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Hoofdstuk 1 De historie van Utrecht. 

Bronvermelding : 2000 jaar Utrecht. [4] 

In dit eerste hoofdstuk zal ik een korte omschrijving geven van het ontstaan en de opbouw van de stad 
Utrecht. 
Utrecht is een oude stad die omstreeks 50 jaar na Chr. is ontstaan uit een romeinse nederzetting. 
Rond 700 was de stad een centrum van een bloeiend bisdom en de ambacht en handel maakten van 
Utrecht in de vroege middeleeuwen één van de belangrijkste steden van Nederland. Echter door de 
verplaatsing van de handel en scheepvaart naar de Noordzeekust, kwam er voor een langdurige 
periode een economisch verval. Pas in de 19e eeuw met de opkomst van de industriële revolutie krijgt 
de stad weer nieuwe groeiimpulsen. Eén van de belangrijkste factoren die ervoor heeft gezorgd dat 
Utrecht is uitgegroeid tot de vierde stad van Nederland en belangrijkste vervoerknooppunt, is de 
aanleg van een goed spoor- en waterwegennet geweest. Uiteraard heeft ook de zeer gunstige 
geografische ligging hier een rol bij gespeeld. 

Figuur 1 .l : Stadsplattegrond uit 1649 met de aangegeven stadsmuren en het omringende water. 

In 1815 wordt besloten om Utrecht in de verdedigingsgordel de zg. "Nieuwe Hollandse Waterlinie" op 
te nemen. Tussen 181 6 en 1824 wordt de eerste fortengordel gebouwd, waarna tussen 1867 en 1870 
de tweede gordel wordt aangelegd. Rondom Utrecht kon men nu hele gebieden onder water laten 
lopen om zo de vijand tegen te houden, zonder dat men zelf last had van het water door de 
aangelegde dijken en kades. 
In 1843 wordt er in Utrecht een station aangelegd en krijgt het de eerste spoorverbinding met 
Amsterdam. In de loop van die periode tot 1870 worden de spoorlijnen richting Arnhem, Rotterdam, 
Zwolle, Den Haag en Den Bosch aangelegd. Vanaf dat moment begint Utrecht zich te ontwikkelen tot 
een zeer belangrijk verkeersknooppunt. In 1874 wordt ook de verbinding richting Hilversum aangelegd 
met het tweede hoofdstation "Maliebaanstation". In de praktijk werd echter van dit station vrijwel geen 
gebruik gemaakt en ook was de stad nu binnen een ring van spoorlijnen komen te liggen, waardoor 
het een barrière voor de groei van de stad en het overige verkeer zou gaan vormen. Aan het einde 
van de 19e eeuw wordt vooral ten oosten van de stad veel gebouwd. 
De stad groeit zo hard dat rond 1920 de stadsgrenzen worden bereikt. Het probleem was echter dat 
men niet zomaar de gemeentgrenzen kon verruimen, aangezien Utrecht aan wel tien andere 
gemeentes grenst en er dus lange trage procedures voor nodig waren voor men meer grond kreeg. In 
1940 geeft de stad een beeld alsof het uit zijn voegen is gebarst. 
Buiten de gemeentegrenzen verschijnen nieuwe wijken in meer of minder goede samenwerking met 
de buurtgemeenten. De omtreksvorm van de stad was een ongeometrische figuur geworden. Doordat 
Utrecht verder uitgroeide tot belangrijk verkeersknooppunt, werd de stad steeds meer doorbroken door 
kanalen, spoorlijnen en vooral brede wegen, die als barrieres voor de verschillende stadswijken 
gingen werken. Men moest er dus voor gaan zorgen dat de open stadsruimtes en barrieres als 
verbindende elementen zouden gaan werken. 
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In 1954 werden de nieuwe stadsgrenzen van kracht en kon Utrecht eindelijk weer normaal uitbreiden. 
Het gevolg van deze grote uitbreidingen was, dat de druk op het centrum sterk toenam en er nieuwe 
voorzieningen moesten worden aangebracht. Tevens moest het centrum beter toegankelijk worden 
voor deze steeds groter wordende groep mensen. Dit leidde in de eind jaren vijftig tot een aantal 
verschillende verkeersplannen, waarin soms zelfs werd voorgesteld om de grachten te dempen en 
een brede rondweg aan te leggen in de stad. Gelukkig heeft men hiervan afgezien en bleek de 
toename van de hoeveelheid verkeer naar de stad toe, toch wel mee te vallen. Echter had deze 
plannenmakerij wel tot gevolg dat er in 1962 is begonnen met het ontwerpen van het plan Hoog 
Catharijne. Dit plan had tot doel het centrum te versterken en een betere ontsluiting te realiseren voor 
het verkeer. In 1963 was Kanaleneiland vrijwel geheel voltooid en was men druk bezig met het 
aanleggen van een juiste verkeersstructuur, door iedere verkeersvorm een eigen voorziening te 
geven. Hierdoor hoeven autoroutes niet meer samen te vallen met fietsroutes en deze fietsroutes op 
hun beurt niet met wandelpaden. In figuur 2 kunnen we goed zien dat de stad nu een iets meer 
symmetrische vorm heeft gekregen. Door de verdere groei van de stadwijken en verkeers- 
wegen zijn natuurlijk ook de andere stedelijke voorzieningen gegroeid, zoals : sportcomplexen, 
begraafplaatsen, ziekenhuizen, universiteits-complexen, parken e.d. Ook horen hier de 

industriegebieden bij, die in al die jaren aan de 
verschillende wateren hebben gelegen, zoals de 
Oude Gracht, de Vecht en de Leidsche rijn, waar 
we nu nog steeds resten van kunnen vinden. De 
groei van de stad is sterk verbonden met de groei 
van de industrie. De industriegebieden namen dan 
ook sterk in omvang toe en bevinden zich nog 
steeds aan het water. Bij een stadsontwikkeling 
moet men al in een vroeg stadium rekening 
houden met de ligging van de industriegebieden. 
bepaald dat de ligging van de industrie aan het 
Merwedekanaal en AmsterdamRijnkanaal moest 
zijn. In 1974 wordt het centrum groots aangepakt 
en wordt het plan Hoog Catharijne gerealiseerd. 
Het stationsgebied is hierdoor sterk verandert en 
men zou, zoals later bleek, opsommige plaatsen 
nog wel wat verbouwingen moeten verrichten, om 
zo te proberen het geheel te verbeteren. Echter 

is door de verdere groei van de stad en de stad 
als landelijk verkeersknooppunt, het nooit gelukt 
om er echt iets moois van te maken. Daarom gaat 

Figuur 1.2 : Stadsplattegrond uit 1963. men nu in 2000 beginnen met de aanpassing 1 
verbetering van dit stadsgebied. 

Waar de stad vroeger werd omringd door de verschillende stadsmuren, is Utrecht momenteel geheel 
ingesloten door de omliggende snelwegen. Hierdoor wordt Utrecht in de toekomst, en nu ook al voor 
een gedeelte, omringd door geluidsschermen. Zo'n 400 jaar verder bestaat dus weer de kans dat deze 
stad opnieuw een muur om zich heen krijgt, echter nu in een moderne uitvoering. 
Een andere belangrijke factor in Utrecht die zijn invloed uitoefend op een goede ontwikkeling van de 
stad, is het feit dat verschillende grote instellingen een aanzienlijk groot deel van de stadsgrond in hun 
bezit hebben. Dit zijn de Nederlandse spoorwegen, de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, die te samen 
bijna evenveel grondoppervlak in beslag nemen als de oude stad binnen de singels. 

Een andere instelling is Rijkswaterstaat met zijn wegennet en verkeersknooppunten Ouderijn, 
Rijnsweerd en later ook Lunetten. Verder hebben we ook nog de Rijksuniversiteit Utrecht in De Uithof. 
Door al deze partijen moet de gemeente voortdurend overleg plegen met hen, de ene keer met wat 
meer succes dan de andere keer. 
Door de gehele ontwikkeling van de stad in de loop van de tijd kan men nog niet zeggen dat in Utrecht 
de ideale stad is verwezelijkt. Echter men is er wel druk mee bezig om het zo goed mogelijk te maken 
en met de uitvoering van het UCP-plan, zal moeten blijken of men hierin zal slagen. Het mooie van de 
stad Utrecht is, dat het is opgebouwd uit een rijke traditie met een historisch centrum, dat voor een 
groot gedeelte nog steeds hetzelfde is. 
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Hoofdstuk 2 De historie van de nederlandse stationsarchitectuur. 

Bronvermelding : Spoorwegarchitectuur in Nederland 1841 - 1938. [ l ]  
Spoorwegarchitectuur in Nederland 1938 - 1998. [2] 

De eerste ondernemende en kapitaalkrachtige spoorwegbouwers in ons land dateren uit het jaar 1839. 
Dit waren de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM of Hollands Spoor) en de 
Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij (NRS). In de loop van de tijd is in de verschillende 
periodes de stationsarchitectuur in Nederland sterk veranderd en kan men duidelijk de invloed van de 
econmische tendensen terugzien in deze architectuur. In het onderstaande overzicht vindt u een 
globale opzet van de belangrijkste periodes die van invloed zijn geweest op de architectuur van de 
stations in Nederland. 

- 1839 - 1865 : De opbouw van de spoorwegen met luxueuze, klantwervende stationsgebouwen. 
De trein was een zeer goed vervoermiddel met een voor die tijd ongekende 
snelheid, waardoor dit economisch gezien goede perspectieven gaf voor de 
toekomst. Er werd in deze tijd een indrukwekkende stationsbouw ontwikkeld om 
zodanig de soliditeit , de betrouwbaarheid en het comfort van het treinreizen te 
bevorderen. 

- 1865 - 1880 : Een terugval naar sobere, genormaliseerde standaardstations. In deze periode 
werden de stations grotendeels door anonieme waterstaatingenieurs ontworpen in 
een genormaliseerd systeem van vijf klassen. Deze klassen waren ingedeeld naar 
de belangrijkheid van de woonplaats waar deze stations werden gebouwd. 
Voorbeelden van dit soort stations zijn Zwolle (klasse l ) ,  Alkmaar (klasse 2), 
Oisterwijk (klasse 4) enz. De stations werden dus zodanig gebouwd dat iedere vorm 
van decoratie vrijwel was uitgesloten en de kosten minimaal. 

- 1880 - 1920 : Grote bloeitijd met opzienbarende architectuur. Vanaf het begin van deze periode 
werd het Nederlandse spoorwegennet hoofdzakelijk geëxploiteerd door de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM of Hollands Spoor) en de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (kortweg het Staatsspoor). 
Aangezien de spoorwegen vrijwel geen concurrentie ondervonden van de overige 
vervoersmogelijkheden, waren er voldoende financiële middelen aanwezig om zeer 
fraaie gebouwen neer te zetten met een exclusief en weelderig karakter, die in 
rijkdom niet achterbleven bij de stadhuizen, musea, postkantoren en andere 
openbare gebouwen uit die tijd. De stations werden nu ook ontworpen door 
particuliere architecten met naam en faam, die de opdracht kregen indrukwekkende 
stationsgebouwen te ontwerpen met een mengeling van een neogotische en 
neorenaissance stijl. Een aantal stations uit die tijd zijn Amsterdam CS; 1889 

Figuur 2.1: Station Amsterdam CS. 
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- 1920 - 1945 : Terugval ten gevolge van de economische teruggang. In deze periode komt een 
einde aan de overdadige stationsarchitectuur door de sterke ontwikkeling van de 
particuliere auto, vrachtauto, bus en tram. En de overheid begon met het aanleggen 
van een uitgebreid wegennet. Tevens waren de stations op ongunstige excentrische 
plaatsen buiten de stad gesitueerd. Door deze twee belangrijke factoren kwam de 
Nederlandse spoorwegen in een kritieke situatie terrecht en leek dit het einde van de 
spoorwegen. Om erger te voorkomen besloot de overheid in te grijpen en dit leidde 
in 1938 tot een samenwerkingsverband van de twee grote exploitanten "Staatsspoor" 
en "Hollands Spoor" . Hieruit ontstond het staatsbedrijf NV Nederlandse Spoor- 
wegen met de overheid als enige aandeelhouder. In deze periode werden er maar 
enkele nieuwe stations aangelegd, die soms werden gekenmerkt door hun nieuwe 
functie als vervoersknooppunt en duidelijke integratie met het overige aansluitend 
transport. Voorbeelden van stations uit die tijd zijn Amsterdam Muiderpoort en 
Amsterdam Amstel. (1 938-1 939). Tevens zorgde de Tweede Wereldoorlog voor 
grote schade aan de prachtige stations uit de jaren negentig van de 19e eeuw. 

Figuur 2.2: Station Amstel, 1938. Figuur 2.3: Station Muiderpoort, 1938. 

- 1945 - 1965 : Wederopbouw van de NS met representatieve stationsgebouwen. Zoals in veel 
andere sectoren begon ook voor de Nederlanse Spoorwegen na 1945 de weder- 
opbouw. Ondanks financiële beperkingen en een groot gebrek aan materialen, 
werden er toch reprecentatieve en opvallende stations ontworpen. Vooral door het 
toe doen van de toenmalige president-directeur dr.ir. F.Q. den Hollander, die zijn 
stationsgebouwen als de visitekaartjes van zijn bedrijf beschouwde. In de begin jaren 
zestig deed zich een nieuwe ontwikkeling voor, waarbij onder leiding van architect 
ir. K. van der Gaast, de nadruk werd gelegd op de stationskap als meest dominante 
element van de stationsarchitectuur. Hierbij diende niet alleen de stationsvoorzien- 
ingen, maar ook het andere aansluitende openbaar vervoer onder één dak /kap 
samengevoegd te worden. Dit concept is in eenvoudige vorm te zien bij station 
Sloterdijk (1 956) en in sterkere zin bij het station van Almelo (1 962) en Schiedam 
(1963). Als hoogtepunt van deze periode en de architectuur van stationsbouw, wordt 
in 1965 de stationskap van het station van Tilburg ontworpen en gebouwd. Letterlijk 
een kap die in zijn geheel over de sporen, perrons en de stationsvoorzieningen heen 
spant. 
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Figuur 2.4: Station Almelo, 1962 Figuur 2.5: Station Tilburg, 1965 

- 1965 - 1980 : Terugval naar sobere, genormaliseerde standaardstations. In deze periode kregen de 
Nederlandse spoorwegen te maken met een sterke groei van de automobiliteit en het 
wegvallen van het goederenvervoer en met name het kolenvervoer uit de Limburgse 
mijnen. Na 1970 ontwikkelde zich een programma van stationsvervangingen en 
vernieuwingen in de vorm van sterk genormaliseerde standaardgebouwen, die bij 
tientallen werden gerealiseerd. Later werd het nog erger toen men begon met het 
slopen van een aantal monumentale stationsgebouwen met beeldbepalende en 
cultuurhistorische betekenis en deze verving door functionele wachthokjes, die het 
reizen met de trein niet echt interessant maakte. Naast deze ontwikkeling werden de 
stationspleinen voor het verzorgen van het voor- en natransport ook steeds groter, 
waardoor deze stationsgebieden ook een belangrijke rol gingen spelen voor de 
stedebouwkundige invulling. Echter was de kwaliteit van deze opzet niet zo goed. 
Daarom besloot de NS partners te gaan zoeken die op die bepaalde plaatsen 
gelijktijdig bouwplannen hadden. Zo ontstonden de eerste combi-gebouwen. Dit zijn 
stations geïntegreerd in andere vormen van commerciële, recreatieve of dienst- 
verlenende accommodaties, door een samensmelting met een sporthal, postkantoor 
of een aantal winkels. Dit leidt in de jaren zeventig tot de nieuwbouw van het station 
Den Haag CS in combinatie met een groot kantoorgebouw. Het complex heeft een 
ruime en overzichtelijke stationshal en een optimale integratie met het overige 
openbaar vervoer. Echter vond men (de vakpers) dat dit een bedreiging zou kunnen 
zijn voor de vaderlandse stationsarchitectuur, ondanks de vele positieve aspecten van 
de grootschalige ontwikkelingen. Nog negatiever waren de meningen over de 
aanpassing van Utrecht CS binnen het Hoog-Catherijne complex in 1974. Bij het 
complex in Den Haag CS was alles goed overzichtelijk, waren er korte looplijnen 
voor de reizigers en een optimale relatie met het overige openbaar vervoer. Het 
complex van Utrecht CS was beduidend minder overzichtelijk en de herkenbaar- 
heid, oriëntatie en vindbaarheid voor de reizigers was slecht. Aan de buitenzijde is 
bij wijze van spreken alleen door de aanwezigheid van een enorme lichtbak met 
daarop aangegeven "Centraal Station", nog te zien dat we te maken hebben met een 
station. 
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Figuur 2.6: Station Utrecht, 1974 Figuur 2.7: Station Den Haag, 1973 

- 1980 - heden : Aan het einde van de jaren zeventig, begin jaren tachtig, veranderde de NS zijn 
opvattingen op dit gebied en onder leiding van de Dhr ir. C. Douma werden er een 
groot aantal heldere, overtuigende en herkenbare stations gebouwd. Hierbij keerde 
men terug naar de oude hoogwaardige traditie en aanvaarde de NS haar culturele 
verantwoordelijkheid, om als grote opdrachtgever in de dienstverlenende sfeer, het 
gezicht van de samenleving in positieve zin te beïnvloeden. Veel jonge getalenteerde 
architecten kregen de kans, om in deze periode een groot aantal spraakmakende 
stations te ontwerpen. Hiervoor kreeg men zowel nationaal als internationaal veel 
waardering kreeg en men heeft zelfs een aantal architectuur prijzen gewonnen. Het is 
nu natuurlijk te hopen dat men deze ingeslagen weg kan en wil blijven volgen. De 
NS beseft dat een goede vormgeving een onmiskenbare marketing bron is en 
stimulerend werkt voor het kwaliteitsbesef en de klantenwerving. Ondanks de 
ingrijpende accentverschuiving van vervoersknooppunt naar een zg. "profit centre", 
blijft het in hun nieuwe plannen belangrijk om ervoor de klanten aantrekkelijk uit te 
zien. Het onderdeel NS vastgoed moet waken over de identiteit en herkenbaarheid 
van het station in sterk verdichte projectgebieden rond de stations. Ook het feit dat de 
overheid te kennen heeft gegeven dat men het eens is met de ingeslagen weg van 
de NS en de overheid zelf bezig is met een inspirerend architectuurbeleid, ziet de 
toekomst er ten aanzien van de stationsarchitectuur er wel goed uit. Een aantal 
vernieuwde stations uit deze periode zijn het station van Den Bosch, Leiden, 
Amersfoort, Utrecht en Sittard. 

Figuur 2.8: Station Den Bosch, 1998 Figuur 2.9: Station Sittard, 1998 
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Hoofdstuk 3 De historie van Utrecht CS. 

Par 3.1 periode 1843 tot 1970. 

Het eerste station in Utrecht werd gebouwd in het jaar 1843 voor het spoortraject Amsterdam-Utrecht. 
In 1865 heeft het station een grootse uitbreiding ondergaan en zijn de stalen perronkappen aange- 
bracht. [ l ]  In de loop van de jaren zijn er vele plannen geweest om het station te verplaatsen in 
verband met de groei van de stad en het tekort aan ruimte. [ l ]  Echter was de beslissings-snelheid zo- 
laag, dat er in de loop van de jaren al andere gebouwen op deze plaatsen werden gebouwd, zodat 
men geen mogelijkheid meer had om hier een station te bouwen. [ l ]  Dit was mede te danken aan het 
feit dat de Nederlandse Spoorwegen. zelf het liefst dicht bij het centrum van de stad wilde blijven 
zitten. [2] 
Tevens breidde het spoorwegemplacement zich uit en kreeg Utrecht mede door zijn geografische 
ligging een steeds belangrijkere rol in het spoorwegennet. [Z] 

Figuur 3.1 : Station van Utrecht 1845 

In 1936 werd het stationsgebouw aan de voorzijde voorzien van een voorbouw met een golvende 
gevellijn, die bijna geheel uit glas was opgebouwd.[l] In 17 December 1938 brandde het gebouw af en 
werd het daarna in zijn oorspronkelijke toestand weer opgebouwd, echter werd nu het gehele gebouw 
aan de voorzijde van een golvende gevellijn voorzien.[l] 

Het zou tot 1965 duren voor er voor het eerst een grote ingreep plaats vond in het stationsgebied in de 
vorm van het plan Hoog Catharijne. Dit plan heeft daar ter plaatse van de stad een zodanig grote 
invloed op de oost-west verbinding gehad, dat men nu zo'n dertig jaar later het stationsgebied 
opnieuw ingrijpend moeten gaan veranderen, in de vorm van het UCP-plan. 
Vanaf 1970 zouden er een drietal grote verbouwingen plaatsvinden, voordat men nu met het UCP- 
plan zal gaan beginnen. 

Par 3.2 Eerste verbouwinq 1970-1974. 

Bronvermelding : Spoorwegarchitectuur in Nederland 1938-1998.[2] 

In de periode tussen 1970 en 1974 wordt besloten om als navolging op het centraal station in Den 
Haag een groot en gecombineerd stationscomplex te realiseren. In deze tijd begint men in te zien dat 
de relatief kleine gestandariseerde stationsgebouwen met de grote stationspleinen geen goede 
invulling geven aan de stedebouwkundige-indeling. Daarom besluit men samen te gaan werken met 
andere grote bouwprojectontwikkelaars, die op deze zelfde plaatsen willen gaan bouwen. Het eerste 
grote combi-station werd gebouwd in Den Haag, waarbij op het station een elf verdiepingen hoog 
kantoorgebouw werd gebouwd. (Zie figuur 2.7). 
Ook in die tijd wilde men de scheiding ten gevolge van het brede spoorwegemplacement tussen de 
twee stadswijken verkleinen, door een grootse verbouwing van de gehele stationsomgeving. De 
stationswijk aan de oostzijde tussen het station en de Catharijnesingel, moest integraal vervangen 
worden door een gigantisch winkelcentrum, aangevuld met kantoren, woonflats, pakeergarages en 
een muziekcentrum. Aan de westzijde werd een groot complex gebouwd voor de snel groeiende 
jaarbeurs, met direct aan het spoorwegemplace-ment het Beatrixgebouw.De verbinding tussen de 
Jaarbeurszijde en het winkelcentrum werd gerealiseerd d.m.v. een voetgangerstraverse op een 
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hoogte van zes meter. Deze traverse strekte zich uit vanaf de jaarbeurszijde over het 
spooremplacement heen, door het winkelcentrum Hoog Catharijne tot diep in de bestaande 
binnenstad. Op zich was deze grootse ingreep een antwoord op vele onopgeloste stedenbouwkudige 
problemen, echter had men grote kritiek op de zg. "inpakken en wegwezen" architectuur. Er was kritiek 
op het gebrek aan menselijke schaal , de onleefbare onderwereldsfeer in het verwaarloosde 
beganegrondgebied "Laag Catharijne" en op het totale gezichtsverlies van de NS aan de zijde van de 
binnenstad. Het station was niet herkenbaar. Het positieve aspect van deze grote ingreep was echter, 
dat Utrecht voor het eerst maximaal profiteerde van het feit, dat deze stad het grootste 
spoorwegknooppunt was en is. De stad groeide hierdoor uit naar de vierde grootste stad van 
nederland. Ook bleef de verwachte dodelijke concurrentie van het winkelcentrum Hoog Catharijne 
voor de bestaande middenstand uit. Sterker nog, het gaf 
extra impulsen aan de bestaande binnenstad. Ondanks de sterke groei van het aantal reizigers bleef 
de visie en het geloof in de toekomst van de NS beperkt. Dit blijkt wel uit het feit dat de 
voetgangerstraverse nog met een grote knik om de oude stationskappen werd heengeleid, om zo 
nieuwbouwkosten te vermijden. (Zie figuur 7; par 2.1). Dit heeft men proberen op te lossen door in de 
knik op het verhoogde niveau een simpele stationsaccom-modatie met kaartverkoop, restaurant en 
enige kiosken te situeren. Echter was de interieur aankleding zeer somber en eenvoudig en met vele 
reclamebakken. Voor de reizigers die zomaar af en toe met de trein reisde, was het station vanaf het 
straatniveau en de busperrons nauwelijks te vinden. Men probeerde dit probleem op te lossen door 
middel van een grote lichtbak met de woorden "Centraal Station". Het station bestond nu dus uit een 
gedeelte van oude stationskappen met daaraan en omheen een slecht herkenbare 
stationsaccommodatie en een voetgangerstraverse die de verbinding was tussen de jaarbeurszijde en 
Hoog Catharijne. Het zou tot 1989 duren voordat men het geheel weer zou gaan verbouwen. 

Par 3.3 tweede verbouwinq 1989. 

Bronvermelding : Spoorwegarchitectuur in Nederland 1938-1998.[2] 

In de loop van de tijd blijkt al snel dat de geknikte traverse capaciteitsproblemen oplevert tijdens de 
spits. In verband met het 150 jarig bestaan van de Nederlandse spoorwegen in 1989, verwachtte men 
nog eens tienduizenden extra bezoekers op het station, waarvoor het veelste klein zou zijn. Men 
besloot daarom de voetgangerstraverse op het centrale deel, met vijf traveeën uit te breiden. Deze 
verandering van de hal had in feite alleen invloed op de beleving van het interieur in de hal, aangezien 
het station aan de stadszijde van Hoog Catharijne zijn gezicht toch al had verloren. Voor een 
verbetering van de herkenbaarheid en het uitwendige gezicht van het station zal er een veel radicalere 
ingreep nodig zijn, zoals men die nu wil gaan realiseren met het UCP-plan. Door middel van het 
gebruik van verschillende kleuren en vormen heeft de architect Markenhof geprobeerd een zo'n goed 
mogelijk resultaat te krijgen. De gebogen kappen van ronde buizen moest de sfeer oproepen van de 
herkenbare stationsruimtes en waren tevens een link naar de nog resterende delen van de oude 
perronkappen. In de stationshal werden de verkooppunten, liften e.d. naar de zijkanten geschoven, 
zodat de ruimtelijke werking en de overzichtelijkheid positief werden bevorderd. Echter had men 
hierdoor geen direct visueel contact meer met de sporen, perrons en de treinen. Dit heeft men nog 
proberen op te vangen door met een tegelpatroon op de vloer, de ligging van de rails aan te geven. 
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Par 3.4 derde verbouwina 1996. 

Bronvermelding : Bouwen met staal ; NovemberIDecember 1996 ;No 133 blz. 32 t/m 37 

In 1996 is de hal nog een keer verbouwd en uitgebreid door de komst van het zevende perron aan de 
jaarbeurszijde. Deze ingreep was minder rigoreus dan de ingreep in 1989. Men heeft toen nog een 
extra boogspant aan de hal toegevoegd en de westgevel cq zijgevel geheel voorzien van een glazen 
gevel, zodat men goed uitzicht had op de buitenwereld, zoals het spoor en de jaarbeurshal. Tevens 
worden in deze periode de hoeveelheid ruimte voor winkels en andere commerciële activiteiten sterk 
uitgebreid en is de vraag of het op een bepaald moment niet te vol wordt op de traverse. Naar 
aanleiding van die tendence komt er nu ook een aanpassing in de vorm van een grootse verbouwing 
van het stationsgebied als onderdeel van het UCP-plan. 

Figuur 3.4 : Stationshal in Utrecht na de verbouwing in 1996. 
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Hoofdstuk 4 Hoofdpunten uit Utrecht Centrum Proiect (UCP). 

Bronvermelding : Kwaliteitsboek kiezen en keuren in het UCP.131 

Par 4.1 Wat is het UCP ? 

Het UCP is een samenwerkingsplan van vier partijen die in een periode van 10 jaar, waarmee in eind 
1999 wordt begonnen, het centrum van Utrecht willen gaan veranderen in positieve zin. De invloed 
van dit plan zal niet alleen betekenis hebben voor het centrum van de stad, maar ook ver daarbuiten. 
Zowel op gemeentelijk, provinciaal, rijks als europeesniveau. De vier partners in het UCP zijn : 
gemeente Utrecht , Jaarbeurs Utrecht, de Winkel beleggingen Nederland, en NS vastgoed die 
optreedt namens alle NS bedrijfsonderdelen en de vervoersmaatschappijen MIDNET en GVU. 
Het UCP moet een duurzaam ontwerp worden dat tegelijkertijd dynamisch genoeg moet zijn om zich 
aan veranderende omstandigheden aan te kunnen passen. Of het moet zodanig ontworpen worden, 
dat veranderingen in het ontwerp gevolgd kunnen worden, zonder al te grote aanpassingen. Het feit 
dat deze doelstelling en een algehele kwaliteit van het project ook gehaald kunnen worden hangt af 
van de kwaliteit van 3 hoofdvariabelen, te weten : 

* het programma 
* het uiteindelijk gebouwde 
* de samenwerking tussen de verschillende betrokken 

partijen; 

Het UCP is een stedebouwkundig initiatiefplan om de oude binnenstad Utrecht, het winkelcentrum 
Hoog Catharijne, het vervoersknooppunt Utrecht CS en het Jaarbeursterrein op een goede 
kwalitatieve manier aan elkaar te verbinden en deze verbinding een duurzaam en dynamisch karakter 
mee te geven voor het begin van de volgende eeuw. Door de vele belanghebbende partijen is het 
belangrijk dat de inrichting van het UCP zoveel mogelijk een gevolg moet zijn van een objectieve 
besluitvorming, waarbij bepaalde mode verschijnselen en andere periode gevoelige factoren zoveel 
mogelijk worden vermeden. Het UCP is een sterk samenhangend en onderling afhankelijk plan, 
waarbij het geheel meer behoort te zijn dan de som der delen. 

