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Voorwoord TU e 

Voorwoord 

In maart 2007 diende ik mijn afstudeerplan in met het voorstel een nieuw ontwerp te maken voor 

het station Amsterdam Zuid . Daarbij had ik een naar mijn mening ruime planning gemaakt 

waarbinnen dit project afgerond moest worden. Anderhalf jaar later kan ik met een glimlach 

terugkijken op die planning omdat ik toen nog niet wist wat voor een groot en complex onderwerp ik 

had uitgekozen. 

Toch ben ik blij met het gekozen project, omdat ik er ontzettend veel van heb geleerd, zowel in de 

procesfase als in de uitwerkingsfase. lk wil mijn afstudeercommissie dan ook erg bedanken voor alle 

feedback, steun en kennis om dit afstudeerproject tot een goed einde te brengen. Daarnaast bedank 

ik ook mijn familie en vrienden die me door moeilijke tijden gedurende dit afstuderen hebben 

geholpen. Als laatste bedank ik ook het projectenbureau Zuidas voor het verlenen van documentatie 

die me erg heeft geholpen. 

lk wens u veel plezier bij het lezen van de verschillende deelrapporten van het ontwerp van een 

nieuwe OV-terminal voor Amsterdam Zuid! 

Afstudeercommissie: 

Prof. ir. H.H. Snijder 

ir. A.P.H.W. Habraken 

ir. M.H.P.M . Willems 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 

25 septemeber 2008, 

Thijs van Schenk Brill 
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Leeswi"zer TU e 

Leeswijzer 

Voor u ligt de afstudeerscriptie het ontwerp van een av-terminal voor Amsterdam Zuid. De scriptie is 

opgebouwd uit 4 rapporten: 

• Algemeen 

• Rapport A: Voorstudie 

• Rapport B: Ontwerp 

• Rapport C: Constructieve uitwerking 

In dit algemene rapport bevinden zich de persoonlijke vermeldingen als het voorwoord en de 

reflectie op het geheel. Tevens is in dit rapport de samenvatting van het hele project ondergebracht. 

Rapport A bevat de voorstudie van het afstudeerproject. Het belicht de verschillende kanten van het 

onderwerp door in te gaan op de context, treinstations en de constructieve vormgeving. In rapport B 

komt het ontwerp aan de orde en ligt de nadruk voornamelijk op de procesmatige totstandkoming in 

architectonische en constructieve zin van het geheel. In het laatste rapport wordt beschreven hoe de 

constructie van de terminal is uitgewerkt. 
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Samenvatting 

In dit afstudeerproject is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe openbaar vervoer terminal voor het huidige 
station Amsterdam Zuid gelegen in de Zuidas van Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam heeft een visie ontwikkeld voor de Zuidas, 

het gebied tussen de wijken Zuid en Buitenveldert, en tussen de 

groene scheggen Amstel en Schinkel. Het gebied moet uitgroeien tot 

een internationale toplocatie voor wonen en werken. Basis voor deze 

visie is het zogenaamde dokmodel. Volgens dit principe moet de 

infrastructuur in dit gebied over een afstand van 1,2 km onder de 

grand komen te liggen. Op deze manier is er ruimte beschikbaar voor 

maar liefst 2.250.000 m2 aan stedenbouwkundig programma. 

lnhoudelijk betekent dit ongeveer 1 miljoen m2 aan kantoren met 

53.000 arbeidsplaatsen, en 9000 woningen. 

Om een hoogwaardige bereikbaarheid van dit gebied te realiseren en de economische positie van de stedelijke 

regio te versterken, zal ook de HSL met dit centrum verbonden warden. Hiermee is de Zuidas onderdeel van 

een van de Nieuwe Sleutelprojecten binnen Nederland. Deze toekomstvisies zijn de aanleiding dater binnen dit 

bruisende financiele centrum een nieuw ondergronds station zal komen wat de verschillende openbaar 

vervoersmodaliteiten koppelt en dat tegemoet komt aan de internationale eisen. 

De verschillende vervoersmodaliteiten die binnen het station ge·integreerd warden, zijn HSL, trein, metro en 

fiets. In het station zullen 6 perronsporen komen voor de HSL en treinen, 4 perronsporen (2x2 gestapeld) voor 

de metro en ruimte voor 8000 fietsen. Per dag zullen er binnen de CV-terminal 90.000 mensen de metro gaan 

gebruiken, 53.000 de trein en 64.000 op een andere manier. Dit betekent dat het station op een dag in totaal 

ongeveer 200.000 reizigers moet gaan verwerken en daarmee het 5• station in grootte wordt in Nederland. 

