lopen 
onder de Kunsthal door, waarbij ze ook de entree van de Bibliotheek kruisen. Bij het 
ontwerpen heb ik steeds afbeelding 16 in gedachten gehouden. In afbeelding 24 en 25 is de 
fietsers- en voetgangersbrug te zien.  
 
 

      
 
 
 
 
 
OV-Terminal 
 
De brug en de Kunsthal gaan een ‘letterlijke’ verbinding aan met de OV-Terminal door de 
aansluiting die er is gemaakt. Het complex gaat echter ook een andere relatie aan, namelijk 
één van openheid en bedrijvigheid. De nieuwe OV-Terminal zal veel groter worden, maar 
ook overzichtelijker. Dit wordt bereikt door veel ‘openheid’ in de hal; door gebruik van veel 
glas en licht en doordat de om aandacht schreeuwende kiosken verdwijnen. Ook de entrees 
van de OV-Terminal zijn duidelijk aanwezig in zowel de stad als binnen in de hal. Dit is in 
feite een kritiek op de huidige situatie, die zeer slecht is. Mijn ontwerp volgt deze lijn. 
Fietsers, voetgangers, treinreizigers, bezoekers: iedereen kan zien dat de brug een 
openbare, snelle en mooie verbinding is waar ze dag en nacht gebruik van kunnen maken. 
Iedereen kan ook zien dat er openbare gebouwen zijn en dat het hier een Bibliotheek en een 
Kunsthal betreft die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit komt door de uitstraling die de 
gebouwen naar buiten toe hebben. Door het gebruik van veel glas in de gevel is bijvoorbeeld 
te zien hoe bezoekers zich door de Kunsthal bewegen en dat er mensen in de Bibliotheek 
zitten te lezen. Door deze openheid naar buiten toe en de bedrijvigheid die ‘tentoongesteld’ 
wordt zullen de gevels een soort etalages zijn. De gevel van de Bibliotheek die naar de OV-
Terminal is gericht is de noordgevel. De zonwering zal hier dan ook weinig gebruikt worden, 

24 en 25. De Bibliotheek vanuit het westen gezien vanaf de fietsersbrug (links) en de 
voetgangersroute vanaf de binnenstad onder de Kunsthal door (rechts) 
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waardoor de gevel vrijwel altijd een open uitstraling heeft. In de zuidgevel zal de zonwering 
vaker naar beneden zijn, maar deze kant is veel minder zichtbaar (vrijwel alleen voor de 
machinist!).  
 
 

 
 
 
 
De uitstraling van beide gebouwen is er dus één van openheid en bedrijvigheid, zowel 
overdag als ’s avonds. De Bibliotheek heeft 67 openstellinguren per week, dat meer zal zijn 
dan van de Kunsthal. Het grand-café/restaurant en de leeszaal kunnen tot nog later ’s 
avonds open blijven. Mij lijkt het echter voor een Kunsthal ook heel interessant om ’s avonds 
open te zijn, bijvoorbeeld op donderdag (koopavond in Utrecht) en in het weekend. Op deze 
manier is het complex niet alleen overdag een duidelijk herkenningspunt, maar vormt het ’s 
avonds ook een soort baken in de stad. Dit in tegenstelling tot de gebouwen die in de 
omgeving staan en zowel overdag als ’s avonds niks naar buiten ‘onthullen’: Hoog 
Catharijne, het Beatrixgebouw, de Rabobank, etc.  
 
 

4.2 Ontmoeting 

 
Ensemble 
 
De brug en de gebouwen gaan niet alleen een relatie aan met de omgeving, maar vooral met 
elkaar. Deze relatie ontstaat door drie redenen: doordat de gebouwen elkaar kruisen, 
doordat ze functies en de brug delen en doordat ze qua architectuur met elkaar verbonden 
zijn.  
Dit laatste komt natuurlijk gedeeltelijk doordat het tegelijk en door dezelfde persoon is 
ontworpen, maar het is ook een bewuste keuze geweest om het een ensemble te laten zijn. 
De twee gebouwen hebben eenzelfde soort uitstraling van openheid en bedrijvigheid, zoals 
eerder beschreven. Ook hebben ze beide een gebogen vorm, een duidelijk zichtbare 
constructie met vakwerken, een glazen gevel... Maar toch zijn ze ook heel verschillend. Je 
zou kunnen zeggen dat de gebouwen familie van elkaar zijn: je ziet dat ze bij elkaar horen, 
maar ze hebben beide hun eigen karakter.  

26. Zicht op de Kunsthal en Bibliotheek vanuit de OV-Terminal.   
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De compositie is ontworpen en ontstaan aan de hand van veel massastudies en maquettes. 
Hierin kreeg de Bibliotheek eerder vorm dan de Kunsthal. Dat de Kunsthal over de 
Bibliotheek uitkraagt was al wel in een vroeg stadium duidelijk, maar nog niet hoe dat precies 
moest. Door het omhoog lopen en de uitkraging van de Kunsthal krijgt het gebouw namelijk 
wat meer ‘body’ en aanzien naast zijn grote broer de Bibliotheek. Hierbij is het ook van 
belang dat de Kunsthal langgerekt is en haaks op de Bibliotheek staat.  
Wat er is ontstaan is een totaalvorm van de twee gebouwen en de brug als een ensemble 
binnen de stad. De functies kunnen wel los van elkaar gebruikt worden, maar kunnen nooit 
los gezien worden.  
 

      
 
 28 en 29. Het ensemble van de brug, Kunsthal en Bibliotheek gezien vanuit vogelvlucht en vanuit de 

binnenstad (fietsersroute) 

27. Het ensemble binnen het stationsgebied.  
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Grand-café/restaurant 
 
Op de brug bevindt zich het grand-café/restaurant. Door de ligging tussen de fietsers- en 
voetgangersroute is het een publiekstrekker voor alle voorbijgangers. De gevel is van glas, 
waardoor de voorbijgangers naar binnen gelokt kunnen worden en de bezoekers een mooi 
uitzicht naar buiten hebben. Ze zien niet alleen de bedrijvigheid van het voetgangers-, 
fietsers- en treinverkeer, maar hebben ook uitzicht op de wirwar van sporen en de Domtoren. 
Een ander groot voordeel van het gebruik van glas is het effect van de transparantie op de 
ruimtelijkheid. De op- en aflopende vakwerken die het restaurant begrenzen blijven in zicht 
en creëren een fantastische ruimte. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om in de hoge ruimte 
te zitten of om onder de loopbrug te zitten, welke op 5 meter hoogte hangt. Dit is te zien in 
afbeelding 31.  
Tot slot zorgt het glas ervoor dat binnen en buiten bijna in elkaar overlopen. Om dit effect te 
versterken heeft het grand-café/restaurant een betonnen vloer.  
 

30. Plattegrond van de fietsers- en voetgangersbrug met de gedeelde functies van de Bibliotheek en 
Kunsthal.  
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Auditorium 
 
Ook het auditorium bevindt zich op de brug, namelijk onder in de Kunsthal. Door de ligging 
langs de voetgangersroute en de entrees naar zowel de Kunsthal als de Bibliotheek zullen 
veel voorbijgangers en bezoekers iets zien van wat er te doen is in het auditorium. Er valt 
bijna altijd wel iets te beleven, want als de Kunsthal en Bibliotheek zelf geen gebruik maken 
van de ruimte wordt deze verhuurd voor lezingen, symposia, workshops e.d.  
Het auditorium zit niet alleen vanwege de gunstige ligging langs de routes op deze plaats. 
Door de knik die de Kunsthal maakt om over de Bibliotheek heen te gaan, ontstaat er een 
oplopende ruimte die zeer geschikt is voor een zaal zoals een auditorium of een 
(bibliotheek)theater. 
Bij het ontwerpen van het auditorium heb ik mij laten inspireren door de Kunsthal Rotterdam 
en ook ons eigen faculteitsgebouw Vertigo. Beide gebouwen hebben een zaal of auditorium 
bij de entree, welke in open verbinding staat met de route door het gebouw. Bij de Kunsthal 
Rotterdam leidt dit ertoe dat de ruimte nooit gebruikt kan worden tijdens openingstijden. Uit 
een gesprek dat ik met één van de medewerkers heb gehad, bleek dat dit een vervelende 
belemmering is. Bij Vertigo wordt de trappenzaal (zo wordt de ruimte genoemd) wél overdag 
gebruikt. Meestal zijn er lezingen tijdens het ‘spitsuur’: in de pauze of aan het eind van de 
middag. Dit geeft op zich een leuk effect: diegenen die langslopen zien dat er iets te doen is 
en kunnen eventueel aanschuiven. Het is echter ook storend, omdat langslopende mensen 
ook geluid en soms zelfs herrie maken, waardoor de aandacht van de toehoorders wordt 
afgeleid of waardoor de spreker zelfs niet meer te verstaan is. Om deze reden heb ik ervoor 
gekozen om het auditorium niet qua zicht, maar wel qua geluid te scheiden van de entrees 
naar de Kunsthal (deze ligt ertegenover) en naar de Bibliotheek (dit is de trap langs het 
auditorium). Om een transparante scheiding te maken, bestaat deze ook hier uit glas. Het 
auditorium staat ook in verbinding met de eerste verdieping en de loopbruggen van de 
Kunsthal. (Zie afbeelding 32.) Dit geeft verrassende doorkijkjes, zowel vanuit het auditorium 
naar de Kunsthal als omgekeerd.  

31. Het grand-café/restaurant bevindt zich in de mooie ruimte tussen de hoge vakwerken.   
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De ruimte is zo’n 10 meter breed en loopt 5 meter omhoog over een lengte van 20 meter. 
Doordat de ruimte niet zo diep is, voelen toehoorders zich betrokken bij wat er op het podium 
gebeurt. Bij kleine bijeenkomsten kan de ruimte halverwege afgeschermd worden.  
De vloer is van beton, om ook hier binnen en buiten in elkaar over te laten lopen.  
 
 

 
 
 
 

4.3 Bibliotheek 

 
 
4.3.1 Routing 
 
De routing van buiten naar binnen en vervolgens door de verschillende ruimtes van de 
Bibliotheek wordt beschreven alsof je er zelf doorheen loopt. Dit is te zien in afbeelding 33.  
 

 

32. Het auditorium is zowel te zien vanaf de brug als vanuit de Kunsthal zelf.  

Auditorium 

33. De routing door de Bibliotheek, die in de tekst wordt omschreven, is met pijlen aangegeven.   
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Je komt met de fiets aan en stalt die in de grote stalling onder de Bibliotheek. Om de entree 
te bereiken, moet je via één van de trappen vanaf de brug naar een verdieping hoger lopen. 
De twee trappen voor bezoekers uit de stad liggen onder het gebouw. Het zijn luie trappen, 
ze volgen de oplopende lijn van de vakwerken. Je gaat omhoog met de ene trap en je zult 
straks de andere trap naar beneden nemen als je nog even naar Hoog Catharijne gaat. 
Makkelijk dat de fiets dan even hier kan blijven staan.  
De trappen en de lift (voor mindervalide bezoekers) komen uit op een punt waar je een 
fantastisch uitzicht hebt op het complex, de brug en de onderliggende sporen. En als je naar 
binnen gaat sta je boven het grand-café/restaurant. Je ontkomt er dus nooit aan om 
misschien wel verleid te worden om wat te gaan drinken! Vanaf hier leidt een loopbrug naar 
de entree van de Bibliotheek. ’s Avonds laat, als de Bibliotheek dicht is, kan je linksaf slaan 
om via de hellingbanen naar de leeszaal te gaan. De loopbrug naar de entree eindigt tussen 
2 roltrappen. Vanaf hier overzie je de hele entreeverdieping. Deze bevindt zich op 12 meter 
boven het maaiveld, maar dit vormt in feite de begane grond van de Bibliotheek. Hier zijn 
naast de entree ook de uitleenbalie, VVV & winkel en een expositieruimte te vinden. 
Helemaal achterin gaat er een trap naar de Kinderafdeling beneden en een hellingbaan naar 
een verdieping hoger. Je draait je om en neemt de roltrap omhoog richting de leeszaal en de 
romanafdeling. De leeszaal loopt taps toe richting het uiteinde van de Bibliotheek, waar het 
uitkijkt over de binnenstad en de Domtoren. (Zie afbeelding 34.) Je neemt je voor om er 
straks met een stapel boeken in een luie stoel te gaan zitten om uit te zoeken welke je mee 
naar huis neemt.  
 

 
 
Als je je weer omdraait, zie je de romanafdeling. Dit is de grootste en drukst bezochte 
afdeling. Vanaf dit punt kan je echter ook al iets van de rest van de Bibliotheek zien. Als je 
omhoog kijkt heb je een fantastisch uitzicht op de roltrappen die omhoog gaan en steeds wat 
ten opzichte van elkaar verdraaien. Deze roltrappen leiden naar de andere afdelingen, die 
zijn ingericht op specifiekere onderwerpen. Je gaat omhoog, want je moest nog wat 
reisgidsen zoeken en wil nog even kijken op de muziekafdeling. Op elke verdieping waar je 

34. De leeszaal van de Bibliotheek.    
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komt, is het aanbod en daarmee ook de sfeer heel verschillend. De indeling is echter wel 
vergelijkbaar. Op het 6 meter brede middenpad bevindt zich een informatiebalie met een 
medewerker, computers die je kunt raadplegen en tafels met informatie over het onderwerp 
en nieuwe aanwinsten van de Bibliotheek. Links en rechts daarvan staan de boekenkasten 
opgesteld en langs de gevel kan je gaan zitten om een boek te lezen of door te kijken. Je 
kunt er natuurlijk ook gewoon kijken en van het uitzicht over de sporen genieten. Verder naar 
boven in het gebouw worden de afdelingen steeds kleiner. Als je met de laatste roltrap 
bovenkomt, ben je aangekomen bij de Kunstuitleen. Vroeger kwam je hier nooit, omdat het 
zich in een ander gebouw bevond, maar nu overweeg je om lid te worden. Je gaat er altijd 
even kijken naar de kunst, maar het aller-leukst is nog wel het dakterras. Hier staan mooie 
beelden, maar bovenal heb je een fantastisch uitzicht vanaf 50 meter hoogte over het hele 
stationsgebied en de binnenstad!  
Je besluit om terug naar beneden te lopen via de hellingbanen. Dit is wel een beetje om, 
maar het is zo’n leuke route met het uitzicht naar buiten op de omgeving en binnen op de 
split-level verdiepingen. Dit zijn ruimtes die zijn ingericht voor specifieke doelgroepen: 
kinderen, jongeren, 55-plussers, muzikanten, etc. Aangekomen op de romanafdeling zoek je 
je boeken uit en ga je in de leeszaal zitten met uitzicht op de Kunsthal. Zo te zien is er een 
nieuwe tentoonstelling, misschien is het wel leuk om daar ook nog even heen te gaan... 
 
 
4.3.2 Ruimtes 
 
Materialisatie 
 
De ruimtes in de Bibliotheek zijn over het algemeen 
uniform qua materialisatie.  
De vloeren van de afdelingen zijn van hout. Een 
voorbeeld van de houten vloer die ik toepas is te zien 
in de afbeelding 35. Afhankelijk van de lichtval en 
schaduw heeft het een bruine kleur en warme 
uitstraling of is het juist glanzend. Vanwege die 
tweeledigheid heeft de vloer een speels en ruimtelijk  
effect en vind ik de vloer erg mooi.  
 