Par 4.2 De betekenis van het UCP in Europa. 

Door het wegvallen van de binnenlandse grenzen in West-Europa, zal de rol van Nederland in de 
toekomst gaan veranderen. Om Europees mee te kunnen blijven kunnen doen, zullen we een stedelijk 
metropool moeten ontwikkelen van internationaal niveau. Hierdoor kan Nederland blijven concurreren 
met andere groot stedelijke regio's in Europa. De Randstad zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen 
en we moeten er dan ook voor zorgen dat dit gebeid als een grote eenheid gaat samenwerken. Eén 
van de belangrijkste eisen hiervoor is, dat de Randstad internationaal goed bereikbaar is. Buiten 
uitbreiding van Schiphol en het verkeerswegennet, zal men ook moeten zorgen dat men aangesloten 
wordt op het HSL spoorwegennetwerk. Hierdoor wordt de Randstad zowel per vliegtuig, auto als trein 
goed en snel bereikbaar. Dit nieuwe netwerk zal bestaan uit de vier grote mobiliteitsknooppunten in 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Hierdoor worden de onderlinge afstanden sterk 
verkleind en is een goede stedelijke ontwikkeling mogelijk. Het gehele centrale project, het zg. 
Deltametropool, zal worden ontwikkeld vanuit de vijf centrale stadshavens die d.m.v. het internationale 
net van luchtlijnen, spoorlijnen en autowegen via transferia aan elkaar worden gekoppeld. Deze vijf zg. 
stadshavens zijn : Amsterdam zuidas/centrum, Schiphol, Hoog Hage (Den Haag CS), Utrecht Centrum 
Project (Utrecht CS) en Rotterdam CS. 
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Figuur 4.1 : De Randstad in het netwerk van Europa. Figuur 4.2 : Utrecht in het netwerk van 
hogesnelheidslijnen. 

Par 4.3 Wat betekend het UCP voor de reqio? 

Geografisch gezien ligt Utrecht in het midden van Nederland en dient het als belangrijk 
verbindingspunt vanuit de twee mainports, Schiphol (Amsterdam) en Europoort (Rotterdam), naar het 
Achterland toe. Amsterdam heeft Schiphol en is het financieel centrum, Rotterdam is de wereldhaven 
en biedt plaats aan het petrochemisch complex en Den Haag is het bestuurlijk centrum. Ondanks het 
feit dat Utrecht in vergelijking met deze drie andere steden niet zo'n economisch zwaartepunt is, speelt 
het wel een belangrijke rol als knooppuntfunctie, waardoor de stad toch van groot belang is voor een 
goed functionerende Randstad. Door de goede bereikbaarheid van de stad heeft de regio een "open" 
karakter en lopen vele transport-routes via deze regio. Hierdoor is dit gebied goed geschikt voor de 
uitwisseling van de verschillende soorten vervoer in de verschillende richtingen. De regio Utrecht heeft 
hierdoor de grootste continue stroom personen, goederen en informatie die dagelijks van, naar en 
door de regio heen reizen. Mede hierdoor heeft Utrecht zich ook ontplooit als winkelhart van 
Nederland en heeft het één van de grootste vraag naar woningen. In de regio Utrecht zullen in de 
komende jaren tot 2015 zo'n 75.000 woningen in de verschillende randgemeenten worden 
bijgebouwd. Het inwonersaantal zal hierdoor groeien van 450.000 tot zo'n 600.000 inwoners. In het 
drukste spoorweg-knooppunt van Nederland zullen allerlei nationale en internationale treinen stoppen 
en word bijv. Dusseldorf in twee uur bereikbaar en Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in 40 
minuten. Door deze verdere groei mogelijkheden hebben ook veel bedrijven besloten zich in de regio 
te vestigen. De groots groeiende sectoren hierin zijn de zakelijke dienstverlening, bank-en 
verzekeringswezen, transport en communicatie, groothandel en horeca. 
Ook het aanbrengen van voldoende voorzieningen in de stad is belangrijk en met name bij het 
stationsgebied krijgen deze voorzieningen steeds grotere invloed. Zeker bij de uitwerking van het 
UCP, waarbij er een sterke verbinding ontstaat tussen het nieuwe winkelcentrum, de historische 
binnenstad en de OV terminal. Hierdoor is het UCP een toplocatie. Hierbij spelen ontwikkelingen in de 
vorm van schaalvergroting en verruiming van de openingstijden en de samenhang van vraag en 
aanbod ten aanzien van de verschillende voorzieningen een belangrijke rol. Ook het feit dat winkelen 
in de grote stad steeds vaker wordt gezien als een vorm van recreatie en vrijetijdsbesteding. 
Tegenover deze toenemende ontwikkelingen in deze regio en de aantrekkingskracht van dit gebied, 
moeten we ook letten op het ontstaan van eventuele negatieve ontwikkelingen. Hierbij moeten we 
denken aan de veroudering van bestaande bedrijventerreinen, de knellende woningmarkt, de 
toenemende verstopping op de autosnelwegen en het gebrek aan nieuwe werklocaties. Het UCP 
iservoor ontworpen om een gedeelte van deze negatieve ontwikkelingen op te vangen en zo vooral 
het stadsgebied te verbeteren. 
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Hoofdstuk 5 Het stedebouwkundig plan in samenwerking met het UCP. 

Bronvermelding : Kwaliteitsboek kiezen en keuren in het UCP. [3] 

Par 5.1 Omschriivinn van de bestaande situatie. 

In deze paragraaf zal ik een kleine omschrijving geven van de bestaande situatie van het 
stationsgebied en zijn omliggende bebouwingen. 
De bestaande situatie is momenteel achterhaald door de ontwikkelingen in de maatschappij en met 
name de groei van Utrecht als vervoersknooppunt van Nederland. De structuur en organisatie van met 
name Hoog Catharijne en het centraal station en hun aansluiting op de stad, is niet meer goed. Op de 
onderstaande plattegrond ziet u de bestaande situatie aangegeven. 

1 Muziekcentrum 
Vredenburg 

2 Gildenkwartier 
3 Hoog Catharijne 
4 Stationshal 
5 Gedempte Catharijne 

singel 
6 Beatrixgebouw 
7 Jaarbeursterrein 
8 Moreelsepark 
9 Kop van Lombok 

10 Leidsche Rijn. 
11 Smakelaarsveld 

Figuur 5.1 : De bestaande situatie van het stationsgebied 

Op deze plattegrond kunnen we nu zien dat Hoog Catharijne over de gehele lengte van het station als 
een buffer tussen de oude binnenstad en het station ligt. Hierdoor is het station vanuit de stad niet 
goed herkenbaar en heeft het geen eigen gezicht. Dit effect geldt in iets mindere mate ook voor de 
zijde aan het Jaarbeursterrein. Hier is de ingang wel beter herkenbaar, maar zorgt de aanwezigheid 
van de sporthal, tussen spoorwegemplacement en jaarbeursplein, dat men geen direct visueel 
contact heeft met het station. 
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Figuur 5.2 : De bestaande situatie van de ingang aan Jaarbeurszijde. 

Een ander aspect in de bestaande situatie is het feit dat het muziekcentrum Vredenburg direct is 
verbonden met Hoog Catharijne, waardoor dit centrum als gebouw niet geheel tot zijn recht komt. Het 
is zo een onderdeel van Hoog Catharijne. Verder is in deze plattegrond de verharde Catharijne singel 
te zien, die Hoog Catharijne door midden snijdt en een sterke barriere vormt in dit deel van de stad. In 
het verlengde van Hoog Catharijne naar het zuiden van de stad ligt het Moreelse park. Dit park komt 
momenteel niet als één geheel over en het is een park waarvan relatief gezien een groot oppervlak 
verhard is, door de aanwezigheid van vele parkeerplaatsen en busbanen. De ligging van het 
Jaarbeursterrein en de aanwezige jaarbeurshallen zijn prima, echter kan het terrein wel een grote 
opknapbeurt gebruiken en verbeterd worden naar de vraag van deze tijd. Het terrein moet nog meer 
één groot uitgaanscentrum worden, waar in principe 24 uur per dag levendigheid is. Ten Noorden van 
het centraal station loopt de Leidsche Rijn. Dit is een water dat onderdeel uitmaakt van de singel 
structuur. Deze Leidsche Rijn loopt onder het spoor door, langs het Smakelaarsveld. Het 
Smakelaarsveld is een klein parkje dat nodig opgeknapt dient te worden, om zo een betere uitstraling 
te krijgen. 

Figuur 5.3 : Bovenaanzicht bestaande situatie. 1 Gildenkwartier; 2 Hoog Catharijne; 3 Stationshal - 
4 Beatrixgebouw; 5 Moreelse park; 6 Jaarbeursplein 
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Par 5.2 De opbouw van het nieuwe stedebouwkundia plan in samenwerkina met het UCP. 

Het UCP is een project wat zich sterk heeft gericht op de omgeving van het stationsgebied, de oude 
binnenstad, en het jaarbeursterrein. 

l Vredenburg 
2 Stationsplein 
3 Hoog Catharijne 
4 OV-terminal 
5 Corporate Plaza 
6 Beatrixgebouw 
7 Jaarbeursterrein 
8 Moreelsepark 
9 Kop van Lombok 

10 Leidsche Rijn. 

1.491 Woningen. 
3.635 Parkeerplaatsen 

21 .O00 Fietsstallings plaatsen. 
382.000 rn2 Kantoren (incl. te vervangen 

sloop). 
61.200 rn2 Winkels (netto toevoeging). 
22.400 rn2 Kunst en cultuur 

(Vredenburg en Tivoli). 
84.800 rn2 Jaarbeurs Utrecht. 

1 .O00 rn2 Horeca. 
21.700 rn2 Overig (Bioscoop, bedrijfs- 

en publieksruirnte). 

Figuur 5.4 : De nieuwe indeling van het stationsgebied. 

Eén van de hoofddoelen van het UCP is het realiseren van een betere verbinding tussen de oostzijde 
(de oude binnenstad) en de westzijde (het jaarbeursterrein) van de stad. Aangezien momenteel hoog 
Catharijne en het jaarbeursterrein zich meer van elkaar afkeren, moet men het gebied dus veel meer 
gaan open breken. Het station zal weer zichtbaar moeten gaan worden vanaf de oude stadszijde en er 
moet weer een stationsplein komen. Hiervoor zal een gedeelte van Hoog Catharijne gesloopt moeten 
worden, te weten de hoek van het Gildenkwartier. Het muziekcentrum Vredenburg wordt verbouwd en 
komt geheel vrij te staan van Hoog Catharijne en zal een zichtlijn krijgen op het stationsplein. Ook 
winkelcentrum Hoog Catharijne zal een grote opknapbeurt krijgen naar het idee van de Amerikaanse 
Shopping-Malls. Verder wordt de verharde singel weer vervangen door een met water gevulde singel 
om zo de rondlopende grachtengordel weer te completeren. Naast de singel zal de rondweg komen te 
liggen, waardoor de ringweg behouden blijft. 
Aan de andere zijde van het spoorwegemplacement, aan de zijde van het Jaarbeursterrein, zal tussen 
het spoorwegemplacement en de Jaarbeurshal een bebouwingsstrook met kantoren worden gebouwd. 
Verder wordt het gehele Jaarbeursterrein vergroot en voorzien van de verschillende voorzieningen, 
zoals winkels, bioscoop, horeca e.d. Op de plattegrond is te zien, dat de OV-terminal de spil van het 
plan is en wordt gezien als de spin in het bouwkundige web van de bestaande en nieuw te realiseren 
omliggende bebouwing. 
Een ander belangrijk item is de functiemenging over het gehele gebied. Dit wil zeggen dat we geen 
functie gebonden gebieden moeten gaan creëren, die maar voor bepaalde periodes van de dag 
levendig zijn. Naast kantoren en winkels moeten er ook woningen en horeca-gelegenheden worden 
gesitueerd, om zo de levendigheid in de avonduren ook te garanderen en hiermee de sociale 
veiligheid in en rondom het gebied. Hierbij is het vooral belangrijk dat aan de plintbebouwing zoveel 
mogelijk diverse functies worden gesitueerd. 
Door de aanwezigheid van deze vele functies en grote verdichting in dit gebied, is er een goed 
georganiseerd vervoersknooppunt nodig. De OV-terminal bevat het gehele openbaar 
vervoerssysteem, zowel de treinen, bussen, trams als taxi's. Al deze vormen van openbaar vervoer 
dienen te samen onder één dak te worden ondergebracht. 
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Par 5.3 De nieuwe situatie van het stationsqebied. 

Als onderdeel van het Utrecht Centrum Project (UCP) zal het station van Utrecht de komende 4-5 jaar 
een grote verbouwing ondergaan. Het totale UCP plan zal zo'n 10 jaar in beslag nemen, waarbij 
echter de nadruk ligt op de periode van 1999 t /m 2004. Door dit plan zal mede het stationsgebied in 
Utrecht groots aangepakt worden, waarbij een aantal gebouwen gesloopt of verbouwd zullen worden. 
Momenteel bestaat het huidige stationsgebied uit een aantal losse onderdelen die niet als &&n geheel 
overkomen. Daarom wil men nu alle openbaar vervoersystemen onder een dak plaatsen. De OV- 
terminal wordt zo compact mogelijk gebouwd, zodat de vervoerssystemen zo dicht mogelijk bij elkaar 
zitten, waardoor een hoog reizigerscomfort met directe overstapmogelijkheden wordt gecreëerd. 
Tevens wil men door deze verandering de sociale veiligheid van het stationsgebied verbeteren. 
Momenteel zijn er veel nissen en onoverzichtelijke situaties aanwezig, waardoor de bezoekers zich 
minder op hun gemak kunnen voelen. Verder heeft men getracht door de verbouwing van het station, 
een betere verbinding te krijgen tussen het oosten (de oude binnenstad) en het westen 
(Jaarbeursterrein) van de stad. Op dit moment keren de twee zijden zich meer van elkaar af. 
In volgende vier paragraven worden de belangrijkste punten m.b.t. de direct aansluitende gebouwen 
en terreinen aan de OV-terminal omschreven. 

de voetgangerstraverse. taxi staanplaats 

Figuur 5.7 : Impressie van het bestaande busstation. 
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Par 5.3.1 Het stationsplein. 

In het UCP is een nieuw stationsplein voorzien aan de stadszijde op de plaats van het huidige 
Gildenkwartier. Dit complex is een onderdeel van het winkelcentrum Hoog Catharijne en zal gesloopt 
worden. Eén van de grootste manco's van het huidige centraal station is, dat het vrijwel niet zichtbaar 
is vanuit de stadszijde en de hoofdingang niet goed herkenbaar is. Daarom wordt er op deze plaats 
een nieuw stationsplein gesitueerd, die de nieuwe ingang van het station extra herkenbaar zal maken. 
Het plein zal flauw hellend oplopen tot aan de stationsingang toe, tot op een hoogte van 6.5m boven 
maaiveld. Dit is de hoogte van het huidige eerste niveau, is het niveau van de huidige stationshal en 
het aansluitende Hoog Catherijne. Vanaf dit stationsplein kan men nu via de verschillende ingangen 
naar de fietsenstalling, taxi's, de verschillende soorten openbaar vervoer en Hoog Catharijne. Het 
plein krijgt de afmetingen van 65 * 180m en zal aansluiten op het plein van muziekcentrum 
Vredenburg. Dit plein is te bereiken d.m.v. een grote voetgangersbrug die in &&n lijn ligt met dit plein. 
De OV-terminal is hierdoor al zichtbaar vanaf het plein voor het muziekcentrum. De plintbebouwing 
van het stationsplein zal bestaan uit verschillende functies waaronder winkels en horeca 
gelegenheden. 

taxi staanplaats 

ingang fie&xnstalling 

Calhafijne srn?&r 

Figuur 5.8 : De nieuwe indeling van het stationsplein. 

Par 5.3.2 Winkelcentrum Hoog Cathariine. 

Op dit moment is Hoog Catharijne een wat saaier en somber winkelcentrum met vele nissen en 
onoverzichtelijke situaties, waardoor de sociale veiligheid minder goed is en de bezoekers zich minder 
op hun gemak voelen. Winkelcentrum Hoog Catherijne zal een dusdanige metamorfose ondergaan, 
dat het qua uiterlijk en structuur zal worden veranderd in de vorm van een Amerikaanse Shopping- 
Mall. Dit zijn transparante en ruim opgezette winkelcentra die voor een aangenaam verblijfsklimaat 
moeten zorgen. Het is namelijk de bedoeling dat het winkelcentrum een hogere verblijfswaarde krijgt. 
Hierdoor moeten de snelle winkelaars (runchoppers) die het winkelcentrum bezoeken, vaak op weg 
naar of van het station, zich langere tijd kunnen gaan vermaken, waardoor ze veranderen in zg. 
funchoppers. Het nieuwe Hoog Catharijne moet een plek worden waar de mensen het fijn vinden om 
te verblijven. Het aantal ingangen zal hierbij tot 4 worden gereduceerd in plaats van de huidige 16. Het 
complex krijgt hierdoor een kruisvormige hoofdstructuur, waarbij de ingangen zijn gesitueerd aan het 
stationsplein, de stationshal, Moreelse park en het Vredenburg plein. 
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Figuur 5.9 : Plattegrond Hoog Catharijne. 

Par 5.3.3 Jaarbeursterrein en de Weststrook. 

Het Jaarbeursterrein zal een grootse opknapbeurt ondergaan en voorzien worden van vele 
uitgaansmogelijkheden, zodat hier op alle uren van de dag mensen aanwezig zullen zijn. Ook de 
ingang naar de stationshal wordt hierbij verbouwd en zal een herkenbaar punt moeten worden van het 
station en zijn overkapping. Tussen het spoorwegemplacement en de Jaarbeurshal wordt nog een 
strook met kantoorgebouwen geplaatst voor de vestiging van de vele bedrijven dicht bij de OV- 
terminal. Deze weststrook sluit rechtstreeks aan op de overkapping van de OV-terminal en wordt t.p.v. 
de voetgangerstraverse, van stationshal naar Jaarbeursplein, onderbroken door de overkapping en 
deze traverse. Dit wordt gedaan om zo de tweede hoofdingang van de OV-terminal goed herkenbaar 
te maken. 

Par 5.3.4 Moreelse park. 

De aansluiting van het station met het moreelse park wordt ook vernieuwd en hier wordt de derde 
hoofdingang gesitueerd. Tevens komt er aan deze zijde van de OV-terminal een oversteek over het 
spoorwegemplacement voor fietsers en voetgangers. Het park zal vernieuwd worden en van meer 
groen worden voorzien. Tevens komt er een monumentaal hekwerk om het park heen, zodat het park 
eventueel 's-avonds kan worden afgesloten. Figuur 5.2 : De bestaande situatie van de ingang aan 
Jaarbeurszijde. 

Par 5.3.5 Bebouwing binnen de overkapping. 

Behalve de aansluiting met de omringende bebouwing zal men bij de uitvoering van de overkapping 
van de OV-terminal ook rekening moeten houden met de bebouwing binnen het gebied van de 
overkapping. Dat is een extra moeilijkheid van dit project. De bebouwing binnen het gebied van de 
overkapping komt alleen voor aan de oostzijde. (zijde Hoog Catharijne). Deze bebouwing bestaat 
zowel uit nieuwbouw als bestaande bebouwing. De bestaande bebouwing bevindt zich in het midden 
van de nieuwe overkapping ter hoogte van de eerste twee perrons. Dit zijn de 45m hoge Cateriene 
toren en in het verlengde hiervan, een kantoor gebouw aan de rand van de overkapping, aan de kant 
van het moreelse park. De nieuwbouw bestaat uit twee nieuwe woontorens van zo'n 70 m hoogte, die 
boven het busstation gepland zijn. Deze twee torens moeten overkomen als twee stadspoorten naar 
het centrum van de stad. Een toren is gesitueerd op de hoek van de overkapping bij de aansluiting van 
het station aan het stationsplein en de tweede toren is hier recht tegenover op de hoek bij de 
aansluiting van het station aan het moreelse park gesitueerd. 
Tevens is er nog een eventueel plan om tussen deze twee torens op een hoogte van 20 m boven het 
maaiveld een kantorencomplex van drie lagen te bouwen. Dit complex is voorzien van ruime vides om 
zo nog voldoende daglicht op het voetgangerstraverse te krijgen. 
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uwen. 

Par 5.3.6 De vervoerssvstemen en hoofdroutes van het stationsgebied. 

In het nieuwe stationsgebied zullen vele vormen van openbaar vervoer en transport elkaar kruisen en 
passeren. Men moet dus zorgen voor een goed georganiseerde en overzichtelijke structuur, met korte 
verbindingslijnen tussen de verschillende vervoerssystemen. Oftewel de OV-terminal moet een 
geoliede overstapmachine worden, waarbij het essentieel is dat het geheel overzichtelijk, begrijpelijk, 
vriendelijk en aangenaamlaantrekkelijk is. 

Hierna zal er een opsomming worden gegeven van de verschillende soorten openbaar vervoer die de 
OV terminal zullen passeren : 

Treinen : - HST-Oost Hoge-snelheidctrein Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Duitsland; 
- ICIIR ; Intercity en interregiotreinen; 
- RSS ; Randstadspoor (De regionale treinen). 

Hoogwaardig Openbaar Vervoer op stedelijkniveau (HOV) : 

- De oost-westverbinding; Leidsche Rijn - Centrum - de Uithof; 
- De noord-zuidverbinding; Overvecht - centrum - de Uithof; 
- De sneltram Utrecht - Nieuwegein (SUN-lijn) 

Hoogwaardig Openbaar Streekvervoer (HVS) : 

- Snelle directe busverbindingen met de regio 

Lokaal stadsvervoer : 

- Stadslijnen; 
- Citybussen; 

Taxi's : - Er zijn 3 standplaatsen voor de taxi's , te weten : 

- Hoofdingang Jaarbeursplein; 
- Hoofdingang Stationsplein; 
- Hoofdingang aan de kant van het Moreelse park 
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Hoofdstuk 6 Programma van eisen voor het ontwerpen van de OV-Terminal. 

Bronvermelding : Uitgangspunten varianten studie aangesloten partijen UCP. [a] 

Par. 6.1 Primaire functie's van de overkappincl, 

De primaire functie's van de overkapping kunnen als volgt worden omschreven 

Het onder een dak plaatsen van al het openbaar vervoer en het vervangen van alle aanwezige 
kappen. 
De miljoenen bezoekers beschermen tegen weersinvloeden, waarbij een europees centraal station 
voor 90 % moet zijn overdekt. 
Het vormen van een verbindingsschakel tussen westelijk deel van de stad - het jaarbeursterrein - 
en het oostelijk deel van de stad - Hoog Catharijne en de oude binnenstad. 

Par. 6.2 Uitganqspunten. 

Par 6.2.1 Technische uitgangspunten. 

De constructie moet windstootproef zijn. 
De bekabeling moet in de constructie zijn verwerkt. 
De verschillende onderdelen, zoals : Vertrekseinen, bewegwijzering, verlichting, letterborden e.d., 
moeten zoveel mogelijk aan de kapconstructie worden bevestigd. 

Par 6.2.2 Onderhouds uitgangspunten. 

Lage onderhouds- en schoonmaakkosten. Hierbij moeten we denken aan het gebruik van bepaalde 
materialen, maar ook aan de bereikbaarheid voor het onderhoud. 
Treinvrije perioden t.g.v. onderhouds-, schoonmaak- en verbouwingswerkzaamheden minimaal 
houden. 
Vandaalbestendigheid in totaal opzicht. 
Graffitiwerend. 
vogeloverlast beperken. 
Duurzaambouwen op de verschillende niveau's : - gebouwniveau 

- milieuniveau 
- omgevingsniveau 
- energie en waterhuishouding. 

Par 6.2.3 Bouwkundige en Architectonische uitqangspunten. 

Goede verlichting, waarbij een goede gelijkmatigheidfactor belangrijk is. De verlichting onder de 
kap mag, zowel in de dag als nacht situatie, onderling niet teveel uiteen lopen. 
Het ontwerp moet op langer termijn allure uitstralen. Een z.g. charismatische levensduur. Het 
ontwerp moet niet één of andere gevolg zijn van bepaalde mode verschijnselen of andere periode 
gevoelige factoren. 
De constructie mag een autonome uitstraling hebben. 
Een goede herkenbaarheid van de hoofdingangen. 
De klimaateisen t.a.v. de perrons hoeft zich maar te beperken tot wind en tocht maatregelen. 
De stationshal moet een geklimatiseerde ruimte zijn. 
De perrons zoveel mogelijk obstakelvrij ontwerpen en bouwen. 
Voldoende daglichttoetreding op alle niveau's om onderwereld beleving tegen te gaan. 
(transparantie) 
Voldoende uitzicht en zichtlijnen vanuit de stationshal op de perrons van de verschillende openbaar 
vervoers mogelijkheden. 
Voldoende overzicht vanaf de perrons op het treinverloop over het spoorwegemplacement. 
Optimaal overzicht vanaf de perronopgangen op het perron. 
Herkenbaarheid van de in- en uitgangen bij het uitstappen uit de trein en andere openbaar 
vervoersmogelijkheden. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht. 19 



Voorkomen van dode hoeken, nissen en andere onoverzichtlijke plaatsen. (Openheid). Dit i.v.m. 
het oog op de sociale veiligheid. 
Een goede waterafvoer van de kap. 
Het gehele station dient onder een dakconstructie te worden ondergebracht. Het moet een eenheid 
zijn. 
Het station moet een dynamisch cq organisch karakter krijgen. 
Het streven naar een lichte dakconstructie. 

Par 6.3 Randvoorwaarden. 

Het bestaande betonplateau waar mogelijk enventueel handhaven als onderdeel van de 
stationshal. 
De toegangen uit de zuid- en noordtunnel onder de perrons zijn een gegeven. 

e Een goede aansluiting op het UCP plan. Waarbij men moet denken aan een goede aansluiting op 
het nieuwe stationsplein en jaarbeursplein. De OV-terminal dient in principe twee vooringangen te 
krijgen. 
Rekening houden met perron-uitbreiding i.v.m. het nieuwe 8e perron in de nabije toekomst en de 
hoge snelheidstrein die aan het einde van 1999 of begin 2000 ook in Utrecht zal stoppen. 

e Bij het ontwerpen van de overkapping moet men rekening houden met het feit dat de overkapping 
in deze situatie een gevelaanzicht is voor de omringende bebouwing. Met name de hoogbouw. 
Zorgen voor een goede aansluiting aan de bestaande bebouwing en de nieuwbouw, die aan de 
verschillende zijden op de overkapping aansluiten of er doorheen steken. 
De fietsbrug aan de zuidzijde van het station, die vanuit het moreelse park naar de weststrook, 
over het spoorwegemplacement loopt, zo goed mogelijk in het ontwerp proberen te verwerken. 
Alle verbouwingen en nieuwbouw moeten voldoen aan de door de verschillende instanties en 
partijen gestelde eisen en normen., zoals 

* De NS-richtlijnen. 
* Geboden toegang 
* Bouwbesluit en andere gemeentelijke en 

landelijke richtlijnen. 
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Hoofdstuk 7 Het ontwerp van de OV-terminal. 

Par 7.1 Analyse van het onderwerpen van een OV-terminal. 

Om een goede indicatie te krijgen van de probleemstelling voor het ontwerpen van een moderne OV- 
terminal, heb ik eerst een aantal recente artikels gelezen. Van deze artikels heb ik de belangrijkste 
punten opgenomen, die belangrijk zijn ten aanzien van de situatie in Utrecht. Utrecht is een van de 6 
grote sleutelprojecten in Nederland waar men het centrumgebied wil gaan renoveren en vernieuwen. 
In Nederland en andere westerse landen is men namelijk steeds meer op zoek naar een combinatie 
van wonen en economie.[3] Oftewel werken waar je woont, uitgaan waar je werkt, winkelen waar je 
werkt. 
De vermenging van deze functionaliteiten is belangrijk voor zowel de bouwers, werkgevers als 
werknemers. [3] Het voordeel hiervan is filevermindering, maar de bijbehorende voorwaarde is een 
goede openbaarvervoersvoorziening. [3] 

Par 7.1.1 Veranderingen van het stationsgebied. 