Bij de evaluatie van verschillende treinstations zijn een aantal belangrijke aspecten naar voren gekomen. Het is 

belangrijk dat een station beschikt over: goed overzicht, voldoende daglichtinval, diverse faciliteiten, grate 

hoogten, korte loopafstanden, architectonische waarde en toegankelijkheid. Het programma van de terminal 

wordt verdeeld over verschillende domeinen binnen het station, te weten het ontvangst-, het verblijfs- en het 

reisdomein. De domeinen zijn weer verder onderverdeeld in 'stationswerelden' die aan de premium identiteit 

van het HSL-station bijdragen. Bij elkaar zal de CV-terminal over een kleine 9000 m2 aan facilitaire ruimtes 

beschikken. 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 

Om de overbrugging te maken tussen het straatniveau en de 

op 12 meter diepte gelegen trein- en metroperrons, is de OV

terminal verdeeld in 4 niveaus met elk hun eigen accent op 

de ruimtelijke invulling en snelheid van reizigers. Het 

onderste niveau is het verblijfsniveau waar zich de meeste 

winkels bevinden die niet direct gerelateerd zijn aan de 

reizigersfuncties. Hierboven bevindt zich het verdeelniveau 

dat de reizigersstromen verdeelt over de verschillende 

perrons en zo min mogelijk belemmerd is door ruimtes. Nog 

een niveau hoger bevindt zich het schakelniveau dat het 

entreeniveau koppelt met het verdeelniveau en ruimte biedt 
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aan verschillende eetgelegenheden. Het hele ondergrondse ontwerp is er op gebaseerd dat er door het hele 

station overzicht is, duidelijke zichtlijnen zijn en dat bezoekers intuftief de juiste routes zullen nemen doordat 

deze logisch door het station zijn gesitueerd en op een heldere wijze op elkaar aansluiten. 

Het concept wat ontwikkeld is voor het aansluitende bovengrondse ontwerp houdt in dat het beeld van de OV

terminal duidelijk maakt dat de infrastructuur zich opent ter plaatse van het station en daarmee een 

herkenbaar punt is in de dynamische omgeving van de Zuidas. Dit is bereikt door het ontwerp letterlijk van 

onder de grand te laten 'ontspringen' en in banen boven de terminal uit te laten steken, waarmee de 

verschillende vervoersmodaliteiten als het ware vertaald warden. 

Het ontwerp wordt gekenmerkt door 7 daksegmenten die vanuit een punt zich verbreden naar boven toe. Elk 

dagsegment bestaat uit twee stalen vakwerkbogen die bij de opleggingen bij elkaar komen en vanaf de zijkant 

gezien als een 'V' ten opzichte van elkaar staan . Hiertussen is een membraan gespannen om het vlak af te 

sluiten. Vier van de daksegmenten 'ontspringen' ondergronds vanaf het perron om die vervoersmodaliteit te 

accentueren . De verschillende bogen overlappen elkaar naar het midden toe en warden kleiner wat het idee 

versterkt dat de mensen vanuit de kopgevels naar binnen en beneden warden geleid. De openingen tussen de 

daksegmenten zijn opgevuld met glasgevels om het geheel zo transparant mogelijk te houden. 

Het bovengrondse deel van het ontwerp is samen te vatten als de membraanconstructies, de ondersteunende 

boogconstructies en de gevelconstructie. Deze delen van het ontwerp zijn binnen dit afstudeerproject 

constructief uitgewerkt. Omdat de verschillende onderdelen constructieve invloed op elkaar hebben is een 

logische volgorde aangebracht binnen de uit te voeren berekeningen. De voorgespannen membranen brengen 

hun krachten over op de bogen. Daarom zijn eerst de membranen vormgegeven, om deze krachten te bepalen. 

Die krachten zijn dan weer als actiekrachten op de boog ingevoerd samen met de reactiekrachten van de 

gevelconstructie. Er is gekozen om het grootste daksegment uit te werken en hieruit volgende krachten als 

representatief te beschouwen voor de overige segmenten. 