In de kop van het gebouw zitten veel verschillende soorten ruimtes. Vooral de split-level 
verdiepingen die bedoeld zijn voor een bepaalde doelgroep worden op een bijzondere 
manier ingericht. Zo zullen tieners inspraak hebben op het interieur, het kleurgebruik, e.d. 
van het Tienercenter. Omdat het hier verblijfsruimtes betreft, ligt er iets anders op de vloeren. 
De vloerbedekking hangt af van de functie van de ruimte en de doelgroep die hem gebruikt.  
Alle kolommen zijn van staal en zijn wit geverfd.  
Voor het verlaagde plafond wordt gebruik gemaakt van akoestische designplaten. Dit zijn 
geperforeerde gipsplaten met een glad en wit oppervlak.  
 
Licht 
 
De verlichting zit in het verlaagde plafond verwerkt. Daarnaast zal er hier en daar gebruik 
gemaakt worden van armatuurverlichting, zoals in de leeszaal en de werk- en verblijfsruimtes 
in de kop van het gebouw. Overdag komt er veel daglicht naar binnen doordat de gevel van 
glas is. Het is een klimaatgevel, welke wordt besproken in 4.5.  
Afhankelijk van de hoeveelheid (voor boeken schadelijk) zonlicht zal er zonwering worden 
gebruikt. Deze bevindt zich binnen vlak voor de gevel en bestaat uit automatische screens. 
In de zuidgevel worden semi-transparante en in de noordgevel transparante screens 
gebruikt.  
De route omhoog via de roltrappen wordt van boven verlicht, doordat het dak hier bestaat uit 
een glazen strook.  

35. Detail van de kops houten vloer 
van de Bibliotheek in Amstelveen 
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4.4 Kunsthal 

 
 
4.4.1 Routing 
 
De routing van buiten naar binnen en vervolgens door de verschillende ruimtes van de 
Kunsthal wordt beschreven alsof je er zelf doorheen loopt. Dit is te zien in afbeelding 36. 
 

 
 
 
 
Als je de Bibliotheek uitloopt, besluit je om maar niet meer naar Hoog Catharijne te gaan, 
maar om de nieuwe tentoonstelling in de Kunsthal te gaan bekijken. Om de entree te 
bereiken moet je weer naar beneden. Dit hoeft niet via één van de twee trappen, want er is 
ook nog een derde trap. Deze leidt langs het auditorium naar de entree van de Kunsthal. Er 
is iets te doen, want er zijn een hoop mensen in het auditorium. In de Kunsthal aangekomen 
kom je langs de garderobes en de winkel en neem je aan het einde de trap omhoog. Hier 
beland je in de designgalerij die uitkraagt in de stationshal en erover uitkijkt. Het is 
verschrikkelijk druk in de stationshal, je bent blij dat je even lekker rustig in de Kunsthal 
rondloopt. Hierna leidt de route terug in de andere richting, via de fotogalerij en een trap die 
uitkijkt op het auditorium, naar de eerste expositiezaal. Deze zaal zag je net liggen vanuit de 
leeszaal van de Bibliotheek. De volgende zalen zijn te bereiken via trappen die in de dubbele 
gevel zitten. Het zijn lange trappen, maar je wordt onderweg wel beloond met uitzicht op de 
omgeving en je ziet ook de Bibliotheek weer liggen.  
Op elke verdieping kom je (na het verlaten van de trap en de dubbele gevel) uit op een soort 
‘balkon’. Deze kijkt uit op de onderliggende verdieping en je ziet nu van boven het kunstwerk 
staan dat je net van beneden zag. Halverwege het balkon is de entree naar de volgende 
zaal. Aangekomen bij de grootste zaal (zie afbeelding 37) zie je op het uiteinde een geweldig 

36. De routing door de Kunsthal, die in de tekst wordt omschreven, is met pijlen aangegeven.   
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raam met panorama-uitzicht op de omgeving. Je kunt het niet laten om meteen even naar 
het uitzicht te lopen voordat je de tentoonstelling bekijkt. Dertig meter onder je voeten ligt de 
wirwar van sporen en recht vooruit zie je het bakstenen gebouw De Inktpot liggen. Je loopt 
over de tentoonstellingsruimte en weer terug naar de trappen om naar de bovenste 
expositieruimte te gaan. Als je deze gezien hebt ga je weer naar beneden, maar ditmaal 
neem je de trappen aan de andere kant van het gebouw. Hier heb je weer een heel ander 
uitzicht en zie je de binnenstad en de OV-Terminal liggen.  
 

 
 
 
 
4.4.2 Ruimtes 
 
Materialisatie 
 
De Kunsthal heeft een aantal soorten zalen en 
daarmee ook verschillende sferen en materiaalgebruik. 
De design- en fotogalerij zijn ruimtes die door hun 
afmetingen en langgerekte vorm iets kleinschaligs en 
intiems hebben. Dit wordt versterkt door een houten 
vloer die in de lengterichting is gelegd. De grote 
expositiezalen moeten geschikt zijn voor veel 
verschillende soorten tentoonstellingen en de vloeren 
moeten vooral niet afleiden van de kunst.  
Bovendien maakt het vloerveld steeds een knik,  
waardoor een vloer met een patroon (bijvoorbeeld hout of steen) heel druk eruit zal zien. 
Daarom is gekozen voor een egale vloer van lichtgrijs terrazzo. Een voorbeeld van zo’n vloer 
is te zien in afbeelding 38.  
In de hele Kunsthal blijft de staalconstructie in het zicht. Het gevelvakwerk wordt bekleed met 
brandwerend materiaal, waardoor de profielen zelf niet te zien zijn, maar waardoor er een 
vierkante doorsnede ontstaat. Het gevelvakwerk wordt wit geverfd. De vakwerkliggers die de 
vloeren dragen blijven wel volledig in zicht. Ze worden geverfd met een brandwerende 
coating.  

38. Terrazzovloer in Kunsthaus Bregenz, 
Peter Zumthor. Foto: Victor Brigola.  

37. Een expositiezaal in de Kunsthal.  
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Licht  
 
De ruimtes in de Kunsthal worden voornamelijk verlicht met daglicht. Kunstwerken kunnen  
namelijk beter bekeken worden bij daglicht dan bij kunstlicht. Dit lijkt in tegenspraak met het 
feit dat kunstwerken geconserveerd moeten worden en dus beschermd tegen schadelijk 
licht. Tegenwoordig is er echter veel meer mogelijk en steeds meer musea en kunsthallen 
brengen daglicht weer in de expositieruimtes. Dit kan door de huidige ontwikkelingen in de 
verlichtingstechniek (o.a. gebruik van computergestuurde, verstelbare jaloezieën en 
schermen), maar vooral door nieuwe glassoorten die schadelijke UV-straling filteren.8 Van 
deze technieken wordt dan ook gebruik gemaakt.  
De Kunsthal heeft een tweedehuid façade, welke wordt besproken in 4.5. In deze dubbele 
gevel bevinden zich behalve de trappen ook de zonwerende schermen. Deze hangen tussen 
de vakwerkliggers en worden automatisch aangestuurd. Door de plaatsing ter hoogte van de 
onderrand van de vakwerkliggers ligt er een ‘bovenraam’ tussen de onder- en bovenrand. Dit 
raam heeft een hoogte van 1,4 meter. Doordat de vloer in de dubbele gevel 1,4 meter breed 
is, zal er alleen zonlicht onder een hoek van 45 graden of minder op het raam vallen. Hier is 
in het ontwerp rekening mee gehouden. Deze ramen bevinden zich namelijk langs de oost- 
en westgevel, waardoor de zonnestand t.a.v. het raam relatief laag is. Er wordt gebruik 
gemaakt van een speciaal soort glas, zodat  
het zonlicht over de hele ruimte wordt 
verspreid.  
Ter plaatse van de zuidgevel bevindt zich het 
uitzichtpunt. De gevel helt hier niet alleen 
naar beneden over om uitzicht over de sporen 
te geven, maar tevens omdat dit gunstig is 
om het zonlicht te weren wanneer de zon op 
zijn hoogst (en dus felst) is.  
Het dak ter plaatse van de uitkraging en het 
aflopende dak zijn van matglas. Alle grote 
expositiezalen hebben hierdoor licht van 
boven in een deel van de zaal. De bovenste  
expositiezaal heeft in de hele ruimte daklicht  
(zie afbeelding 39).  
 
 
4.5 Exterieur 
 
Dubbele gevels 
 
De Kunsthal en de Bibliotheek hebben glazen gevels in verband met de gewenste 
transparantie van de gebouwen. Een gewone glazen gevel is niet geschikt vanwege de 
geluidshinder van de treinen. Daarom wordt er bij beide gebouwen gebruik gemaakt van een 
dubbele gevel.  
Er zijn veel verschillende soorten dubbele gevels: klimaatgevels, tweedehuid façades en 
buffergevels. Tot welk type een gevel behoort, hangt af van de manier van ventileren en van 
de plaats van de twee bladen (meestal enkel en dubbel glas) ten opzichte van elkaar. Tot 
slot is het nog van belang of de spouw wel of niet gesegmenteerd is. Door al deze aspecten 
zijn er niet alleen veel verschillende soorten, maar ook veel verwarrende en foute 
benamingen van geveltypen te vinden in literatuur over dit onderwerp. In dit verslag worden 
de volgende benamingen aangehouden9: 

                                                
8
 Ontleend aan: Peter Sobchak, Es werde Licht! – Licht und Raum in neuen amerikanischen Museen, in: Detail, 

april 2006.  
9
 Grotendeels ontleend aan: Jaco Haartsen, Jan Brouwer, Henk Mihl, De Intelligente Gevel, Een actief medium 

voor klimaat-, comfort- en energiebeheersing, Delft 1999 

39. Foto van detailmaquette van het daklicht  in 
de bovenste expositiezaal.  
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• Klimaatgevel: ventilatieopeningen in de binnenste laag (enkel glas). 

• Tweedehuid façade: ventilatieopeningen in de buitenste laag (enkel glas) of in beide 
lagen.  

• Buffergevel: geen ventilatieopeningen.  
 
 
Klimaatgevel van de Bibliotheek 
 
Voor de gevel van de Bibliotheek wordt gebruik  
gemaakt van een klimaatgevel. Hierbij bestaat het 
buitenblad uit dubbel glas en het binnenblad uit 
enkel glas. Via het verlaagde plafond wordt verse 
lucht in de ruimte gebracht. Het raam neemt de 
temperatuur aan van de binnenlucht en is dus niet 
koud. Er ontstaat een luchtstroom en de 
verzadigde (warme) vertreklucht wordt afgezogen 
via de spouw van het klimaatraam.  
 
Er is voor dit type gekozen om de volgende 
redenen: 

• De gevel is bijzonder geschikt voor locaties met 
veel geluidshinder. 

• De gevel past bij de architectuur die ik voor 
ogen heb (een transparante gevel met 
verdiepingshoge ramen en een gevel waarin de 
lijn van de vloeren goed zichtbaar blijft). 

• De gevel wordt onderdeel van het 
airconditioning systeem en zorgt voor een 
aangenaam binnenklimaat, o.a. doordat er 
geen koudeval bij het raam optreedt. 

• Buitenzonwering is niet gewenst vanwege het 
architectonische beeld en is bij deze gevel niet 
nodig. Doordat de zonwering geplaatst wordt in  
de spouw, raakt deze minder snel vervuild of  
beschadigd. De zonnewarmte die door de  
zonwering wordt geabsorbeerd wordt ook via de  
spouw afgevoerd. 

 
 
Schuine dak van de Bibliotheek 
 
Het schuin aflopende dak van de Bibliotheek is vanuit bepaalde hoeken en vanuit de 
Kunsthal te zien. Boven de roltrappen in de Bibliotheek (middelste travee) is een glasdak 
aangebracht. Door de lichtinval wordt de routing omhoog door de Bibliotheek verlicht. Om 
deze routing te benadrukken is de rest van het schuine dak gesloten. Hierdoor wordt tevens 
de schuine lijn in het gevelbeeld benadrukt, wat een mooi effect geeft.  
Er wordt gekozen voor een dak dat qua uitstraling en kleur past bij de betonnen vloeren 
(waarvan de randen ook in de gevel te zien zijn). Kalzip is een aluminium dak- en 
gevelsysteem dat hieraan voldoet. Tevens is het systeem zeer geschikt om de  
kromming van de plattegrond te volgen en deze ook extra te benadrukken doordat het  
materiaal lijnvormig geprofileerd is.  
 

40. Principe van de werking van de 
klimaatgevel 
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Tweedehuid façade van de Kunsthal 
 
Voor de gevel van de Kunsthal wordt gebruik gemaakt van een tweedehuid façade. Bij deze 
gevel ligt de thermische scheiding van het dubbele glas binnen. Het buitenblad bestaat dus 
uit enkel glas.  
Er is voor dit type gekozen om de volgende redenen: 

• In tegenstelling tot de (meestal) smalle klimaatgevel heeft de tweede huid façade een 
brede spouw, welke zelfs als verkeersruimte gebruikt kan worden.  

• De gevel is geschikt voor locaties met veel geluidshinder (hier geldt wel: hoe minder 
openingen in het buitenblad, hoe beter de geluidsisolatie). 

• Buitenzonwering is niet gewenst vanwege het architectonische beeld en is bij deze gevel 
niet nodig.  

• Doordat de zonwering geplaatst wordt bij het binnenblad, zal de spouw – en dus de 
verkeersruimte – altijd in het zicht blijven. Dit is gewenst voor de open en ‘bedrijvige’ 
uitstraling van het gebouw en voor het uitzicht op de omgeving vanaf de trap.  

 

                     
 
 
 
Doordat de spouw niet zo hoog is (op zijn hoogst 17 meter) is het goed mogelijk dat de 
spouw niet wordt onderverdeeld. Aan de boven- en onderzijde komen regelbare 
ventilatiekleppen. Wanneer deze dicht zijn werkt de gevel in principe als een buffergevel.  
De ongesegmenteerde spouw en de regelbare ventilatie hebben een aantal voordelen: 

• Door het temperatuurverval dat er over de hoogte ontstaat, kan er eenvoudig gebruik 
worden gemaakt van thermische trek om de warmte af te voeren. Dit wordt gereguleerd 
door de ventilatiekleppen onder- en bovenaan de gevel.  

• Doordat de gevel alleen onder en boven open is (of zelfs helemaal gesloten) heeft deze 
een veel betere geluidwering dan een gevel met veel openingen.  

• De ventilatiekleppen kunnen ’s nachts/bij kou is worden gesloten om warmte vast te 
houden en energie te besparen.  

41. Principe van de werking van de tweedehuid façade in de zomer en winter.  
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Schuine dak van de Kunsthal 
 
Het schuin aflopende dak van de Kunsthal is vanuit bepaalde hoeken en vanuit de OV-
Terminal te zien. Het dak moet licht doorlaten, maar het is niet gewenst om hierdoor naar 
binnen/buiten te kijken. Daarom is het dak uitgevoerd in matglas. Dit versterkt tevens het 
beeld van de vakwerken in de gevel die oplopen.  
 
 
4.6 Integratie architectuur en constructie 
 
De titel van deze paragraaf geeft al aan dat ik heb beoogd om de architectuur en de 
constructie met elkaar te integreren. Voor mij betekent integreren dat de grenzen vervagen. 
In dit project kan de constructie dan ook niet los gezien worden van de architectuur en de 
architectuur niet los van de constructie. De twee passen zich niet zozeer aan elkaar aan, 
maar ze versterken elkaar. Een heldere en goede constructie leidt in dit geval tot een – naar 
mijn mening – sprekende architectuur.  