Bronvermelding : Archis nummer 6 uit 1998; blz. 60 t/m 71 [6] 

In het commerciële tijdperk waarin we momenteel leven, leiden verschillende ontwikkelingen tot het 
ontwerpen van moderne stations met een hoge commerciële potentie. Een viertal belangrijke 
ontwikkelingen voor de verandering van het stationsgebied zijn: een algehele toename van de 
mobiliteit, privatisering van de NS, het mobiliteitsbeleid van de overheid en de gewenste 
kwaliteitsverbetering van de stationsgebieden. Verder verlopen de stedelijke ontwikkelingen in de 
verdichtingsgebieden dichtbij het station zeer snel. Hierdoor zal ook het station zich moeten 
aanpassen en een dynamisch karakter tonen. Deze z.g. mainports groeien t.g.v. de commercie en de 
vastgoedvestigingen uit tot mega grote choppings-centra, die voorzien in allerlei voorzieningen met als 
6én van de producten transport. De architectuur van deze mainports moet dus inspelen op het 
dynamische en veranderlijke karakter van deze centra. De architectuur moet een bepaalde neutraliteit 
bezitten en uitstralen, waardoor veranderingen geen afbreuk doen op het ontwerp. Gebouwen hebben 
een meer duurzaam en permanent blijvend karakter in tegenstelling tot de stedelijke ontwikkelingen. 
Daarom moeten we zorgen voor een neutrale flexibele structuur van de hoofdconstructie, die 
onafhankelijk is van de veranderingen van de omgeving. 
Een andere reden van de neutraliteit van het ontwerp heeft te maken met het feit dat het interieur van 
de mainport al bestaat uit een veelheid van meubilair en attributen, zoals reclame, wegwijzers, 
kaartjesautomaten, meetingpoints e.d. Men dient een visuele overkill te voorkomen. 
Bij deze mainports is een goede ruimtelijkheid, oriëntatie en publiekskwaliteit belangrijk. Het openbaar 
vervoersknooppunt moet in eerste instantie worden ingericht voor de reiziger. Oftewel het systeem is 
er voor de reiziger en de reiziger niet voor het systeem. De reiziger wil in principe maar 2 hoofdzaken: 
snelheid en comfort. Het systeem en het stationsgebied moeten zodanig worden ontworpen dat het 
de concurrentie met het autogebruik aan kan. Om een goede concurrentie te geven aan het 
autogebruik, heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat een advies geschreven waarin een drietal 
verbeteringen zijn aangegeven. 
* Het station dient als spil in de koppeling van de verschillende vervoerssystemen; 
* Vanaf het station moeten gebiedsdelen per aanvullend vervoer goed te bereiken zijn; 
* In het station dienen verschillende functies te worden samengebracht teneinde het verblijf 

te veraangenamen. 

-- p 
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Par 7.1.2 Problemen rondom het stationsgebied. 

Bronvermelding : Archis nummer 1 uit 1999; blz. 37 tlm 49. [ q  

Zoals al een aantal keren eerder is aangegeven werd door de massale opkomst van de auto en het 
vliegtuig de rol van het spoorwegknooppunt sterk verkleind. Deze ontwikkeling had zijn weerslag op de 
relatie tussen stad en station. De stationsgebieden werden gezien als barrieres in de ontwikkeling van 
de stad in plaats van een bloeiend brandpunt. Elk station had zijn achterkant en verloedering rond 
deze stationsgebieden bleek een automatisch gevolg. De overkapte ruimten waren aantrekkelijk voor 
de sociale onderkant van de samenleving. De stationsgebieden werden probleemgebieden, zo ook het 
huidige station van Utrecht. Met name het maaiveld niveau "Laag Catharijne" onder de taxibaan en het 
betonplateau van de stationshal. Het is een stationsgebied waarbij geen licht valt zonder schaduw. Het 
nadeel van de huidige situatie is dat de levendigheid ophoudt op het moment dat de winkels sluiten of 
de laatste activiteiten vanuit het Jaarbeursterrein zijn afgelopen. Er ontstaat dan een kille sfeer op het 
station. 
Door het dichtslibben van de wegen en de opkomst van de hoge snelheidslijnen krijgen de 
stationsgebieden weer een belangrijke functie in de stedelijke ontwikkeling. 

Par 7.1.3 De verbetering van de stationsqebieden. 

Bronvermelding : Archis nummer 1 uit 1999; blz. 37 ffm 49. [ q  

Deze verslechterde stationsgebieden kan men verbeteren door middel van een tweetal concepten : 

1 De parkgedachte. 
2 Het station als autonoom stationsgebouw. 

Par 7.1.3.1 De verbetering d.m.v. de Parkqedachte. 

Bronvermelding : Archis nummer 1 uit 1999; blz. 37 ffm 49. [-/1 

Bij de parkgedachte wordt het stationsgebied getransformeerd van een ontoegankelijk domein tot de 
meest toegankelijke ruimte denkbaar, het stadspark. De stad krijgt hierdoor een extra leefruimte voor 
individuele en collectieve ontspanning en festiviteiten. Tevens zal hierdoor de scheiding tussen de 
twee stadsdelen verminderen. Verpauperde stadsdelen komen vrij voor nieuw te ontwikkelen 
projecten en de daarmee samenhangende architectuur en stedelijke kwaliteit. Naar dit concept heeft 
de architect Meinhard von Herkan drie ontwerpen gemaakt, te weten : München 21, Stuttgart 21 en 
Frankfurt 21. Von Gerkan heeft in dit plan het gehele gebied omgegooid en een geheel nieuwe 
stedelijk gebied ontwikkeld. Het gehele nieuwe gebied is ook duidelijk te zien op de foto. (figuur 7.2) Al 
dit soort plannen zijn berust op verdichting van het vervoersnetwerk en het toevoegen van 
programma's op, onder, naast of boven de perrons. Het moet gaan functioneren als een nieuw 
kloppende hart. 

Figuur 7.1 : bestaande situatie Frankfurt. Figuur 7.2 : Stationsplan frankfurt 21. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht 22 



Par 7.1.3.2 De verbetering d.m.v. het autonome stationsgebouw. 

Bronvermelding : Archis nummer 1 uit 1999; blz. 37 tlm 49. [q 

Een andere architectonische oplossing is het ontwerpen van een autonoom stationsgebouw 1 
overkapping. Twee voorbeelden hiervan zijn het station van Waterloo in Londen en Santa Justa in 
Sevilla. Als autonome lichamen penetreren de stations met hun sporen en overkapping de stad. De 
achterliggende gedachte hiervan is dat de stad zich dient aan te passen aan het station en niet 
andersom. Het station heeft een meer waarde en is gekoppeld aan het netwerk dat steden en landen 
met elkaar verbindt. Beide ontwerpen zijn enorm succesvol gebleken in het creëren van een sterke 
identiteit. Dit punt komt sterk overeen met het uitgangspunt van de NS, dat bij het ontwerpen van 
nieuwe vervoersknooppunten zijn identiteit wil behouden en niet wil worden opgeslokt door een 
kantoor- of winkelcomplex. Het station moet herkenbaar zijn en mag zelfs een autonoom karakter 
hebben. 

Figuur 7.3 : Waterloo station Londen 

Als we gaan kijken naar een analyse van de eerder genoemde projecten kunnen er vier criteria 
worden opgesteld om tot een goed ontwerp te komen, waardoor het Utrecht Centrum Project het 
stationsgebied in de stad integreert. 
1 De vervoerssystemen dienen zodanig geherstructureerd te worden dat er een helder en 

ruimtelijk interessant knooppunt ontstaat, dat zich soepel schikt naar de bestaande 
stedelijke structuur. 

2 Het nieuwe netwerk dient een verbetering te zijn voor de continuïteit van de openbare 
ruimte en de stedelijke leegte. 

3 De herstructurering van de bestaande en de toevoeging van nieuwe functies moeten zorgen 
voor een betere continuïteit van het stedelijke programma, stedelijke massa. 

4 Er zullen architectonische ingrepen moeten worden gepleegd om het gebrek aan identiteit 
van het station op te heffen. 

Het concept en de opbouw van de verschillende openbaar vervoerssystemen in het UCP zijn op zich 
een goed plan. Het grote Manco van het UCP is misschien het feit dat men niet, zoals bij de eerder 
genoemde projecten, de sporen deels onder de grond plaatst, zodat de barrikre werking sterk 
gereduceerd wordt. Hierdoor zouden de transport-systemen nog sterker gecomprimeerd kunnen 
worden tot een compact blok. In Utrecht is het spoorwegemplacement zeer groot en uitgestrekt, zodat 
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het een zeer grootse en nog kostbaardere ingreep zou zijn om de sporen onder de grond te plaatsen. 
Het UCP zou dan ook stedenbouwkundig aangepast moeten worden, omdat dit concept een duidelijk 
andere aanpak vraagt dan een spoor boven de grond. Een ondergrondspoor zal alleen de barriere 
werking kunnen tegengaan, als het overgrote deel van het spoor, dat dwars door de stad loopt, onder 
de grond komt te liggen. Alleen het station onder de grond is niet voldoende. Een ander aspect dat 
hierbij een rol speelt, is het feit dat reizigers het in het algemeen niet fijn vinden om voor langere 
periodes in een tunnel te rijden. Met name het treinreizen in stedelijke gebieden is door het uitzicht 
een aangename manier van transport. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe tunnel in Rotterdam 
richting het Centraal Station. In Utrecht heeft men dus gekozen om het spoor boven de grond te 
houden en hiervoor een zo goed mogelijk concept te ontwerpen, waarbij de barriere werking zoveel 
mogelijk wordt tegengegaan. Ik ben van mening dat met de uitwerking van het UCP dit doel ook wel 
bereikt kan worden. Men mag gerust zien dat de stad een station heeft, zolang men maar zorgt voor 
een goed georganiseerd openbaarvervoerssysteem en een aangename stationsomgeving, die een 
oversteek naar de andere stadszijde zo min mogelijk belemmert. 
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Par 7.2 De opbouw van de OV-terminal. 

Bronvermelding : Kwaliteitsboek kiezen en keuren in het UCP. [3] 

Vanuit het programma van eisen, de analyse van de verschillende stationsgebieden en het UCP, ben 
ik begonnen met het ontwerpen van de OV-terminal. 
De OV-terminal is opgebouwd uit vier bouwlagen + de overkapping. In deze paragraaf zal er een 
omschrijving worden gegeven van de verschillende aanwezige functies en verkeersroutes per 
bouwlaag. 

Par 7.2.2 Niveau -2 ; vloer Oost-West tunnel. 

Het ontwerp en de opbouw van dit niveau zijn geheel overgenomen vanuit het PVE en het UCP. [3] 

Op 10m -mv loopt de onderkant van de vloer van Oost-West tunnel. Deze tunnel zorgt voor de Oost- 
West verbinding van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de stad. De perrons op dit niveau zijn te 
bereiken d.m.v. de trappen vanaf het Mezzanine niveau, die is geplaatst op een hoogte van 5m - mv. 

Figuur 7.5 : Indeling niveau -2. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht 25 



Par 7.2.3 Niveau -1 : vloer Meuanine. 

Het ontwerp en de opbouw van dit niveau zijn geheel overgenomen vanuit het PVE en het UCP. [3] 

Op dit niveau bevindt zich het mezzanine niveau op een hoogte van 5m - mv. Het mezzanine niveau 
is het verbindingsvlak tussen de verschillende lagen, die dient voor de opvang en spreiding van de 
overstappende reizigers. Deze vloer loopt op 5m boven de in- en uitstapperrons van de Oost-West 
tunnel, waarna deze vloer aansluit op de uitstapperrons voor het HOV van de Noord-Zuid verbinding 
in de stad. Dit niveau is te bereiken via de trappen van de verschillende trein- en bus perrons, het 
stationsplein en de vloer van de stationshal. Dit niveau dient dus vooral voor de verbinding van de 
beide busstations onderling en de verbinding tussen bus en trein. 
Het ontwerp van de rnezzanine vloer ter plaatse van de tunnel heb ik zelf ontworpen, zodat het een 
aanvulling is op het UCP. 
Aangezien ik een open en ruimtelijk station wil ontwerpen, heb ik het meuanine niveau ter hoogte van 
de Oost - West tunnel voorzien van acht grote ellipsvormige gaten. Door het aanbrengen van deze 
gaten wil ik zorgen voor voldoende daglicht op het onderliggende bus- en tramstation, waardoor het 
verblijf aangenamer wordt en de sociale veiligheid wordt verbeterd. Ik heb gekozen voor een ronde 
vormgeving van de gaten en de rand van het mezzanine niveau, om zo ook hier het organische en 
dynamische karakter van het station uit te laten komen. 

i 

Figuur 

- .  

' 7.6 : Indeling niveau -1. 
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Par 7.2.5 Niveau +l: vloer stationshal. 

Het ontwerp en de opbouw van dit niveau heb ik zelf ontworpen en aan laten sluiten op het PVE en het UCP. [3] 

Op dit niveau bevindt zich de voetgangerstraverse en dus de vloer van de stationshal, op een hoogte 
van 6.5 m + mv. Dit is de centrale as van de OV-terminal, van waaruit de reizigers vanaf Hoog 
Catharijne en het Jaarbeursterrein komen. Vanaf dit niveau worden zij naar de verschillende openbaar 
vervoersmogelijkheden verwezen. Op dit niveau bevinden zich over de stationshal verspreidt een 
aantal winkels en andere dienstverlenende voorzieningen. Deze voorzieningen moeten bijdragen tot 
een beter comfort voor de reizigers en een aangenamer verblijf in de stationshal. De voorzieningen 
zijn zodanig gesitueerd dat direct visueel contact met de verschillende openbaar vervoerssystemen 
mogelijk blijft. De vormgeving van dit plateau heb ik ontworpen aan de hand van de lijnen van de 
hoofdroutes, zodat het plateau goed aansluit op de organisatie-structuur van de OV-terminal. Tevens 
krijgt de vorm van het plateau hierdoor een dynamisch karakter. In dit ontwerp zijn er twee 
hoofdroutes. De eerste hoofdroute is de directe verbinding tussen Hoog Catharijne en het 
Jaarbeursterrein en de tweede hoofdroute is de gekromde verbinding tussen het stationsplein en het 
Jaarbeursterrein. Beide hoofdroutes zijn een belangrijke factor in het verminderen van de barrikre - 
werking van het station tussen het oosten en het westen van de stad. In de volgende schets ziet u 
deze rechte en cirkelvormige lijnen aangegeven, die de verbindingen weergeven van de verschillende 
in- en uitstapplaatsen en de hoofdingangen. 

U - i r .  h., 

s u b r o u t e  

H o o f d r o u t e  

Figuur 7.8 : Schets hoofdroutes. 

Door deze ontwerpmethode ontstaan er korte en directe routes tussen de verschillende functies van 
de OV-terminal. Hierdoor is een ruime, overzichtelijke en directe organisatiestructuur mogelijk. Ik heb 
er niet voor gekozen om een rechte-lijn-verbinding te maken tussen het stationsplein en het 
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Jaarbeursplein omdat dan de stationshal boven het spoorwegemplacement te breed wordt. Men wil de 
stationshal toch wel enigszins in het midden van de OV-terminal plaatsen. Verder heb ik het 
betonplateau ter plaatse van het spoorwegemplacement in het midden voorzien van een grote vide, 
die moet zorgen voor voldoende directe daglichttoetreding op de perrons. Hierdoor moet het verblijf op 
deze perrons sociaal veiliger en aangenamer worden. Zouden we nu de rechte-lijn-verbinding hebben 
aangehouden dan was de vide nog groter geweest en had de stationshal niet meer als Aén geheel 
overgekomen. De verbindingen zouden dan meer overkomen als brede wegen of bruggen, die zorgen 
voor de oversteek van het bovenliggende verkeer over de OV-terminal. 
Verder is het plateau ter plaatse van het busstation en het Mezzanine niveau voorzien van vier grote 
vides, die ook hier moeten zorgen voor voldoende directe daglichttoetreding op de lagere niveaus. Het 
niveau van de stationshal is te bereiken vanaf de trein- en busperrons, Mezzanine niveau, 
stationsplein, Hoog Catharijne, Jaarbeursterrein en van de kant van het Moreelse park. 

Figuur 7.9 : Indeling niveau +l; stationshal. 
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Hoofdstuk 8 Het ontwerp van de overkappinq van de OV-terminal. 

In dit hoofdstuk heb ik een beschrijving gegeven over het maken van een ontwerp van de overkapping 
van de OV-terminal in Utrecht. Hierbij wordt eerst gekeken naar de functie van de overkapping en de 
verschillende constructie principes, waarna vanuit deze twee punten een varianten onderzoek is 
gemaakt. 

Par 8.1 De overkapping als openbaar gebied ? 

Bij het ontwerpen van de overkapping in het geheel van het stedenbouwkundig plan, ontstaat de 
belangrijke vraag of het mogelijk en wenselijk is, dat bepaalde personen over het dak van het station 
moeten kunnen lopen ? 

Het verschil van het wel of niet toelaten van bepaalde personen op het dak, is van grote invloed op de 
vormgeving en dimensionering van de overkapping. 

Vanuit deze vraagstelling ben ik nu gaan kijken naar de verschillende factoren en redenen, van het 
wel of niet toelaten van personen op het dak. Het is hierbij niet alleen de vraag of we personen in het 
algemeen toelaten op het dak, maar ook vooral welke personen. 

* A Wordt het dak openbaar toegankelijk ? 
* B Wordt het dak alleen toegankelijk voor de 

omwonenden en het kantoorpersoneel ? 
* C Wordt het dak geheel niet toegankelijk voor personen, dan 

behalve onderhoud.? 

Als men ervoor kiest om het dak openbaar toegankelijk te maken, creëert men hierdoor een extra 
buitenruimte in de stad. Dit houdt in dat het dak dan ook een aantrekkelijke uitstraling moet krijgen ten 
aanzien van het verblijf op het dak. Hierbij kan gedacht worden aan een parkachtig uiterlijk met 
voldoende groenvoorzieningen en bestratingen op het dak. Het nadeel van dit concept is een 
beduidend zwaardere dakconstructie, voor het dragen van de grond en de hierop groeiende 
beplanting. Om een goed parkachtig uiterlijk te krijgen moet men zorgen voor voldoende 
groenoppervlak. Dit betekend veel grond en dus veel niet-lichtdoorlatend oppervlak. Aangezien ik juist 
een lichte, transparante dakconstructie wil ontwerpen, zal dit moeilijk in combinatie met een park te 
realiseren zijn. Tevens is door de aanwezigheid van het opgeknapte Moreelse park en het 
Smakkelaarsveld, het nog maar de vraag of het nodig is om op deze plek nog een groot park aan te 
leggen. Verder is er door het wisselvallige weersklimaat in Nederland voor het dak als verblijfsplaats 
grote concurrentie te verwachten van de aanwezigheid van het Jaarbeursterrein en Hoog Catharijne. 
Ook voor een snelle oversteek van het Oosten naar het westen van de stad, zal men niet kiezen voor 
een oversteek op een hoogte van I 22m, als men ook de oversteek kan maken via de overdekte 
stationshal op een hoogte van 6.5m. Verder moet men rekening houden met betrekking tot de sociale 
veiligheid en de mogelijkheid tot vandalisme op het dak. Is het dak ook 's-avonds enlof 's-nachts 
toegankelijk of moet het afgesloten kunnen worden. Het is dus een extra gebied dat men in de gaten 
moet gaan houden. 
Deze kritische punten gelden ook voor het gedeeltelijk openbaar toegankelijk maken van het dak. Het 
is maar de vraag in hoeverre het personeel van de verschillende kantoren tijdens hun korte pauze 
gebruik zullen maken van de mogelijkheid om over het dak te lopen, terwijl je ook de mogelijkheid heb 
om rond te lopen in een ander park, Hoog Catharijne of het Jaarbeursterrein. Verder zal ook de 
veranderlijke belasting veel hoger zijn van een openbaar toegankelijk gebied. Belasting sneeuw of 
wind is I 1 k~ l rn* ,  terwijl de belasting voor personen openbaar toegankelijk gebied 4 k ~ / m '  is. 
Ik heb gekozen voor het ontwerpen van een lichte, transparante dakconstructie die niet toegankelijk is 
voor personen, behalve voor onderhoud. Hierdoor is tevens een geheel vrije vormgeving mogelijk, die 
niet belemmerd wordt door looproutes of andere voorzieningen op het dak. 

Een optie om het dak als parkeerterrein voor auto's te gebruiken vind ik in dit geval geen goede 
variant, omdat het dak als vijfde gevel dient voor de omliggende bebouwing. Het uitzicht op een enorm 
parkeerterrein is dan niet zo mooi. Verder zouden er dan verschillende aan- en afvoer routes moeten 
worden aangebracht, die ruimte in zouden nemen ten koste van kantoor en woningbouw. Het dak zou 
plaats bieden aan zo'n kleine 3500 auto's die men ook kwijt zou kunnen d.m.v. het bouwen van een 
extra parkeerlaag in de kelder aan de Jaarbeurszijde. De vormgeving van het dak wordt voor een 
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groot gedeelte bepaald door de aanwezigheid van het parkeerterrein. Het dak zal namelijk aan de 
bovenzijde vrijwel geheel vlak moeten zijn. We krijgen dan als het ware &n grote vlakke plaat over het 
station heen. Ik wil juist d.m.v. een ronde vormgeving een meer dynamisch ontwerp maken van het 
dak. Dit idee vind ik beter passen bij het levendige karakter van een station. 

Par 8.2 De rnoaeliikheden van het toepassen van een aridstructuur. 

Voor het ontwerpen van de dakconstructie heb ik als eerste gekeken naar de mogelijkheid van het 
toepassen van een bepaalde gridstructuur over het gehele station heen. Hierbij hebben we de keuze 
uit een drietal mogelijkheden. 

* Een gridstructuur in de langsrichting evenwijdig aan de sporen. 
(De hoofdbalken lopen in de langsrichting en de gordingen in de dwarsrichting) 

* Een gridstructuur in de dwarsrichting loodrecht op de sporen. 
(De hoofdbalken lopen in de dwarsrichting en de gordingen in de langsrichting) 

* Een gridstructuur onder een bepaalde hoek. In dit geval evenwijdig aan de schuine 
lijn tussen het stationsplein en het Jaarbeursplein. 

Bij het bekijken van het aanbrengen van een gridstructuur over het station, ben ik er al snel achter 
gekomen dat het in deze situatie niet zo goed uitkomt om een gridstructuur toe te passen. Ten eerste 
geeft een gridstructuur problemen ten gevolge van het kromme verloop van de perrons. Tevens zijn de 
onderlinge afstanden van de verschillende perrons niet gelijk. Men kan dus geen rechte constructie 
lijnen aanbrengen met een gelijke h.o.h. afstand. Dit houdt in dat men de constructie kan berekenen 
op de plaats met de grootste afmetingen, waardoor de kleinere afmetingen overgedimensioneerd 
worden. Of men rekent de constructie op verschillende plaatsen uit, dat tot gevolg heeft dat men vele 
verschillende profielen moet toepassen. Hierbij moet men rekening houden met een goede organisatie 
tijdens de uitvoering. 
Een ander belangrijk aspect ten aanzien van het toepassen van een gridstructuur, is het toepassen 
van vele ondersteuningen, die geplaatst moeten worden op de verschillende perrons. (Men heeft kans 
op een overschot aan kolommen). 

Par 8.3 Constructie principes van de overkappinq. 

Als we gaan kijken naar de langsdoorsnede van de OV-terminal kunnen we een goed beeld krijgen 
van de mogelijkheden van de dakconstructie in samenwerking met de stationshal. In deze situatie heb 
ik een drietal opties bekeken. 

A) Eèn doorgaande overkapping op een hoogte van 18m, eventueel naar het einde toe 
schuin aflopend. 

B) Twee aparte kappen boven de stationshal en het perron. 
1 Beide kappen boven het stationsplateau. 
2 De kappen boven de perrons op gelijke hoogte met het stationplateau. 
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A) Principe &&n doorgaande kap 

BI) Principe beide kappen boven 
stationsplateau. 

B2) Principe perronkappen op gelijke 
hoogte stationsplateau. 

ad A) Bij het uitvoeren van &&n doorgaande kap krijgen we te maken met het feit dat de kap aan het 
einde van de overkapping moet worden voorzien van een kopsgevel om al te grote 
tochtverschijnselen te voorkomen. Echter is hier wel een goede aansluiting te verkrijgen op 
de stationshal en heeft men direct zicht op de perrons. De hoogte van de kap wordt bepaald 
door de benodigde hoogte in de stationshal. Door de grote oppervlakte van de hal van 
100 x 120m mag de hal wel een hoogte van minimaal lom boven het stationsplateau hebben. 
Doordat het plateau zelf nog eens 6.5m boven de sporen ligt, komt de kap dus op een hoogte 
van minimaal 17 a 18m te liggen. Door het toepassen van deze constructie-vorm wordt de 
OV-terminal wel overdekt door &&n grote kap en komt het meer over als een eenheid. Het is 
een geheel. 

ad BI) Bij de twee andere constructie-vormen krijgen we te maken met gescheiden kapconstructies. 
In het geval dat alle kapconstructies boven het stationsplateau zitten, is direct zicht op de 
perrons mogelijk, maar ook is er direct zicht mogelijk op de hemel en de naaste omgeving en 
zijn bebouwing. Dit visuele contact werkt natuurlijk ook omgekeerd, zodat de omwonenden 
en kantoorpersoneel op de sporen en in de stationshal kunnen kijken. Het dak krijgt door de 
verspringing een wat meer levendig karakter en is niet zo'n saaie vlakke plaat. 
De verspringing ontstaat nu op de plaats van het venster van de stationshal. Deze hal is 
namelijk een geklimatiseerde ruimte en is dus geheel omsloten door glas. 

ad 82) Als de perronkappen op gelijke hoogte zitten van het stationsplateau is direct zicht op de 
perrons niet meer mogelijk. Aangezien dit wel &&n van de uitgangspunten zijn voor het 
ontwerpen van de nieuwe OV-terminal is dit principe dus niet zo geschikt. Tevens bevindt het 
stationsplateau zich maar op een hoogte van 5.5 m boven de perrons. Door nu de 
perronkappen op dezelfde hoogte door te trekken, krijgen we nu dus op een relatief lage 
hoogte een grote plaat over de perrons heen. Over een lengte van 360m. De beleving op de 
perrons kan hierdoor een benauwd gevoel geven. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht. 32 



Par 8.4 Varianten onderzoek. 

Naar aanleiding van deze constructie types en gridstructuren ben ik een aantal kapconstructies gaan 
ontwerpen. Hierbij ben ik uitgegaan van een tweetal hoofdconstructies, te weten : 

A) Het ontwerpen van een stalen golfvormige mega-constructie. 

Op de onderstaande foto's ziet u een tweetal voorbeelden over de gedachte van het uiterlijk en de uitstraling, 
die ik heb voor het ontwerpen van zo'n constructie in deze situatie. 

Figuur 8.1 : Ontwerpschets station in Berlijn 

Het ontwerpen van een kabelnetconstructie. 

Voorbeelden van eerder toegepaste grote kabelnetconstructies zijn het Olympisch stadion van Munchen en 
het nieuwe vliegveld in Tokio. 

Figuur 8.4 : Olympisch stadion Munchen. 
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Par 8.4.1 De keuze van de golfvomige megaconstructie. 

Voor het ontwerp van de overkapping wil ik een dynamisch ontwerp krijgen dat aansluit op het 
dynamische en rondvormige stationsplateau. De plattegrond van de kapconstructie heeft op zichzelf 
al een dynamische cq organische vorm. Het is als het ware een oppervlak dat zich net zoals water en 
een rook overal tussendoor wringt en vormt. Het past zich aan de vorm van de omgeving. 

Figuur 8.5 : Vorm plattegrond kapconstructie. 

Vanuit deze gedachte heb ik besloten om een grof golfvormige constructie over de gehele OV-terminal 
plaatsen, zodat het geheel letterlijk onder &&n dak komt te liggen en er toch een verspringing in de 
kapconstructie aanwezig is in de vorm van de grove golf. 
Tevens is het dak door zijn gebogen vorm veel stijver en sterker dan een vlakke plaat. De gebogen 
vorm zorgt ervoor dat de doorsnede van de overkapping een hogere constructiehoogte heeft en 
daardoor dus stijver en sterker is dan een vlakke plaat in de overspanningsrichting. 