Het systeem bestaat uit een totaal van 7 membraanelementen, steeds gespannen tussen twee scharnierend 

opgelegde driedimensionale vakwerkbogen. De bogen overspannen maximaal 127 meter boven de 

treinperrons en minimaal 112 meter boven de fietsenstallingen. De breedte van de membranen varieert van 

minimaal 21 meter tot maximaal 31 meter. De hoogte varieert van 13 meter tot 40 meter. De stabiliteit in het 

vlak van de bogen wordt verzorgd door de boogwerking en in de andere richting door het samenspel van de 

bogen. Ter plaatse van de overlappingen zijn deze namelijk momentvast met elkaar verbonden. De eindbogen 

zijn naar buiten toe afgespannen met staalkabels om evenwicht te maken met de voorspanning in het 

membraan. 
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De vorm van het membraan is tot stand gekomen door formfinding met behulp van de 

krachtdichtheidsmethode. Door het membraan te simuleren als een fijn kabelnet met de benaderde 

eigenschappen van het membraan is bepaald welke kromming in het doek het best bestand is tegen externe 

belastingen. Het doek is gemaakt van PVC type 5 en is versterkt met 30 mm dikke staalkabels om aan de 

vervormingeis te kunnen voldoen. Het membraan is dusdanig voorgespannen dat er bij elk belastinggeval 

voldoende trek aanwezig is in het doek en het dus strak gespannen blijft. 

De voorspanning uit het membraan vormen de grootste krachten op de vakwerkbogen die contouren van de 

membraanconstructies volgen. De sterke as van het driedimensionale vakwerk, bestaande uit holle 

buisprofielen, is hierop georienteerd. De diepte van het vakwerk verjongt richting de opleggingen van de boog 

waar het overgaat in een samengestelde kolom. De opleggingen zijn met trekstangen aan elkaar verbonden om 

de spatkrachten op te vangen. Het geheel aan boogconstructies is versterkt met koppelstaven en staalkabels 

om de spanningen en verplaatsingen in de constructie te kunnen beperken. De afmetingen van de profielen is 

daardoor beperkt kunnen bl ijven tot rond de 400 mm doorsnede. 
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Persoonlijke reflectie 

Tot slot nog een persoonlijke noot om even stil te staan bij het hele afstudeerproject en op een rij te 

zetten wat er van dit gehele traject is geleerd, te beginnen bij de keuze van het afstuderen voor een 

ontwerpproject. 

Voor mijzelf was het al vrij snel duidelijk dat ik als afstudeerproject een ontwerp wilde maken in 

plaats van een onderzoek. lk houd ervan om dingen te creeren en al ontwerpend op nieuwe ideeen 

te komen en heb, vind ik zelf een creatieve inslag en een hang naar architectuur, waardoor 

ontwerpen mij meer ligt. Voor een onderzoek moet je ontzettend gestructureerd te werk gaan en erg 

geduldig zijn wat minder aan mij besteed is. Cok het feit dat je bij een onderzoek vaak erg ingezoomd 

op een klein deelaspect bezig bent en een aantal stappen terug moet nemen om de essentie van het 

onderzoek te kunnen herkennen, is voor mij een reden om voor een ontwerp te kiezen. 

Bij het zoeken naar een ontwerpopdracht zijn verschillende ideeen de revue gepasseerd. Al snel gaf 

mijn fascinatie voor treinstations de doorslag om een station te ontwerpen. lk verwonder me er 

dikwijls over hoe alles gestroomlijnd loopt binnen het station en erger mij wanneer dit niet het geval 

is. Dat ik als locatie de Zuidas heb gekozen heb ik geweten. Van tevoren heb ik de grootte en omvang 

van een locatie als deze onderschat. 

Het lastigst was misschien wel het feit dat ik te maken had met een fictieve omgeving. Het grootste 

deel van de Zuidas moet immers nog gebouwd worden, waardoor ik geen enkele referentie had om 

mijn ontwerp aan te relateren. Schetsen en kavellijnen uit voorstudies moesten houvast bieden om 

mijn gebouw op af te stemmen. Daarbij komt ook dat de prognose voor het Station Zuid is dat het 

het s• station van Nederland moet worden in grootte. lk zag het zelf als enorme uitdaging om een 

CV-terminal met internationale allure te ontwerpen, maar met de nieuwe regelgeving omtrent HSL

stations komt er zoveel meer bij kijken dat ik de omvang wellicht wat onderschat heb. 