42. Principe-doorsnede van de Kunsthal.   
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Van buitenaf gezien maakt het gebouw een groots gebaar in de stad. Het is een modern 
gebouw dat zich staande houdt naast de drukke OV-Terminal. De constructie spreekt voor 
zich en bepaalt voor een groot deel het beeld. Binnen in de gebouwen is dit heel anders. De 
heldere opbouw van de constructie staat in dienst van de eenvoud van de architectuur. Ik 
heb getracht om met een duidelijke opbouw een architectuur te maken waarin eenvoud, rust 
en herkenbaarheid zit.  
Door tegelijkertijd bezig te zijn met de architectuur en de constructie is er een integraal 
ontwerp ontstaan. 
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5. CONSTRUCTIEF ONTWERP 

 
 
In dit hoofdstuk wordt het constructief ontwerp van de Bibliotheek en de Kunsthal toegelicht. 
Bij de uitwerking ligt de nadruk op de Kunsthal en dan in het bijzonder de uitkraging, omdat 
dit constructief gezien de grootste uitdaging vormt.  
 

5.1 Bibliotheek 

 
5.1.1. Vloerkeuze 
 
De constructie van de bibliotheek is al beschreven aan de hand van 3 delen: het hoge, het 
aflopende en het lage deel. Ter plaatse van de overgang van het aflopende naar het lage 
deel is het gebouw gedilateerd. Het grootste gedeelte wordt beschouwd (het hoge en het 
aflopende deel samen).  
 

 
 
 
 
De constructie heeft een duidelijke structuur. In het hoge deel overspannen de vloeren overal 
10 meter. Het aflopende deel maakt een bocht, waardoor de overspanning varieert van 10 
meter aan de noordzijde tot 12,6 meter aan de zuidzijde.  
Behalve de overspanning speelt ook de belasting een grote rol bij de vloerkeuze. De 
veranderlijke belasting bedraagt 5,0 kN/m2 (zie bijlage E).  
Vanwege de ligging van het gebouw kan de uitvoering doorslaggevend zijn bij de vloerkeuze. 
Hierbij is voornamelijk een zo kort mogelijke bouwtijd van belang om de kosten te drukken en 
de overlast in het stationsgebied zo klein mogelijk te houden.  
Andere aspecten die invloed hebben op de vloerkeuze zijn:  

• de mogelijke plaats van dilataties (afhankelijk van in het werk gestort of prefab beton) 

• het eigen gewicht (dit is o.a. van invloed op het vakwerk en de fundering) 

• de vloerdikte 

• de flexibiliteit van de vloer (mogelijkheid tot het aanbrengen van sparingen e.d.) 

• de plaatsing van installatieonderdelen (leidingen en kanalen) 
 
Uit een variantenonderzoek moet blijken welke vloer het meest geschikt is. Er is een vijftal 
varianten onderzocht, waarbij elke variant is opgesplitst in 2 of 3 subvarianten: 
 

43. De opbouw van de constructie van de bibliotheek.  

dilatatie 
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Variant 1: Vlakke plaatvloer, volledig in het werk gestort 
1a: vlakke plaatvloer 
1b: vlakke plaatvloer met kolomkop of kolomplaat 
1c: vlakke plaatvloer met voorspanning in de kolomstroken 
 
Variant 2: Balkenvloer (breedplaatvloer) 
2a: langsbalken of verzwaarde stroken 
2b: dwarsbalken of verzwaarde stroken 
 
Variant 3: Kanaalplaatvloer met prefab balkbodems 
3a: langsbalken 
3b: dwarsbalken 
 
Variant 4: Kanaalplaatvloer met staalconstructie 
4a: langsbalken 
4b: dwarsbalken 
 
Variant 5: Staalplaatbetonvloer met staalconstructie 
5a: gestapelde doorlopende liggers in combinatie met dubbel uitgevoerde primaire liggers (in 

dwarsrichting) 
5b: primaire en secundaire liggers in 1 vlak  
5c: SFB-liggers (in dwarsrichting) in combinatie met een Long Span staalplaatbetonvloer 

 

44. Plattegrond van de bibliotheekvloer, schaal 1:1000. Het gedeelte in het blauwe vlak wordt er 
bij elke variant uitgelicht.  
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Variant 1: Vlakke plaatvloer, volledig in het werk gestort 
 
 

 
 
 
 
De vloer is in principe uit te voeren als vlakke plaatvloer, maar er zijn meer nadelen dan 
voordelen.  
Voor alle 3 de subvarianten (1a, 1b en 1c) is de uitvoering arbeidsintensief en is er slechts 
gedeeltelijk sprake van repetitie (dit i.v.m. de bekisting).  
Een ander groot nadeel is dat er op een afstand van +/- 40 m van de kern een dilatatievoeg 
aangebracht moet worden. Een oplossing voor dit probleem is ingewikkeld, omdat er verder 
weinig mogelijkheden zijn voor stabiliteitsvoorzieningen (i.v.m. de sporen).  
 
Verder hebben de 3 subvarianten de volgende voor- en nadelen: 
 
 
1a: vlakke plaatvloer 
 
Voordelen: 

• eenvoudige bekisting i.v.m. vlakke onderkant 

• grote flexibiliteit voor leidingen i.v.m. vlakke onderkant  
 

Nadelen: 

• ponswapening nodig (dit is duur) 
 
 
1b: vlakke plaatvloer met kolomkop of kolomplaat 
 
Voordelen: 

• gemakkelijke wapening die geprefabriceerd kan worden 

• kleinere vloerdikte (dus minder betongebruik dan bij 1a) 

45. Plattegrond van variant 1a, b en c, schaal 1:500.  
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Nadelen: 

• ingewikkelder bekisting dan variant 1a 

• geen vlakke onderkant (nadelig voor leidingen) 
 
 
1c: vlakke plaatvloer met voorspanning in de kolomstroken 
 
Voordelen: 

• eenvoudige bekisting 

• grote flexibiliteit voor leidingen i.v.m. vlakke onderkant  

• kleinere vloerdikte (dus minder betongebruik dan bij 1a) 
 
Nadelen:  

• voorspanning aanbrengen (dit is duur) 
 
 
 
Variant 2: Balkenvloer (breedplaatvloer) 
 

 
 
 
De uitvoering van deze vloer is minder arbeidsintensief dan variant 1.  
Deze vloer heeft echter ook het nadeel dat er op een afstand van +/- 40 m van de kern een 
dilatatievoeg aangebracht moet worden. 
 
Verder hebben de 2 subvarianten de volgende voor- en nadelen: 
 
 
2a: langsbalken of verzwaarde stroken 
 
Voordelen: 

• leidingen in lengterichting van gebouw mogelijk 

• kromming vloerveld mogelijk 

46. Plattegrond van variant 2a en b, schaal 1:500.  
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Nadelen: 

• het vloerveld kraagt aan beide zijden 3 meter uit 
 
2b: dwarsbalken of verzwaarde stroken 
 
Voordelen: 

• een voorgespannen breedplaatvloer kan de benodigde overspanning maken 

• kromming vloerveld mogelijk 
 
Nadelen: 

• veel variatie in de afmetingen van de platen (overspanningen) 

• dwarsbalken zitten in de weg bij passage van evt. leidingen 
  
 
 
Variant 3: Kanaalplaatvloer met prefab balkbodems 
 
 
3a: langsbalken 
 
Geen optie i.v.m. de onmogelijkheid een uitkraging van 3 meter aan beide zijden te maken.  
 

variant 3b: kanaalplaatvloer met prefab balkbodems

variant 4b: kanaalplaatvloer met staalconstructie  
 
 
 
3b: dwarsbalken 
 
Voordelen: 

• dilatatievoeg op +/- 60 m van de kern mogelijk 

• snelle bouwtijd i.v.m. prefab platen 

• laag eigen gewicht door de kanalen in de vloerplaat 

• kanaalplaten kunnen onder een hoek (tot max. 40°) afgezaagd worden 

• overspanningen mogelijk tot 14 m (10-12,6 m benodigd) 

47. Plattegrond van variant 3b en 4b, schaal 1:500.  
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Nadelen: 

• prefab balkbodems zitten in de weg bij passage van evt. leidingen 

• veel variatie in de platen (overspanningen) 

• de grootste overspanning is maatgevend voor de dikte van de vloerplaten 
 
 
Variant 4: Kanaalplaatvloer met staalconstructie 
 
 
4a: langsbalken 
 
Geen optie i.v.m. de onmogelijkheid een uitkraging van 3 meter aan beide zijden te maken.  
 
4b: dwarsbalken 
 
Voordelen: 

• dilatatievoeg op +/- 60 m van de kern 

• snelle bouwtijd 

• laag eigen gewicht door de kanalen in de vloerplaat 

• kanaalplaten kunnen onder een hoek (tot max. 40°) afgezaagd worden 

• overspanningen mogelijk tot 14 m (10-12,6 m benodigd) 

• lage constructiehoogte bij gebruik van hoedligger 
 
Nadelen: 

• veel variatie in de platen (overspanningen) 

• de grootste overspanning is maatgevend voor de dikte van de vloerplaat 
 
 
Variant 5: Staalplaatbetonvloer met staalconstructie 
 
 

 
48. Plattegrond van variant 5a en b, schaal 1:500.  
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Een voordeel is dat deze variant goed de kromming van de plattegrond kan volgen.  
Een groot nadeel is echter, dat door het ter plaatse gestorte beton ook deze vloer een 
dilatatie op +/- 40 m van de kern nodig heeft. 
 
 
5a: gestapelde doorlopende liggers in combinatie met dubbel uitgevoerde primaire 
liggers (in dwarsrichting) 
 
Voordelen: 

• liggers en kolommen doorgaand uitvoeren zonder kostbare verbindingen 

• veel mogelijkheden voor het plaatsen van installatieonderdelen in beide richtingen  

• sparingen in vloer eenvoudig aan te brengen 
 
Nadelen:  

• grote constructiehoogte 

• door de kromming van het vloerveld kunnen de secundaire liggers niet doorlopen 

• arbeidsintensiever dan variant 3 en 4 
 
5b: primaire en secundaire liggers in 1 vlak 
 
Voordelen: 

• kleinere constructiehoogte dan variant 5a 

• kleine, handelbare onderdelen 

• sparingen in vloer eenvoudig aan te brengen 
 
Nadelen: 

• veel en kostbare verbindingen 

• sparingen in liggers t.b.v. doorvoer van installatieonderdelen 

• arbeidsintensiever dan variant 3 en 4 
 
5c: SFB-liggers (in dwarsrichting) in combinatie met een Long Span 
staalplaatbetonvloer 
 
Geen optie i.v.m. de maximale vrije overspanning van 9 meter (10 à 12,6 meter is dus te 
veel) en de hoge vloerbelasting.  
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Vergelijking constructievarianten 
 
Variant 1: Vlakke plaatvloer, volledig in het werk gestort 
1a: vlakke plaatvloer 
1b: vlakke plaatvloer met kolomkop of kolomplaat 
1c: vlakke plaatvloer met voorspanning in de kolomstroken 
 
Variant 2: Balkenvloer (breedplaatvloer) 
2a: langsbalken of verzwaarde stroken 
2b: dwarsbalken of verzwaarde stroken 
 
Variant 3: Kanaalplaatvloer met prefab balkbodems 
3a: langsbalken 
3b: dwarsbalken 
 
Variant 4: Kanaalplaatvloer met staalconstructie 
4a: langsbalken 
4b: dwarsbalken 
 
Variant 5: Staalplaatbetonvloer met staalconstructie 
5a: gestapelde doorlopende liggers in combinatie met dubbel uitgevoerde primaire liggers (in 

dwarsrichting) 
5b: primaire en secundaire liggers in 1 vlak  
5c: SFB-liggers (in dwarsrichting) in combinatie met een Long Span staalplaatbetonvloer 
 

Variant 1a 1b 1c 2a 2b 3b 4b 5a 5b 

eigen gewicht 0 0 0 0 0 0 / + 0 / + + + 

constructiehoogte 0 0 / - 0 / + 0 / -  0 / -  0 / + + - 0 / - 

installaties + 0 + 0 0 / - 0 / - + + 0 

flexibiliteit + + + 0 / + 0 / + 0 0 + + 

kromming + + + 0 + + + + + 

dilataties - - - - - + + - - 
aanvoer 
materialen - - - 0 0 + + 0 0 / + 

arbeidsintensief 0 / - - 0 / - 0 / + 0 / + + + 0 - 

bouwtijd - - - 0 0 + + 0 - 

TOTAALSCORE 0 - - 0 - 0 +++++ +++++++ ++ 0 
 
 
 
Bij de vergelijking van de 9 varianten (zie tabel 1) is geen weging van de verschillende 
onderdelen toegepast om tot een totaalscore te komen. Ook zonder weging is het 
overduidelijk dat de kanaalplaatvloer (3b en 4b) op de meeste punten het beste scoort.  
Vooral bij de uitvoering hebben de prefab vloerplaten veel voordelen. Ook de mogelijke 
plaats van de dilatatievoeg is gunstig. Doordat de vloer prefab is, kan de toegestane 
vervormingslengte groter zijn dan bij in het werk gestort beton. De twee varianten verschillen 
wat betreft de constructiehoogte en de afstemming met de installatievoorzieningen. Variant 
4b (staalconstructie + kanaalplaten) scoort beter op dit gebied en wordt daarom gekozen. 

Tabel 1: vergelijking constructievarianten.  
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5.1.2 Liggers 
 
De vloerkeuze voor variant 4b is gebaseerd op een staalconstructie waarbij gebruik wordt 
gemaakt van geïntegreerde stalen liggers (bv. hoedliggers). Het grote voordeel van deze 
liggers (t.o.v. de prefab balkbodems van variant 3b) is dat ze tussen de kanaalplaten liggen, 
waardoor de constructiehoogte beperkt blijft en er veel mogelijkheden zijn voor de doorvoer 
van installatieonderdelen.  
Er is nagegaan of de flensen van een geïntegreerde stalen ligger geschikt zijn om de 
kanaalplaten op te leggen. Dit in verband met de grote vloeroverspanning en daardoor hoge 
permanente en veranderlijke belasting op de liggers.  
Een THQ-ligger 320x8 – 290x40 – 500x25 blijkt te voldoen. De hoogte van de hoedligger 
komt overeen met de dikte van de kanaalplaten: 320 mm. 
De liggers worden momentvast verbonden aan de kolommen.  
 

5.1.3 Kolommen 

 
De kolommen bestaan uit stalen kokerprofielen 400x400x20 mm die worden volgestort met 
beton sterkteklasse C35/45. De kolom wordt gewapend om de brandwerendheid te 
verhogen. Bij het belastinggeval brand zal het beton de meeste draagkracht leveren, 
waardoor een hoge staalsoort niet nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van S275.  
 
De kolommen dragen (via de hoedliggers) de vloervelden met een belasting van: 
qp = 6,0 kN/m2 
qv = 5,0 kN/m2 
 
Doordat de hoedligger momentvast aan de kolom verbonden is, moet de kolom getoetst 
worden op een combinatie van: 

• normaalkrachten (permanente en veranderlijke belasting) 

• moment t.p.v. de verbinding met de hoedligger 
Daar waar een hellingbaan op de kolom aansluit komt tevens een dwarskracht t.g.v. de 
windbelasting op de kolom. 
 