Construct ie- 
hoogte = 12000mn - Cons t ruc t ie -  

hoogte  = 3000mm 

Figuur 8.6 : Constructiehoogte doorsnede overkapping. 
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Door het dak zelfs als een soort overstek door te laten lopen tot op het Stationsplein en 
Jaarbeursplein, wordt het station bij deze hoofdingangen als zodanig herkenbaar. Met behulp van 
schetsen en werkmaquettes heb ik deze golfvormige constructies voor drie verschillende richtingen 
bekeken. 

Een golfvormige constructie in de langsrichting. 
* Een golfvormige constructie onder een schuine hoek, evenwijdig aan de rechte lijn 

tussen het stationsplein en het Jaarbeursterrein. 
* Een golfvormige constructie in de dwarsrichting. 

De Golfvormige kapconstructie zal hierbij worden uitgevoerd als vakwerkconstructie, die maar op 
enkele plaatsen zal worden ondersteund. Een van de achterliggende gedachte hierbij is om het aantal 
ondersteuningen beperkt te houden, zodat een woud van kolommen in het gehele station kan worden 
voorkomen. Verder geeft zo'n grote vakwerkconstructie een rustgevend en gelijkmatig beeld over het 
station. Doordat er zoveel staven in een vlak worden toegepast, zal het geheel toch als èèn vlak 
overkomen. Eventueel kan men de onderzijde van de kapconstructie voorzien van een bepaalde 
beplating, zodat het letterlijk als èèn plaat overkomt. Bij het toepassen van spanten en kolommen 
krijgen we te maken met de z.g. gridstructuren en de verschillende afstanden t.g.v. het verloop van de 
perrons. Zoals al eerder is omschreven is het moeilijk om een gelijkmatige structuur in deze situatie 
toe te passen. 

Par 8.4.1.1 Een nolfvorrnine constructie in de lanqsrichting. 

Een van de aspecten van een golfvorm in de langsrichting van het station, is het feit dat de constructie 
loodrecht staat op de looprichting van de stationshal, is de verbindingsrichting tussen het oosten en 
het westen van de stad. (Het kan een bepaalde remmende werking geven). Tevens zal het effect van 
de langgerekte vorm van het station, door het perronverloop, alleen nog maar versterkt worden door 
een golfconstructie in de langsrichting. Met een lengte van 360m is het nu maar de vraag of dit voor 
zo'n groot station gewenst is. Ik ben van mening dat een constructie in een andere richting deze 
langgerekte vorm zal verminderen en de gehele OV-terminal meer tot èèn geheel zal maken. Het is 
namelijk niet de bedoeling dat we een langerekt treinstation krijgen en daarnaast een langgerekt 
busstation. Er moet geen tweedeling ontstaan maar het moet juist een geheel worden. 
Op de onderstaande foto's van de maquettes kunnen we nu duidelijk het effect zien van de remmende 
werking van deze constructie op de looprichting in de stationshal. De kapconstructie komt op sommige 
plaatsen op minimale hoogte boven het stationsplateau te liggen. Op zo'n 4 a 5m boven dit plateau. 
Tevens zien we nu ook duidelijk de langgerekte vorm. 

Figuur 8.8 : Langsdoorsnede langsconstructie 

Par 8.4.1.2 Een nolfvormine constructie onder een schuine hoek. 

De golfconstructie die onder een schuine hoek over de OV-terminal ligt, is gebaseerd op de schuine 
lijn tussen het stationsplein en het Jaarbeursplein. Dit is echter de enige lijn die dan evenwijdig loopt 
aan deze kapconstructie, terwijl men nu ook meer problemen krijgt met de schuine aansluiting aan de 
omliggende bebouwing. De beredenering om de kapconstructie alleen onder deze schuine hoek te 
plaatsen vanwege die ene schuine lijn vind ik niet voldoende en het zal tevens de stationsuitstraling 
niet versterken ten opzichte van de andere varianten. Ook hier zullen we te maken krijgen met een 
remmende werking voor de directe oversteek tussen Hoog Catharijne en het Jaarbeursterrein. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht. 3 5 



Figuur 8.9 : Bovenaanzicht 
golfconstructie. 

schuine 

Par 8.4.1.3 Een golfvormige constructie in de dwarsrichtin$ 

De derde variant is de golfconstructie in de dwarsrichting over de OV-terminal heen. De dwarsrichting 
loopt evenwijdig aan de looprichting van de oversteek tussen het Oosten en het Westen van de stad. 
Dit is de directe verbindingslijn tussen Hoog Catharijne en het Jaarbeursterrein. De richting van deze 
looplijn wordt dus versterkt door het plaatsen van deze constructievorm, waardoor ook de verbinding 
tussen Oost en West wordt versterkt. (Dit is een van de hoofddoelen van het UCP). Op de 
onderstaande foto kunnen we goed zien dat de barriere -werking verminderd word en men als het 
ware naar de uitgang van het Jaarbeursterrein wordt toegezogen. 

Figuur 8.10 : Bovenaanzicht golfcon- 
structie in dwarsrichting. 

Figuur 8.11 : Doorsnede foto t.p.v. de 
oversteek van Hoog Catharijne naar 
het Jaarbeursterrein. 
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Par 8.4.1.4 De golfvomige constructie in het stedebouwkundig plan. 

Een ander belangrijk aspect in een grotere context is het ortogenale assenstelsel van het gehele 
stationsgebied. Deze hoofdassen lopen evenwijdig en loodrecht op de richting van de sporen en de 
stationshal. Tevens zijn dit ook de richtingen van het transport door het stationsgebied. De 
golfconstructie in de dwarsrichting sluit hier dus perfect op aan. 

Figuur 8.1 1: Plattegrond van het stationsgebied met de aangegeven transportlijnen. 

Naar aanleiding van deze verschillende factoren heb ik gekozen voor een golfconstructie in de 
dwarsrichting over de OV-terminal. 

In de bijlage vindt u nog een aantal foto's van de maquettes waarin je een goed beeld kunt krijgen van 
de vormgeving van deze kapconstructies. 

Par 8.4.2 globale berekeninq van de golfvonniqe kapconstructie. 

Ten aanzien van mijn keuze om een golvend dak aan te brengen in de dwarsrichting van het station, 
heb ik een aantal globale berekeningen gemaakt van de kapconstructie. Ik ben uitgegaan van een 
boogvorm met een breedte van 120m. Hierbij heb ik gekeken naar de mogelijkheid van de 
verschillende onderlinge afstanden van de ondersteuningsconstructies en de invloed van de hoogte 
van de boog. Hoe hoger de booghoogte van de golf, hoe stijver de kap. De varianten studie is 
opgebouwd uit de volgende variabelen : 
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Ligger op 2 steunpunten; veld 230m 

Ligger met een overstek van 30m; veld 170m 

Ligger met overstek van 49m; veld 128m 

Berekende booghoogten : 12m , 15m en 18m 

boogb reed te  

Met behulp van deze variabelen heb ik nu een 
aantal globale berekeningen gemaakt voor het bepalen van de doorsneden van de profielen. De 
berekening is als volgt opgebouwd : 

1) Als eerste bepalen we de belastingen op de kapconstructie. 

Voor het bepalen van het eigen gewicht van de vakwerkconstructie wordt uitgegaan van 
koker-profielen 300 x 300 x 10 of 250 x 250 x 16mm. Dit zijn ongeveer de afmetingen die ik 
wil gaan toepassen voor deze kapconstructie. 

Staafgewicht 90 kg/ml 

Voor de veranderlijke belasting op deze constructie wordt sneeuw aangehouden met een 
waarde van 0.56 k~ lm ' .  

2 Bij een boogbreedte van 120m komen er 34 profieldoorsneden voor in de boogdoorsnede. 
Van de boogdoorsnede wordt het zwaartepunt bepaald, waarna aan de hand van dit 
zwaartepunt en het totale oppervlak van de kokerprofielen het kwadratisch oppervlakte 
moment kan worden bepaald d.m.v. A x (afstand tot zwaartepunt)'. 
Hier zien we nu ook het grote voordeel van de boogvorm ten opzichte van een vlakke plaat. 
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Voorbeeld berekening : 
Staven 300 x 300 x 10 mm; A = 1 1400 mm2 
Overspanningclengte 120 m 
Vakwerkhoogte 3m 
Booghoogte 18m 
Vakwerk opgebouwd uit 17 profielen boven en 17 profielen aan de onderzijde. 

Gebogen vakwerk : I = 1.6334 x 1 013 

C 
* f,. , -. r - *.- Z 

45- - -  -t ", 
5' - d->-, \c, 

*- -v 
t + _ -  * ->-y: - +- S 

e * e +-i 

Vlak vakwerk : I = aantal prof. x Aprof x (zwp. afst.12 x 2 = 17 x 11 400 x 1 5002 x 2 = 
= 8.721 x 10" Dit is 5% van het gebogen vakwerk. 

Ik heb dus nu het kwadratisch oppervlak moment bepaald van de boogvorm en beschouw 
deze vakwerkconstructie nu als één balk met een breedte van 120m die het geheel overspant. 

3) Aan de hand van de drie mechanica-modellen worden nu de maatgevende momenten 
berekend per mechanica-model. Deze momenten worden op de drie volgende manieren 
bepaald. 

Ligger op 2 steunpunten Lveld = 230 m M = 118 x q x 2302 
Ligger met overstek van 30m Lveld = 170 m M = 118 X q X 1702 - 112 X q X 302 
Ligger met overstek van 51 m Lveld = 128 m M = 112 x q x 512 

4) Vanuit dit moment wordt de maximale staalspanning bepaalt d.m.v. de formule: 

Staalspanning o, = M x % h l I 

5) De staven worden tevens op knik berekend d.m.v. de volgende formule : 

Lknik 1 iz = AZ AZ 1 h e  = &rei auc aflezen uit tabel 24 ; NEN 6770. 

Rastermaat van het ruimtelijk vakwerk = 7500 x 7500 mm 

Lknik = 7500 mm 
he = 93.9 (voor o = 235 ~ l m m ~  ) 
5 = 76.4 (voor a = 355 ~ l rnrn '  ) 

Staalspanning o = ol x C o = 235 ~ l m m ~  
C o = 355  mm^ 
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Ik heb nu verschillende globale berekeningen gemaakt met toepassing van de variabele gegevens. 
Hieruit zijn de volgende oplossingen gekomen. 

Zoals we kunnen zien zijn de uitkomsten voor de mechanica modellen met overstek goed en realistisch 
te noemen. Het toepassen van een golf-vormige kapconstructie is dus zeer goed mogelijk. De 
berekende afmetingen van de profielen zijn op die hoogte en in het geheel van de OV-terminal niet te 
groot en hebben een goede verhouding tot het geheel. Als ligger op 2 steunpunten wordt de boogvorm 
te hoog, waardoor het uitzicht van de naast gelegen bebouwing sterk wordt belemmerd tot in mijn ogen 
onaanvaardbaar niveau. Tevens zijn de afmetingen van de profielen vrij groot en wordt de constructie 
veel zwaarder ten opzichte van de andere varianten. De bestaande stationshal heeft een kaphoogte 
van 18m boven de sporen. Deze hoogte loopt vrijwel over de gehele stationshal doordat de 
kapconstructie hier maar een kleine golfhoogte heeft. Bij een kap met een booghoogte van 18m zitten 
we op de top van de boog op 28m boven het spoor. Op het diepste punt van de golf bevinden we ons 
op l o m  boven het spoor. Deze hoogtes zijn ongeveer een gemiddelde van de huidige 18m en nog 
acceptabel voor de omliggende bebouwing die worden gebouwd tot hoogtes van 50 tot 60m. Bij de 
huidige kapconstructie zijn de profielafmetingen kokers 200 x 200 x 12 en 0 300 x 16. Deze 
afmetingen komen overeen met de berekende afmetingen in de mechanica modellen met overstek. 

Par 8.4.3 Ondersteuninqsconstructie golfvormige kapconstructie. 

Mechanica model 

Ligger op 2 st.p. 

Overstek 30m 

Overstek 51 m 

De ondersteuning van de vakwerkconstructie wil ik zo vormgeven dat het een goede aansluiting geeft 
aan de vorm van de kapconstructie. Tevens zal de ondersteuning moeten zorgen voor de stabiliteit van 
de overkapping. Aangezien ik op dit moment pas een globale berekening heb gemaakt van de kap, kan 
ik nog niet excact zeggen wat voor ondersteuning de beste oplossing geeft voor deze situatie. Daarom 
heb ik nu voor mezelf een aantal varianten ontworpen om in een later stadium een definitieve keuze te 
kunnen maken. 
Voor het ontwerpen van een ondersteuningsconstructie kunnen we kiezen uit een tweetal opties, te 
weten : 

* Een ondersteuningsconstructie aan de onderzijde van de overkapping 
* Een ondersteuningsconstructie aan de bovenzijde van de overkapping. 

Oppervlak A 

52400 mm2 

21 300 mm2 

11 700 mm2 

14900 mm2 

Boog hoogte 

30 m 

18 m 

18 m 

12 m 
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profiel 

o 457 x 30 

350 x 350 x 16 

200 x 200 x 16 

250 x 250 x 16 

Gewicht kglm2 

325 kglm2 

146 kglm2 

80 kglm2 

100 kglm2 



Par 8.4.3.1 Ondersteuninqsconstructie aan de onderziide van de overkappinq. 

Het eerste ontwerp bestaat hierbij uit een drietal aan elkaar gekoppelde bogen die de kap 
ondersteunen. De verbinding kan hierbij worden gerealiseerd d.m.v. tussenstukken met een bepaalde 
lengte. Dit kunnen enkele bogen zijn, maar ook 2 schuin tegen elkaar geplaatste bogen. Tevens 
kunnen deze bogen nu gebruikt worden als stabiliteits voorziening in de de langsrichting van de bogen. 

Figuur 8.12 : Ondersteuningsconstructie aan de onderzijde. 

Een andere optie is het plaatsen van schuine diagonalen die de kap onder een bepaalde hoek kruizen. 
Hierbij zullen we de schaalvorm misschien wel bovenin moeten verstijven d.m.v. extra staven die 
aansluiten op de diagonalen. Ook hier kunnen de diagonalen gebruikt worden voor de stabiliteit in de 
langrichting. 

Figuur 8.13 : Ondersteuningsconstructie aan de onderzijde. 

Par 8.4.3.2 Ondersteuninqsconstructie aan de bovenziide van de overkapping. 

Een ondersteuning die doorloopt tot buiten de overkapping is mogelijk d.m.v. het toepassen van A- 
vormige bokconstructie's. Hierbij zullen aan de buitenzijde de pieken boven het dak uitsteken, wat dus 
inhoudt dat het uiterlijk aan de buitenzijde er anders uit komt te zien. Ook dit soort bokvormen kunnen 
worden gebruikt voor de stabiliteit in de langsrichting. 

Figuur 8.14 : Ondersteuningsconstructie aan de bovenzijde. 
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Par 8.4.4 Het ontwerpen van kabelconstructies. 

Naar aanleiding van de organische vorm van de plattegrond van het dak, heb ik ook gekeken naar de 
mogelijkheid van het toepassen van een kabelconstructie als kapconstructie. Een kabelconstructie kan 
zich namelijk op een relatief makkelijke manier aanpassen aan een willekeurige vorm. Om een inzicht 
te krijgen naar de mogelijkheden met het ontwerpen van kabelconstructies, ben ik gaan kijken naar 
verschillende bestaande ontwerpen om daarna m.b.v. het programma TENT een aantal varianten te 
kunnen gaan ontwerpen. Met dit programma kun je op een relatief eenvoudige manier een goed beeld 
krijgen over de vormgeving en de krachten in een kabelconstructie. 

Voor de toepassing van de OV-terminal in Utrecht, wil ik een kabelconstructie toepassen met een 
harde beplating i.p.v. doek. Dit i.v.m. de mogelijkheid tot direct visueel contact met de omgeving en de 
lucht bij het toepassen van een glas- of kunststofbeplating. Bij doekconstructies krijgen we toch altijd te 
maken met difuus licht, plus dat ik in deze situatie de uitstraling van een doekconstructie minder mooi 
vind dan een 100% transparante bekleding. De constructie opzet van het Olympisch stadion in 
Munchen is hiervan zo'n voorbeeld, waarbij op het kabelnetwerk vierkante transparante platen zijn 
geplaatst, die op de vierhoekpunten worden vastgemaakt aan het kabelnetwerk. 

Aangezien ik bij het ontwerpen van de schaalvormige vakwerkconstructies heb gekozen voor een 
kapconstructie die als een grove golfbeweging over de OV-terminal heen loopt, wil ik dit principe ook 
toegepassen bij het ontwerpen van deze kabelconstructies. Hierbij heb ik als eerste gekeken naar 
kabelconstructies, die als een vlak in zijn geheel over de OV-terminal heen worden gespant. De 
vormgeving heb ik bepaald door het optillen van bepaalde punten in het kabelraster, op die plaatsen 
waar ik het nodig acht dat de kapconstructie hoger is dan zijn directe omgeving. We moeten hierbij 
denken aan punten, zoals bij de ingangen en in het midden van de stationshal, terplaatse van de 
mezzanine tunnel, het busstation, de overgang naar Hoog Catharijne e.d. 
Punten die dus geaccentueerd mogen worden of hierdoor een bepaalde routing kunnen aangeven. 
Door de afmetingen van het oppervlak zullen we ook een aantal punten als het ware omlaag moeten 
trekken om zo voldoende relief in de gehele kabelconstructie te krijgen. Doen we dit namelijk niet, dan 
krijgen we een te vlak geheel dat de uitstraling van zo'n constructie niet ten goede komt. Tevens zal dit 
ook problemen op kunnen leveren met het afvoeren van het water en het eventueel ontstaan van 
wateraccumulatie. Om een goed relief te krijgen zullen we hoogteverschillen moeten toepassen van 
zo'n 15 tot 20m tussen de verschillende punten. In de volgende figuren ziet u een voorbeeld van een 
ontwerpen. 

Figuur 8.15 : Tekening kabelconstructie zonder verdiepte punten. 
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Figuur 8.16 : Tekening kabelconstructie met verdiepte punten. 

Daarnaast heb ik nog een variant bekeken met verspringende kabelconstructies. Deze variant heb ik 
ontworpen met de gedachte om bepaalde visuele lijnen te accentueren en de kabelconstructie op de 
juiste plaatsen laag of hoog te plaatsen. Ter plaatse van de perrons mag de kabelconstructie wat lager 
overspannen met piekhoogtes van 16m en dieptepunten net boven de perrons op zo'n 2m. Ter plaatse 
van de stationshal mag de kabelconstructie hoger overspannen worden, met piekhoogtes van zo'n 30m 
en dieptepunten van 16m of op sommige plaatsen zelfs 7m. 

Figuur 8.17 : Doorsnede kabelnetconstructie. 

Figuur 8.18 : Tekening verspringende kabelconstructie. 

In deze vormgeving zien we nu ook de golfbeweging terug in de vorm van het achter elkaar plaatsen 
van hoge en lage punten. Door dit over de gehele OV-terminal door te zetten en dus ook ter plaatse 
van het breder worden van de stationshal, krijgen we een mooie doorgaande kapconstructie. De 
dieptepunten bevinden zich nu in de vides, die ook zorgen voor de zichtlijnen naar beneden. Oftewel 
lage punten waar het laag mag zijn en hoge punten waar het hoog mag zijn. 
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Par 8.4.5 Globale dimensionerinq kabelconstructies. 

Om nu een goed beeld te krijgen van de grootte van de trekkrachten in de kabels, heb ik ook een 
globale berekening gemaakt van een onderdeel van de kabelconstructie. Ik heb nu een raster 
ingevoerd van 128 x 116 m, met 5 piekpunten en een daalpunt. 

Figuur 8.19 : Bovenaanzicht kabelnetconstructie. 

Op de knooppunten van het kabelraster kunnen we nu de puntlasten van de verschillende belastingen 
plaatsen, zodat we een goed beeld krijgen van de grote van de trekkrachten in de kabels. 
Permanente belasting : e.g kabelnetwerk + beplating : 0.25 kN/m2 
Veranderlijke belasting sneeuw 0.56 kN/m2 
Rekenwaarde : 0.25 x 1.2 + 0.56 x 1.5 = 1.14 kN/m2 
Rasterafmetingen : 4 x 4 m  = 16 m2 
Hierdoor krijgen we in de knopen een puntlast van : 16x  1.14 = 18.3 kN 
Door het plaatsen van al deze puntlasten op de kabelconstructie krijgen we uiteraard grote 
vervormingen van deze constructie. Om deze vervormingen te verminderen tot het oorspronkelijk 
ontworpen model, zullen we de kabels moeten gaan " aanspannen ". Met behulp van het programma 
TENT kunnen we deze constructie globaal berekenen. Dit programma is gebaseerd op de zg. 
krachtdichtheidsmethode. Het is een numerieke methode waarbij van een willekeurige topologie met 
een aantal steunpunten een geometrie wordt bepaald. 

S Kracht (N) 
q =  - - 

L Lengte (m) 

S e + S 
lenate 

Het zg. aanspannen van de kabels kunnen we nu realiseren d.m.v. het veranderen van de q-waarde. 
De q-waarde kunnen we vergelijken met de veerstijfheid van een veer. Door nu de q te vergroten wordt 
de kabel stijver en worden de uiteinden naar elkaar toe getrokken. Het zg. opspannen van de kabel. 
Door de verhoging van de q-waarde hangt de kabel minder ver door. De hoge q-waarde geeft dus een 
stijve kabel weer, te vergelijken met een dikke stalen kabel. Een lage q-waarde geeft een slappe kabel 
weer, te vergelijken met een elastiek.. De randkabels worden nu voorzien van een zeer grote q-waarde 
aangezien hier het geheel op wordt afgespannen. Ook wordt daarbij de q-waarde van de kabels in het 
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netwerk zodanig verhoogd, dat de vervormingen t.g.v. de belastingen opgevangen kunnen worden. In 
dit geval komen in de randkabels grote krachten omdat ik alle perrons wil overdekken met de 
kapconstructie. Een grote boog in de randkabels evenwijdig aan de perrons, met een booghoogte van 
8m, is dan niet gewenst, aangezien dan de mensen op het achterste perron gewoon nat worden als het 
regent. Verder ontstaan er grote krachten in het kabelnetwerk, doordat deze constructie in vergelijking 
met normale kabelconstructies een relatief vlakke constructie is, met grote afstanden en 
overspanningen tussen de steunpunten. 

Par 8..4.5.1 Krachten in kabelconstructie met grote tussen afstanden. 

Kabelnetkrachten : 

Gemiddelde netkrachten : Fd = 5700 kN 
We gaan uit van een toelaatbare kabelspanning van 1000 ka mm^ 
In werkelijkheid zal de kabelstructuur opgebouwd worden uit een rasternetwerk van 0.5 x 0.5 m2. 
Dit betekend dat de kracht per kabel in de computer-output in werkelijkheid wordt verdeeld over 8 
kabels. De kracht per kabel wordt dus 8 keer zo klein : 5700 18 = 71 3 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 71 3000 1 1000 = 71 3 mm2. 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d(713x41n) = 30mm. 
Deze doorsnede afmetingen zijn voor kabelnetwerken vrij groot te noemen. Normaal gesproken zijn 
deze doorsneden 15 tot 20 mm. 

Voor de grotere netkrachten dichterbij de randkabels gelden nog grotere kabelkrachten van 8000 kN. 
Per kabel geeft dit 8000 / 8 = 1000 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 1000000 / 1000 = 1000 mm2 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d ( 1 0 0 0 x 4 / n )  = 36mm 

Nu is er nog de mogelijkheid tot het toepassen van dubbele kabels, dit leidt tot een kleine doorsnede 
vermindering. 
Netkrachten 5700 kN. Dit geeft een kabelkracht van 5700 I(8x2) = 357 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 357000 / 1000 = 357 mm2 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d(357 x 4 / n) = 22mm 

Netkrachten 8000 kN. Dit geeft een kabelkracht van 8000 /(8x2) = 500 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 500000 / 1000 = 500 mm2 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d(500 x 4 / n) = 25 mm 
Randkabelkrachten : 

Als we nu gaan kijken naar de krachten in de randkabels dan zien we hier extreem grote krachten 
ontstaan die een grote kunnen halen tot zo'n 71000 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 71 000000 / 1000 = 71000 mm2 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d ( 1 0 0 0 0 0 x 4 / x )  = 300mm 
Deze randkabels worden in deze situaties meestal opgebouwd uit een bundel van kabels. Echter 
blijven het dan toch nog extreem grote krachten. 
Bijvoorbeeld een bundel van 8 kabels. 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4nd2 

d = d(8875 x 4 / n) = 106 mm (8 kabels van 0 106 mm) 
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Par 8.4.5.2 Krachten in kabelconstructie met kleine tussenafstanden. 

Aangezien ik bij deze globale berekeningen ben uitgegaan van grote onderlinge afstanden tussen de 
afspantpunten, heb ik i.v.m. de uitkomst van deze grote krachten de afstanden verkleind. De 
overspanningen heb ik verkleind van 64 m tot 20m. De invloed op de kabelnetkrachten is hierbij 
minimaal, maar voor de randkabels zeer groot. 

Figuur 8.20 : Bovenaanzicht kabelnetconstructie. 

Randkabelkrachten : 

De krachten in de rand kabels kunnen nu oplopen tot 20000 kN. 
Benodigd oppervlak per kabel A = 20000000 1 1000 = 20000 mm2 
Benodigde doorsnede per kabel A =  1/4xd2 

d = d(20000 x 4 l x) = 159 mm. 
Bijvoorbeeld een bundel van 8 kabels. 
Benodigde doorsnede per kabel A =  114xd2 

d = d(2500 x 4 l x) = 56 mm (8 kabels van 0 56 mm) 

Par 8.4.5.3 Oplegreacties in de kolommen. 

Voor het ondersteunen van de kabelconstructie kunnen we kiezen voor enkele kolommen 
De uitgangspunten voor de berekening zijn : 

Oplegreactie kolommen 15000 kN. 
Kniklengte = 16000 mm 

Globale berekeninq enkele kolommen : 

Buisafmetingen : Diameter 0 700mm Wanddikte 30 mm. A = 63146 mm2 
1 = 35,5038 x 108 i = 237 mm 

obuc = 0.71 
Fd;max = 0.71 x 63146 x 355 = 15916 kN > 15000 accoord. 
FE = x2 El I = x2 X 210000 X 35,5038 x 10' l 16000~ = 28744 kN > 15000 accoord 
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Par 8.4.5.4 Oplegreacties in de verankerinqspunten. 

Aan de randen van de kabelconstructie zullen de randkabels verankerd moeten worden aan de 
verankeringspunten. Bij de eerste berekening met grote onderlinge afstanden ontstaan hier 
resulterende krachten op van zo'n 71000 kN. Dit zijn extreem grote krachten die zeer moeilijk op te 
nemen zijn. Het grote probleem bij deze kabelconstructies is het feit dat deze krachten onder een zeer 
kleine hoek ,vrijwel horizontaal, aangrijpen. Om dit te kunnen verankeren zouden we moeten denken 
aan grote betonnen funderingsblokken met groutankers en waar mogelijk is gebruik te maken van het 
eigen gewicht van de naast gelegen gebouwen. Het nadeel van deze laatste optie is het feit dat men in 
de toekomst niet zomaar wijzigingen aan het gebouw kan aanbrengen, aangezien anders het 
verankeringspunt uit de grond getrokken zou kunnen worden. Het feit dat de krachten op de meeste 
plaatsen niet direct aan de grond aangrijpen, zoals bij de perrons, maar op een hoogte van 4m, moeten 
we hier een bokconstructie maken om zo de krachten naar de grond te leiden. Deze minimale hoogte is 
nodig omdat men een vrije hoogte eist van 5.5m boven de sporen. 
Om de krachten te verkleinen heb ik een tweede berekening gemaakt met kleinere onderlinge 
afstanden van 20m tussen de verankeringspunten. De resulterende krachten worden hierdoor verkleind 
tot zo'n 30000 kN. 

Figuur 8.21 : Tekening bokconstructie. 

Als we nu gaan kijken naar de ruimte voor het plaatsen van al deze verankeringsconstructies naast het 
spoor aan de westzijde en op de perrons, dan zien we dat die ruimte beperkt is. Aan de westzijde 
zouden we nu een rij verankeringsconstructies krijgen te zien dat ik persoonlijk minder mooi vind. Ter 
plaatse van de bestaande bebouwing bij de Cathariene toren zou de doorloop en de overzichtelijkheid 
van dit perron sterk belemmerd worden. Een van mijn uitgangspunten is echter om de perrons zoveel 
mogelijk overzichtelijk te houden en vrij van obstakels, waardoor een goede controle op de sociale 
veiligheid mogelijk is. Het nadeel van deze grote kabelconstructies is dat je vrij veel ruimte en veel 
verankeringspunten nodig hebt om de kabelconstructie te kunnen verankeren. In deze situatie hebben 
we weinig ruimte op en naast het spoorwegemplacement i.v.m. de bestaande bebouwing en de nieuw 
geplande bebouwing. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht. 47 



Par 8.5 Definitieve keuze overkappina. 