lk had te maken bij het ontwerpen met een groot programma van eisen en een ondergronds station 

wat een traditioneel ontwerp erg lastig maakt. Niet alleen het ontwerp zelf, maar ook de manier van 

ontwerpen was in deze moeilijk. Daarom is het proces ook opgesplitst in een bovengronds en 

ondergronds ontwerp. lk wilde eerst alle logistieke verbindingen en alle ruimtes georienteerd 

hebben onder het maaiveld alvorens ik me zorgen ging maken over het exterieur van het station, 

terwijl normaal gesproken er veel meer synthese is tussen sch ii en inhoud. Jk wil niet zeggen dat deze 

er nu helemaal niet is, maar het bovengronds ontwerp had niet meer geheel de vrijheid van vorm 

doordat een aantal zaken nu eenmaal vastlagen. 

Wat me heeft verwonderd gedurende dit afstudeerproject is de vele gedaantes die het ontwerp 

heeft gehad. lndien je het ontwerp van het tussencolloquium naast die van het eindcolloquium legt is 

er een wereld van verschil. Toch is het concept van het ontwerp altijd overeind gebleven. Het 

uiteindelijke ontwerp is een samenspel geweest van architectonische uitgangspunten en 

constructieve beweegredenen. lk ben zeer verheugd dat beide aspecten samen voor het definitieve 

bee Id van de CV-terminal hebben gezorgd, iets waar ik me in de toekomst ook voor wil inzetten . 
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Het feit dat het project zo een grote omvang had bracht natuurlijk met zich mee dat er keuzes 

gemaakt moesten worden betreffende de uit te werken delen van de OV-terminal. In aanloop van dit 

project was ik erg gefascineerd door membraanconstructies en nieuwsgierig hoe een dergelijke 

constructie uitgewerkt diende te worden. lk wilde deze afstudeeropdracht daarom ook graag 

daarmee combineren. Het sprak daarom voor zich dat dat een van de uit te werken onderdelen zou 

zijn. En met die keuze lag ook de keuze voor de hand voor het uitwerken van de staalconstructie die 

de ondersteunende constructie is voor de membranen. 

Achteraf vind ik het jammer dat ik voor het dimensioneren van het membraan uiteindelijk redelijk 

wat staalkabels nodig heb gehad om alle krachten op te kunnen vangen. Hiermee haal je het 

constructieve element, wat ik zo krachtig vind aan dit materiaal, grotendeels weg. Dit komt natuurlijk 

ook doordat de overspanningen die gemaakt moeten worden door het membraan relatief erg groot 

zijn . Wellicht heb ik me teveel vastgehouden aan de ontworpen vorm van de daksegmenten en heb 

ik het ontwerp niet laten leiden door de reikwijdte en capaciteiten van het membraan zelf. Het 

ontbreken van ervaring op dit gebied speelt hierbij uiteraard een rol en het gebrek aan feeling met 

het materiaal. Al met al vond ik het zeer interessant om eens een ontwerp te maken met een voor 

mij nieuw materiaal. De gebruikte staalkabels zijn relatief groot, maar dit komt voornamelijk door de 

door mijzelf gestelde eis aan de doorbuiging. lk heb van tevoren een eis gesteld dat de doorbuiging 

niet groter mag zijn dan 350 mm en me daar misschien teveel aan vast gehouden. lndien die eis 

versoepeld zou worden was er veel minder staalkabel nodig geweest. 

De staalconstructie bleek een complex geheel. In het begin dacht ik dat ik door een daksegment uit 

te werken de andere segmenten daarmee in hoofdmaat al had vastgelegd. De verschillende 

elementen bleken echter veel invloed op elkaar uit te oefenen waardoor de berekeningen steeds 

complexer werden. Het werd daarom achteraf moeilijk om goed overzicht te houden over de gehele 

constructie. De omvang maakte het daarbij lastig om adequate aanpassingen te maken en in een laat 

stadium nog te veranderen van geometrie. Door te spelen met de wanddiktes binnen de constructie 

heb ik toch nog veel kunnen spelen met de krachtsverdeling. 

lk weet nog goed dat ik in het begin van dit project een planning maakte voor het hele afstuderen. 

Misschien niet eens na'ief, maar de complexiteit van het ontwerp, de strubbelingen met enerzijds de 

membraanconstructie en anderzijds de staalconstructie hebben gezorgd dat het project flink is 

uitgelopen. De grootste reden is misschien wel dat ik me interesseer voor teveel aspecten en die wil 

uitzoeken en ook de voorstudie wellicht te groot en breed heb aangepakt, in plaats van doelgerichter 

bezig te zijn. 