5.1.4 Vakwerk 

 
De vakwerken onder de Bibliotheek, in het aflopende en lage deel, vormen een 
tafelconstructie. Dit is al beschreven in 3.3.2.  
De bovenrand is onderdeel van de eerste verdiepingsvloer van de Bibliotheek en de 
onderrand is onderdeel van het brugdek. De diagonalen zijn stalen kokerprofielen gevuld met 
beton. Ze zijn constructief en architectonisch een belangrijk onderdeel van het gebouw. 
Daarom worden de afmetingen niet te klein gekozen, namelijk: 500 x 500 mm. De wanddikte 
van de kokerprofielen varieert afhankelijk van het aantal bovenliggende verdiepingen.  
De diagonaal met de grootste kniklengte is maatgevend en deze is getoetst op knik. 
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5.1.5 Stabiliteit 

 
Het hoge gedeelte van de bibliotheek ontleent zijn stabiliteit aan een kern en een 
windverband. De kern is tussen de sporen en het busstation in geplaatst. Binnen in de 
bibliotheek ligt de kern om praktische redenen níet in de middelste travee, omdat dit het 
looppad is. Door de kromming van de plattegrond is deze ligging ook logisch, want het 
massazwaartepunt ligt dicht bij het stijfheidzwaartepunt.  
Om rotatie tegen te gaan is er een extra stabiliteitsvoorziening in de vorm van een 
windverband nabij de ‘kopgevel’.  
Daar waar de bibliotheek begint op te lopen is het gebouw gedilateerd (overgang aflopende 
naar lage deel), op een afstand van 56,7 meter van de kern. Zie afbeelding 49. Dit voldoet 
aan de vuistregel voor prefab betonnen constructies: boven een vervormingslengte van 
maximaal 60 meter moet de constructie gedilateerd worden. Dit ter beperking van 
spanningen door verhinderde vervorming t.g.v. temperatuurverschillen en krimp.  
 

 
 
 
Voor de verdere toetsing van de stabiliteit wordt verwezen naar bijlage E. Uit berekeningen 
volgt de conclusie dat de stabiliteit is gewaarborgd. 
 

 

5.2 Kunsthal 

 
5.2.1 Vloerkeuze 
 
Bij de vloerkeuze van de kunsthal is een viertal varianten onderzocht: 

• balkenvloer met dwarsbalken/verzwaarde stroken 

• kanaalplaten met prefab balkbodems 

• kanaalplaten met staalconstructie 

• staalplaat-betonvloer met staalconstructie 
Tussen de twee gevelvakwerken moet 20 meter overspannen worden. Daarom zijn alleen 
vloeren die te combineren zijn met een stalen gevelvakwerk en daartussen liggende 
vakwerkliggers zijn geschikt. De twee vloertypes die in aanmerking komen zijn een 
kanaalplaatvloer en een staalplaat-betonvloer. In tabel 2 worden de twee vloeren met elkaar 
vergeleken. Nadelige aspecten zijn in rood aangegeven.  
 

49. Plattegrond waarin de stabiliteitsvoorzieningen en dilatatie zijn aangegeven. 
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Staalplaat-betonvloer Kanaalplaatvloer 

Laag eigen gewicht (ongeveer 3,0 kN/m²) 
excl. eigen gewicht van de liggers 

 

Hoger eigen gewicht (ongeveer 4,0 kN/m²) + 
70 mm druklaag > totaal ongeveer 6,0 kN/m² 

 
Gunstige invloed van lage eigen gewicht op 
de 2 gevelvakwerken en op de belasting bij 

de uitkraging 
 

Nadelige invloed van hoge eigen gewicht op 
de 2 gevelvakwerken en op de belasting bij 
de uitkraging (zwaardere constructie nodig) 

 

Constructiehoogte afhankelijk van wel of niet 
stapelen van primaire en secundaire liggers 

 

Constructiehoogte vloer = 320+70 = 390 mm 
daar komt nog de liggerhoogte bij 

 

Krommingen, afwijkingen e.d. in plattegrond 
mogelijk 

 

Krommingen: kanaalplaten onder een hoek  
afzagen en gebruik maken van pasplaten en 

aangestorte schegstukken  

Arbeidsintensief 
 

Hoge bouwsnelheid 
 

Weinig kraancapaciteit nodig 
 

Veel kraancapaciteit nodig 
 

Brandwerendheid afhankelijk van wapening, 
30-120 min. 

Brandwerendheid tot 120 min. 
 

Geluidswering is ongeveer 26 dB 
Extra isolatie nodig in verlaagd plafond. 

Geluidswering is ongeveer 34 dB 
 

 
 
 
Ter plaatse van de uitkraging is een zo laag mogelijk eigen gewicht van de vloer gewenst en 
daarom is een staalplaat-betonvloer daar veruit de beste optie.  
In de loop van het project is echter gebleken dat de profielkeuze van het gevelvakwerk niet 
wordt bepaald door de maximale doorbuiging aan het uiteinde, maar door de sterkte van de 
afzonderlijke profielen. Het eigen gewicht van een kanaalplaatvloer is twee keer zo groot als 
die van een staalplaat-betonvloer. Daardoor zouden er niet alleen veel grotere/zwaardere 
profielen gebruikt moeten worden voor het gevelvakwerk, maar ook voor de vakwerkliggers 
die de vloeren dragen.  
Ook de ondersteunende constructie (onder meer het hoge vakwerk van de bibliotheek) en de 
fundering zouden veel zwaarder uitgevoerd moeten worden. Om al deze redenen wordt er 
gekozen voor een staalplaat-betonvloer.  
Tot slot is bij de uitwerking gebleken dat deze keuze ook erg gunstig is voor het 
trillingsgedrag (zie 5.3).  
Bij een overspanning van 2,8 m wordt gekozen voor een ComFlor 70 met een vloerdikte van 
150 mm. Zie ook 5.3.

Tabel 2: Vergelijking tussen een staalplaat-betonvloer en een kanaalplaatvloer.  
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5.2.2 Staal-beton ligger 
 
Alle berekeningen die betrekking hebben op de staal-beton ligger zijn te vinden in bijlage F. 
 
De ligger is een statisch onbepaalde ligger over meerdere steunpunten met aan één kant 
een verkort eindveld.  
In de berekeningen wordt de langste en zwaarst belaste ligger getoetst. Deze heeft een 
lengte van 12451 mm (zie afbeelding 50).  
 

12451

 

 

 

Uitvoeringsfase 

 
Tijdens de uitvoeringsfase is er nog geen samenwerking tussen het staal en het beton. De 
stalen ligger, een IPE 400, wordt getoetst op: 

• sterkte 

• doorbuiging tijdens de uitvoering 
 
De ligger voldoet aan de sterkte- en doorbuigingseisen.  
 
 

h =80c

h =70

h =400

p

a IPE 400

be

ComFlor 70

 

 

 
Eindfase 
 
De ligger werkt als staal-beton ligger (zie afbeelding 51). De ligger wordt belast door: 

• permanente belasting (e.g. vloer, afwerklaag en installaties): 
2

repvloer;g; kN/m 4,40,41,03,0q =++=  

• eigen gewicht van de ligger: 1
repligger;g; kN/m 65,0q =  

• veranderlijke belasting: 2
repq; kN/m 0,5p =  

 
De belasting op de staal-beton ligger is: 

1212
dg;

repq;qrepligger;g;qrepvloer;g;gdg;

kN/m 36,6m 2,8kN/m 5,01,5 kN/m 0,651,2m 2,8kN/m 4,41,2q

andh.o.h.afstpγq γandh.o.h.afstq γq

=××+×+××=

×+×+×=
 

 

 50. Mechanicaschema van de langste en zwaarst belaste ligger.  

 51. Schema doorsnede staal-beton ligger  
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Materiaalkeuze 
 
Er wordt een beton sterkteklasse C20/25 gekozen met een betondruksterkte (rekenwaarde) 
van: 

2N/mm ,015250,6' =×=bf  

 
De benodigde steunpuntswapening is bepaald. Vanwege de aanwezigheid van de staalplaat 
is alleen de bovenwapening noodzakelijk. Er worden 17 staven Ø 10 mm als 
steunpuntswapening geplaatst binnen de meewerkende breedte be. Over het hele vloerveld 
wordt een wapeningsnet Ø 6-140 gelegd.  
 
Sterkteberekeningen en –controles 
 
De volgende berekeningen zijn te vinden in bijlage F: 

• het bezwijkmoment ter plaatse van het steunpunt 

• controle van het moment en de dwarskracht in de steunpuntsdoorsnede 

• rekenwaarde van het veldmoment 

• het maximaal bezwijkmoment in van het veld 
 
De conclusie die uit de berekeningen volgt is: de ligger voldoet zowel ter plaatse van het 
steunpunt als in het veld. 
 
Niet-volledig schuifsterke verbinding 
 
Door een volledig schuifsterke verbinding ontstaat vaak overcapaciteit. Meer deuvels dan 
nodig maakt de constructie oneconomisch en daarom wordt een niet-volledig schuifsterke 
verbinding (dus met minder deuvels) onderzocht. Hierdoor neemt de normaalkracht en de 
capaciteit van de velddoorsnede af.  
In dit geval kan er gebruik worden gemaakt van 40 % van de benodigde deuvels bij een 
volledig schuifsterke verbinding. 
 
Berekening van de flexibele deuvels 
 
Voor de stiftdeuvels met kop wordt gekozen voor: 
Ød=19 mm ST37-3K (σeB = 350 N/mm2) 
deuvellengte:  hd = 110 mm 
betonsterkteklasse C20/25:  f’ck = 25 N/mm2  

E’b = 28500 N/mm2 

 
De verbinding wordt getoetst op 2 bezwijkmechanismen:  

• afschuiven van de deuvel / staal bezwijkt 

• verbrijzelen van het beton 
 
Uit de berekeningen blijkt dat het beton maatgevend is en daarmee is bepaald hoeveel 
kracht 1 deuvel op kan nemen.   
 
Aantal flexibele deuvels 
 
Uit de berekeningen volgt dat er 30 deuvels nodig zijn per liggerhelft (tussen het steunpunt 
en het maximale veldmoment), oftewel 60 deuvels per ligger. Van de 30 deuvels moeten er 
steeds 18 t.p.v. het steunpunt zitten.  
Over de lengte zijn 12451 / 300 = 42 ribben. Er wordt overal één deuvel per rib aangebracht 
en over 18 ribben nabij het steunpunt een extra deuvel. Op die manier zijn er 42 + 18 = 60 
deuvels per ligger aangebracht.  
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Deuvelplaatsing 
 
De deuvels worden 300 mm van elkaar geplaatst, wat overeenkomt met de ribafstand.  
Deze waarde moet aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:  
 

VOLDOETmm 600

VOLDOETmm 00615044h

VOLDOETmm 951955Ø

v

tv

dv

⇔≤•

⇔=×=≤•

⇔=×=≥•

�

�

�

 

 
Conclusie: de deuvelplaatsing voldoet aan de eisen.  
 
 
Doorbuiging 
 
Tot slot wordt de staal-beton ligger gecontroleerd met betrekking tot de doorbuiging in de 
gerede toestand.  
Hiertoe wordt eerst de doorbuiging in de uitvoeringsfase t.g.v. de permanente belasting 
berekend.  
In de overige berekeningen betreft het de eindfase, waarin het staal en beton samenwerken.  
Er wordt getoetst of het beton scheurt. Voor de bepaling van de doorbuiging moet worden 
uitgegaan van de gescheurde betondoorsnede ter plaatse van het steunpunt.  
Er wordt ook getoetst of het staal zal gaan vloeien ter plaatse van het steunpunt, maar dit 
blijkt niet het geval.  
De gescheurde betondoorsnede wordt in rekening gebracht met een reductiefactor 0,6 op 
het elastische steunpuntsmoment. 
 
De bijkomende doorbuiging (t.g.v. veranderlijke belasting) is 15,8 mm. 
 
De totale doorbuiging volgt uit de opsomming van de doorbuigingen t.g.v.: 

• het eigen gewicht (in de uitvoeringsfase) 

• de rustende belasting 

• de veranderlijke belasting 
De totale doorbuiging is 44,8 mm.  
 
De staal-beton ligger voldoet aan de eisen m.b.t. doorbuiging: 

• zakking: 
12451

  44,8 mm   = 49,8 mm
250 250

δ
∞

≤ ⇔ ≤
�

  

• bijkomende doorbuiging: 
12451

15,8 mm  = 37,4 mm
333 333

bijδ ≤ ⇔ ≤
�
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5.2.3 Vakwerkligger 
 
 

 
 
 
 
 
De zwaarst belaste ligger, die van de bovenste expositiezaal, wordt beschouwd.  
De ligger is rood aangegeven in het ESA Prima Win model en de doorsnede in afbeelding 52 
en 53.  
De lengte van de vakwerkligger is 7 x 2800 = 19600 mm.   
De hart-op-hart afstand tussen twee vakwerkliggers is 10000 mm bij het ene uiteinde tot 
12000 mm bij het andere uiteinde (de liggers verdraaien 5,7º t.o.v. elkaar).  
In de uitkraging is deze h.o.h. afstand nog iets groter: 10737 mm tot 12737 mm. Deze ligger 
is daardoor het zwaarst belast en wordt in de volgende berekeningen beschouwd.   
 
Alle berekeningen die betrekking hebben op de vakwerkligger zijn te vinden in bijlage G. 
 
 
Bruikbaarheidsgrenstoestand 
 
De belasting op de vakwerkligger grijpt aan t.p.v. de knooppunten in de bovenregel, waar de 
staalplaatbetonliggers zijn opgelegd.  
 
De vakwerkligger wordt belast door een permanente belasting, welke te zien is in afbeelding 
54, en door een veranderlijke belasting, welke te zien is in afbeelding 55.  
 
 

 
 
 

 52 en 53. De zwaarst belaste ligger, links in een doorsnede, rechts in het ESA Prima Win model.   

54. Permanente belasting op de vakwerkligger [kN].   
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De boven- en onderregel van de vakwerkligger is een HEC300 profiel en de wandstaven zijn 
K140/140/12.5 profielen. De hoogte van de ligger is 1400 mm.  
 
Het kwadratisch oppervlaktemoment bij volledige samenwerking van de profielen is: 

( ) 10248

2

HEC300HEC300 1029,270010251,2104,09512h
2

1
 AI2I ∗=×∗+∗×=






















×+×=  

 
Het kwadratisch oppervlaktemoment moet echter gereduceerd worden met een factor 0,75: 

1010
ligger 101,721029,275,0I ∗=∗×≈  

 
Om de doorbuiging te bepalen, worden de puntlasten vertaald naar een gelijkmatig 
verdeelde q-last.  

De doorbuiging wordt berekend met: 
45 q

 =
384 EI

l
δ ×  

De doorbuiging t.g.v. de permanente belasting is 29,2 mm.  
Dit komt goed overeen met de doorbuiging die volgt uit het ESA Prima Win model: 28,0 mm 
(zie afbeelding 56). Er zal een zeeg worden aangebracht van 30 mm.  
 

 
 
 
 
De doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting is 29,1 mm.  
Dit komt goed overeen met de doorbuiging die volgt uit het ESA Prima Win model: 30,3 mm 
(zie afbeelding 57). 
 