Naar aanleiding van de twee variant-onderzoeken heb ik de mega golfconstructie met de 
kabelnetconstructie vergeleken en hieruit een definitieve keuze bepaalt. 

I l maal positief 
2 maal negatief 

8 maal positief 
4 maal negatief 

Kabelconstructie 
++ 
++ 
++ 

++ 

Vormgeving 
Beleving binnenzijde 
Beleving buitenzijde 
Fundering 
Onderhoud 
Uitvoering 
Flexibiliteit 
Gewicht 

Uit deze vergelijkingstabel blijkt wel dat in deze situatie voor het ontwerpen van een goede over- 
kapping voor de OV-terminal, de mega golfconstructie volgens mijn mening de beste oplossing is. 
Ten aanzien van de vormgeving en de beleving aan de binnen- en buitenzijde zullen beide 
constructie's een positieve uitstraling hebben. Beide ontwerpen vind ik in deze situatie toepasbaar als 
we kijken naar hun architectonische vormgeving. 
Echter als we nu gaan kijken naar de fundering, dan zien we dat we ten gevolge van de grote 
afspantkrachten bij de kabelnetconstructie enorm grote funderingen nodig hebben om deze krachten 
naar de grond toe over te brengen en op te vangen. 
Als we gaan kijken naar het onderhoud van beide constructies dan zul je bij kabelnetconstructies meer 
specialisme en ervaring nodig hebben dan bij een stalenconstructie. Bij de stalen golfconstructie kan 
het onderhoud relatief makkelijk worden gedaan door bijv. het aanbrengen van een railsconstructie met 
daaraan een onderhoudscabine. Deze cabine kan dan worden gebruikt voor het schoonmaken van de 
ramen en het onderhouden van de overkapping. Bij de kabelnetconstructie zal het aanbrengen van 
zo'n onderhoudsconstructie vrijwel onmogelijk zijn. 
Ten aanzien van de uitvoering zal het maken van de stalen golfconstructie op zo'n druk station 
makkelijker zijn dan het maken van een kabelnetconstructie. Ook als we hierbij gaan kijken naar het zo 
min mogelijk toepassen van treinvrije periodes tijdens het bouwen en de mogelijkheid van het 
prefabriceren van bepaalde onderdelen naast de bouwplaats. Ik kan me voorstellen dat de grote stalen 
golfconstructie uit grote onderdelen wordt opgebouwd, door grote segmenten naast het station in elkaar 
te monteren en deze met een hijskraan in het werk te plaatsen. Bij een kabelnetconstructie zal deze 
methode een stuk lastiger worden, doordat je grote delen van het kabelnet moet ophangen en 
afspannen en deze kabels allemaal op elkaar afgestemd moeten worden met een juiste verhouding in 
voorspanning. 
Voor het maken van eventuele grote aanpassingen in de toekomst zijn beide constructie's niet optimaal 
geschikt, echter kunnen we wel stellen dat de stalen golfconstructie meer mogelijkheden biedt dan de 
kabelnetconstructie. Zeker aan de uiteinden dichtbij de omliggende bebouwing zal de stalen 
golfconstructie nog wel enigszins ingekort kunnen worden. Wijzigingen aan de kabelnetconstructie zijn 
echter zeer moeilijk, omdat vele kabels met elkaar zijn verbonden en afhankelijk van elkaar zijn. Je kunt 
niet zomaar een afspantpunt verplaatsen. Tevens heb je bij het ontworpen model ook veel meer 
ondersteuningen en afspantpunten nodig, dan bij de stalen golfconstructie. 
Ten aanzien van het eigen gewicht is de kabelconstructie wel veel lichter dan de stalen golfconstructie. 
De kabelnetconstructie weegt zo'n 30 kg/m2 terwijl de stalen golfconstructie zo'n 80 kg/m2 weegt. 

Mega golfconstructie 
++ 
++ 
+ + 
+ 
+ 
+ 

+/- 
+/- 
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Een mega golfconstructie die in één keer de gehele OV-terminal overkapt. Voor verdere tekeningen 
van plattegronden en doorsneden verwijs ik u naar bijlage A. 

Dwarsstaven -- 

boven 

Diagonalen 

Dwarsstaven 
onder 
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Hoofdstuk 9 Het definitieve ontwerp van de overkappingsconstructie. 

Par 9.1 Verqeliikinqsonderzoek van de varianten. 

Nu ik voor de golfvormige overkappingsconstructie heb gekozen, zal ik eerst een paar varianten gaan 
bekijken die bij dit ontwerp mogelijk zijn. Voor dit vergelijkingsonderzoek ben ik uitgegaan van een 
booghoogte van 15m. De variatie in het aantal varianten is op een drietal onderdelen mogelijk: 

1) de vormgeving van de ondersteuningsconstructie. 
2) De plaats en de grote van de sparingen in de overkapping, die nodig zijn voor de doorsteek 

van bepaalde gebouwen. 
3) De plaats van de ondersteuningsconstructie. 

Par 9.1.1 De vormgeving van de ondersteuningsconstructie. 

Voor dit afstudeerproject heb ik gekozen voor de volgende drie ondersteuningsvormen, te weten: 

1) een boogconstructie. 

2) een puntvormige ondersteuning. 

3) een boogconstructie + tuiconstructie. 

Par 9.1.2 De plaats en de arote van de sparingen in de overkapping. 

Ten aanzien van de sparingen kunnen we kiezen voor volledig open sparingen of sparingen die 
voorzien zijn van een tussenstuk. Dit tussenstuk bestaat dan uit het laten doorlopen van het ruimtelijk 
vakwerk over een breedte van een aantal stramienen. Architectonisch gezien vind ik het toepassen 
van zo'n tussenstuk beter in het totale concept passen, dan geheel open sparingen. Door het ruimtelijk 
vakwerk tussen de gebouwen door te laten lopen, zal het effect van de golfvorm" de rook of het water 
dat overal tussendoor stroomt" extra versterkt worden. En dit effect vind ik een positieve verbetering 
van mijn totale ontwerp. 
In figuur 9.1 ziet u de plattegronden van de twee bekeken mogelijkheden. 
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Figuur 9.la : Dakplattegrond met volledige sparingen. 

Figuur 9.1 b : Dakplattegrond met sparingen met twee tussenstukken. 
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Par 9.1.3 De plaats van de ondersteuningsconstructie. 

De plaats van de ondersteuningsconstructie is afhankelijk van het aantal ondersteuningslijnen die ik 
zal toepassen in dit ontwerp. Ik kan hierbij kiezen voor 2 of 3 ondersteuningslijnen. Deze keuze is 
mede afhankelijk van de grote van de sparingen en de ondersteuningsvorm. In figuur 9.2 ziet u de 
plattegronden met de maatvoering van deze twee mogelijkheden aangegeven. 

Figuur 9.2a : Plattegrond dakoppervlak met 3 ondersteuningslijnen. 

Figuur 9.2b : Plattegrond dakoppervlak met 2 ondersteuningslijnen. 
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Par 9.1.4 De belasting op de constructie. 

De belasting op de constructie die ik heb gebruikt voor dit vergelijkingsonderzoek, bestaat uit de 
belastingcombinatie permanent + sneeuw. Ik heb voor deze belastingcombinatie gekozen, aangezien 
dit waarschijnlijk ook de maatgevende belastingcombinatie zal zijn voor mijn totale 
overkappingsconstructie. 

Belastingen op de constructie. 

Permanente belasting : eigen gewicht gevelframe = 0.3 kN/m2 
eigen gewicht beglazing = 0.2 kNlm2 
totaal = 0.5 kN/mZ 

Veranderlijke belasting sneeuw a 15' 
Cl = 0.8 (aan de top van de golf) 

CP = 1.2 (ophoping in de dalen) 

: sneeuw 0.8 x 0.7 = 0.56 kNlm2 (aan de top van de golf) 

1.2 x 0.7 = 0.84 k ~ l m '  (ophoping in de dalen) 

Figuur 9.3 : Doorsnede v.d. overkappingsconstructie met de aangegeven sneeuwbelasting. 

Uiterste Grenstoestand : q d  = 0 . 5 ~ 1 . 2 + 0 . 5 6 ~ 1 . 5  = 1.44kNlm2 
q d  = 0 . 5 ~ 1 . 2 + 0 . 8 4 ~ 1 . 5  = 1.86kN/m2 

Bruikbaarheids Grenstoestand : qd = 0.5 x 1.0 + 0.56 x 1.0 = 1 .O6 k ~ l m '  
qd = 0.5 x 1 .O + 0.84 x 1 .O = 1.34 kN/m2 

De belastingen worden op het rekenmodel aangebracht d.m.v. het plaatsen van puntlasten op alle 
knopen van het ruimtelijk vakwerk. De grote van deze puntlasten is afhankelijk van het dakoppervlak 
dat op deze knoop rust en de belasting die dit dakoppervlak afdraagt op deze knoop. 

Par 9.1.5 De berekende varianten. 

Voor mijn afstudeerproject heb ik nu vanuit de drie hiervoor beschreven onderdelen, zeven varianten 
samengesteld en berekend. De zeven varianten heb ik compleet in een 3D-rekenmodel 
geschematiseerd en m.b.v. het computerprogramma Ansys versie 5.4, l e  orde elastisch berekend. 
Het rekenmodel is geheel opgebouwd uit scharnierend met elkaar verbonden staven, die enkel 
normaalkrachten kunnen opnemen. De omschrijving van de opbouw van het rekenmodel kunt u 
vinden zie bijlage C. 
De geometrie van het rekenmodel is opgebouwd aan de hand van een tekening in autocad. Vanuit 
deze tekening heb ik de knoopcoördinaten bepaald en in mijn rekenmodel toegepast. Voor meer 
gegevens zie bijlage C. 
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onder 
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Voor de berekening zijn de volgende 7 varianten bekeken : 

variant 1 Boogconstructie; zonder sparingen; met 2 ondersteuningslijnen 

variant 2 Boogconstructie; volledig open sparingen; met 2 ondersteuningslijnen. 

variant 3 Boogconstructie; volledig open sparingen; met 3 ondersteuningslijnen. 

variant 4 Puntvormige volledig open sparingen; met 2 ondersteuningslijnen. 
ondersteuning; 
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variant 5 boogconstructie + volledig open sparingen; met 2 ondersteuningslijnen. 
tuien; 

variant 6 Boogconstructie; gedeeltelijk open gaten; met 2 ondersteuningslijnen. 

variant 7 Puntvormige gedeeltelijk open gaten; met 2 ondersteuningslijnen. 
ondersteuning; 

In de bijgevoegde CD-rom vindt u de uitkomsten weergegeven van deze 7 varianten. Voor dit 
vergelijkingsonderzoek heb ik alleen gekeken naar de maatgevende uitkomsten uit deze varianten. 
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Par 9.1.5.1 Vergeliikingsonderzoek t.a.v. sterkte. 

Aan de hand van een controle berekening heb ik nu voor alle maatgevende krachten in het ruimtelijk 
vakwerk, de bijbehorende afmetingen bepaald en deze waarden in tabel 9.1 genoteerd. 

Voorbeeld controleberekening van de staafafmetingen: 

F d  = 3000 kN 
= 6000 mm 

Staalsoort Fe 51 0; Fe355E; Fyrd = 355 ~ l m m ~  
profielkeuze : koker 250 x 250 x 16 i, = 95.3 mm 

A = 14900 mm2 

63 
A r e  = - = 0.83 =, q,,, = 0.78 

76.4 

UC = 
3000.1 o3 

= 0.73 I 1.0 accoord 
14900 x 355 x 0.78 

Tabel 9.1 : Overzicht van de krachten in de varianten 
*Langstaven zijn de staven die in de richting van de golf lopen ;evenwijdig aan de langsrichting van de overkapping. 
'Dwarsstaven zijn de staven die loodrecht op de richting van de golf lopen; evenwijdig aan de dwarsrichting van de overkapping. 

boven 

boven 

onder 

Dwarsstaven - 4 
onder 
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We zien nu dat de krachten in de staven tot vrij grote waarden kunnen oplopen. De invloed van de 
sparingen is dusdanig groot dat ik heb besloten om te kiezen voor een constructie met gedeeltelijk 
open sparingen. Daarnaast zien we dat het verschil tussen een boogvormige ondersteuning en een 
puntvormige ondersteuning ook nog vrij groot is. Het verschil tussen deze 2 ondersteuningsvormen 
zien we vooral in de maximale krachten t.p.v. de ondersteuningslijnen. Deze krachten lopen bij een 
puntvormige ondersteuning te hoog op, waardoor ik heb gekozen voor een boogvormige 
ondersteuning. Tevens vind ik, architectonisch gezien, een boogvormige ondersteuning voor dit 
ontwerp ook een betere en mooiere oplossing, aangezien dit beter aansluit op de golfvorm van het 
ruimtelijk vakwerk. De ondersteuning met de tuiconstructie vind ik niet zo'n goede keuze, omdat we 
dan een achttal palen moeten plaatsen met een hoogte van minimaal 45m. Aangezien de omliggende 
bebouwing ook ongeveer deze hoogte heeft, vind ik de acht palen te overheersend en het niet zo 
goed passen in het beeld van de omgeving. Tevens wordt dan de golfvormige-constructie niet zuiver 
toegepast. De golf krijgt vele extra ondersteuningspunten in de vorm van de tuien. En Ik wilde juist een 
constructie ontwerpen die zijn krachtswerking uit de boogvorm zoveel mogelijk benut. 

Naar aanleiding van deze bevindingen uit het vergelijkingsonderzoek t.a.v. sterkte heb ik gekozen voor 
variant 6; de golfvorm met 2 ondersteuningslijnen en gedeeltelijk open sparingen. 

Par 9.1.5.2 Verqeliikingsonderzoek t.a.v. vervorminqen. 

Ten aanzien van de vervormingen van het ruimtelijk vakwerk, ben ik de uitkomsten van de 7 varianten 
gaan bekijken op de belangrijkste plaatsen van de overkappingsconstructie. In de volgende 
plattegrond zijn de lijnen aangegeven, waarvan ik de vervormingen heb bekeken in het ruimtelijk 
vakwerk. 

p p 

3e lijn t.p.v. 
de sparingen 

B Ei 
p-ppp 

Ze lijn t.p.v. 
h e t  midden 

i e  lijn t p v 
overstek 

Figuur 9.5 : Plattegrond met de aangegeven plaatsen van de vervormingenslijnen. 

Mijn coordinatenstelsel is zodanig aangenomen dat 
de X-richting evenwijdig loopt aan de golfrichting, 
de Y-richting de hoogte aangeeft en de Z-richting 
loodrecht op de golfrichting staat. 
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Variant 1 

Verplaatsingen t.p.v. het overstek ; I e  lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 
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Variant 2 

Verplaatsingen t.p.v. het overstek ; l e  lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Variant 3 

Verplaatsingen t. p.v. het overstek ; l e lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Variant 4 

Verplaatsingen t.p.v. het overstek ; l e  lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Variant 5 

Verplaatsingen t.p.v. het overstek ; l e  lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Variant 6 

Verplaatsingen t.p.v. het overstek ; I e  lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Variant 7 

Verplaatsingen t. p.v. het overstek ; l e lijn 

Verplaatsingen in het midden ; 2e lijn 

Verplaatsingen t.p.v. de gaten ; 3e lijn. 
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Ten aanzien van de vervormingen t.p.v. deze sparingen kunnen we stellen dat de vervormingen bij de 
constructies met de volledig open sparingen veel groter zijn, dan bij een constructie met gedeeltelijk 
open sparingen. Daarom dienen we een constructie te kiezen met gedeeltelijk open sparingen. Hierbij 
zien we dat de doorbuigingen veel meer gelijkmatig over de constructie voorkomen. 
Naar aanleiding van deze bevindingen uit het vergelijkingconderzoek t.a.v. vervorming heb ik gekozen 
voor variant 6; de golfvorm met 2 ondersteuningslijnen en gedeeltelijk open gaten. 

De doorbuigingen kunnen voor een groot gedeelte worden opgevangen door het aanbrengen van een 
zeeg. Deze zeeg zal net zo groot zijn als de doorbuiging t.g.v. het eigen gewicht van het ruimtelijk 
vakwerk + de permanente belasting van de dakbedekking. 

Par 9.1.5.3 Definitieve keuze 

Naar aanleiding van beide uitkomsten heb ik gekozen voor de ondersteuningsconstructie van variant 
6. Buiten de aangegeven redenen, heb ik in het begin van mijn afstudeerproject als uitgangspunt 
aangenomen om zo min mogelijk ondersteuningen aan te brengen voor het dragen van de 
overkappingconstructie. Ik wilde hierbij uitgaan van 2 ondersteuningslijnen. De krachten in het 
ruimtelijk vakwerk zijn op sommige plaatsen nog wel wat te groot, waardoor de afmetingen van de 
profielen nog niet klein genoeg kunnen zijn. Echter zal ik dit aspect verbeteren d.m.v. een aantal 
bouwkundigelconstructieve aanpassingen aan het ruimtelijk vakwerk en zijn staven. Ik wil namelijk een 
vakwerkconstructie ontwerpen die voldoende sterk en stabiel is, maar tegelijkertijd toch een lichte 
uitstraling heeft. 

Par 9.2 De berekening van een overka~~ingsconstructie met een booghoogte van 12m. 

Naast een overkappingsconstructie met een booghoogte van 15m, heb ik ook gekeken naar een 
overkappingsconstructie met een booghoogte van 12 m. Dit is gedaan om de top van het dak 3m lager 
te houden. Met een booghoogte van 12m is het dak nog voldoende hoog om een stationshal te 
creeeren met een ruimtelijke uitstraling. 

Berekening golfconstructie met 2 ondersteuningslijnen; booghoogte 12m: 

- Dwarsstaven gemiddelde kracht : 2000 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 
- Dwarsstaven maximale kracht : 4000 kN profiel keuze : 250 x 250 x 16 mm 
- Langsstaven gemiddelde kracht : 2500 kN profiel keuze : 250 x 250 x 16 mm 
- Langsstaven maximale kracht : 8000 kN profiel keuze : 400 x 400 x 20 mm 
- Diagonalen gemiddelde kracht : 2000 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 
- Diagonalen maximale kracht : 3700 kN profiel keuze : 250 x 250 x 16 mm 

Ten aanzien van de verplaatsingen gelden de volgende waarden: 

Verplaatsingen t. p.v. het overstek. 
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Verplaatsingen in het midden. 

Verplaatsingen t. p.v. de gaten. 

Uit deze uitkomsten blijkt wel dat we ook kunnen kiezen voor een booghoogte van 12m. De krachten 
zijn niet veel groter geworden en de verplaatsingen kunnen ook hier weer d.m.v. het aanbrengen van 
een zeeg worden opgevangen. 
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Par 9.3 O~timalisatie van het ruimtelijk vakwerk. 

De grote van de krachten en de variatie in deze krachten kunnen op een aantal manieren worden 
verkleind cq opgevangen. Voor dit project heb ik een drietal mogelijkheden bekeken om zo tot de 
juiste samenstelling van de constructie te komen. 

De 3 mogelijkheden voor de optimalisatie van de constructie zijn: 

1) Variatie in de wanddikte van de staven. 

Door het varieren van de wanddikte kan men op een eenvoudige manier de grote variatie in 
krachten opvangen, terwijl men toch de uitwendige maten van de profielen gelijk kan houden. Het 
kan hierbij voorkomen dat we profielen nodig hebben met een extreme wanddikte. Aangezien dit 
maar voor een aantal profielen geldt zou dit geen probleem hoeven op te leveren, omdat dit effect 
geen grote invloed heeft op het totale gewicht van de constructie en de dimensionering. 

2) Verhoging van het ruimtelijk vakwerk. 

Door het vakwerk te verhogen van 3 naar 4m zullen de krachten in de staven gemiddeld met 25% 
afnemen, waardoor de profielafmetingen eveneens kunnen worden verkleind. 

3) Verdichting van het ruimtelijk vakwerk. 

De verdichting van het ruimtelijk vakwerk houdt in dat de mazen van het vakwerk worden 
verkleind. Tot nu toe heb ik constant gerekend met een maaswijdte van 6 x 6m. Voor een variant 
op deze constructie heb ik een gekeken naar 2 varianten, te weten: 

het ruimtelijk vakwerk met een maaswijdte van 4 x 4m 

o het ruimtelijk vakwerk met een variabele maaswijdte van 4x4, 4x5 en 4x6. 
Dit vakwerk is zodanig opgebouwd dat de maaswijdte t.p.v. de ondersteuningslijnen het kleinst 
is en naar het middenveld en de overstekken toe groter wordt. 
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Architectonisch gezien kan het verdichten van het ruimtelijk vakwerk naar de ondersteuningslijnen toe, 
een meerwaarde geven aan de uitstraling van de overkapping. Veel materiaal op de plaats van de 
ondersteuning, de plaats waar je het ook verwacht. Aangezien dit de plaats is van waaruit de 
constructie wordt gedragen. Aan de randen en in het midden van de overkapping, mag de constructie 
juist een meer open uitstraling hebben, waarbij een kleinere hoeveelheid materiaal dit aspect kan 
versterken. 

Voor beide mogelijkheden voor het verkleinen van de maaswijdte, geldt dat zowel de staafkrachten als 
de kniklengte van die staven wordt verkleind. 

Golfconstructie met 2 ondersteuningslijnen; booghoogte 12m; maaswijdte 4 x 4m 

- Dwarsstaven gemiddelde kracht : 3000 kN profiel keuze : 250 x 250 x 16 mm 
- Dwarsstaven maximale kracht : 5261 kN profiel keuze : 300 x 300 x 16 mm 
- Langsstaven gemiddelde kracht : 1500 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 
- Langsstaven maximale kracht : 2252 kN profiel keuze : 200 x 200 x 16 mm 
- Diagonalen gemiddelde kracht : 1250 kN profiel keuze : 160 x 160 x 16 mm 
- Diagonalen maximale kracht : 2050 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 

Golfconstructie met 2 ondersteuningslijnen; booghoogte 12m; maaswijdte variabel 4x4,4x5,4x6m 

- Dwarsstaven gemiddelde kracht : 2750kN profiel keuze : 250 x 250 x 16 mm 
- Dwarsstaven maximale kracht : 4950 kN profiel keuze : 300 x 300 x 16 mm 
- Langsstaven gemiddelde kracht : 1350 kN profiel keuze : 160 x 160 x 16 mm 
- Langsstaven maximale kracht : 2076 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 
- Diagonalen gemiddelde kracht : 1 100 kN profiel keuze : 160 x 160 x 16 mm 
- Diagonalen maximale kracht : 1960 kN profiel keuze : 180 x 180 x 16 mm 

Conclusie optimalisatie van het ruimtelijk vakwerk: 

Ik heb gekozen voor het ruimtelijk vakwerk met een variabele maaswijdte in combinatie met het 
gebruik van profielen met een variabele wanddikte. Ik heb voor deze variant-combinatie gekozen, 
aangezien ik dit architectonisch een goede oplossing vind. Hierbij worden de 2 ondersteuningslijnen 
extra geaccentueerd en kunnen we profielen toepassen met gelijke buiten afmetingen. Hierdoor krijgt 
het ruimtelijk vakwerk een gelijkmatig en rustiger beeld. 

p- P 
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Par 9.4 Definitieve keuze overkappincisconstructie. 

Naar aanleiding van dit totale vergelijkingsonderzoek heb ik nu een definitieve keuze gemaakt van de 
overkappingsconstructie die ik wil gaan uitwerken. Ik heb gekozen voor een golfvormig ruimtelijk 
vakwerk met gedeeltelijke sparingen t.p.v. de door het dak heen stekende gebouwen. Dit golfvormig 
ruimtelijk vakwerk zal door 2 ondersteuningslijnen ondersteund worden d.m.v. een boogvormige 
constructie. Verder zal het ruimtelijk vakwerk voorzien zijn van een variabele maaswijdte en profielen 
van gelijke buitenafmetingen, waarbij het verschil in krachten opgevangen dient te worden door het 
verschil in wanddikte. 

Figuur 9.5a: Tekening definitief ontwerp van de overkappingsconstructie. 

Figuur 9.5b: Tekening doorsnede definitief ontwerp van de overkappingsconstructie. 
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Hoofdstuk 10 Berekeninq van het definitieve ontwerp. 

Voor de totale berekening van het definitief ontwerp zal ik de verschillende belastingcombinaties 
opstellen en berekenen. Hierna zal ik in hoofdstuk l l het ruimtelijk vakwerk toetsen en in hoofdstuk 12 
de ondersteunende boogconstructie. 

Par 10.1 Permanente belastinq. 

De permanente belasting voor deze overkapping bestaat uit het eigen gewicht van de 
overkappingsconstructie en het eigen gewicht van de dakbedekking. 

Het eigen gewicht van de overkappingsconstructie wordt automatisch door het computerprogramma 
Ansys meegenomen in de berekening. 

Het eigen gewicht van de dakbedekking bestaat uit een aluminium gevelframe + beglazing of 
aluminiumdakplaten + isolatie. 

Eigen gewicht gevelframe + beglazing = 0.3 kN/m2 
Eigen gewicht aluminiumdakplaten+isolatie = 0.3 kN/m2 

Eigen gewicht plafond 1 verlichting 1 klimaatsysteem = 0.2 k ~ / m '  

Par 10.2 Veranderliike belastinq. 

Par 10.2.1 Sneeuwbelastinq. 

Veranderlijke belasting : sneeuw a 15' 
Cl = 0.8 (aan de top van de golf) 

CP = 1.2 (ophoping in de dalen) 

sneeuw 0.8 x 0.7 = 0.56 kN/m2 (aan de top van de golf) 

1.2 x 0.7 = 0.84 k ~ l m '  (ophoping in de dalen) 

Figuur 10.1 : Doorsnede v.d. overkappingsconstructie met de aangegeven sneeuwbelasting. 

Par 10.2.2 temperatuurbelasting. 

De temperatuur belasting ontstaat uit het temperatuursverschil in de zomer en in de winter. In de zomer 
kan de temperatuur van de constructie door directe zonnestraling op het metaal sterk toenemen. 
In het programma ANSYS kunnen we de invloed van de temperatuursverschillen invoeren en door laten 
rekenen. Het uitzetten en krimpen wordt berekend aan de hand van de formule : 

6 = L x luc x AT 

L is de totale lengte waarover de uitzetting kan plaats vinden = 360.000 mm. 
luc is het lineairuitzettingscoefficiënt. (luc van staal = 12 x 10") 
AT is het temperatuursverschil. 
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volgens de NEN 6702 moeten de volgende referentie temperaturen worden aangehouden: 
Zomer - buiten - niet directe zonnestraling : T = + 30' 
Winter - buiten : T =  -25' 

Voor de berekeningen in dit project ben ik ervan uitgegaan dat de overkappingsconstructie wordt 
opgebouwd bij een gemiddelde temperatuur van 15'. Dit houdt in dat tijdens de gebruiksperiode het 
temperatuursverschil kan oplopen tot AT = 15' in de zomer en AT = 40' in de winter. Dit zijn ook de 
temperatuursverschillen waarbij ik de krachten en vervormingen in de overkapping heb bekeken. Als het 
stalen vakwerk niet belemmerd zou worden in het uitzetten en krimpen van het staal dan zou de 
theoretische uitzetting van het stalen vakwerk als volgt berekend kunnen worden : 

uitzetting in de lengterichting 6 = 360000 x 12 . I O - ~  x 15 = 65 mm. 
krimp in de lengterichting 6 = 3 6 0 0 0 0 ~ 1 2 . 1 0 ~ ~  x 40 =173mm. 

uitzetting in de breedterichting 6 = 228000 x 12 . I O - ~  x 15 = 41 mm. 
krimp in de lengterichting 6 =  2 2 8 0 0 0 ~ 1 2 . 1 0 ~ ~  x 4 0  =110mm. 

Voor deze overkappingsconstructie wil ik de temperatuursverschillen opvangen d.m.v. het laten 
vervormen van de constructie. In de lengterichting wordt deze vervorming opgenomen door de golfvorm. 
Deze vervorming berust op hetzelfde principe als een expansiebocht. In de breedterichting wordt de 
vervorming opgevangen door het naar binnen of buiten uit laten wijken van de bogen, waaraan het 
ruimtelijk vakwerk zit bevestigd. 

x - 
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. . .- 
~-. -- ~ ~~ - 

-- -- 
n -\J ~ /,~7\,*u4"~~~7~~~~u~1.#:~\.~ L\/?\~<~?/ b-, ,%//\A~ ,%~/\A/ A~'-~\+*Q "~~F-x,T/ 

----- 
- p ~  pp --p- -p- - - -  
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\, l  I) - -  ----- 
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, ' 
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, t 

- - -  l, l /  

9 1 

Figuur 10.2: krimp van de constructie t.g.v. temperatuursverlaging. 