Al met al denk ik dat er ondanks de bovenstaande kritische blik toch een zeer degelijk ontwerp tot 

stand is gekomen dat de doelstellingen van een hoogwaardig HSL-station met internationale allure, 

met daarbij de inzet van membraanconstructies, zeker heeft gehaald. 

Thijs van Schenk Brill 
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lntroductie 

Probleemstelling 

Al in 1917 werd door Berlage in zijn uitbreidingsplan voor Amsterdam een groot station ontworpen op de 
plaats van het huidige station Amsterdam Zuid als tegenhanger van het Centraal Station. 1151 Dat deze locatie 
een strategisch punt in de stad zou worden had Berlage goed ingezien. Het bevindt zich te midden van 
belangrijke centra als het WTC en het hoofdkantoor van de ABN AMRO. Het is tevens het laatste station voor 
de internationale luchthaven Schiphol. 

Ondanks dat deze plaats een knooppunt vormt 
voor allerlei verschillende openbaar vervoer 
stromen, is er van deze ambities weinig terecht 
gekomen. De aanblik van het huidige station laat 
weinig aan de verbeelding over. Het station uit 
1978 waar trein, metro en tram stoppen is 
ingeklemd tussen de rijstroken van de AlO. Dit 
lijkt een goede basis voor een in het oog 
springend station, maar het huidige ontwerp 
heeft geen identiteit en is onherkenbaar. 

Er zijn echter ambitieuze plannen met de Zuidas, 
en in de toekomst dient er een internationaal 
station te komen waar ook de HSL moet gaan 
stoppen. In het masterplan wordt voorgesteld om 
alle verkeerstromingen onder de grond . te 
brengen om zo meer ruimte te bieden aan 
kantoren en woningbouw. Hierdoor ligt er een 
grote opgave om een station in dit plan te 
integreren voor alle soorten openbaar vervoer, 
met een duidelijke functionele routing en met een 

Afb. a: Huidig station Amsterdam Zuid 

'HSL-waardig' internationaal karakter. Afb. b: Masterplan Zuidas van Amsterdam 

Doelstelling 

Gezien de probleemstelling van het onderwerp, is de uitdaging om een ontwerp te maken voor een nieuwe 
ondergrondse OV-terminal voor de huidige locatie Amsterdam Zuid, wat tegemoet dient te komen aan de eisen 
van een internationaal verkeersknooppunt. Het ontwerp dient een visitekaartje te worden voor de Zuidas 
waarbinnen de OV-terminal gelegen is. De uitdaging daarnaast is om een constructie te verzinnen die past bij 
het dynamische beeld van een treinstation, en die het ontwerp visueel kan versterken. 
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Leeswijzer 

De voorstudie van het afstuderen is opgedeeld in 4 delen. Het eerste deel moet de opdracht in een duidelijke 
context plaatsen, en bevat voornamelijk algemene informatie over de toekomstige plannen met de Zuidas van 
Amsterdam . Oaarbij wordt ingezoomd op de locatie en de verschillende verkeersmodaliteiten . Dit deel 
resulteert uiteindelijk in een heldere omkadering van het project. 

Het tweede deel is vooral gericht op treinstations in algemene zin. Eerst zal beknopt worden gekeken naar de 
geschiedenis en de functionaliteit van stations. Verder worden er referentieprojecten en zelf bezochte 
treinstations behandeld om een beter begrip te krijgen van stations. 

Het laatste deel is een zoektocht naar een geschikte constructievormgeving. Er zal een visie ten aanzien van de 
constructie warden gemaakt, en er zullen verschillende constructiemogelijkheden aan worden getoetst om op 
die manier een best mogelijke constructietype te vinden dat past bij de OV-terminal. 

Het afsluitende deel is een implementatie van de 3 voorafgaande delen, en behelst het programma voor de 
OV-terminal dat verder als basis moet dienen voor de ontwerpstudies. 