 
 

55. Veranderlijke belasting op de vakwerkligger [kN].   

56. De doorbuiging t.g.v. de permanente belasting, 50 keer vergroot.    

57. De doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting, 50 keer vergroot.    
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Toetsing van de doorbuiging 

bij max;bij( 0,003 )  30,3 mm  0,003  19600 = 58,8 mmδ δ≤ = × ⇔ < ×�    

tot max ( 0,004 )  28,0 + 30,3 = 58,3 mm < 0,004  19600 = 78,4 mmδ δ≤ = × ⇔ ×�  

 
Conclusie: de ligger voldoet aan de doorbuigingseisen.  
 
 
Uiterste grenstoestand 
 
 
Toetsing stabiliteit bovenrand 
 

 
 
 
 
De bovenrand is een HEC300 profiel met de volgende doorsnedegrootheden: 

• A = 2,251 * 104 mm2 

• Iy = 4,0951 * 108 mm4 

• Iz = 1,37363 * 108 mm4 
 
De bovenrand wordt getoetst op knik uit het vlak, zie bijlage G. De doorsnede voldoet aan de 
eisen. 
 
 
Toetsing sterkte onderrand 
 
De onderrand is ook een HEC300 profiel.  
 

 
 
 
 
De onderrand wordt belast op trek en de spanning in de zwaarst belaste staaf wordt getoetst, 
zie bijlage G. De doorsnede voldoet aan de eisen.  

 

Toetsing sterkte wandstaven 
 
De wandstaven zijn K140/140/12.5 profielen met de volgende doorsnedegrootheden: 

• A = 6,13 * 103 mm2 

• Iy = Iz = 1,64 * 107 mm4 

58. De normaalkrachten (druk) in de bovenrand [kN].  

59. De normaalkrachten (trek) in de onderrand [kN].  
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De grootste trekkracht treedt op nabij de oplegging, in staaf 22 (zie afbeelding 60). De 
spanning in deze staaf wordt getoetst, zie bijlage G, waaruit volgt dat deze voldoet aan de 
eisen.  
 
 
 

 
 
 
 
De grootste drukkracht treedt op in staaf 21(zie afbeelding 61). Deze staaf moet getoetst 
worden op knik.  
Door de symmetrische doorsnede zijn de Iy en Iz gelijk aan elkaar. Voor de knik in het vlak 
mag de kniklengte echter verminderd worden met een factor 0,9. Daardoor is de knik uit het 
vlak bepalend. De staaf knikt niet uit, zie bijlage G, en voldoet dus aan de eisen. 

60. De trekkrachten in de wandstaven [kN].  

61. De drukkrachten in de wandstaven [kN].  
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5.2.4 Gevelvakwerk 
 
Sterkte 
 
Het gevelvakwerk t.p.v. de uitkraging is als volgt uitgewerkt. De profielen zijn bepaald aan de 
hand van de belastingen die optreden in de uiterste grenstoestand. Hierbij is ook gekeken 
naar het optreden van knik bij staven die op druk worden belast. De toegepaste profielen 
zijn: HEB 300, HEM 300 en HD Arbed 320x300 (zie afbeelding 62), alle in staalsoort S355.  
 
De staven worden om hun zwakke as zijdelings gesteund tegen knik, namelijk door de 
staven af te steunen op de vloeren. De vloeren zijn in afbeelding 62 gestippeld aangegeven.  
Bijvoorbeeld: Staaf 1617-1618-1619 is één staaf wanneer deze wordt beschouwd op knik om 
de y-as (sterke as). Bij knik om de z-as (zwakke as) worden de staven echter apart 
beschouwd en is de kniklengte kleiner. 

HEB 300

HEM 300

HD 320x 300

1617

1618

1619

217

216

300

394

209

332

 
 
Voor elk soort profiel wordt de zwaarst belaste staaf en/of de meest knikgevoelige staaf 
getoetst. Alle berekeningen die betrekking hebben op de profielen van het gevelvakwerk zijn 
te vinden in bijlage H.  
 
HEB 300: 
 
De grootste staafkracht (trek) treedt op in staaf 217, waarvan de spanning wordt getoetst. 

Deze is: 2 2σ 276 N/mm 355 N/mm= < ⇔  voldoet.  
 
De grootste drukkracht treedt op in staaf 394. Het gekozen profiel HEB300 wordt getoetst op 
knik om beide assen.  
Het profiel zal niet uitknikken om de z-as, maar voldoet niet aan de eisen met betrekking tot 
knik om de y-as. In deze richting wordt de staaf namelijk niet zijdelings gesteund (wel om de 
zwakke as).  
Om knik om de y-as tegen te gaan moet het profiel dus zeker verstijfd worden, bv. met 2 
platen van 20 x 300 mm2. Na berekening blijkt dat het voldoet om de staaf plaatselijk (in het 
midden) te verstijven.  
 
HEM 300: 
 
De grootste staafkracht (trek) treedt op in staaf 209, waarvan de spanning wordt getoetst. 

Deze is: 2 2σ 177 N/mm 355 N/mm= < ⇔  voldoet.  

62. Tekening gevelvakwerk, schaal 1:500 
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De grootste drukkracht treedt op in staaf 332. Het gekozen profiel HEM300 moet getoetst 
worden op knik om beide assen.  
Het profiel wordt (plaatselijk) verstijfd met aan weerszijden een plaat van 27 x 340 mm2 die 
aan het profiel is gelast. Op deze manier voldoet de doorsnede aan de eisen.  
 
HD Arbed 320x300: 
 
De grootste staafkracht (druk) treedt op in staaf 1617. De knik om de zwakke as (z-as) is 
bepalend.  
Na een controleberekening blijkt de doorsnede niet te voldoen, waardoor het profiel 
verzwaard moet worden, bv. met twee platen 21 x 375 mm2.  
Door het profiel te verstijven voldoet het ruimschoots aan de eisen. Het is daarom voldoende 
het profiel alleen gedeeltelijk (in het midden) te verstijven.  
 
Het verlengde van staaf 1617 wordt ook zwaar belast en heeft om de y-as een grotere 
kniklengte. Daarom wordt staaf 1618-1619 ook getoetst.  
Staaf 1618 wordt belast op een druklast. Er wordt getoetst of staaf 1618 bestand is tegen 
knik (zonder verstijving) om de z-as. Het profiel blijkt geen verstijving nodig te hebben, want 
het voldoet aan de eisen.  
In de andere richting (y-as) wordt de staaf niet zijdelings gesteund. Daarom moet staaf 1618-
1619 getoetst worden op knik om de y-as. Ook in deze richting voldoet de doorsnede.  
 
 
Doorbuiging 
 
De totale doorbuiging van de uitkraging volgt uit het ESA Prima Win model door de 
doorbuiging van drie belastinggevallen bij elkaar op te tellen:  

1) doorbuiging t.g.v. het eigen gewicht van de staalconstructie:  mm 16,31 =δ  

2) doorbuiging t.g.v. de permanente belasting:    mm 9,852 =δ  

3) doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting:   mm 51,93 =δ  

mm 1,2719,519,583,16321eind =++=++= δδδδ  

 

De maximale einddoorbuiging eindδ bij een uitkraging is: 

mm 19224000)2(0,004)(20,004maxeind; =××=×= repδ �  

VOLDOETmm 192mm 127,1maxeind;eind ⇔<⇔≤ δδ  

 
Er wordt een zeeg aangebracht, waardoor na het aanbrengen van de permanente belasting 
(belastinggevallen 1 en 2) de doorbuiging van de uitkraging 0 is.  
De uiteindelijke doorbuiging van de uitkraging ontstaat t.g.v. de veranderlijke belasting:  

mm 9,513bij == δδ  

 

De maximaal toegestane bijkomende doorbuiging bij;maxδ  bij een uitkraging is: 

mm 44124000)2(0,003)(20,003maxbij; =××=×= repδ �  

VOLDOETmm 144mm 9,15maxbij;bij ⇔<⇔≤ δδ  

 
Het ESA Prima Win model en de doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting zijn te zien in 
afbeelding 63 en 64.  
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63. Model van de constructie van de Kunsthal in ESA Prima Win. 

64. De doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting, 100 keer uitvergroot t.o.v. het model. 
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5.2.5 Stabiliteit 
 
De constructie van de Kunsthal werkt als een kokerconstructie. De hele ‘buitenste schil’ 
bestaat uit vormvaste vlakken. De twee gevelvakwerken zijn van zichzelf al vormvast 
vanwege de driehoeken. Het bovenvlak (dat bestaat uit het platte en het aflopende dak) en 
het ondervlak (ook het aflopende deel) worden vormvast gemaakt door middel van 
windverbanden. Ook de kopgevel krijgt windverbanden, maar hier in de vorm van een K-
verband, zodat het uitzicht zo min mogelijk wordt belemmerd.  
De totale windbelasting op de kunsthal is 1,16 kN/m2. De windbelasting komt via de 
gevelstijlen in de staalplaat-betonvloeren, die als schijf werken. De vloeren worden op de 4 
hoekpunten vastgezet aan de vormvaste vlakken. Dit is steeds in een (knoop)punt waar een 
gevelvakwerk een schuin vormvast vlak (kopgevel, dak of ondervlak) ontmoet. Via de 
vormvaste vlakken wordt de windbelasting afgedragen naar de stabiliteitsvoorzieningen.  
In afbeelding 65 zijn deze punten voor de bovenste vloer omcirkeld.  
 

 
 
 
 
Dwarsrichting 
 
De constructie van de Kunsthal heeft in de dwarsrichting 3 stabiliteitsvoorzieningen. De 
posities hiervan zijn te zien in afbeelding 65.  
Er wordt getoetst hoeveel windbelasting de 3 stabiliteitsvoorzieningen elk voor hun rekening 
nemen. Dit wordt gedaan door een handberekening te vergelijken met de uitkomsten uit het 
ESA Prima Win model.  
 
In afbeeldingen 66, 67 en 68 is steeds links een tekening te zien van de windbelasting die op 
dat deel van de Kunsthal aangrijpt en het moment dat daarbij veroorzaakt wordt. De andere 
twee tekeningen zijn gemaakt met waarden die volgen uit het ESA Prima Win model. In de 
middelste tekening is te zien hoe de krachtsverdeling is en in de rechter tekening hoe groot 
de uitbuiging is.  
(NB. De tekeningen moeten gezien worden als 2D ‘doorsneden’ van het ESA Prima Win 
model. Hierdoor lijken bv. de reactiekrachten van stabiliteitsvoorziening 2 niet in evenwicht, 
maar in het 3D model is er wel spake van evenwicht.) 
 
Een groot gedeelte van de windbelasting wordt opgenomen door “stabiliteitsvoorziening 1”. 
Het betreft hier de windbelasting op het hoogste deel van de Kunsthal (vnl. de uitkraging). 
Door de hoogte waarop deze windbelasting aangrijpt ontstaat er een heel groot moment op 
de onderconstructie. Dit kan worden opgenomen doordat er een koppel ontstaat in de twee 
buitenste kolommen, die op 40 meter afstand van elkaar staan. Verder wordt een deel 
opgenomen door de ingeklemde kolommen.  

65. Schets van de constructie en de plaats van de stabiliteitsvoorzieningen.  
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3
4

,5
m

q = 1,16 kN/m²

34,5 m

20 m 20 m

M = 1,16 kN/m² x 34,5 m 

        x 17 m x 54 m 

    = 37.000 kNm

q = 1,16 kN/m²

M = 800 kN x 20 m + 

       800 kN x 20 m + 

       3 x 1800 kNm 
    = 37.400 kNm

± 800 kN ± 800 kN

1800 kNm 1800 kNm 1800 kNm 13,2 mm

1,3 mm

14,2 mm

20,5 mm
1

 
 
 
 
De windbelasting die wordt opgenomen door “stabiliteitsvoorziening 2” grijpt veel lager aan, 
waardoor het op te nemen moment aanzienlijk kleiner is. Het moment wordt ook hier 
opgenomen door een koppel en door de ingeklemde kolommen.  
 
 

3
4

,5
m

q = 1,16 kN/m²

11,5 m

14 m

M = 1,16 kN/m² x 11,5 m 
        x 9 m x 45 m 

    = 5.400 kNm

M = 320 kN x 12 m + 
       40 kN x 2 m + 
       750 + 710 kNm 
    = 5.400 kNm

± 320 kN ± 40 kN

750 kNm 710 kNm

2

q = 1,16 kN/m²

21,4 mm

 
 
 
 
Zonder “stabiliteitsvoorziening 3” blijft de uitbuiging aan de top t.g.v. de windbelasting binnen 
de grenzen. De constructie zal echter gaan roteren, wat niet gewenst is en bovendien de 
uitbuiging onnodig vergroot. Door de kolommen nabij de stationshal ook in te klemmen, 
wordt de rotatie van de constructie tegengegaan en wordt de uitbuiging aanzienlijk kleiner. 
Een ander bijkomend voordeel is dat de constructie ter plaatse van de ontmoeting met de 
stationshal minder vervormt t.g.v. windbelasting.  
 

34
,

5
m

q = 1,16 kN/m²

11,5 m

11,2 m

M = 1,16 kN/m² x 11,5 m 
        x 9 m x 15 m 

    = 1.800 kNm

M = 134 kN x 6,6 m + 
       95 kN x 4,6 m + 

       2 x 280 kNm 
    = 1.800 kNm

± 134 kN ± 95 kN

280 kNm 280 kNm

3

q = 1,16 kN/m²

17,4 mm

 

66. Reactiekrachten en vervorming van stabiliteitsvoorziening 1.   
 

67. Reactiekrachten en vervorming van stabiliteitsvoorziening 2.   
 

68. Reactiekrachten en vervorming van stabiliteitsvoorziening 3.   
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In afbeelding 69 is de verplaatsing t.g.v. windbelasting op de langsgevel te zien. De 
verplaatsing (blauw) is 300 keer uitvergroot t.o.v. het onbelaste model (zwart).  
De grootste horizontale verplaatsing zit bij de uitkraging (rechts in afbeelding): 65,6 mm. 
De uitbuiging aan de top mag maximaal 1/500 van de hoogte van het gebouw zijn: 
 

h 43000
u 65,6 mm 86 mm 

500 500
≤ ⇔ < = ⇔   voldoet.  

 
 
Langsrichting 
 
In de langsrichting wordt de stabiliteit verzorgd door twee stabiliteitsvoorzieningen die zich 
midden onder beide gevelvakwerken bevinden (zie afbeelding 70 en 71).  
 

11 m20 m 24 m 36 m20 m 12 m20 m

3
4
,5

 m

q = 11,6 kN/mM = 11,6 kN/m x 17 m x 34,5 m 
    = 6.800 kNm

 
 
 
 

q = 11,6 kN/mq = 11,6 kN/m

0,3 kN

2,6 kN 17,3 kN

119,5 kN

14,2 kN

102,8 kN 94,4 kN

-76,2 kN

-48,1 kN
-29,5 kN

-60,0 kN

-118,0 kN

108,1 kN

21,8 kN

detail

 
 

69. Uitbuiging (blauw) ten gevolge van windbelasting, 300 keer uitvergroot.   
 

70. Door de windbelasting op de kopgevel ontstaat er een moment. 
 

71. Krachtswerking ten gevolge van de windbelasting in de langsrichting. 
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In afbeelding 72 is de verplaatsing t.g.v. windbelasting op de kopgevel te zien. De 
verplaatsing (blauw) is 1000 keer uitvergroot t.o.v. onbelaste het model (zwart).  
De grootste horizontale verplaatsing zit bij de uitkraging (rechts in afbeelding): 8,1 mm.  
De uitbuiging aan de top mag maximaal 1/500 van de hoogte van het gebouw zijn: 
 

h 43000
u 8,1 mm 86 mm 

500 500
≤ ⇔ < = ⇔  voldoet.  