Figuur 10.3: uitzetting van de constructie t.g.v. temperatuursverhoging. 

Door de vormgeving van deze overkapping hoeven we geen dilataties toe te passen om deze totale overkapping 
aan elkaar te monteren. Voor constructies met dit soort afmetingen is dat zeer uitzonderlijk. Hierdoor is het 
ontwerpen van soms gecompliceerde details niet nodig en kunnen we het toegepaste systeem van het ruimtelijk 
vakwerk continue doorzetten. 
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Par 10.2.3 In rekeninq te brengen imperfecties. 

Voor een I e  orde elastische berekening moet bij de bepaling van de krachtsverdeling een initiële 
scheefstand worden aangenomen of een horizontale equivalente belasting Fequ;d in rekening worden 
gebracht. 

W is de initiële scheefstand. 
Wo is de aangenomen initiële scheefstand van de belaste staaf. 

1 
v0 =E 

k1 is de reductiefactor m.b.t. het aantal verdiepingen van de constructie. 
k2 is de factor die het aantal op druk of druk en buiging belaste kolommen in rekening brengt. 

Deze overkappingsconstructie bestaat uit 1 verdieping, dus k, = 1 en ik ben ervan uitgegaan dat de 
imperfecties van alle 6 de ondersteunende boogconstructies hetzelfde gericht zijn, dus k2 = 1. 

Voor dit afstudeerproject heb ik gekozen voor het aanbrengen van een horizontale equivalente belasting - 

Figuur 10.4: Equivalente belasting voor het in rekening brengen van imperfecties. 

Par 10.2.4 Windbelastinq. 

Voor de berekening van de windbelasting op de overkappingsconstructie worden een tweetal situaties 
bekeken: 

1) windbelasting in de langsrichting. (evenwijdig aan de spoorrichting) 
2) windbelasting in de dwarsrichting. (loodrecht op de spoorrichting) 
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Uitgangspunten voor de berekening op windbelasting. 

berekening volgens de NEN 6702 
windgebied 3 (Utrecht) 
voor de berekening op windbelasting in dwarsrichting wordt de omgeving gezien als bebouwd. 
De wind wordt onderbroken door de omliggende bebouwing. 
voor de berekening op windbelasting in langsrichting wordt de omgeving gezien als onbebouwd. 
De wind kan vrij over het spoor heen waaien. 
hoogte van het dal van de overkapping = 14 m. 
hoogte van de top van de overkapping = 26 m. 

Par 10.2.4.1 Berekening van de windbelasting in de langsrichting. 

- Voor deze berekening ben ik uitgegaan van de volgende dakhelling van het dakvlak. 

tana  = 12160; a = 11.3' 

Figuur 10.5: De aangehouden hoek van het dakvlak. 

De windbelasting wordt berekend aan de hand van de volgende formule: 

- Prep = Cdim . Cindex . Ceq . 01 . PW 

- Bepaling van de Cdim : 

met Cdlm 5 l .O 

1 
I (h) = - B = 

1 

in(&) 
0.94 + 0.021. hX + 0.029. b% 

I (h) is de turbulentie-intensiteit op de hoogte h, in m. 
h is de verticale afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op de 

windrichting. 
b is de gemiddelde breedte afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op de 

windrichting. 
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- Bepaling van Cindex : 

Voor overkappingen waarbij de wind vrij onder en boven de overkapping door kan waaien, moeten we 
de Cindex bepalen aan de hand van NEN 6702; bijlage A.3; figuur 27b. 
Door de aanwezigheid van de stationshal in het midden onder de overkapping, kan bij dit project de 
wind niet geheel vrij onder de overkapping doorwaaien. Dit effect is in de Ct -waarde meegenomen en ik 
kan dus deze waarden aanhouden. In de volgende doorsnede zijn de te verwachte windstromingen 
aangegeven en kun je het effect zien van de aanwezigheid van de stationshal. 

Figuur 10.6: Windstromingen op en onder de overkapping. 

Aangezien zonder een windtunnel onderzoek niet exact te zeggen is, hoe de wind over de overkapping 
heen zal waaien, ben ik uitgegaan van de meest ongunstige situatie. Het is namelijk niet exact te 
zeggen of de wind na de eerste golf, de tweede golf of de derde golf weer op het dak zal neerslaan. 
Voor dit afstudeerproject ben ik ervan uitgegaan dat de wind na elke golf weer op de volgende golf zal 
neerslaan. 

Bij een dakhelling van 11.3' hebben de Ct - waarden volgens NEN 6702 ; figuur 27b de volgende 
waarden : 

winddruk Ct = + 0.4 
windzuiging Ct = - 1.3 

Ondanks dat het gedeelte van de overkapping boven de stationshal een overkapping is die behoort tot 
een gesloten gebouw (de stationshal), heb ik hier toch dezelfde Ct -waarden aangehouden. Het verschil 
ten aanzien van windzuiging is namelijk niet zo groot. 

Overkapping : Ct = -1.3 
Gesloten gebouw : CP, + Cpi = -0.7 + -0.3 = -1.0 

- Bepaling van C,, : C,, = 1.0 

- Bepaling van Dl : Dl = 1.0 

- Bepaling van P, : 

De P, - waarde wordt bepaald aan de hand van de NEN 6702; bijlage A. l ;  tabel 10. 

Gebied 3 ; hoogte 14m ; onbebouwd ; P, = 0.82 

Belastinggevallen voor de berekening van de invloed van de windbelasting op de 
overkappingsconstructie. 

Prep = Cdim . Cindex . Ceq . Dl . P, 

Winddruk : Prep = 0.81 x 0.4 x 1.0 x 1.0 x 0.82 = 0.26 k~1 t -n~  d, 
Windzuiging : Prep = 0.81 x 1.3 x 1 .O x 1 .O x 0.82 = 0.86 k~1 t -n~  
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Windwriiving op de overkapping. 

Aangezien de overkapping niet een geheel glad oppervlak heeft, zal er ook windwrijving op het dak 
ontstaan in deze richting. 

De Cindex voor wrijving is C f  = 0.02. (oppervlakken bezet met uitsteeksels 5 40 mm) 

Windwrijving : Prep = 0.81 x 0.02 x 1.0 x 1 .O x 0.82 = 0.013 kN/m2 

Volgens de norm dient men de drie volgende situatie's te bekijken : 

Situatie 1 De gehele overkapping belast met neerwaartse windbelasting 
Deze situatie is niet van toepassin aan ezien de neerwaartse belasting tengevolge van 9.  g sneeuw veel hoger is. (0.56 kN/m i.p.v. 0.25 kN/m2). 

Situatie 2 De gehele overkapping belast met opwaartse windbelasting. 
Deze situatie is niet van toepassing aangezien de opwaartse belasting tengevolge de 
wind in de dwarsrichting hoger is. 

Situatie 3 De loefzijde belast met neerwaartse windbelasting en de lijzijde belast met opwaartse 
belasting. 
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Par 10.2.4.1 Berekeninq voor de windbelastincl in de dwarsrichtincl. 

- In de dwarsrichting wordt het dakvlak gezien als een platdak. 

- Bepaling van de Cdim 

met C,, S 1 .O 

1 
I (h) = - B = 

1 

in($) 
0.94 + 0.021. h% + 0.029. b% 

I (h) is de turbulentie-intensiteit op de hoogte h, in m. 
h is de verticale afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op de windrichting. 
b is de gemiddelde breedte afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op de 

windrichting. 

- Bepaling van Cindex 

winddruk Ct = + 0.2 
windzuiging Ct = - 1.3 

- Bepaling van Ce, : Ce, = 1 .O 

- Bepaling van Dl : 0, = 1.0 

- Bepaling van P, : 

De P, - waarde wordt bepaald aan de hand van de NEN 6702; bijlage A. l ;  tabel 10. 

Gebied 3 ; hoogte 26m ; bebouwd ; P, = 0.88 

Belastinggevallen voor de berekening van de invloed van de windbelasting op de 
overkappingsconstructie. 

Prep = Cdim . Cindex . Ceq . 0 1  . PW 

Winddruk : Prep = 0.79 x 0.2 x 1.0 x 1.0 x 0.88 = 0.14 kN/m2 
Windzuiging : Prep = 0.79 x 1.3 x 1 .O x 1 .O x 0.88 = 0.90 kN/m2 1' 
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Windwriiving op de overkapping. 

Aangezien de overkapping niet een geheel glad oppervlak heeft, zal er ook windwrijving in deze richting 
op het dak ontstaan. 

- Prep = Cdim . Cindex . Ceq . 0, . PW 

De Cindex voor wrijving is Cf = 0.02. (oppervlakken bezet met uitsteeksels 1 4 0  mm) 

Windwrijving : Prep = 0.79 x 0.02 x 1 .O x 1 .O x 0.88 = 0.014 kN/m2 + 

Volgens de norm dient men de twee volgende situatie's te bekijken : 

Situatie 1 De gehele overkapping belast met neerwaartse windbelasting 
Deze situatie is niet van toepassin aan ezien de neerwaartse belasting tengevolge van 9.  g sneeuw veel hoger is. (0.56 kN/m i.p.v. 0.25 kN/m2). 

Situatie 2 De gehele overkapping belast met opwaartse windbelasting. 

Situatie 3 De loefzijde belast met neerwaartse windbelasting en de lijzijde belast met opwaartse 
belasting. 
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Par 10.3 Belastingcombinaties. 

Aan de hand van de hiervoor bepaalde belastinggevallen heb ik de verschillende belastingcombinaties 
opgesteld en berekend. 

Tabel 10.1 Belastingcombinaties UG en UB. 

Uiterste grenstoestand 

* De aangegeven bijlagen vindt u op de bijgevoegde CD-rom, waarop de uitkomsten zijn weergegeven 
van de desbetreffende belastingcombinatie. 
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Zie 
~ i j l a ~ e *  

D 
E 
F 
G 
H 
I 

Bel. 
Comb. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
7 

Wind wrijving 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

Bruikbaarheids grenstoestand 

Imperfecties 
Fequ;d 

1 .O 
1 .O 
1 .O 
1 .O 
1 .O 

Perm. 
Bel. 

1.35 
1.2 
0.9 
1.2 
0.9 
1.2 

J 
K 
L 
M 
N 

Sneeuw 
Bel. 

1.5 

1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .o 

8 
9 
1 o 
11 
12 

Wind 
langsrichting 
Situatie 3 

1.5 
1.5 

1 .o 

Wind 
dwarsrichting 
Situatie 2 

1.5 
1.5 

1 .o 

1 .O 
1 .o 
1 .o 
1 .o 
1 .o 

1 .o 
1 .o 



Hoofdstuk 11 Controleberekening van het ruimteliik vakwerk. 

Voor de controle van alle staven van het ruimtelijk vakwerk wordt een kniklengte aangehouden, die 
gelijk is aan de systeemlengte. Het ruimtelijk vakwerk kan opgedeeld worden in 3 staafgroepen. 

1) onderstaven. 2) bovenstaven. 3) diagonalen. 

Voor het dimensioneren van de staven zal het grote verschil tussen de staven ontstaan door de 
verschillende aanwezige normaalkrachten in de staven t.g.v. de belasting. In het kader van dit 
afstudeerproject heb ik ervoor gekozen om alle bovenstaven van dezelfde buitendiameter te voorzien, 
en het verschil in krachten op te vangen d.m.v. verschillende wanddikten. Voor mijn afstudeerproject 
heb ik een aantal buisprofielen getoetst. Ik heb de maximaal belaste buizen t.p.v. het middenveld, de 
ondersteunende bogen en aan de rand van de gaten getoetst. Tevens heb ik de gemiddelde 
normaalkracht in de verschillende staafgroepen bekeken en aan de hand van deze kracht een buis 
gedimensioneerd. Deze buisafmeting kan dan in principe voor de rest van het ruimtelijk vakwerk 
worden toegepast. 
De staven zijn berekend aan de hand van een eerste-orde elastische berekening, waarbij de staven 
worden getoetst op druk of trek volgens de NEN 6770: 

toetsinq van de stabiliteit op druk: 

Nc,s,d is de rekenwaarde van de normaal-druk-kracht t.g.v. de belasting. 
Nc,u;d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 
mbuc is de knikfactor van de ronde buis. 

toetsinq van de stabiliteit op trek: 

Nt,s;d is de rekenwaarde van de normaal-trek-kracht t.g.v. de belasting. 
Ntiu,d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

Voor het toetsen en dimensioneren van de staven heb ik voor de druk- en trekkrachten per staafgroep, 
gebruik gemaakt van de waarden die zijn aangegeven in de bijlagen D tlm I. 

Par 11 .l Controle onderstaven. 

We hebben een tweetal soorten onderstaven, te weten: 
1) de onderstaven die evenwijdig aan de golfrichting lopen; de langsstaven. 
2 de onderstaven die loodrecht op de golfrichting lopen; de dwarsstaven. 

boven Langsstavenb 

boven 

Figuur 11 .l : Langsstaven en dwarsstaven. 

onder 
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Par 11.1.1 Controle onderstaven evenwiidiq aan de golfrichting. 

Maximaal op druk belaste staaf: 

De maximaal op druk belaste staaf bevindt zich bij de aansluiting van het tussenstuk op het ruimtelijk 
vakwerk t.p.v. de Cathariene toren. 

Figuur 11.2: De aangegeven plaats van de maximaal op druk belaste staaf. 

Kniklengte Xbuc = 4000 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 355 ~ l m m '  
E = 210000 ~ l m m '  
diameter d = 177.8 mm 
wanddikte t = 17.5 mm 

toetsinq van de stabiliteit: 

Nc,s.d = 0.85 I 1.0 accoord 
O b u c  Nc;u:d 

Maximaal OP trek belaste staaf: 

De maximaal op trek belaste staven bevinden zich aan de rand van het ruimtelijk vakwerk t.p.v. de 
ondersteunende boog. 

Maatgevende staaf Maatgevende staaf 

Figuur 11.3: De aangegeven plaats van de maximaal op trek belaste staaf. 
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Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 355  mm^ 
E = 210000  m mm^ 
diameter d = 177.8 mm 
wanddikte t = 16 mm 

toetsina van de stabiliteit: 

Nt;s;d = 2418 kN 

Nt,s;d 
- = 0.84 I 1.0 accoord 
N t,u,d 

De qemiddeld belaste staaf: 

De gemiddeld belaste langsstaaf aan de onderzijde wordt belast op druk. Nc;u;d = 800 kN 

Kniklengte Abuc = 4000 mm. 

Keuze buisprofiel : rond 177.8 x 6.3 mm 

Par 11 .l .2 Controle onderstaven loodrecht op de qolfrichtinri. 

Maximaal op druk belaste staaf: 

De maximaal op druk belaste staven bevinden zich t.p.v. de ondersteunende boog bij het knooppunt 
van de schoren met het ruimtelijk vakwerk. 

Maatgevende staaf Maatgeverde staaf 

Maatgevende slaaf r Maatgevende slaaf Maatgevende staaf l 

Figuur 11.4: De aangegeven plaats van de maximaal op druk belaste staaf. 

Kniklengte Abuc = 4000 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 345  mm' 
E = 210000  m mm^ 
diameter d = 219.1 mm 
wanddikte t = 28 mm 
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toetsing van de stabiliteit: 

Nc,c,d 
= 0.92 5 1.0 accoord 

Obuc Nc,u;d 

Maximaal op trek belaste staaf: 

De maximaal op trek belaste staven bevinden zich t.p.v. het middenveld. 
-pp 

P 

- - - - -  p p 

r Maatgevende slaaf , Maatgevende sla 

Lp - - -P i 
Figuur 11.5: De aangegeven plaats van de maximaal op trek belaste staaf. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 355  mm' 
E = 210000  m mm' 
diameter d = 219.1 mm 
wanddikte t = 14.2 mm 

toetsing van de stabiliteit: 

Nt;s;d = 3046 kN 

Nt;s,d 
- = 0.94 r 1.0 accoord 
Nt;u;d 

De qemiddeld belaste staaf: 

De gemiddeld belaste langsstaaf aan de onderzijde wordt belast op druk. Nciuid = 2000 kN 

Kniklengte Xbuc = 5000 mm. 

Keuze buisprofiel : rond 21 9.1 x 12.7 mm 

Par 11.2 Controle bovenstaven. 

Ook bij de bovenstaven hebben we een tweetal staven, te weten: 

1) de bovenstaven die evenwijdig aan de golfrichting lopen; de langsstaven. 
2) de bovenstaven die loodrecht op de golfrichting lopen; de dwarsstaven. 
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Par 11.2.1 Controle bovenstaven evenwijdig aan de qolfrichting, 

Maximaal op druk belaste staaf: 

De maximaal op druk belaste staven bevinden zich t.p.v. de ondersteunende boog aan de top van de 
golf. En aan de rand van het ruimtlijk vakwerk t.p.v. het gat van de Cathariene toren. 

Figuur 11.6: De aangegeven plaats van de maximaal op druk belaste staaf. 

Kniklengte Abuc = 4000 mm 

Gegevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 355 ~/mrn '  
E = 210000  mm' 
diameter d = 160 mm 
wanddikte t = 10 mm 

toetsinq van de stabiliteit: 

Nc;s,d = 0.89 5 1.0 accoord 
Wbuc Nc;u;d 

Maximaal op trek belaste staaf: 

De maximaal op trek belaste staven bevinden zich t.p.v. de ondersteunende boog bij het knooppunt 
van de schoren met het ruimtelijk vakwerk. 

maatgevende staaf r maatgevende staaf ,- maatgevende staaf 

-- --- - p  --- 
-P 

.. ,-y- z ---.. 
,, c$I--p-{-i->< ,. , ----~\:-\. ,;----c- -,,___ ~_ ,/--- l... 

,i:: - 
--l-.-- , -- l. " "- 1- /-I-;;----\--,; -.._ 

\\\ --T7 
--q;.- 

'J '4 '\'J 

Figuur 11.7: De aangegeven plaats van de maximaal op trek belaste staaf. 
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Gegevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 355 ~ l m m ~  
E = 210000  mm^ 
diameter d = 160 mm 
wanddikte t = 10 mm 

toetsing van de stabiliteit: 

Nt,s,d 
- = 0.93 5 O accoord 
Nt,u;d 

De qemiddeld belaste staaf: 

De gemiddeld belaste langsstaaf aan de onderzijde wordt belast op druk. Nc;u;d = 500 kN 

Kniklengte Abuc = 4000 mm. 

Keuze buisprofiel : rond 160 x 6.0 mm 

Par 11.2.2 Controle bovenstaven loodrecht op de crolfrichtincr. 

Maximaal op druk belaste staaf: 

De maximaal op druk belaste staven bevinden zich in het middenveld aan de rand van het gat van de 
Cathariene toren en het tussenstuk. 

l u ,lL- l 
Maatgevende staaf i ~ 

Figuur 11.7: De aangegeven plaats van de maximaal op druk belaste staaf. 

Kniklengte Abuc = 6000 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 345  mm^ 
E = 210000  m mm^ 
diameter d = 219.1 mm 
wanddikte t = 30 mm 
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toetsinq van de stabiliteit: 

Nc,s.d = 0.97 I 1.0 accoord 
Wbuc Nc.u,d 

Maximaal op trek belaste staaf: 

De maximaal op trek belaste staven bevinden zich t.p.v. de ondersteunende boog bij het knooppunt 
van de schoren met het ruimtelijk vakwerk. 

Maatgevendeitaai c Maatgwendestaai 

- 1 -  

Figuur 11.8: De aangegeven plaats van de maximaal op trek belaste staaf. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 345  mm* 
E = 210000  m mm* 
diameter d = 219.1 mm 
wanddikte t = 25 mm 

toetsinq van de stabiliteit: 

Nt;s,d = 4840 kN 

Nt.s.d 
- = 0.92 I 1.0 accoord 
Nt.u,d 

De gemiddeld belaste staaf: 

De gemiddeld belaste langsstaaf aan de onderzijde wordt belast op druk. Nciuid = 2000 kN 

Kniklengte Abuc = 5000 mm. 

Keuze buisprofiel : rond 219.1 x 12.0 mm 
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Par 11.3 Controle diaaonalen. 

De maximaal op druk belaste staaf: 

De maximaal op druk belaste staven bevinden zich boven de ondersteunende bogen t.p.v. de 
aansluiting van de schoren aan het ruimtelijk vakwerk. 

- Maatgevende staaf - Maatgevende staaf - Maatgevende staaf - Maatgevende staaf 

Figuur 11.9: De aangegeven plaats van de maximaal op druk belaste staaf. 

Kniklengte Abuc = 41 50 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

f ~ ; d  = 345  mm^ 
E = 210000 ~ l m m ~  
diameter d = 160 mm 
wanddikte t = 20 mm 

Nc;s,d = 0.97 I 1 .O accoord 
Nc;u,d 

Maximaal op trek belaste staaf: 

De maximaal op trek belaste staven bevinden zich aan de binnenzijde van de ondersteunende bogen 
t.p.v. van de verbindingstaven. 

Figuur 11.10: De aangegeven plaats van de maximaal op trek belaste staaf. 

Geqevens buisprofiel: 
f ~ ; d  = 355 ~ l m m ~  
E = 210000  mm^ 
diameter d = 160 mm 
wanddikte t = 10 mm 
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toetsinq van de stabiliteit: 

Nt,c;d 
- = 0.96 I 1.0 accoord 
Nt,u,d 

De qemiddeld belaste staaf: 

De gemiddeld belaste langsstaaf aan de onderzijde wordt belast op druk. NcYuid = 800 kN 

Kniklengte Xbuc = 4400 mm 

Keuze buisprofiel : rond 160 x 8.0 mm 

Par 11.4 Gewichtsbepaling van het ruimteliik vakwerk. 

Langsstaven onderzijde : rond 177.8 x 6.3 a 26.6 kg/ml 3 L = 4000 mm 
Dwarsstaven onderzijde : rond 219.1 x 12.7 a 64.6 kg/ml a L = 5000 mm 
Langsstaven bovenzijde: rond 160.0 x 6.0 a 22.6 kg/ml a L = 4000 mm 
Dwarsstaven bovenzijde: rond 219.1 x 12.0 a 61.3 kg/ml a L = 5000 mm 
Diagonalen rond 160.0 x 8.0 a 29.8 kg/ml + L = 4400 mm 

Figuur 11.1 1 : De aangegeven staven uit het ruimtelijk vakwerk. 

Gewicht per 20 m2 : 2 x 4.0 x 26.6 12 - - 106.4 
2 x 5.0 x 64.6 12 - - 323.0 
4 x 4.4 x 29.8 - 524.5 
1 x 4.0 x 22.6 12 - 45.2 
1 x5 .0x61 .3 /2  - 153.3 

- 1152.4kg per 5 x 4 = 2 0 m 2  

Gewicht per m2 = 1 152.4 / 20 = 58 kg/m2 
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Par 11.5 De controle berekening van de knoopverbinding, 

In dit afstudeerproject bevinden zich vele verschillende knopen, aangezien de gehele overkapping 
bestaat uit vele verschillende staven onder verschillende hoek, met verschillende krachten. In het 
kader van dit afstudeerproject heb ik een aantal knopen berekend om zo toch enig inzicht te krijgen in 
de dimensionering van de knopen en de bouten voor het overbrengen van het krachtenspel. In dit 
afstudeerverslag heb ik één volledige beschrijving van een verbinding weergegeven, aangezien elke 
berekening voor de verschillende verbindingen toch het zelfde is. 

Par 11.5.1 Formules voor het toetsen van de verbinding. 

Voor de controle van de druk- en trekkrachten op de knopen dient men de volgende punten te 
controleren: 

Controle drukkracht: 

Als de verbinding op druk wordt belast moeten we de vloeispanning in de moer controleren t.p.v. de 
aansluiting van de moer op de knoop. Bij een drukkracht zal de staaf via de connector de moer tegen 
de knoop aan drukken, waardoor de moer onder druk komt te staan en kan gaan vloeien. Aangezien ik 
gebruik maak van massieve knopen waarin de gaten voor de bouten worden uitgeboord, kunnen we 
ervan uitgaan dat de druksterkte van deze knoop sterker is dan van de moer. Voor de druksterkte van 
de verbinding is de vloeigrens van de moer dus maatgevend. 

A,,,, is de oppervlakte van de moer die op druk belast wordt. 
fy,d is de rekenwaarde van de vloeigrens van het boutmateriaal. 

boutkwaliteit 10.9 + fy,d = 900 ~ l m m ~  
boutkwaliteit 12.9 + fy,d = 900 ~ l m m ~  

YM de modelfactor; = 1.25 

Controle trekkracht: 

Als de verbinding op trek wordt belast moeten we de trekkracht van de bout controleren en de 
treksterkte van de knoop t.p.v. de aansluiting van de boutschacht op de knoop. 

Maximale Trekkracht van de bout. 

&e42 de reductiefactor: 
ared;2 = 1 .O voor bouten met gerolde draad 
&ed;2 = 0.85 voor bouten met gesneden draad 

ftpd de rekenwaarde van de treksterkte van het boutmateriaal. 
boutkwaliteit 10.9 + ft,b,d = 1000 ~ / m r n ~  
boutkwaliteit 12.9 + ft,b,d = 1200 ~ l m m ~  

Ab,s de oppervlakte van de spanningsdoorsnede van een bout 
YM de modelfactor; = 1.25 
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Maximale Trekkracht in de knoop rondom de bout. 

De knoop wordt vervaardigd van nodulair gietijzer. 
Staalsoort : EN-GJS-500-7. 
Treksterkte : 500 N/mm2 
0.2 % - rekgrens : 320 ~ l m r n '  
E-modulus : 169000 N/mm2 

5 
0.6 n d,",, t, ft:, 

YM 

dg,",, de nominale gatmiddellijn 
tp de plaatdikte van de knoop die gelijk is aan de indraaidiepte van de bout. 
ft,d de rekenwaarde van de treksterkte van het knoopmateriaal. 
YM de modelfactor; y~ = 1.25 

Om een goed beeld te krijgen van de afmetingen van de knopen in het ruimtelijk vakwerk, heb ik zo 
als eerder aangegeven één verbinding volledig uitgewerkt. 

Par 11.5.2 Controle van het knooppunt in het dal van de qolf t.p.v. de aansluiting van de 
schoren aan het ruimteliikvakwerk. 

Figuur 11.12: Doorsnede knooppunt t.p.v de 
schoren. 
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Controle boutdiameter. 

Aan de hand van de hiervoor aangegeven bijlage P kan men de boutdiameter bepalen 

Controle van de connector. 

Voor het overbrengen van de krachten vanuit de staaf naar de bout en de knoop wordt gebruik 
gemaakt van een z.g. connector. De connector is een verjongingsstuk van nodulair gietijzer. 
Staalsoort : EN-GJS-500-7. 
Treksterkte : 500 N/mm2 
0.2 % - rekgrens : 320 N/mm2 
E-modulus : 169000 N/mm2 

buisprofiel 

L-, / 

\ -1 connector 
Figuur 11.12: Tekening van de connector. 

De ontworpen connectors worden getoetst aan de hand van de volgende twee toets formules: 

Toetsen op druk: 

Nc,s ;d  is de rekenwaarde van de normaal-druk-kracht t.g.v. de belasting. 
N c , u , d  is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

toetsing op trek: 

N t , s , d  is de rekenwaarde van de normaal-trek-kracht t.g.v. de belasting. 
Nt,,,,d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

De connector van de dwarsstaven moet in deze verbinding een drukkracht van 4322 kN overbrengen. 
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De grootste diameter is gelijk aan de buitendiameter van de aangesloten dwarsstaaf is 219.1 mm 
De kleinste diameter is gelijk aan 170 mm. 

Gegevens connector: 

f ~ ; d  = 320  mm' 
E = 210000 ~ l m m '  
diameter d = 219.1 mm 
wanddikte t = 28 mm 

Nc.s d 
- = 0.8 I 1.0 accoord 
Nc,u:d 

Geqevens connector: 

f ~ ; d  = 320  mm' 
E = 210000  m mm' 
diameter d = 170 mm 
wanddikte t = 45.5 mm 

Nc s d - = 0.74 I 1 .  accoord 
Nc.u.d 

Op deze wijze heb ik ook de rest van connectors van deze verbinding ontworpen en getoetst. 
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Par 11.5.3 Het toepassen van voorspanbouten. 