72. Uitbuiging (blauw) ten gevolge van windbelasting in de langsrichting, 1000 keer uitvergroot.   
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5.3 Trillingen 

 
 
5.3.1 Theorie 
 
Vanwege de ligging van de gebouwen boven de sporen verdient het trillingsgedrag van de 
constructie extra aandacht. Het gaat hierbij om het voorkomen van hinderlijke trillingen in het 
gebouw ten gevolge van het treinverkeer. Er moet in het ontwerp echter ook rekening 
worden gehouden met trillingen ten gevolge van lopen.  
 
Trillingen ten gevolge van lopen 
NEN 6702 stelt eisen aan trillingen t.g.v. lopen: de eerste eigenfrequentie van vloeren mag 
niet onder de 3 Hz liggen. Dit levert voor de staalplaatbetonvloer geen problemen op, want 
een stijve en lichte vloer heeft een veel hogere eerste eigenfrequentie.  
NEN 6702 stelt aparte eisen aan liggers. Indien een ligger wordt belast door een permanente 
en momentaan belasting van tenminste 150 kN, zal deze niet voelbaar gaan trillen t.g.v. 
lopen. Dit geldt in alle gevallen voor de primaire ligger (vakwerkligger), aangezien deze ligger 
20 meter overspant en zwaar belast is met een vloerveld van 10-12 meter bij 20 meter. De 
secundaire ligger (de staal-betonligger) moet in een aantal gevallen wel gecontroleerd 
worden op trillingen t.g.v. lopen. Dit is afhankelijk van de waarde van de momentaan factor 
(1,0 of 0,25).  
 
Trillingen veroorzaakt door treinen 
Laagfrequente treintrillingen kunnen via het spoor, de bodem en vervolgens de fundering in 
de constructie van het gebouw komen en hinderlijke trillingen veroorzaken.  
Bij laagfrequente trillingen spelen twee dingen een rol: 

• het voelen trillen van de constructie, waardoor mensen zich onveilig voelen 

• het horen trillen van de constructie, wat hinderlijk is 
Het ‘voelen trillen’ gebeurt in een laag frequentiegebied, waar de amplitudes hoog zijn, maar 
de trillingen over het algemeen niet hoorbaar zijn.  
Het ‘horen trillen’ gebeurt in een hoger frequentiegebied, tussen de 30-60 Hz. De trillingen 
hebben een kleinere amplitude, maar het oor is gevoeliger in dit frequentiegebied. Dit wordt 
laagfrequent geluid genoemd. Wanden e.d. kunnen geluid gaan afstralen wat als hinderlijk 
wordt ervaren. Deze trillingen spelen bij gebouwen waarin wordt overnacht een grotere rol 
dan bij bv. een Bibliotheek of Kunsthal. Het moet wel voorkomen worden dat er hinder t.g.v. 
laagfrequent geluid kan ontstaan in de stilteruimtes van de Bibliotheek.  
 
Het frequentiegebied van de laagfrequente trillingen die door treinen worden veroorzaakt, is 
o.a. afhankelijk van de snelheid en de aslast van de treinen en van de bodemgesteldheid. Bij 
een gebouw dat direct op de perrons staat, speelt de bodem amper een rol, aangezien de 
trillingen direct aan de fundering worden doorgegeven.  
De frequenties van de door treinverkeer veroorzaakte bodemtrillingen zijn afhankelijk van de 
snelheid van de trein: 

• 20 Hz bij 60 km/u 

• 25 Hz bij 80 km/u 

• 35 Hz bij 140 km/u 
In Utrecht rijden geen doorgaande treinen en is de maximum snelheid op de betreffende 
sporen 80 km/u. Dit komt overeen met 25 Hz, wat dus meteen de bovengrens van het 
trillingsgebied is. De ondergrens van het trillingsgebied wordt echter niet zozeer bepaald 
door (de snelheid van) het personenvervoer, maar door de goederentreinen vanwege hun 
zware aslast. De eerste eigenfrequentie hiervan ligt rond de 8 Hz. Hiermee is er voor Utrecht 
een trillingsgebied afgebakend van 8 tot 25 Hz.  
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Er is gekeken naar twee oplossingen om te voorkomen dat treintrillingen via de fundering in 
de constructie voor hinderlijke trillingen zorgen, namelijk: 

• het gebouw op veren zetten 

• in het ontwerp rekening houden met de trillingen 
De oplossing met veren is over het algemeen erg kostbaar, waardoor de tweede oplossing 
de voorkeur verdient. De eerste eigenfrequenties van de kanaalplaatvloeren van de 
Bibliotheek liggen echter binnen het trillingsgebied van 8 tot 25 Hz. Daarom zal het gebouw 
op veren gezet worden.  
De constructieonderdelen van de Kunsthal kunnen wel dusdanig gedimensioneerd worden 
dat de eerste eigenfrequenties buiten het trillingsgebied liggen.  
Het trillingsgedrag van de Kunsthal is het interessantst en wordt verder uitgewerkt. 
 
In het ontwerp kan rekening gehouden worden met de trillingen door middel van een aantal 
ontwerpregels, welke een gunstige invloed hebben op de reductie van de effectieve 
trillingssnelheid10: 

• het minder stijf maken van de constructie (lagere stijfheden zorgen voor een lagere 
eigenfrequentie, waardoor deze buiten het trillingsgebied van de treinen kan komen te 
liggen) 

• het vergroten van de demping, dit wordt o.a. bereikt door de voorkeur te geven aan 
geboute in plaats van gelaste verbindingen en gebruik te maken van 
wrijvingsverbindingen (tussen draagconstructie en wand/gevelelementen) 

• gebruik maken van scharnierende verbindingen (momentvaste (gelaste) verbindingen 
hebben lage dempingswaarden en zorgen ervoor dat de respons wordt doorgegeven) 

 
Wat betreft het laatste punt voldoet het ontwerp van de Kunsthal, want hier wordt gebruik 
gemaakt van scharnierende verbindingen. Het eerste punt verdient nadere verdieping. Een 
lagere eigenfrequentie is namelijk wel gunstig t.a.v. de treintrillingen, maar kan niet overal 
toegepast worden in verband met trillingen ten gevolge van lopen. Tevens moet er vermeden 
worden dat de eerste eigenfrequentie van de (op elkaar aansluitende) vloeren en liggers van 
dezelfde orde van grootte zijn. Dit om te voorkomen dat ze elkaar gaan ‘aanstoten’ en op die 
manier ook voor hinderlijke trillingen zorgen. 
 
Voor de vloer heeft dit de volgende consequenties:  

• de staalplaatbetonvloer moet ontworpen worden op een eerste eigenfrequentie van 25 
Hz of meer 

• de secundaire liggers moeten ontworpen worden op een eerste eigenfrequentie onder de 
8 Hz en boven de 3 Hz indien deze gevoelig zijn voor trillingen t.g.v. lopen (Ftot < 150 kN) 

• de primaire liggers moeten ontworpen worden op een eerste eigenfrequentie onder de 8 
Hz en indien mogelijk een frequentie afwijkend van die van de secundaire liggers om te 
voorkomen dat ze elkaar zullen ‘aanstoten’ 

  

                                                
10

 Ontleend aan het afstudeerverslag van Evert Leijendekker: "Heeft u lekker geslapen?" : treintrillingen in een 
over het spoor te bouwen hotel. 
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5.3.2 Kunsthal 
 
 
Staalplaatbetonvloer 
 
Vanwege de kleine overspanning van de staalplaatbetonvloer (2,8 m) was een eerste 
schatting gemaakt van een ComFlor 70 staalplaat met een vloerdikte van 140 mm.  
Dit is later berekend met een rekenprogramma van Dutch Engineering. Er is daarbij 
uitgegaan van de volgende gegevens: 

• gegeven overspanning: 2800 mm 

• gegeven vloerdikte: 140 mm 

• brandwerendheid: 90 minuten 

• een meervelds staalplaat (uitvoeringsfase) 

• een meervelds staalplaat-betonvloer (gebruiksfase)  

• een staal-betonligger (door gebruik van deuvels) 
Uit dit rekenprogramma volgt ook dat de ComFlor 70 – vloerdikte 140 de beste en meest 
economische oplossing is. Deze vloer hoeft niet onderstempeld te worden. 
Uit het rekenprogramma volgt een plaatdikte van 0,90 mm. Uit een tabel voor de 
brandwerendheid blijkt echter dat de maximale overspanning (voor een vloer met deze 
dimensies) dan 2,65 m is! Bij een plaatdikte van 1,20 mm is de maximale overspanning 2,9 
m (> 2,8 m). Voor de eerste eigenfrequentie is het overigens ook gunstiger om gebruik te 
maken van een plaatdikte van 1,20 mm. Deze staalplaat heeft een grotere stijfheid, waardoor 
de eerste eigenfrequentie hoger zal komen te liggen dan bij gebruik van een staalplaat met 
een dikte van 0,90 mm. (Dit gunstige effect wordt wel weer enigszins beperkt door de grotere 
massa van de dikkere plaat.) 
 
De eerste eigenfrequentie wordt berekend met een formule uit de SBR-publicatie “Trillingen 
in vloeren t.g.v. lopen”: 
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In deze formule is:  
EIx = de buigstijfheid in de overspanningrichting [Nm2/m] 
EIy = de buigstijfheid dwars op de overspanningsrichting [Nm2/m] 
� = overspanning [m] 
b = breedte [m] 
gv = het eigen gewicht [kg/m2] 
 
De eerste eigenfrequentie van de staalplaatbetonvloer bij gebruik van C20/25 is:  

e1f     22,3 Hz=  

 
Dit ligt onder het vereiste minimum van 25 Hz. Daarom wordt getoetst of een hogere 
betonsterkteklasse wel voldoet (hierdoor zal de eerste eigenfrequentie hoger worden).  
 
Bij gebruik van C53/65: 

e1f    25,5 Hz=  

 
Conclusie: er moet C53/65 gebruikt worden om te voorkomen dat de vloer voelbaar zal trillen 
ten gevolge van het treinverkeer.  
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Aan het gebruik van een betere betonkwaliteit of hogere sterkteklasse zitten echter een 
aantal nadelen. Zo worden er hogere eisen gesteld aan de verwerking en de uitvoering en 
kan er geen gebruik worden gemaakt van flexibele stiftdeuvels (dit kan slechts tot C25/30). 
Bovendien gaat de leverancier van ComFlor 70 staalplaten ervan uit dat er met C20/25 wordt 
gewerkt.  
 

Daarom is het beter om de stijfheid te vergroten door de vloer net iets dikker te maken dan 
de minimale vloerdikte. Er wordt onderzocht of een vloer uitgevoerd in C20/25 met een 
vloerdikte van 150 mm (i.p.v. 140 mm) wél voldoende stijfheid bezit en niet voelbaar zal gaan 
trillen.  
 
Uit berekeningen volgt:  

e1f  = 26,0 Hz  

 
Conclusie: Een staalplaatbetonvloer met betonsterkte C20/25 en een vloerhoogte van 150 
mm voldoet aan de eisen t.a.v. treintrillingen.  
 
 
Staal-betonligger 
 
Voor de ligger is in eerste instantie uitgegaan van een IPE 500 profiel, maar dit blijkt aan de 
hoge kant te zijn. De eerste eigenfrequentie gaat richting de 8 Hz, wat de bovengrens is. Als 
de staalplaatbetonligger minder stijf is, zal de eerste eigenfrequentie lager uitvallen. Er wordt 
gekeken naar een IPE 400. Deze heeft bovendien een aantal voordelen t.o.v. een IPE 500: 

• het totale vloerpakket wordt dunner 

• de ligger kan gebruikt worden in combinatie met een UNP 400 voor de spouwligger (UNP 
500 bestaat niet) 

• de constructie is niet overgedimensioneerd (lichter en minder materiaalgebruik) 
 
De liggers worden 2800 mm hart-op-hart geplaatst. Er zijn 6 liggers met verschillende 
overspanningen over de breedte van het gebouw. Omdat wordt gerekend met een 
momentaan factor van zowel 0,25 als 1,0 zijn er in totaal 12 ‘varianten’ met bijbehorende 
eerste eigenfrequenties per vloerveld. Het volstaat om de kortste en langste ligger te toetsen, 
want de eerste eigenfrequenties van de overige liggers liggen tussen deze twee waarden in.  
 
De zwaarst belaste liggers zijn die van de expositiezalen. Bij een hart-op-hart afstand van de 
kolommen van 10 meter aan de ene kant en 12 meter aan de andere kant, overspant de 
kortste ligger 10286 mm. De bovenliggende zaal heeft een grotere hart-op-hart afstand 
tussen de kolommen, hier overspant de langste ligger 12451 mm. In afbeelding 73 en 74 zijn 
de lengtes van deze IPE-liggers aangegeven in blauw. 
 
Vervolgens worden de liggers van de kantoorvloeren bekeken. Waarvan de kortste ligger 
9672 mm en de langste ligger 11100 mm overspant. Deze zijn eveneens in blauw 
aangegeven in afbeelding 73 en 74. 
 
De liggers in de spouw liggen langs de rand van de vloer en dragen een vloerveld van 
slechts 1,4 m breedte en worden ook minder zwaar belast doordat deze in de spouw liggen. 
De veranderlijke belasting bedraagt 2,5 kN/m2. Er wordt getoetst of een UNP 400 voldoet.  
De kortste en langste hoekliggers worden getoetst. De overspanningen komen overeen met 
de kortste resp. de langste hart-op-hart afstanden tussen de kolommen van het 
gevelvakwerk. Dit zijn de met rood aangegeven overspanningen in afbeelding 73 en 74. 
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73. De plaats van de kortste ligger van de expositiezalen (links) en de kantoorvloeren (rechts).  

74. De plaats van de langste ligger van de expositiezalen (links) en de kantoorvloeren (rechts).  
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De berekeningen worden uitgevoerd volgens NEN 6702.  
De eerste eigenfrequentie wordt bepaald aan de hand van de doorbuiging:  

δ

a
f1 =

 
a = 0,324 bij een doorlopende ligger.  
 