Om te voorkomen dat er teveel speling onstaat op verbindingen die op trek worden belast, zullen we 
deze verbindingen moeten voorzien van voorspanbouten. De voorspanning moet ervoor zorgen dat de 
verbinding niet open kan gaan staan. Bij een verbinding zonder voorspanbouten wordt bij grote 
trekkrachten de bout zover uitgerekt, dat er naden ontstaan tussen de connector , de moer en de 
knoop. 

Figuur 11.13: Doorsnede onbelaste verbinding. 

Figuur 11.14: Doorsnede op trek belaste verbinding. 

Het principe van een verbinding met voorspanbouten is erop gebaseerd dat het zg. platenpakket van 
de verbinding extra op elkaar wordt gedrukt. Hierdoor zal bij het uitoefenen van een trekkracht op de 
verbinding eerst de indrukking t.g.v. de voorspankracht moeten worden overwonnen, voordat de 
verbinding verder uitelkaar zal worden getrokken. Bij een goede verbinding met voorspanbouten is het 
belangrijk dat de rek van de bout groter is, dan de indrukking van het platenpakket. Oftwel de EA- 
waarde van de bout moet groter zijn dan de EA-waarde van het platenpakket. Door dit principe zal 
namelijk de trekkracht in de bout niet veel toenemen boven de voorspankracht, terwijl het platenpakket 
terug veert t.g.v. deze trekkracht. Bij de verbindingen van dit afstudeerproject bestaat het platenpakket 
uit de moer en de connector. 

k is de veiligheidsfactor die afhankelijk is van de manier van aandraaien. 
hoekmethode k = 0.5 
momentmethode k = 0.5 
moment-hoek-methode k = 0.7 

Ab,s is het oppervlak van de spanningsdoorsnede van de bout 
ft;b;d is de rekenwaarde van de treksterkte van het boutmateriaal. 

boutkwaliteit 10.9 + ft,t,d = 1000  mm' 
boutkwaliteit 12.9 + ft,t,d = 1200 v mm' 
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Als we nu een normale verbinding zouden belasten met een trekkracht Ft:s,d dan zou men het volgende 
kracht-rek-diagram kunnen tekenen. 

verplaatsing 6 = 
Ft;s;d X L o e r  + Ft;s;d X hconnector 

EAmoer EA connector 

Ft,s:d is de rekenwaarde van de trekkracht in de uiterste grenstoestand t.g.v. de belasting. 
Amoer is de lengte van de moer. 
Emoe, is de elasticiteitsmodulus van het boutmateriaal. E = 210000  m mm' 
Amoer is de oppervlakte van de doorsnede van de moer. 
Aconnector is de dikte van de connector t.p.v. de steel van de bout. 
Econnector is de elasticiteitsmodulus van de connector E = 169000  mm' 
Aconnector is de oppervlakte van de doorsnede van de connector t.p.v. de moer. 

Figuur 11.14: Kracht-rek-diagram van een normale boutverbinding. 

Bij een zelfde verbinding met voorspanbouten krijgt men het volgende kracht-rek-diagram te zien: 

e P 

samendrukking I rek 
platenpakket bout 

1 grotere toename rek bout 
l 

Stijf platenpakket Slap platenpakket 

Figuur 11 .l 5: Kracht-rek-diagram van een boutverbinding met voorspanbouten. 

In de verschillende diagrammen kunnen we nu zien dat bij een stijver platenpakket de trekkracht in de 
bout minder snel toeneemt dan bij een slap platenpakket. We moeten er nu dus voor zorgen dat de 
voorspanning zo groot is, dat het terug veren van het platenpakket binnen de samendrukking t.g.v. de 
voorspankracht blijft. Oftewel de verticale krachtslijn mag de schuine kracht-rek-lijn van het 
platenpakket niet onder de horizontale nullijn snijden. Dan ontstaan er namelijk naden tussen de 
verschillende onderdelen, waardoor speling onstaat in de verbinding. Dit kan negatief werken i.v.m. 
vermoeiing en vervuiling in de verbinding. Maar vooral vermoeiing in de verbinding moeten we 
voorkomen, aangezien dit kan leiden tot bezwijken. 
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Hoofdstuk 12 Controleberekeninq van de boogvormiqe ondersteuningsconstructie. 

Par 12.1 Omschriiving boogvormen. 

In dit hoofdstuk zal ik de boogvormige ondersteuningsconstructie gaan controleren. Voor mijn 
afstudeerproject heb ik drie verschillende boogvormige ondersteuningsconstructies bekeken. 

1) een enkele boog. 

Figuur 12.1 

2) een enkele boog met dubbele ondersteuning. 

Figuur 12.2 

3) een dubbele boog 

Figuur 12.3 

Voor alle drie de varianten is de controleberekening opgebouwd uit 2 onderdelen, te weten: 

een controleberekening van de doorsnede 
een controleberekening van de stabiliteit. 

Par 12.2 Bepaling v.d. kniklengte. 

Voor de stabiliteitsberekeningen van de drie varianten van de boogvormige ondersteunings- 
constructie, zullen we de stabiliteit in en uit het vlak moeten gaan controleren. Voor beide 
stabiliteitscontroles heb ik de kniklengte van de boog bepaald, die behoort bij het uitknikken in die 
bepaalde richting. Voor een nauwkeurige berekening heb ik de kniklengten op twee manieren bepaald: 

1) aan de hand van de NEN 6770 en NEN 6771 
2) aan de hand van een eigenwaarde berekening in het computerprogramma Ansys. 
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Par 12.2.1 Bepalinq van de kniklengte volgens de NEN 6770 en NEN 6771. 

Bepaling van de kniklengte in het vlak van de boog. 

Voor de kniklengte in het vlak van de boog mag bij een enkele vrijstaande boogconstructie de halve 
booglengte worden aangehouden. De kniklengte zou in dit geval dan 108000 1 2  = 54000 mm zijn. 
Echter de door mijn ontworpen boogconstructie wordt in het vlak van de boog verend ondersteund 
door de verbindingsstaven met het ruimtelijk vakwerk. De kniklengte mag dus veel korter worden 
aangehouden. 

-. , 

kniklengte = % x booglengte kniklengte % x booglengte 

Figuur 12.4: Kniklengte enkele boog. Figuur 12.5: Kniklengte enkele boog verend 
ondersteund. 

Aan de hand van de NEN 6770 en NEN 6771 wordt nu de kniklengte in het vlak van de boog bepaald. 
Aangezien de kniklengte mede afhankelijk is van de toegepaste profielen, heb ik voor een aantal 
profielen de kniklengte bepaald. 
In deze voorbeeld berekening wordt gebruik gemaakt van het volgende buisprofiel: 

diameter d = 800 mm 
wanddikte t = 25 mm 

ay = 0.81 
straal R = 400 mm 
straal r = 375 mm 
straal gemid = 387.5 mm 
A = 60868 mm2 
ly = Iz = 4574637506 mm4 
W W = 1 1436594 mm3 

Als eerste heb ik de veerstijfheid van de steunen bepaald. Voor de veerstijfheid in het vlak van de 
boog plaatsen we een verticale puntlast van 10 kN in alle aansluitende punten van de verende 
steunen. Ten gevolge van deze belasting zal de boog verticaal uitbuigen, waarna op de plaats van de 
grootste uitbuiging de veerstijfheid van de steunen worden bepaald. 

Figuur 12.6: boog met een heidslasten. 

Veerstijfheid steun : kst = * 
6 

Fhor de verticale puntlast 
6 de uiterste verplaatsing t.g.v. de verticale puntlasten. 

F = 10000 N 
verpl. 6 = 1.3 mm Kst = 7692 Nlmm 
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Bepaling van de effectieve veerstijfheid: 

relatieve slankheid : Arel = . ast 
I,,,, x 76.4 

iboog is de traagheidsstraal van de boog. 
a,, is de onderlinge afstand van de veren. 

Arel is de relatieve slankheid van de boog gebaseerd op de afstand v.d. veren. 

h is de grenswaarden v.d. relatieve slankheid, afhankelijk van de gehanteerde knikcurve. 

effectieve veerstijfheid : k = kst 

$1 is de factor, afhankelijk van de gehanteerde knikcurve 

5 is de factor afhankelijk van het aantal velden waarin de veren de boog verdelen. 

k 
beddingscons tan te : P = - = 10.7 

a s, 

P A4 relatieve beddingscons tan te : Prel = - 
16 El, 

X is de lengte van de boog tussen de scharnierend opgelegde eindpunten. 

Uit tabel 5 ; NEN 6771 volgt nu de verhouding tussen de kniklengte en de lengte A. 

Op deze wijze heb ik ook de kniklengten in het vlak van de twee andere varianten bepaald en de 
daarvoor bekeken profielen: 
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Dubbele boog 

6168 
6754 
6959 
-- 
-- 

Enkele boog met 
dubbele ondersteuning 
-- 
631 6 
6552 
691 0 
6985 

Profielen afm. 

400 x 25 
600 x 25 
800 x 25 
1000 x 30 
1100 x 30 

Enkele boog 

-- 
6434 
6696 
7094 
71 82 



Bepaling van de kniklengte uit het vlak van de booq. 

Voor de kniklengte uit het vlak van de boog zou bij een enkele vrijstaande boogconstructie de gehele 
booglengte moeten worden aangehouden, omdat de boog aan de uiteinden tussen twee 
scharnierpunten is bevestigd. De boog zal dan over de volledige lengte willen uitknikken, waardoor de 
kniklengte 108000 mm zou zijn. Aangezien de door mijn ontworpen boogconstructie door de 
verbindingsstaven met het ruimtelijk vakwerk uit het vlak van de boog verend wordt ondersteund, mag 
de kniklengte ook in deze richting worden verkort. 

kniklengte = booglengte kniklengte booglengte 

Figuur 12.7: Kniklengte enkele boog. Figuur 12.8: Kniklengte enkele boog verend 
ondersteund 

Als eerste heb ik de veerstijfheid van de steunen in deze richting bepaald. Aangezien de kniklengte 
afhankelijk is van de toegepaste profielen, heb ik voor een aantal profielen de kniklengte bepaald. 
Voor de veerstijfheid uit het vlak van de boog plaatsen we een horizontale puntlast van 10 kN in alle 
aansluitende punten van de verende steunen. Ten gevolge van deze belasting zal de boog horizontaal 
uitbuigen, waarna op de plaats van de grootste uitbuiging de veerstijfheid van de steun wordt bepaald. 

Figuur 12.9: boog met eenheidslasten. 

Veerstijfheid steun : k, = 
6 

Fhor de horizontale puntlast 
6 de uiterste verplaatsing t.g.v. de horizontale puntlasten. 

Kst = 1000 Nlmm 

Bepaling van de effectieve veerstijfheid: 

relatieve slankheid : h,,, = . ast 
i,,,, x 76.4 

a,, de onderlinge afstand van de veren. 

hrel de relatieve slankheid van de boog gebaseerd op de afstand v.d. veren. 

h ;  de grenswaarden v.d. relatieve slankheid, afhankelijk van de gehanteerde knikcurve. 

ast = 4000 mm 
%el = 0.191 < h r e i ; ~  
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effectieve veerstijfheid : k = kst 
250 2 

Q, - T Q I h2rej 

$1 is de factor, afhankelijk van de gehanteerde knikcurve 

5 is de factor afhankelijk van het aantal velden waarin de veren de boog verdelen. 

k 
beddingscons tan te : P = - = 1.4 

ast 

P A4 relatieve beddingscons tan te : Pr,, = - 
16 El, 

A is de lengte van de boog tussen de scharnierend opgelegde eindpunten. 

A = 108000 mm prei = 12359 

Uit tabel 5 ; NEN 6771 volgt nu de verhouding tussen de kniklengte en de lengte A. 

'buc - = 0.105 h,,, = 108000 x 0.105 = 11377 mm 
h 

Op deze wijze heb ik ook de kniklengten van de twee andere varianten bepaald en de daarvoor 
bekeken profielen: 

Par 12.2.2 Bepaling van de kniklenqte met het computerproqramma Ansys. 

Om te kijken of de berekende kniklengten aan de hand van de NEN 6770 en NEN 6771 een goed 
beeld geven van de werkelijke kniklengte, heb ik ook een eigenwaarde berekening uitgevoerd m.b.v. 
het computerprogramma Ansys. Hierbij heb ik de totale constructie belast met de extreme belasting, 
permanent + sneeuw, en van deze belastingcombinatie heb ik de eigenwaarde berekend van de totale 
constructie. Aan de hand van het getal van deze eigenwaarde-berekening heb ik de kniklengte in en 
uit het vlak van de boog bepaald. Tevens kunnen we aan de hand van deze eigenwaarde, een 
indicatie krijgen over hoeveel maal de totale constructie nog extra kan worden belast, voor het eerste 
bezwijkmechanisme optreedt. Heeft de eerste eigenwaarde een waarde van bijv. 5, dan kan men in 
principe de constructie met 5 x de optredende belasting belasten, voordat de constructie op een 
bepaald punt gaat bezwijken. Echter zal men deze waarde nooit willen bereiken i.v.m. de ontstane 
vervormingen die dan veel te groot worden. 

Dubbele boog 

8045 
8845 
931 8 
-- 
-- 

Profielen afm. 

400 x 25 
600 x 25 
800 x 25 
1000 x 30 
1100x30 

E is de elasticiteitsmodulus. 
I is het traagheidsmoment van de boog. 
Nc,s,d is de rekenwaarde van de normaal-druk-kracht t.g.v. de belasting in de uiterste grenstoestand. 
n is de eigenwaarde van de constructie. 
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Enkele boog 

-- 
1 0648 
1 1377 
12288 
1242 1 

Enkele boog met 
dubbele ondersteuning 
-- 
9258 
9798 
10446 
10595 



Kniklenqte enkele boog. 

Kniklengte enkele boog met dubbele ondersteuning. 

Kniklenrite dubbele booq. 

Naar aanleiding van deze uitkomsten heb ik gekozen voor het toepassen van de kniklengten uit de 
eigenwaarde berekening, aangezien deze berekening toch het meest overeen komt met de werkelijke 
constructie. Het verschil tussen de beide berekeningen ontstaat, doordat de berekening volgens de 
NEN-norm oorspronkelijk geldt voor rechte staven, die door een constante druk worden belast. Dit is 
dus afwijkend ten aanzien van gebogen staven, waarbij de staaf gebogen is en de normaalkracht 
toeneemt van de top van de boog naar de oplegging toe. De berekening volgens de NEN-norm is dan 
ook een berekening om op een relatief eenvoudige manier een indicatie te krijgen van de kniklengte 
en deze te kunnen vergelijken met de uitkomsten van de eigenwaarde berekening. 
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Par 12.3 Controleberekening van de enkele booq met dubbele ondersteuning. 

Geqevens buisprofiel van de booq: 

diameter d = 914 Mm 
wanddikte t = 31 Mm 

C~Y = 0.81 
straal R = 457 Mm 
straal r = 426 Mm 
straal gemid = 441.5 Mm 
A = 85995 Mm2 
ly = Iz = 8391481610 Mm4 
W = W = 18362104 Mm3 

Par 12.3.1 Controleberekening van de doorsnede. 

De doorsnede van de boog dient men te controleren aan de hand van hoofdstuk 11; NEN 6770. 

Bepalina van de doorsnedeklasse van het buisprofiel. 

d l t  = 29.5 c 50aY=40 .5  Doorsnedeklasse 1 

Controle torsie. 

Mx.s.d control torsie : a, A I 1 .O 
Mx,wr,u;d 

UT is een factor die de verdeling aangeeft van het torsiemoment over de capaciteit t.a.v. wringing en de 
capaciteit t.a.v. welving van de doorsnede. 
Voor gesloten dwarsdoorsnede geldt UT = 1. 

Mx,s.d is de rekenwaarde van het torsiemoment om de x-as t.g.v. van de belasting. 
Mx,wr,u,d is de rekenwaarde van het wringend moment om de x-as m.b.t. de capaciteit in de uiterste 

grenstoestand. 

M x s d  controle torsie : a, - = 0.1 I 1 .O accoord 
Mx,wr,u,d 

Controle dubbele buiqinci met normaalkracht en afschuivinci. 

UI = 1x2 = 2 waarden zie tabel 18; NEN 6770. 
PI = P 2  = 1 waarden zie tabel 18; NEN 6770. 
My,s,d is de rekenwaarde van het buigend moment om de y-as t.g.v. de belasting. 
My,s,d = 1152 kNm. 
Mz,s,d is de rekenwaarde van het buigend moment om de z-as t.g.v. de belasting. 
Mz,s,d = 484 kNm. 

Vz;s;d = 285 kN 
0.25 V,;pl;d = 2726 kN VZ;S;~ 0.25 Vz;pl;,j 
Vz;s;d is de rekenwaarde van de dwarskracht in de z-richting t.g.v. de belasting. 
Vz,p~;d is de rekenwaarde van de dwarskracht in de z-richting m.b.t. de plastische capaciteit. 
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Ns,d = 21894 kN M~,v,y,u.d = 3472 kNm 
Ns,d is de rekenwaarde van de normaalkracht t.g.v. de belasting. 
M N , v , ~ , ~ , ~  is het uiterste moment afhankelijk van de verhouding tussen de dwarskracht en de normaalkracht, tabel 

17;NEN 6770. 

Vy;s;d = 90.5 kN 
0.25 Vy;p~;d = 2726 kN Vy;s;d < 0.25 Vy;pl;d 

Vy,s;d is de rekenwaarde van de dwarskracht in de y-richting t.g.v. de belasting. 
Vy,p~;d is de rekenwaarde van de dwarskracht in de y-richting m.b.t. de plastische capaciteit. 

N s ; ~  = 21894 kN M N ; v ; ~ ; ~ ; ~  = 3472 kNm 
Nsid is de rekenwaarde van de normaalkracht t.g.v. de belasting. 
MN;V,z,u;d is het uiterste moment afhankelijk van de verhouding tussen de dwarskracht en de normaalkracht, tabel 

17:NEN 6770. 

[ My8s8d + p, [ = 0.13 L 1 .O accoord P o  - 
M ~ , ~ , ~ , u , d  M N , v , ~ . ~ , d  

Controle vloeicriterium. 

os.d is de rekenwaarde van de normaalspanning. 
T S , ~  is de rekenwaarde van de schuifspanning. 
ovgl,~,d is de rekenwaarde van de vergelijkingsspanning. 

Bepaling o,;d : 

Gs;d 
- = 0.92 L 1.0 accoord 
f~;d 
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Bepaling zSid : 

2 - 7s.d A - - = 0.1 I 1.0 accoord 
',:d f ~ , d  

Bepaling o,,~;,;~ : 

Ovgl,s,d 
O g S d  = 0 2 s , d , m  + 3~~s;d,max = 318.2 N/mm2 - = 0.92 5 1 .o accoord 

Par 12.3.2 Controleberekeninci van de stabiliteit. 

De stabiliteitsberekening wordt opgedeeld in 2 controleberekeningen: 

De stabiliteit in het vlak. 
De stabiliteit uit het vlak. 

Par 12.3.2.1 Stabiliteit in het vlak van de booq. 

Voor het toetsen van de stabiliteit in het vlak van de boog heb ik gebruik gemaakt van een artikel uit 
het tijdschrift "Bouwen met Staal" [14]. 
Ondanks dat er nog weinig bekend is over de stabiliteitsberekeningen van bogen, heb ik toch aan de 
hand van dit artikel en de NEN 6771 een goed beeld kunnen krijgen over de stabiliteit van de 
boogconstructie van mijn afstudeerproject. Tot nu toe zijn er alleen nog maar ongesteunde bogen 
bekeken met een radiaal belasting of gelijke steunpuntsmomenten. 
De stabiliteit wordt getoetst aan de hand van de volgende twee voorwaarden: 

Gegevens rondom de y-as: 

relatieve slankheid : h,:,,, = , hy.buc 

'y,boog X 76.4 

Ay;buc = 9784 Mm 
&;rei = 0.41 
Ayibuc de kniklengte van de boog om de y-as; zie par 12.1.2 

hy;,l de relatieve slankheid van de boog om de y-as. 

iy;boog traagheidsstraal van de boog met betrekking tot de y-as. 

FY E vergrotingsfactor : n, = - 
Fy;tot;s,d 

n2 El, 
Fy,E = - 

h2y,buc 
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FY;E = 181687 KN 
Fy;tot;s;d = 21 984 KN "Y = 8.26 

Fy;E de eulerse knik-last bij buiging om de y-as. 
Fy;tot;C;d is de som van de normaalkrachten waarvoor de boog de stabiliteit waarborgt. 

Indien geen aanpendelende belasting aanwezig is geldt Fy,tot,s,d = Ncis.d. 

"Y verhouding tussen de Eulerse kniklast en de op de boog werkende belasting. 

M~.u .d  imperfetieparamter : e*, = u,(h,,,, -h,)- 
N~,u;d 

Stabiliteitskrornrne a. 

a k  = 0.21 
ho = 0.20 ey = 0.009 m 
ak , h, factoren met betrekking tot de instabiliteitskromme; NEN 6770 tabel 25. 
e, is de imperfectieparameter, die het gecombineerde effect in rekening brengt van alle imperfecties, zoals 

initiële vooruitbuiging, restspanningen, inhomogeniteiten e.d. 
Myiu,d is de rekenwaarde van het buigend moment om de y-as m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

My+,d = 6335 kNm. 
Nc;u,d is de rekenwaarde van druknormaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

Nc,u;d = 29668 kN 

My;equ;d = I 152 KNm 
Fy;tot;s;d = 21 984 KN 

Gegevens rondom de z-as: 

relatieve slankheid : A,,,,, = . 'z;buc 

iz,boo, x 76.4 

~ Z ; ~ U C  = 9551 Mm 
h e l  = 0.40 
Azibuc de kniklengte van de boog om de z-as. 

; de relatieve slankheid van de boog om de z-as. 
iz;boog traagheidsstraal van de boog met betrekking tot de z-as. 

F, E vergrotingsfactor : n, = - 
F,. tot;s, d 

n2 El, 
FZ,E = - 

h2z,buc 

FZ;E = 190660 KN 
Fz.tot;s;d = 21 984 KN nz = 8.67 
F,;E de eulerse knik-last bij buiging om de z-as. 
Fz,tot;s;d is de som van de normaalkrachten waarvoor de boog de stabiliteit waarborgt. 

Indien geen aanpendelende belasting aanwezig is geldt FY,totis:d = Ncis;d. 
n, verhouding tussen de Eulerse kniklast en de op de boog werkende belasting. 

M,;,, imperfetieparamter : e', = a,(h,,,, -h,)- 
Nc;u,d 

Stabiliteitskromme a. 

u k  = 0.21 
b = 0.20 e, = 0.007 m 
ak , h, factoren met betrekking tot de instabiliteitskromme; NEN 6770 tabel 25. 
e, is de imperfectieparameter, die het gecombineerde effect in rekening brengt van alle imperfecties, zoals 

initiële vooruitbuiging, restspanningen, inhomogeniteiten e.d. 
Mz,,,,d is de rekenwaarde van het buigend moment om de y-as m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

Mziu;d = 6335 kNm. 
Nciu,d is de rekenwaarde van druknormaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand. 

Nc,u,d = 29668 kN 
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Mz;equ;d = 484 KNm 
Fz;tot;s;d = 21 984 KN 

xY = 0.92 xZ = 0.39 
xY , xy zijn factoren die afhankelijk zijn van de classificatie van het raamwerk. 

Voor staven in een raamwerk, dat in twee richtingen is geschoord en die niet gevoelig zijn voor 
torsieknik. 
t kip = 1 .o) 

Nc,s,d + -  ny My,equ,s,d + Fy;tot.s,d e*Y + -  n, 'Y Mz,equ,s3d S 0.98 I 1 .O accoord 
Nc;u,d n, - l O k i p  My;u,d n, - l M,:,, 

Nc;s,d ny  Xz My,equ.s;d - + -  n, Mz,equ,s,d + Fz;tot,s,d e*, + -  I 0.88 S 1 .O accoord 
NC;u;d ny - Okip My,u,d -l Mz.u.d 

Par 12.3.2.2 Controle verende steunen voor stabiliteit uit het vlak van de booq. 

Voor het toetsen van de stabiliteit uit het vlak van de boog heb ik gebruik gemaakt van een artikel uit 
het tijdschrift "Bouwen met Staal" [14]. 
Deze berekening is een toetsing om te kijken of een nauwkeurige controle berekening voor stabiliteit 
uit het vlak nodig is. In deze berekening wordt gecontroleerd of de boog voldoende zijdelings wordt 
gesteund door de aanwezige verende steunen, in verhouding tot de verende steunen in het vlak van 
de boog. 
De stabiliteit wordt getoetst aan de hand van de volgende voorwaarden: 

F y , ~  is de ideaal-elastische kniklast van de boog om de y-as. 
Ftk;~ is de ideaal-elastische torsiekniklast van de boog. 

hyibuc de kniklengte van de boog om de y-as; zie par 12.1.2 

Pijl boog H = 20000 
Booghoogte h = 914 
Overspanning O = 100800 
lengte boog L = 108000 
straal R = 73500 

a is de parameter voor de verhouding tussen de straal en de kniklengte. 
is de berekende kniklengte om de z-as; zie par 12.1.2 
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n2 El, 
Fz,E = ,2 

4 , b u c  

Fz,E is de kniklast van de boog om de z-as. 

Xzibuc is de berekende kniklengte om de z-as; zie par 12.1.2 

Mo = F,,, GIt +- i ( :2z:?) 

I,, is de welvingsstijfheid; voor ronde buizen I,, is nul. 

F y  E toet sin g : - = 0.96 r 1 .O accoord 
F1k.E 

Het feit dat de unity check kleiner dan 1 .O is, wil zeggen dat de boog voldoende zijdelings is gesteund 
en de boog als eerste zal bezwijken in het vlak van de boog. 

Par 12.3.2.3 Stabiliteit uit het vlak van de boog. 

In het kader van dit afstudeerproject heb ik toch nog een extra controle berekening voor de stabiliteit 
uit het vlak gemaakt, omdat er nog weinig bekend is over de stabiliteit van bogen. 
Voor het toetsen van de stabiliteit uit het vlak van de boog heb ik gebruik gemaakt van een artikel uit 
het tijdschrift "Bouwen met Staal" [15]. 
Ondanks dat dit artikel is geschreven aan de hand van een onderzoek naar een enkele ongesteunde 
boog met een radiaal belasting, heb ik toch getracht deze formules met een extra aanvulling te kunnen 
gebruiken voor een extra check. Ik heb een extra buigspanningscontrole in de y-richting toe gevoegd 
en alle berekende spanningen vermenigvuldigd met 1.1. 
De stabiliteit wordt getoetst aan de hand van de volgende voorwaarden: 

Pij1 boog H = 20000 mm 
Booghoogteh = 914 mm 
Overspanning O = 100800 mm 
H h l 0  = 0.228 0.25 p = 1 O 
lengte boog L = 108000 mm 
straal R = 73500 mm 

L a=-  a = 0.041 
x R  

a is de parameter voor de verhouding tussen de straal en de ontwikkelde lengte langs de boog. 
L is de ontwikkelde lengte langs de boog 

- 
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n2 El, 
P, = - 

2 
4 ; b u c  

PZ is de kniklast van de boog. 
is de berekende kniklengte om de z-as; zie par 8.2.2 

I,, is de welvingsstijfheid; voor ronde buizen Iwa is nul 

= 0.96 is de knikfactor van de boog voor de normaalkracht. 

&rch:out = 1 .O is de knikfactor van de boog voor de buigende momenten. 

Toetsing: 

1.1 Nc:s,d + 1.1 
M y,s;max.d + 1.1 Mz,s,max,d = 0.97 5 l O accoord 

Oarch,out Nc,u;d march.out M y,u,d Oarch,out Mz,u;d 

Zo heb ik ook van de twee andere varianten de benodigde twee buisprofielen berekend 

Enkele boogconstructie : 1 x 0 1016x30 
Enkele boogconstructie met dubbele ondersteuning : 1 x 0 914 x 30 
Dubbele boogconstructie : 2 x  0 614x25 

Mede dankzij deze uitkomsten heb ik gekozen voor het verder uitwerken van de enkele 
boogconstructie met dubbele ondersteuning. De dubbele boogconstructie vind ik teveel lijken op een 
klassieke stalen brug uit de 19e eeuw. Het is te vol met staven. Ondanks dat de 2 hoofdbuizen een 
kleinere diameter hebben, zal de totale hoeveelheid staal toch beduidend meer zijn dan bij de enkele 
boogconstructies. De enkele boogconstructie zonder dubbele ondersteuning, vind ik te kaal op de 
vaste grond aansluiten. Er is geen echte overgang van de boog op de betonnen fundering. Ik vind het 
architectonisch gezien beter, dat deze overgang in het driedimensionaal vlak ruimtelijk wordt 
weergegeven, door een duidelijk overgang van de boog op het driedimensionale plastisch gevormde 
betonnen funderingsblok. 
Tevens komt de grote puntlast uit de boog op een klein oppervlak van het funderingsblok terecht. Ik 
vind het beter om de puntlast in tweëen te splitsen, zoals dit gebeurt bij de dubbele ondersteuning. 
Hierdoor worden de 2 reactiekrachten op 2 plaatsen op het funderingsblok ingeleid in plaats van op 
één plaats. Hierdoor kan het palenplan onder het funderingsblok wat ruimer worden opgesteld en 
waarschijnlijk ook lichter worden uitgevoerd. 
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Par 12.4 Controle berekeninq van de elipsvormiqe schoren en verbindinqstaven. 

Om de schoren en de verbindingsstaven tussen het ruimtelijk vakwerk en de boog, een wat meer 
elegantere en slankere uitstraling te geven, heb ik ervoor gekozen deze elipsvormig te laten verlopen. 
Door deze afwijkende vorm kunnen we deze staven niet zomaar controleren aan de hand van 
hoofdstuk 12; NEN 6770. Ik zal nu eerst de vergrote kniklengte moeten bepalen, alvorens ik de staaf 
kan toetsen t.a.v. knikstabiliteit volgens hoofstuk 12; NEN 6770. 

Bepaling van de Kniklengte. 

De kniklengte van niet-prismatische staven kan worden bepaald aan de hand van hoofdstuk 12 ; NEN 
6771. 
De effectieve kniklengte hef is afhankelijk van de volgende 3 factoren: 

is de factor die aangeeft hoe de breedte en de dikte van de staaf over de lengte 
veranderen. In dit geval veranderen zowel de dikte als de breedte lineair. n = 4. 

h~~~ -2he  is de verhoudingsfactor tussen de totale systeemlengte en de lengte waarover de 
hsys breedte en de dikte veranderen. 

1, - is de factor die de verhouding aangeeft tussen de I aan de top van de staaf I,  en de I 

I 2  
in het midden van de staaf 12. 

11 = 59752590 mm4 
I2 = 10081 36944 mm4 
Doorsnede in het midden 
Doorsnede aan het einde 

Figuur 12.1 0: De afmetingen en gegevens van de schoor. 

h,,, - 2he 
= O  (aangezien de breedte en dikte over de gehele lengte blijven veranderen). 

hsys 

In figuur 15b blijkt nu dat hef I X,,, = 1.7 3 Xef = 12500 x 1.7 = 21250 mm 
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Controle berekening van de knikstabiliteit: 

X* El 
F, = 7 

hef  

FE is de eulerse kniklast van de schoor. 
kef is de berekende kniklengte. 

N c ; s , d  = 0.78 I 1.0 accoord 
abuc Nc,u,d 

Op deze manier heb ik ook de verbindingstaven gedimensioneerd en getoetst. De grootste 
verbindingstaven zijn : 

0 457 x 12.5 in het midden en 0 219.1 x 23 aan de uiteinden 

De kleinere staven zijn : 

0 305 x 8 in het midden en 0 132 x 12 aan de uiteinden. 
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Hoofdstuk 13 Detailering en rnaterialiserinq van de overkappinqsconstructie. 

Voor het detaileren van de overkappingsconstructie zal men op een aantal punten moeten letten: 

Materiaal keuze. 
Lichttoetreding onder de overkapping. 
Afvoer van het regenwater. 
Warmte- en koellast in de stationshal. 

Par 13.1 Materiaal keuze. 

het ruimtelijk vakwerk en de ondersteuningsconstructie worden vervaardigd van staal. Te weten 
staalsoort FeE355 ; fy;d = 355 ~ lmm ' .  
Alle verbindingen van het ruimtelijk vakwerk zullen bestaan uit een enkelvoudige geboute verbinding, 
volgens het principe van het Mero systeem. 

Figuur 13.1 : Knoopverbinding volgens het Mero-systeem 

Par 13.2 Lichttoetreding onder de overkapping. 

Onder de overkapping bevindt zich de stationshal en de sporen van het treinstation en het busstation. 
Om er nu voor te zorgen dat er naast het kunstlicht ook voldoende daglicht op deze plekken komt, zal 
55% van het dakoppervlak transparant uitgevoerd worden. Het transparante deel zal worden 
opgebouwd uit een aluminium gevelframe met een kunststof beglazing. Het dichte deel bestaat 
aluminium dakplaten met isolatie. 

transparant dldit transparant dtdit 
p- 

transparant l- t -  - 

Figuur 13.2: verhouding transparant en dicht dakoppervlak. 

Op de momenten dat het daglicht onvoldoende is voor voldoende licht in de stationshal kan men de 
stationshal bijverlichten d.m.v. kunstverlichting. 

Par 13.3 De regeling van het hernelwaterafvoer. 

Om te zorgen voor een goede afvoer van het regenwater heb ik voor dit afstudeerproject aan de hand 
van de NEN 3215 A de dimensionering van het afvoersysteem bepaald. 
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Om goed aan te sluiten op het ontwerp van mijn afstudeerproject, wil ik het regenwater afvoeren op de 
plaats waar men het ook zal verwachten en het dus het meest logisch is. Van nature uit zal het 
regenwater van het hoogste punt naar het laagste punt stromen. Dit houdt in dat bij deze golfvormige 
overkapping het regenwater naar de dalen zal stromen en het water zich daar zal verzamelen. Op 
deze plaatsen wil ik dan ook de goten en de hemelwaterafvoeren plaatsen. Het aantal afvoeren en de 
diameter van deze afvoeren zijn afhankelijk van het dakoppervlak en de hoeveelheid water die dient te 
worden afgevoerd. 

- HWA 

- p -~ - ~ -  
-p- -- -p- -p 

P 

Figuur 13.3: Afwatering van het dakvlak. 

nok nok nok 

dal dal dal dal 

- P -p- 

+ -- p- - 

i l 

- l \l' ,*l 

HWA HWA - - p 

HWA 
- - - - 

De dakhelling van het dakvlak is tan (12/60) = 11.3' 

r 

Dakoppervlak voor de goten in het midden A = 61.2 x 228 x 2 = 27908 m2 
Dakoppervlak voor de goten in aan de zijkant A = 61.2 x 228 = 13954 rn2 
Aangezien ik voor de goten aan de zijkanten de helft van het aantal hemelwaterafvoeren zal gebruiken 
t.o.v. de goten in het midden, wordt de afvoer van het aantal liters water per HWA gelijk. 

' 

Het water van het dakvlak wil ik t.p.v. de schoren afvoeren. Ter plaatse van de schoren zal nu een 
grote stalen bakgoot worden opgehangen, van waaruit 4 HWA's naar de riolering zullen lopen. 

Dakoppervlak per hemelwaterafvoer: 1 HWA = 27908 / 8 = 3488 m2 

\ - HWA 
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De diameter van de HWA wordt bepaald aan de hand van het regenwater debiet. 

Qh is het regenwater debiet (h / s). 
a is de reductiefactor voor de regenintensiteit; a = 1 .O 
P is de reductiefactor voor de dakbreedte; P = 1 .O 
i is de regenintensiteit volgens de NEN3215; i = 0.03 h / s  x m2 
F is de fictieve oppervlakte in m2 

Naar aanleiding van dit regenwaterdebiet kunnen we nu de middellijn van de hemelwaterafvoer 
bepalen. 

Qh is het regenwater debiet (h / s). 
U is een constante; u = 4100 (ml"/s) 
r is de factor voor de vorm van de instroming; afvoerpunt conisch gevormd r = 1 .Z.  
9 is de factor voor de afvoer; g = 0.6 
d is de binnenmiddellijn van de HWA. 

Voor het afvoeren van het hemelwater kan men nu kiezen tussen 2 mogelijkheden: 

1) De HWA wordt uitgevoerd in de vorm van een stalen buisprofiel die evenwijdig langs de 
schoren afloopt door het betonnen funderingsblok naar de riolering. 

2) De HWA wordt uitgevoerd in de vorm van een stalen buisprofiel die net onder het ruimtelijk 
vakwerk wordt beeindigt, waarna het regenwater met een vrije val in een groot trechtervormig 
kunstwerk valt. Men zou zo een achttal verschillende kunstwerken kunnen laten maken voor 
het verbeteren van een positieve uitstraling van de OV-terminal. 

Figuur 13.4: Afvoer hemelwaterafvoer via trechtervormig kunstwerk. 

Par 13.4 Glasgevel van de stationshal. 

Om de mensen in de stationshal te beschermen tegen de verschillende weersinvloeden en te zorgen 
voor een droog en winddicht klimaat, zal de stationshal aan de randen worden voorzien van een 
transparante glazengevel. De gevel zal worden opgebouwd uit verticale delta-vormige kolommen 
h.o.h. 6m met horizontale ronde buisprofielen h.o.h. 1.5m. Aan deze horizontale buisprofielen worden 
de glazenplaten bevestigd volgens het structural glazing systeem. De glasplaten hebben een afmeting 
van 1.5 x 1 .O m. 
De glazen gevel zal horizontaal worden belast d.m.v. een windbelasting. 
De windbelasting wordt bepaald volgens de NEN 6702: 
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- Bepaling van de Cdim : 

1 + 7  I (h). JB 
Cdlm = 1+7 I (h )  

met Cdlm s l .O 

1 
I (h) = - B = 

1 

0.94 + 0.021. h% + 0.029. b% 

I (h) is de turbulentie-intensiteit op de hoogte h, in m. 
h is de verticale afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op de 

windrichting. 
b is de gemiddelde breedte afmeting van het bouwwerk, gemeten loodrecht op 

de windrichting. 

- Bepaling van Cindex : 

Windrichtin 

Figuur 13.5a: Doorsnede stationshal met overdruk. 

Windrichting 

Figuur 13.5b: Doorsnede stationshal met onderdruk. 

- Bepaling van C,, : C,, = 1 .O 

- Bepaling van Dl : = 1.0 

- Bepaling van P, : 

De P, - waarde wordt bepaald aan de hand van de NEN 6702; bijlage A.l;  tabel 10. 

Gebied 3 ; hoogte 12m ; onbebouwd ; P, = 0.78 

Belastinggevallen voor de berekening van de invloed van de windbelasting op de 
overkappingsconstructie. 

Prep = Cdim . Cindex . Ceq . 0 1  . PW 

Winddruk : P,, = 0.81 x 1.1 x 1.0 x 1.0 x 0.78 = 0.70 k ~ l m '  + 
Windzuiging : P,, = 0.81 x 0.7 x 1 .O x 1 .O x 0.78 = 0.45 k ~ l m '  t 
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Berekeninq van de ondersteuningsconstructie. 

Voor de berekening van de ondersteuningsconstructie t.p.v. de stationshal heb ik voor dit 
afstudeerproject de grootste delta vormige kolom berekend. 

qd = 0.70 x 6 = 4.2 kN1m. 
qd = 0.45 x 6 = 2.7 kN1m. 

Figuur 13.6: Doorsnede stationshal t.p.v. ondersteuningsconstructie + mechanicamodel. 

Controle enkele verticale staaf. 

De staven zijn berekend aan de hand van een eerste-orde elastische berekening, waarbij de staven 
op druk worden getoetst volgens de NEN 6770: 

Nc,s,d is de rekenwaarde van de normaalkracht t.g.v. de belasting. 
Nc,,,d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand 
mbuc is de knikfactor van de ronde buis. 

Kniklengte X,,, = Xbuc = 3000 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

- 
f ~ ; d  

- 235 ~ l r n m ~  
E - - 21 0000 w mm' 
Diameter d = 125 mm 
Wanddikte t = 8 mm 

Nc;s;d = 0.56 5 1.0 accoord 
q u c  Nc,u.d 
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Controle diagonalen. 

Nc.s,d < 1.0 
Obuc Nc:u.d 

Nc,s;d is de rekenwaarde van de normaalkracht t.g.v. de belasting. 
Nc,u,d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand 
mbuc is de knikfactor van de ronde buis. 

Kniklengte A,,, = Abuc = 2230 mm 

Geqevens buisprofiel: 

- 
f ~ ; d  

- 355 N/mm2 
E - - 21 0000 ~ l m m ~  
Diameter d = 80 mm 
Wanddikte t = 5 mm 

Nc;s;d = 0.7 I 1.0 accoord 
Obuc Nc,u,d 

Controle dubbel uitqevoerde verticale staaf. 

Nc.s,d - < 1.0 
Obuc Nc,u:d 

Nc,s,d is de rekenwaarde van de normaalkracht t.g.v. de belasting. 
Nc,u,d is de rekenwaarde van de normaalkracht m.b.t. de capaciteit in de uiterste grenstoestand 
mbuc is de knikfactor van de ronde buis. 

Kniklengte h,,, = hbUc = 3000 mm. 

Geqevens buisprofiel: 

- - 355 N/mm2 
E - - 21 0000 ~ l m m ~  
Diameter d = 125 mm 
Wanddikte t = 8 mm 

Nc,s,d = 0.52 1 1.0 accoord 
Obuc Nc;u;d 
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Horizontale buisprofielen. 

De buisprofielen worden op een h.o.h. afstand van 1500 mm bevestigd aan de verticale delta vormige 
kolommen. 

Keuze buisprofiel : 0 125 x 6.0 (I = 398 x l o 4  mm4) 

Horizontale verplaatsinq. 

De horizontale verplaatsing aan de top van de deltavormige kolom is 50 mm. Volgens de norm is een 
horizontale verplaatsing van 11300 x de hoogte toegestaan. 

11300 x 16500 = 55 mm > 50 mm accoord. 

Par 13.5 Dakbedekking van de overkapping van de OV-terminal. 

Voor de opbouw van de dakbedekking van de stationsoverkapping worden twee verschillende 
mogelijkheden toegepast. Ik heb gekozen voor een transparante dakopbouw aan de top van de bogen 
tot halverwege de golf en een niet-transparante dakopbouw in de dal van de bogen, die dienen als 
goten voor de overkapping. (Zie ook par. 13.2 en 13.3). 

Dakopbouw niet-transparant gedeelte t.p.v. het dal in de boqen: 

Aluminium omega-vormige dakplaten; hoog 70 mm. 
Isolatie platen; dik 50 mm 
Gefelste aluminium dakplaten. 1 

Figuur 13.6: Detail dakopbouw niet-transparant gedeelte. 
I 

Dakopbouw transparant gedeelte t.p.v. de top van de bogen: 

Krom gebogen aluminium kokerprofielen (160 x 60 x 5) met kunststof dakplaten ; dik 16 mm. 

De krom gebogen aluminium kokerprofielen worden op een onderlinge afstand van h.o.h. l m  
bevestigd op de daar onder aanwezige stalen kokerprofielen. Deze stalen kokerprofielen worden t.p.v. 
de knopen van het ruimtelijk vakwerk d.m.v. U-vormige steunen aan dit vakwerk bevestigd. De krom 
gebogen aluminium kokerprofielen lopen vanaf de nok van de golf tot halverwege de golf. 
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Figuur 13.7: Aluminium Kozijnframe. 

Het kozijnframe bestaat uit aluminium kokers 180 x 60 x 3 mm en worden vervaardigd volgens het 
SCHUCO systeem. 

Permanente belasting : eigen gewicht q,, = 0.15 x 4.0 = 0.60 kN/m. 
Veranderlijke belasting : sneeuw qrep = 0.56 x 4.0 = 2.24 kN/m. 

M w =  - - - 18.4 x 106 
= 54925 mm3 W-koker = 77000 mm3 

335 
accoord 

o 
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Par 13.6 Detailerinci van de dakrand. 

Voor de vormgeving van de dakrand heb ik gekozen voor een doorgaande aluminium daklijst. Deze 
daklijst zal aan alle zijden aan de buitenzijde hetzelfde uiterlijk te zien geven. Aan de buitenzijde is een 
schuin omgezette aluminiumplaat te zien. In figuur 13.8 zien we een opengewerkte perspectief 
tekening, die de opbouw van de dakrand weergeeft. 

Op het stalen vakwerk worden zg. stalen vorken gemonteerd (l), waarover de stalen kokers (2) lopen 
die dienen voor het dragen van het dakpakket (7). Deze stalen vorken (1) bestaan uit 2 stalen kokers 
die onder een schuine hoek aan elkaar zijn gemonteerd en hierop is aan de buitenzijde een staalplaat 
gelast (3), die dient voor het dragen van de gezette aluminium plaat (4). De gezette aluminium plaat 
(4) wordt m.b.v. zelftappende moertjes op de flenzen van de aangetaste stalen plaat (3) bevestigd. 
Voor de ondersteuning van de gezette aluminium platen over de gehele lengte, heb ik op de stalen 
koker (2) een koudgevormd U-profiel (5) geplaatst. De gezette aluminium platen hebben een lengte 
van 4m. Ter plaatse van de aansluiting van 2 platen is er een gootje (6) aangebracht die dient voor het 
afvoeren van het regenwater. Tevens is er een tussen-ruimte gehouden voor het vrij uitzetten en 
krimpen van de aluminium plaat (4). 

1 t Uitzettingsmogelijkheid 
1 1  

Aluminium dakrand , 1 I Aluminium dakrand 
I I.  1 U U k Aluminium gootje 

(6) 

l T-vorrnig ondersteuningsprofiel l 
Figuur 13.8: Dakrand van de overkapping. 
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Par 13.7 Onderhoud van de overkapping. 

Voor het onderhouden van de overkapping zullen een aantal maatregelen moeten worden genomen 
om dit te kunnen bewerkstelligen. We kunnen het onderhoud verdelen in twee plaatsen: 

1 onderhoud aan de buitenzijde a de dakbedekking 
2 onderhoud aan de binnenzijde. a het ruimtelijk vakwerk. 

Onderhoud aan de buitenzijde. 

Voor het onderhoud aan de buitenzijde zal onderhoud moeten worden gepleegd aan de transparante 
kunststof dakplaten en de gefelste aluminium dakplaten. 

De gefelste aluminium dakplaten zijn in principe onderhoudsvrij en men zou deze dakplaten één keer 
per jaar kunnen schoon spuiten, als blijkt dat de dakplaten niet schoon genoeg worden gespoeld door 
het regenwater. De dakplaten moeten namelijk nog wel een schone uitstraling blijven behouden , 
i.v.m. de omliggende hoge gebouwen van waaruit het dakvlak als een gevel wordt gezien. 
Dit schoon spuiten kan eenvoudig gebeuren door personen met veiligheidskabels en watersproeiers of 
door de schoonmaakmachine die wordt gebruikt voor het schoonhouden van het transparante 
gedeelte. 

De transparante kunststof dakplaten dienen regelmatig te worden gewassen, i.v.m. het behouden van 
voldoende transparantie. Aangezien dit dakvlak vele duizenden vierkante meters transparante 
dakplaten heeft, kan men dit het beste automatisch gaan doen met een schoonmaakmachine. Het 
voordeel hiervan is dat de machine zich in een continue proces met een constante snelheid over het 
dak beweegt. Tevens is het ook veiliger, aangezien we nu niet continue mensen op het dak hoeven te 
laten werken, die de kans hebben van het dak te vallen of te rollen. Op de volgende 2 foto's ziet u een 
voorbeeld van het toepassen van zo'n schoonmaakmachine. 

Figuur 13.9: De toepassing van een schoonmaakmachine voor het New Leipzig Trade Fair. 

Deze schoonrnaakmachine kan bevestigd worden aan de onderhoudstrap, die aan de buitenzijde over 
het dak heen kan schuiven. Hierdoor hangt de schoonmaakmachine aan deze trap en rust deze niet 
met zijn vol gewicht op de transparante dakbeplating. 
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Ondertioudstrap + schoonmaakmachine -. 
per halve golf 

Ondertioudstrap + schoonmaakmachine 

Figuur 13.10: Doorsnede van de overkapping met onderhoudstrappen. 

Onderhoud aan de binnenzijde. 

Aan de binnenzijde zit het ruimtelijk vakwerk dat in principe onderhoudsvrij is. Men zal bij dit vakwerk 
in periodes van een aantal jaren moeten controleren of de verbindingen nog goed zijn. Verder zal men 
af en toe een lamp moeten vervangen. Om deze niet zo vaak voorkomende 
onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren, kan men gebruik maken van een hoogwerker zodat 
men overal op een redelijk eenvoudige manier bij kan komen. 

Par 13.8 De opbouw van de funderinq. 

Voor dit afstudeerproject heb ik è8n boogconstructie bekeken om zo een globaal beeld te krijgen over 
de afmetingen van de trekstang, de funderingspoer en het aantal palen. Om een exacte berekening te 
kunnen maken van het totale project dient men minimaal t.p.v. elke funderingspoer een sondering te 
maken en aan de hand van deze sonderingen de paalfundering te ontwerpen. Aangezien het 
uitwerken van de totale fundering voor een project met zo'n omvang bijna een aparte opdracht is, die 
veel tijd kost, heb ik besloten voor dit afstudeerproject een boogconstructie te bekijken. Naar 
aanleiding van deze berekening heb ik toch voldoende inzicht gekregen in de problematiek en 
afmetingen van funderingen met deze omvang. 
Voor het funderen van de boogvormige ondersteuningsconstructie's heb ik gebruik gemaakt van twee 
betonnen poeren van 8 x 12m per boog, die ieder door 36 palen worden ondersteund en d.m.v. 2 
trekstangen met elkaar worden verbonden. 

Figuur 13.11: perspectief van de opbouw van de fundering. 
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Bij de globale berekening van de fundering ben ik uitgegaan van de volgende gegevens: 

veerconstante paal k = 100000 kNlm. 
maximale puntweerstand Fpunt;d;rnax = 6.5  mm^ 

maximale verticale verplaatsing 
volgens de NEN 4340 6 = 150 mm 
maximale rotatie van het blok 
volgens de NEN 4340 r = 11300 x Lblok en 11300 x Bblok 

Aan de hand van de verschillende reactiekrachten heb ik voor de verschillende belasting combinaties 
de funderingsconstructie bekeken. De paalreacties zijn weergegeven in bijlage 0 ,  zie CD-rom. 
Uit deze berekeningen bleek wel dat ik veel palen nodig zou hebben voor het opnemen van de 
verschillende belastingen en het tegen gaan van te grote verplaatsingen cq rotaties van het blok. Als 
we kijken naar de belasting combinatie permanent + sneeuw, dan zien we dat de verticale 
reactiekrachten voor de betonnen poer aan de rand van de overkapping bijna 2 x 10000 kN zijn. Dit 
betekend dat ik alleen voor het afdragen van deze kracht al minimaal 20 palen 400 x 400 nodig heb. 
De andere 16 palen moeten dus de rest van de horizontale krachten, het eigen gewicht van de poer 
en de momenten opnemen. Aan de buitenkant van het blok zullen de palen geschoord moeten worden 
ingeheid, om zo het verschil in horizontale krachten tussen de twee betonnen poeren te kunnen 
opnemen. 
Tussen de twee betonnen poeren wordt ook nog een trekstang aangebracht voor het opnemen van 
het grootste gedeelte van de horizontale krachten. In het volgende mechanica model heb ik 
aangegeven welk onderdeel welke horizontale kracht zal opnemen. 

We zien nu dat het verschil tussen de horizontale krachten moet worden opgenomen door de schoor 
palen F = 9500 - 8100 = 1400 kN. De rest van de horizontale kracht F = 8100 kN moet worden 
opgenomen door de trekstang. Aangezien dit een grote kracht is en de trekstang zeer lang is, L = 100 
m, heb ik dus een grote EA-waarde om de grote van de verplaatsingen te beperken. De trekstang zal 
bestaan uit een betonnen balk van 1500 x 1000 mm, die wordt voorzien van ee? voorspankracht. De 
E-modulus voor een betonnen balk is Eb = 20000 ~ l m m *  en Elb = 30000 N/mm . Deze trekstang zal 
eveneens over zijn volle lengte moeten worden voorzien van een eigen paalfundering. Theoretisch 
gezien zou dit in een tweedimensionaal mechanica model de volgende horizontale verplaatsing 
opleveren. 

Een horizontale verplaatsing van 27mm in totaal, betekend dus een horizontale uitwijking van 13.5 mm 
per poer naar buiten toe. 
Aangezien het in mijn geval een 3D-mechanica model is, heb ik ook nog gebruik gemaakt van 
voorspankrachten in de trekstang. Als we gaan kijken naar het boven aanzicht dan zien we dat er ook 
horizontale krachtsverschillen ontstaan in deze richting. Ook deze krachten dienen te worden 
opgenomen door de trekstang en de schoor palen in die richting. 
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voorspankracht voorspankracht 

voorspankracht vwrspankracht 
7600 2500 2500 7WO 

Figuur 13.1 3: Mechanica model bovenaanzicht fundering. 

1 

Om het roteren van het blok tegen te gaan maak ik gebruik van verschillende voorspankrachten, die 
het blok dan als het ware moeten rechttrekken. De voorspankrachten mogen nu ook weer niet te groot 
worden genomen i.v.m. de belasting combinatie permanent + wind zuiging. Bij deze belasting 
combinatie worden de naar buiten toe gerichte horizontale krachten zo klein, dat de voorspankracht in 
verhouding veelste groot wordt en de twee betonnen poeren naar binnen trekt over een aantal mm. 

1 

Figuur 13.14: Mechanica model vooraanzicht. 

- 

Het is dus nu de bedoeling dat we een juiste midden weg vinden tussen de verschillen in de belasting 
combinaties, zodat het blok naar alle kanten ongeveer evenveel uitwijkt in de uiterste verplaatsingen. 
Zo zullen we voor alle zes de bogen moeten gaan kijken hoe de funderingsconstructie het beste kan 
worden opgebouwd. In het kader van dit afstudeerproject heb ik dus maar één boogconstructie 
bekeken, aangezien de andere vijf toch op dezelfde manier moeten worden bekeken. 

I 
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, Gezette aluminium dakplaten 

Op stalen vork gelaste staalplaat dik 8mm 

Aluminium felsplaten. 
Isolatie dik 50 mm 

t Aluminium omega dakplaten. 

Diagonaal stalen vakwerk o 160mm -- . 
l- . 
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- Gezette aluminium dakplaten 
F O p  stalen vork gelaste staalplaat dik 8mm 

Aluminium felsplaten. 
Isolatie dik 50 mm 
Aluminium omega dakplaten. 

l  

r 

9; l  O -l+--- Stalen vork; koker 60 x 60 x 5 
y< --P-- --- - l  -- * 

1 
- - -- -F-A - - I  

\ 
r̂ 

Gietijzeren knoop o 360mm 
1 

-- A L  p \ 

l 

k? Bovenstaaf stalen vakwerk o 160mm 
Bovenstaaf stalen vakwerk o 219mm 1 

\ \ 
\ 

\ 

Diagonaal stalen vakwerk o 160mm -- 
' //h; k;; \ 1. 
'1 .' \ 

i\ 
\ \ 

\ 
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Aluminium felsplaten - 
Isolatie dik 50 mm - 

Aluminium omega dakplaten + 

Gezette staalplaat voor het vormen 
van de goot 

\ \ l 

'\ 
\ 

Stalen nok voor het dragen van 
de bakgoot 

\ l 
'\ 

\ '\ 
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Gezette staalplaat voor het vormen - 
van de goot I 

Zinken bakgoot ~ 
Multiplex dik 20mm 

1 Houten balklaag 100 x 50mm - 1 
Geperforreerde stalen plaat 4 ! 

l 
l 

l 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht 



Gezette aluminium dakplaten - 

Op stalen vork gelaste staalplaat dik 8mm 

Aluminium felsplaten 
Isolatie dik 50 mm - 

Aluminium omega dakplaten 1 
l ~ 

l 

L Bovenstaaf stalen vakwerk o 219mm 

Diagonaal stalen vakwerk o 160mm 

Stalen nok voor het dragen van 
de bakgoot 

- u---. 

De overkapping van de OV-terminal te Utrecht 



De overkapping van de OV-terminal te Utrecht 



Gezette aluminium dakplaten - 
Op stalen vork gelaste staalplaat dik 8mm -; 

Aluminium felsplaten I 
Isolatie dik 10 mm 

Aluminium omega dakplaten - 
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Aluminium felsplaten - 
Isolatie dik 10 mm 

Aluminium omega dakplaten 

l\_ 
L. .. 
l.. . , 

~ 
>-.* ' --..."- ,. l 
, , -. --. 

1. -. - l ~ 

- Zinken bakgoot 

- - 

l 
~ -- 

Y 
/' 

/' 
,,' 

// 
/ HWA o 120mm 

/' ,,' 
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Aluminium glasprofielen met - 

transparante kunststof dakplaten , 
breed 1000 mm; dik 16 mm 
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BIJLAGE C 
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I Binnenzijde stationplateau aan de zijde van het jaarbeursplein. 
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