Er moet rekening gehouden worden met de volgende aspecten: 

• het eigen gewicht van de ligger moet meegerekend worden 

• voor de doorbuiging t.g.v. de permanente belasting (eigen gewicht van de vloer) moet 
met de staalligger gerekend worden 

• voor de doorbuiging t.g.v. de veranderlijke belasting én de permanente belasting die na 
verharding is aangebracht (afwerklaag en de installaties) moet met de staal-betonligger 
gerekend worden 

• het is een ligger over meerdere steunpunten, waardoor deze statisch onbepaald is (en de 
doorbuiging berekend moet worden met een factor β) 

 
De belastingen zijn:  

• permanente belasting (eigen gewicht vloer): 2

g;vloer;repq = 3,0 kN/m  

• eigen gewicht van de ligger: 1

g;ligger;repq = 0,65 kN/m  

• bijkomende permanente belasting na verharding (afwerklaag en installaties): 
2

g;bij;repq = 1,0 + 0,4 = 1,4 kN/m  

• veranderlijke belasting (bijeenkomstgebouw): 2

q;repp = 5,0 kN/m  

  
De uitkomsten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 3.  
 

plaats ligger lengte 
δ  

(mom. f. = 1,0) 
f1  

(mom. f. = 1,0) 
δ  

(mom. f. = 0,25) 
f1  

(mom. f. = 0,25) 

Expositiezaal 10286 mm  21,2 mm 3,9 Hz 15,5 mm 4,6 Hz 
  (kortste)         

  12451 mm  44,8 mm 2,7 Hz 33,0 mm 3,1 Hz 
  (langste)         

Kantoorvloer 9672 mm 13,7 mm 4,9 Hz 11,5 mm 5,3 Hz 
  (kortste)         

  11100 mm 23,5 mm 3,7 Hz 19,7 mm 4,1 Hz 
  (langste)         

Spouw 9386 mm 14,1 mm 4,8 Hz 12,9 mm 5,0 Hz 
  (kortste)         

  12737 mm 24,4 mm 3,6 Hz 20,7 mm 4,0 Hz 
  (langste)         

 
 
 
De eerste eigenfrequentie hoeft volgens NEN 6702 niet boven de 3 Hz te liggen, wanneer de 
ligger wordt belast op een totale belasting van > 150 kN.  
De uitkomsten waar dit voor geldt zijn blauw aangegeven in tabel 3: f1 < 8 Hz 
 
De eerste eigenfrequentie moet volgens NEN 6702 wél boven de 3 Hz te liggen, wanneer de 
ligger wordt belast op een totale belasting van < 150 kN. Dit geldt voor de volgende liggers: 
de kortste van de kantoorvloer (momentaan factor = 0,25) en die in de spouw. 
De uitkomsten waar dit voor geldt zijn groen aangegeven in tabel 3: 3 Hz < f1 < 8 Hz 
 
Voor de totale belasting die op de liggers werkt, wordt verwezen naar bijlage J. 

Tabel 3: Eerste eigenfrequenties van de staal-beton liggers 
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Conclusie: alle liggers voldoen aan de eisen t.a.v. zowel treintrillingen als trillingen t.g.v. 
lopen.  
 
 
Vakwerkligger 
 
In NEN 6702 wordt de eerste eigenfrequentie bepaald aan de hand van de doorbuiging: 

δ

a
f1 =

 
a = 0,315 bij een ligger op 2 steunpunten.  
 
De vakwerkliggers hebben een overspanning van 19600 mm. Ze dragen een vloerveld van 
20 m bij 10-12 m. Er wordt gerekend met een vloerveld van 19,6 m bij 11 m. 
 
De vakwerkliggers zijn niet gevoelig voor trillingen t.g.v. lopen, omdat de liggers zwaar zijn 
belast (meer dan 150 kN). Daarom hoeft de eerste eigenfrequentie van de vakwerkliggers 
alleen aan de eis t.a.v. het frequentiegebied van de treintrillingen te voldoen:  

Hz 8  f1 <  
 
Als eerste wordt de vakwerkligger beschouwd die de vloerbelasting van de expositiezalen 
draagt. De ligger t.p.v. de kopgevel draagt een kleiner vloerveld en moet daarom apart 
getoetst worden.  
 
Als tweede wordt de vakwerkligger beschouwd die iets lichter wordt belast en de 
kantoorvloeren draagt. De veranderlijke belasting is hier 2,5 kN/m2 (i.p.v. 5,0 kN/m2 bij de 
kunstzalen). De liggers t.p.v. de kopgevel dragen een kleiner vloerveld en moeten daarom 
apart getoetst worden.  
 
Tot slot moet de dakligger getoetst worden. Deze ligger draagt alleen het glasdak en 
installaties en is mogelijk onderworpen aan sneeuwbelasting en windzuiging. Deze ligger is 
lichter uitgevoerd dan de andere.  
 
De uitkomsten van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 4.  
 

vakwerkligger belasting 
δ (mom. f. = 

1,0) 
f1 (mom. f. = 

1,0) 
δ (mom. f. = 

0,25) 
f1 (mom. f. = 

0,25) 

Expositiezaal hele vloerveld 55,0 mm 2,4 Hz 33,0 mm 3,1 Hz 

  
halve vloerveld 
(kopgevel) 27,5 mm 3,4 Hz 16,6 mm 4,4 Hz 

Kantoorvloeren hele vloerveld 40,3 mm 2,8 Hz 29,4 mm 3,3 Hz 

  
halve vloerveld 
(kopgevel) 20,2 mm 4,0 Hz 14,7 mm 4,6 Hz 

Dakligger sneeuwbelasting 58,7 mm 2,3 Hz 41,8 mm 2,7 Hz 

  windzuiging 8,8 mm 6,0 Hz 29,3 mm 3,3 Hz 

 
 
 
Conclusie: van alle vakwerkliggers liggen de eerste eigenfrequenties (ruim) onder de 8 Hz, 
dus de liggers zullen niet voelbaar gaan resoneren t.g.v. het treinverkeer. 
 

Tabel 4: Eerste eigenfrequenties van de vakwerkliggers. 
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5.4 Brandveiligheid 

 
 
De brandveiligheid in een gebouw hangt samen met de compartimentering en de aanwezige 
vluchtwegen. De brandwerendheid heeft betrekking op de totale constructie en de 
constructieonderdelen.  
Voor zowel de Bibliotheek als de Kunsthal geldt de brandwerendheidseis van een niet-
slaapgebouw boven de 13 meter: 90 minuten.  
In beide gebouwen wordt gebruik gemaakt van een sprinklerinstallatie, waardoor de eis met 
30 minuten verminderd mag worden tot 60 minuten brandwerendheid.  
 
 
Brandveiligheid Bibliotheek 
 
Vluchtwegen 
 
De twee belangrijkste vluchtwegen in de Bibliotheek zijn de roltrappen en de hellingbanen (in 
de kopgevel). Een roltrap voldoet officieel niet als vluchtroute en daarom is het vereist dat de 
roltrappen automatisch uitgeschakeld worden bij brandmelding. Dit is de veiligste oplossing, 
want 80 % van de mensen gaat bij een alarmmelding terug via de route hoe ze gekomen 
zijn. De hoogte van de roltrap voldoet aan de eisen; het maximale hoogteverschil dat in één 
keer overbrugd mag worden is 4,5 meter. De breedte is aangepast aan de minimale breedte 
van 1,4 meter (1,1 meter voor twee personen plus 2 x 0,15 m trapleuning). Doordat de 
roltrappen stil staan, kunnen beide roltrappen worden gebruikt om omlaag (of eventueel 
omhoog) te gaan.  
De afstand tussen de twee vluchtwegen varieert per verdieping (afhankelijk van de plaats 
van de roltrap), maar is overal kleiner dan de maximum afstand van 90 meter.  
Vanuit de leeszaal gaan ook nog 4 hellingbanen naar de onderliggende verdieping en deze 
doen ook dienst als vluchtweg.  
 
Compartimentering 
 
Een brandcompartiment heeft een maximale grootte van 1000 m2. Het hoge deel van de 
Bibliotheek is gemakkelijk onder te verdelen in brandcompartimenten, omdat de vloer hier 
toch al onderverdeeld wordt in werkruimtes. In het aflopende deel, bestaande uit de 
publieksruimtes waar de collectie staat, is het vloeroppervlak bij de onderste verdiepingen 
groter dan 1000 m2. Het is niet gewenst om dit onder te verdelen in verschillende ruimtes, 
maar dus wel vereist. Daarom wordt ervoor gekozen om gebruik te maken van het 
brandwerende glaswandsysteem Promat. Dit zijn volledig glazen wanden waarin deuren 
kunnen worden opgenomen. De brandcompartimenten hebben een breedte van 30 meter, 
wat inhoudt dat de maximale lengte 33,3 meter (1000/30) is. Dit komt overeen met de ruimte 
tussen drie kolommenrijen, want deze staan op een onderlinge afstand van 11 meter van 
elkaar.  
De rookcompartimentering hangt af van de maximale afstand van 20 meter tot de uitgang 
van het compartiment. Bij twee uitgangen aan beide zijden is dit dus maximaal 40 meter. De 
onderverdeling in brandcompartimenten blijkt dan ook te voldoen voor de 
rookcompartimenten. De maximale afstand is 16,5 meter (33/2).  
Bij het ‘atrium’ bij de roltrappen onder het schuin aflopende wordt gebruik gemaakt van een 
RWA-systeem: Rook- en Warmte Afvoersysteem. Langs de helling van het dak worden 
rookluiken toegepast, die onderscharnierend opengaan.  
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WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) 
 
De weerstand tegen brandoverslag via de gevel moet minimaal 30 minuten zijn. 
Brandoverslag wordt voorkomen door de sprinklerinstallatie. Deze blust niet alleen de brand, 
maar koelt ook het glas.  
Ook de weerstand tegen branddoorslag tussen de verdiepingen moet minimaal 30 minuten 
zijn. In het aflopende deel worden de verdiepingsvloeren steeds 10-12 meter korter dan de 
vloer eronder, wat de kans op branddoorslag verkleint. Ook de balustrades kunnen hier 
gebruikt worden door deze brandwerend te maken.  
De kopgevel met de split-level verdiepingen en de hellingbanen is het gevoeligst voor 
branddoorslag. Hier moet ook gebruik worden gemaakt van een sprinklerinstallatie in 
combinatie met glas dat 30 minuten weerstand biedt.  
 
Brandwerendheid constructie Bibliotheek 
 
Staal-betonkolommen 
 
Een stalen buiskolom zonder beton heeft een brandwerendheid van ongeveer 20 minuten. 
Wanneer het buisprofiel echter met beton is gevuld, neemt de brandwerendheid toe. Het 
stalen buisprofiel warmt minder snel op door het warmteaccumulerend vermogen van het 
beton. Bovendien neemt de stijfheid van de buis sneller af, omdat er een temperatuurverschil 
is tussen het staal en het beton. Hierdoor treedt er een herverdeling van krachten op en 
neemt de drukkracht in het beton toe. Het is dan ook niet nodig om een hoge staalsoort te 
gebruiken, S275 voldoet.  
De brandwerendheid van een staal-betonkolom ligt tussen de 30 en 60 minuten. Het 
draagvermogen van het staal is dan sterk afgenomen, waardoor de betondoorsnede vrijwel 
alle belasting moet dragen. Voor drukkrachten is dit meestal geen probleem, maar wel voor 
momenten (t.g.v. excentriciteiten). Om deze momenten op te kunnen nemen, moet de 
buiskolom gewapend worden. Door het toevoegen van betonstaal neemt het draagvermogen 
aanzienlijk toe en daarmee ook de brandwerendheid. Het benodigde wapeningspercentage 
kan berekend worden aan de hand van de vereiste brandwerendheid van 60 minuten.  
 
Geïntegreerde liggers 
 
De hoedliggers waarop de kanaalplaten zijn opgelegd zijn geïntegreerd in de vloer. Doordat 
de hoedliggers aan 3 zijden zijn omgeven door beton, worden ze aan die zijden beschermd 
tegen brand. De liggers worden dus slechts éénzijdig verhit, namelijk aan de onderflens. 
Hierdoor warmt het profiel veel trager op en wordt de kritieke temperatuur later bereikt. De 
liggers hebben een brandwerendheid van 30 tot 60 minuten wanneer ze onbeschermd 
worden uitgevoerd.  
Met een isolerende bekleding kan gemakkelijk de vereiste brandwerendheid van 60 minuten 
worden behaald. De isolerende bekleding kan heel dun uitgevoerd worden en blijft uit het 
zicht vanwege het verlaagde plafond.  
 
Kanaalplaatvloeren 
 
De kanaalplaten hebben een brandwerendheid van minstens 60 minuten en voldoen dus aan 
de eis. 
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Brandveiligheid Kunsthal 
 
Vluchtwegen 
 
De twee vluchtwegen in de Kunsthal zijn de trappen in de dubbele gevel. De hoogte van de 
trap voldoet aan de eisen. Het maximale hoogteverschil dat in één keer overbrugd mag 
worden is 4,5 meter. De trap krijgt per verdiepingshoogte (5 of 6 meter) halverwege een 
bordes. De breedte van de trap komt overeen met de breedte van de tweedehuid façade van 
1,4 meter en met de minimale breedte van een vluchtroute (1,1 meter voor twee personen 
plus 2 x 0,15 m trapleuning).  
 
Compartimentering 
 
Een brandcompartiment heeft een maximale grootte van 1000 m2. Alle ruimtes in de 
Kunsthal zijn kleiner dan 1000 m2 en voldoen dan ook als brandcompartiment.  
De rookcompartimentering hangt af van de maximale afstand van 20 meter tot de uitgang 
van het compartiment. De twee uitgangen bij de trappen in beide gevels liggen aan het 
uiteinde van de zalen. Dit is veelal op een grotere afstand dan 20 meter, daarom worden er 
extra uitgangen gemaakt naar de dubbele gevel. Op die manier doen niet alleen de trappen, 
maar ook de vloeren in de dubbele gevel dienst als vluchtroute.  
Ook bij de Kunsthal wordt onder het schuin aflopende gebruik gemaakt van een RWA-
systeem: Rook- en Warmte Afvoersysteem. Langs de helling van het dak worden rookluiken 
toegepast, die onderscharnierend opengaan.  
 
WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) 
 
De weerstand tegen brandoverslag via de gevel moet minimaal 30 minuten zijn. 
Brandoverslag wordt voorkomen door de sprinklerinstallatie. Deze blust niet alleen de brand, 
maar koelt ook het glas.  
Ook de weerstand tegen branddoorslag tussen de verdiepingen moet minimaal 30 minuten 
zijn. In het aflopende deel worden de verdiepingsvloeren steeds 10-12 meter korter dan de 
vloer eronder, wat de kans op branddoorslag verkleint. De kopgevel met het voorover 
hellende glas is het gevoeligst voor branddoorslag. Hier moet ook gebruik worden gemaakt 
van een sprinklerinstallatie in combinatie met glas dat 30 minuten weerstand biedt.  
 
Brandwerendheid constructie Kunsthal 
 
Gevelvakwerk 
 
De gevelvakwerken zijn opgebouwd uit 
zware staalprofielen, alle uit de serie HE 
(HEA, HEB en HEM) en HD Arbed. Hoe 
zwaarder het profiel, hoe kleiner de 
profielfactor (P = O/A), waardoor het 
staalprofiel minder snel opwarmt. Op zich 
zijn deze profielen dus goed geschikt om 
aan een brand bloot te staan, maar dan 
moeten ze daar wel op gedimensioneerd 
worden. De zwaarst belaste profielen in het 
gevelvakwerk zijn gedimensioneerd op 
sterkte, waarbij voornamelijk knik 
maatgevend bleek voor de profielkeuze. 
Deze profielen hebben dus bijna geen extra 
‘reservecapaciteit’ wanneer ze aan hitte  
worden blootgesteld. Daarom worden de  

75. Bruggebouw West, Den Haag 
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profielen bekleed met brandwerend materiaal.  
Bij vergelijkbare projecten waarbij gevelvakwerken zich in het gevelvlak bevinden (bv. 
Bruggebouw Oost en West in Den Haag, zie afbeelding 75) is aangetoond dat de profielen 
veel minder opwarmen (en ook minder snel) doordat het staal zijn warmte weer kan afstaan 
aan de buitenlucht. In het geval van de Kunsthal kan wellicht ook gebruik worden gemaakt 
van dit principe. De gevelvakwerken bevinden zich namelijk in de geventileerde klimaatgevel, 
waardoor de profielen bij een eventuele brand hun warmte weer zullen afstaan. Bovendien 
wordt bij een eventuele brand overslag naar de klimaatgevel verhinderd door een 
sprinklerinstallatie.  
 
Vakwerkliggers 
 
De vakwerkliggers die de verdiepingsvloeren dragen zijn opgebouwd uit stalen HE-profielen 
en kokerprofielen. Ook hier geldt dat de profielen zijn gedimensioneerd op sterkte, waardoor 
de zwaarst belaste onderdelen weinig ‘reservecapaciteit’ hebben. Om opwarming door brand 
te voorkomen, worden de liggers voorzien van een brandwerende verf, die een 
schuimvormige laag vormt bij brand.  
 
Staal-beton liggers 
 
Bij de staal-beton liggers wordt het stalen IPE-profiel aan alle zijden behalve de bovenflens 
blootgesteld aan brand. Door de temperatuurstijging in het staal neemt de trek- en 
momentcapaciteit af. De drukcapaciteit van het beton neemt echter nauwelijks af.  
Om te voorkomen dat het staal teveel opwarmt en dus aan capaciteit verliest, wordt het 
profiel bekleed. Aangezien het profiel uit het zicht is vanwege het verlaagde plafond, hoeft 
geen rekening te worden gehouden met het uiterlijk van de bekleding.  
 
Staalplaat-betonvloer 
 
Wanneer de staalplaat-betonvloer ongeïsoleerd wordt uitgevoerd warmt de staalplaat snel 
op, maar dit wordt verminderd door de warmtecapaciteit van het beton. De brandwerendheid 
van de vloer is dan 30 minuten. Om dit te verhogen wordt extra wapening toegevoegd. Er 
moet wel altijd getoetst worden of de steunpuntswapening en de bovenzijde van de vloer niet 
teveel opwarmen. Dit in verband met de scheidende functie van de vloer: deze mag geen 
vlammen of hete gassen doorlaten. Door de dikte van de vloer (150 mm) voldoet deze aan 
de eisen die worden gesteld om te voorkomen dat de vloer aan de niet-verhitte zijde 
opwarmt.  
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5.5 Uitvoering 

 
 
Vanaf het begin was al duidelijk dat de uitvoering van dit project uiterst ingewikkeld, maar 
ook interessant zou zijn. Door over de sporen te bouwen in plaats van ernaast, werd het 
project er niet gemakkelijker op.  
De ingewikkelde locatie roept meteen een aantal vragen op, zoals:  

• hoe kan het treinverkeer (vrijwel) ongestoord blijven rijden? 

• hoe kunnen de treinreizigers zo min mogelijk hinder ondervinden? 

• hoe kunnen de buurtbewoners zo min mogelijk hinder ondervinden? 

• etc. 
Over zulke vragen is wel nagedacht, maar dit valt buiten dit project, omdat ze om een 
specifieke expertise vragen. (Een voorbeeld: Er wordt soms bij vergelijkbare projecten ’s 
nachts gebouwd. Dit is gunstig voor het treinverkeer en de reizigers, maar uiteraard 
ongunstig voor de buurtbewoners en de bouwkosten.) 
 
Wat de uitvoering betreft zijn er een aantal bouwkundige aspecten die lastig lijken en die wel 
in dit verslag worden ‘aangestipt’, zoals: 

• de plek voor een bouwplaats en opslag  

• de toevoer van materialen 

• het gebruik van grote kranen 

• het verplaatsen van materialen 
 
Bouwplaats 
 
Er kan een bouwplaats worden ingericht aan de oostzijde van de sporen, naast de 
Rabobank. (Zie afbeelding 78.) Op de bouwplaats is wel plek voor opslag, maar niet genoeg 
gezien de omvang van het project. Daarom wordt er gewerkt met just in time-levering, in het 
bijzonder voor de grootste onderdelen. Er is nog overwogen om ruimte op de bouwplaats te 
reserveren voor het assembleren van bouwdelen. Omdat er erg weinig plaats voor is, wordt 
hier vanaf gezien. Bovendien zou het hier voornamelijk gaan om het gevelvakwerk van de 
kunsthal en de bouwplaats ligt hier ook te ver vandaan. Het gevalvakwerk zou te groot en te 
zwaar worden om te verplaatsen. De onderdelen van de gevelvakwerken worden daarom ter 
plaatse aan elkaar gemonteerd. (Zie afbeelding 76 en 77.) 
 
Toevoer van materialen 
 
Het ligt voor de hand om de meeste materialen per trein van de werkplaats naar de 
bouwplaats te vervoeren. De trein kan veel tegelijk vervoeren en tot pal naast de bouwplaats 
rijden. Bovendien is vervoer per spoor in veel gevallen geschikter voor exceptioneel vervoer 
(zoals grote bouwdelen) dan vervoer over de weg. De afmetingen van de te vervoeren 
bouwdelen zijn gebonden aan de afmetingen van de trein. De beschikbare breedte en 
hoogte is 3150 mm resp. 4650 mm. De lengtemaat is beperkt tot 24,5 meter.11 De 20 meter 
lange vakwerkliggers kunnen dus zonder probleem met de trein vervoerd worden. Andere 
grote bouwdelen, zoals de gevelvakwerken, worden in kleinere onderdelen aangevoerd en 
op de bouwplaats geassembleerd.  
 

                                                
11

 Gegevens over exceptioneel vervoer zijn afkomstig van Railion. 
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Werkvloer 
 
Behalve de toevoer van bouwdelen en –materialen vormt ook het vervoer op de bouwplaats 
een belangrijk aspect. Zo handig als de sporen zijn voor de toevoer van de materialen, zo 
lastig zijn ze voor het vervoer op de bouwplaats. Er moet daarom gedacht worden aan 
vervoer dat boven de bovenleidingen plaatsvindt. Hiervoor zou een tijdelijke werkvloer 
gebouwd kunnen worden, maar dat is in dit geval niet nodig. De fietsers- en voetgangersbrug 
moet immers toch gebouwd worden, dus deze kan meteen dienst doen als werkvloer. Dit 
houdt in dat de brug tijdens de bouw fungeert als ‘weg’ voor het horizontale transport 
(personeel, kleine voertuigen, e.d.) en als dek vanaf waar de gebouwen worden opgebouwd. 
Doordat de brug breder wordt dan de bovenliggende gebouwen, zal de brug ook de 
onderliggende sporen en treinen beschermen tegen naar beneden vallend materiaal. 
Uiteraard moet het dek wel gedimensioneerd worden op de belasting tijdens de bouw. Indien 
het mogelijk is (vanwege de sporen) en nodig is kan het dek ook tijdelijk extra ondersteund 
worden.  
 
Kranen 
 
Er wordt gebruik gemaakt van een vaste torenkraan op de bouwplaats. De kraan heeft een 
capaciteit van 200 tonmeter en zal voornamelijk gebruikt worden voor de bouw van het hoge 
en aflopende deel van de Bibliotheek.  
De Kunsthal en het lage deel van de Bibliotheek liggen te ver van de vaste torenkraan af. 
Daarom moet er gebruik worden gemaakt van nog een kraan. Er zal een mobiele kraan 
worden gebruikt, die naast de sporen blijft. Deze kraan is niet geschikt voor het plaatsen van 
bijvoorbeeld de zware onderdelen van het gevelvakwerk, omdat de arm dan te groot wordt. 
Met behulp van de mobiele kraan worden de onderdelen van een vaste torenkraan geplaatst 
op de perrons, vlak naast de brug. Dit is een gunstige plek, aangezien boven dit punt niet 
gebouwd wordt en de kraan vanaf hier een goed bereik heeft.  

76. Montage vakwerk van Acanthus, Amsterdam. Bron: Bouwwereld, sept. 2003, Ruben Schipper.  
77. Assemblage van 3 staven rondom een knooppunt, welke al onderdeel is van de 4

e
 staaf.  
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78. Plattegrond met plaatsen van de bouwplaats en de kranen. 



Afstudeerverslag  Rinske de Waard 

 82 



CULTUUR CENTRAAL  Een brug, Bibliotheek en Kunsthal in Utrecht 

 83 

Evaluatie 

 
 
In deze evaluatie wil ik een reflectie geven op wat ik onderweg heb geleerd, wat er is 
geworden van mijn afstudeerproject en wat ik wil met de combinatie constructie en 
architectuur.  
 
Proces  
 
Mijn afstudeerproces is niet zonder horten of stoten verlopen. Toen ik begon dacht ik redelijk 
goed te weten wat ik wilde. Mijn opdracht was helder en leuk én ik had zin om te beginnen. 
Dat mijn eigen bedachte opdracht toch wel erg groot en ingewikkeld was, leek mij alleen 
maar een uitdaging en geen vervelend pakket. Totdat er ontworpen moest worden en ik 
geen idee had waar ik moest beginnen.  
Ik had nog nooit zulke grote gebouwen ontworpen, waardoor de opdracht voor mij erg 
moeilijk was. Door de lastige locatie en doordat ik de gebouwen elkaar wilde laten kruisen, 
heb ik lang met de opdracht geworsteld. Tegelijkertijd zat hier ook juist een voordeel in, want 
ik heb ontzettend veel geleerd tijdens de afgelopen twee jaar.  
Zo heb ik mij verdiept in staalconstructies, trillingsgedrag van constructies, dubbele gevels, 
etc. Wat ik heb geleerd heeft echter niet alleen betrekking op ‘de bouwkunde’, maar ook op 
mijn eigen ontwerpproces. Ik heb gemerkt dat ik het moeilijk vind om zoveel alleen te werken 
en mijn eigen project daarbij kritisch te ondervragen. Ook had ik moeite om het overzicht te 
blijven houden. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het anders aanpakken, sneller mezelf 
vragen stellen en beslissingen nemen.  
 
Ontwerp 
 
Nog even terug naar het begin. Tijdens het begincolloquium werd door mijn begeleiders 
gezegd dat de doelstelling erg ambitieus was. De vraag was waarom ik nu zo nodig drie 
dingen moest ontwerpen in plaats van één. Het antwoord hierop was destijds dat ik het een 
leuke en interessante opdracht vond en dat ik nieuwsgierig was welke kant het project op 
zou gaan. Voor mijn gevoel zouden het geen drie afzonderlijke dingen worden. Hoe dit dan 
eruit moest gaan zien, daar had ik nog geen idee van. Tijdens het proces merkte ik 
inderdaad dat ik de brug en de gebouwen niet los van elkaar kon én wilde zien.  
Uiteindelijk is het definitieve antwoord op de vraag pas achteraf te formuleren: ik ben er nog 
steeds van overtuigd dat het een geweldige opdracht is, maar ik weet nu ook dat het geen 
drie opdrachten zijn. Ik ben erin geslaagd om een ontwerp te maken waarin de verschillende 
functies elkaar ontmoeten. Bij deze ontmoeting draait het niet zozeer om de brug, Bibliotheek 
of Kunsthal, maar veel meer om de gebruikers. Doordat fietsers, voetgangers en 
treinreizigers de gebouwen passeren en er naar binnen kunnen kijken gaat het complex een 
relatie aan met de mensen in de omgeving. En doordat de Kunsthal en Bibliotheek functies 
delen en op elkaar uitkijken, zullen bezoekers van de beide gebouwen elkaar ontmoeten.  
Zo is er een geheel ontstaan dat ‘bruggen slaat’ binnen de stad en tussen de mensen.  
 
Combinatie constructie en architectuur 
 
In de inleiding heb ik al aangegeven waarom ik ervoor heb gekozen om gecombineerd af te 
studeren. Die keuze heb ik destijds gemaakt, omdat ik zowel mijn technische als creatieve 
kant wil(de) gebruiken. Belangrijk hierbij is ook dat ik gewoon erg leergierig ben en het 
gevoel had “nu heb ik de kans om het te doen, dus die moet ik grijpen”. Maar om nou te 
zeggen dat ik toen wist of nu weet wat ik precies met deze combinatie wil… ik zie het als een 
proces dat in gang is gezet en waar ik nog wel even mee verder kan. In het verslag is al 
beschreven hoe ik deze combinatie binnen dit afstudeerproject zie. Ik wil hier in de toekomst 
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mee verder, daarom volgt een reflectie op hoe ik er tegenaan kijk nu mijn studie (bijna) is 
afgerond.  
Tijdens mijn Groen Licht gesprek ging het over de vraag: “Hoe zie ik ‘het voorgenomen 
huwelijk tussen constructie en architectuur’?” Ik citeer Maarten Willems, want het woord 
huwelijk in deze context had ik zelf nog niet bedacht. Toch roept dit wel een leuk beeld op, 
dat misschien wel klopt. Mijn man en ik zijn heel verschillend, maar dat is nou juist zo leuk. 
Hij is rustig en ik ben druk, waardoor ik hem enthousiast maak en hij mij juist wat rust geeft. 
Misschien is het in de bouwkunde wel net zo? Gebouwen waar goed over de constructie is 
nagedacht, maar die geen sfeer of karakter uitstralen worden bijna een soort ‘anonieme 
gebouwen’ die mij niet aanspreken. Het tegenovergestelde zijn gebouwen waar krampachtig 
wordt geprobeerd om iets leuks of iets nieuws te maken. Soms slaagt dit, maar meestal 
resulteert het in een architectuur die ik erg ‘schreeuwerig’ vind. Gelukkig (voor mij) zit hier 
een breed gebied tussenin, van gebouwen met een eigen karakter én een heldere en 
herkenbare constructie. Voorbeelden hiervan zijn er altijd geweest en staan overal ter 
wereld.  
Félix Candéla is één van die voorbeelden. Hij slaagde erin om gebouwen te maken die door 
hun schaalwerking geweldig mooie overspanningen konden maken. Tegelijkertijd ontstaat er 
binnenin een fantastische ruimte en aan de buitenkant een mooi en herkenbaar gebouw. De 
constructie is de architectuur of de architectuur is de constructie. In elk geval spreekt het 
gebouw voor zich.  
Er zijn meer mensen die werk(t)en als Félix 
Candéla, maar dat ik nou juist hem als 
voorbeeld neem is niet toevallig. Candéla sprak 
mij al aan voordat ik naar México ging voor mijn 
stage. Veel van zijn gebouwen zijn helaas 
gesloopt, maar ik heb er gelukkig twee kunnen 
bezoeken. Ik heb ook mensen leren kennen die 
met hem hebben samengewerkt. Maar het 
allerleukst was nog wel toen ik in het restaurant 
Los Manantiales was. Ik raakte aan de praat 
met een ober en vroeg hem wat hij van het 
gebouw vond. “Ik vind het schitterend,” zei hij, 
“het is elke dag weer geweldig om hier te 
mogen werken.” Dit lijkt een beetje op het 
pathetische af, maar zo zei hij het echt en hij  
meende het ook. Het lijkt mij geweldig om niet  
zozeer in, maar aan zo’n gebouw te werken.  
 
Nog even terug naar het huwelijk. Ik zie het huwelijk als iets dat voor het leven is en waar je 
samen 100 % voor gaat. Of het huwelijk tussen constructie en architectuur voor het leven is, 
kan ik nu nog niet zeggen, maar ik ga er wel 100 % voor. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik 
ze voor het eerst echt samen laten gaan. Dit was niet altijd even gemakkelijk, maar 
uiteindelijk heeft het geleid tot een geslaagd project. Ik hoop dat ik dit voort kan zetten en in 
de toekomst steeds aan zulke inspirerende projecten mag werken. Ik heb dan ook erg veel 
zin om te gaan werken en te ervaren wat ik met ‘de bagage’ van mijn studie kan.  

Mexico, 2003. Voor het restaurant van Félix 
Candéla.  
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