Elk hoofdstuk wordt samengevat of bevat een conclusie in een geel kader. Aan het eind van elk deel wordt er 
nog eens een hele samenvatting of een overzicht gegeven in een blauw kader. 
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deell 

Context 
Algemene informatie over de Zuidas en het plangebied van de OV-terminal 

1. De Zuidas van Amsterdam 

2. Het plangebied van de OV-terminal 

3. Verkeersmodaliteiten 

4. Omkadering opdracht 
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1. De Zuidas van Amsterdam 

1.1 lntroductie 

Aan de zuidkant van Amsterdam ligt een gebied dat nog maar ten dele is ontwikkeld, maar vanwege de ideale 
ligging geschikt is om uit te groeien tot de meest prestigieuze (top)locatie van Nederland. De uitstekende 
bereikbaarheid, de kwalitatief hoogwaardige omgeving en de economische aantrekkingskracht van Amsterdam 
vormen de grondslagen voor het ontwikkelingspotentieel van dit gebied dat bekend staat als de Zuidas. Dankzij 
de infrastructuur, de nabijheid van luchthaven Schiphol, het station Amsterdam Zuid en de ringweg AlO is de 
Zuidas uiterst aantrekkelijk voor economische ontwikkelingen, niet alleen nationaal maar ook internationaal. 
Daarnaast geldt de Zuidas, gelegen tussen de geliefde woonbuurten Zuid en Buitenveldert en de groene 
scheggen Amstel en Schinkel, ook als een gebied waar een goed woonmilieu kan ontstaan.111 
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Afb. 1.1: Amsterdam met in het kader de Zuidas (bron: Google Maps) 

Op dit moment zijn de hoofdkantoren van ABN-Amro en ING al gevestigd in dit gebied, en is het 
(gerenoveerde) World Trade Centre van afstand al een baken voor de Zu idas. Nieuwe kantoren volgen elkaar in 
snel tempo op. Zo wordt er op dit moment de laatste hand gelegd aan het complex Mahler 4, een cluster van 
woon- en werkgebouwen midden in het hart van de Zuidas, zie ook de visie Zuidas verderop. 

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met een hiervoor speciaal aangesteld projectbureau een visie 
voor dit gebied gemaakt, waarin uiteen wordt gezet hoe dit gebied de gewenste prestigieuze toplocatie dient 
te worden. De ambities voor de Zuidas kunnen worden samengevat als de ontwikkeling van een 
(inter)nationale toplocatie voor wonen, werken en voorzieningen met de volgende kenmerken: 111 

• Uitstekende bereikbaarheid 
• Functiemenging 

Hoge dichtheden 
• Hoge kwaliteit van de open bare ruimte 

Duurzaamheid en flexibiliteit 
• Sociale veiligheid en goed beheer 

De Zuidas wordt een nieuw stadscentrum met een mix aan gebruikergroepen en een aantrekkelijke openbare 
ruimte, dat complementair is aan de Amsterdamse binnenstad. De Zuidas ambieert uit te groeien tot een 
toplocatie die sterk concurrerend is in de Europese verhoudingen. 

De daadwerkelijke invulling van deze visie hangt sterk af van de wijze waarop de infrastructuur 
gei'mplementeerd wordt binnen het plangebied. Op dit moment bestaat deze uit een bundel van de AlO 
(snelweg), treinen, metro en tram. Er zijn hiervoor een paar alternatieven gecreeerd. 
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1.2 De verschillende alternatieven 

De verschillende alternatieven die beschikbaar zijn om de huidige verkeersader te ontsluiten zijn gebaseerd op 
drie principes. Dit zijn achtereenvolgens: 

• Qfil.principe 
• Dokprincipe 

Dekprincipe 

De drie principes worden ge'illustreerd in afbeelding 1.2. 

Afb. 1.2: 3 principes: dok, dijk of dek {bran: www.classic.archined.nl) 

De gemeente heeft twee van deze varianten verder uitgewerkt, het dijk- en het dokmodel. Om meer ruimte te 
kunnen bieden aan wonen en werken in de Zuidas, streeft de gemeente Amsterdam er naar om de 
hoofdinfrastructuur voor 1,2 km ondergronds te brengen, dus volgens het principe van het dokmodel. Op deze 
manier komt er ruimte beschikbaar van 2.250.000 m2 voor het stedenbouwkundige programma, in 
tegenstelling tot 1.360.000 m2 indien er voor het dijkalternatief wordt gekozen. 121 Door het dokmodel is er dus 
extra plaats voor circa 1 miljoen m2 aan kantoorruimte en 9000 woningen. 

Afb. 1.3: Dijka/ternatie/ 131 Afb. 1.4: Dokalternatie/ 131 

Aan afbeeldingen 1.3 en 1.4 is het verschil in intensiteit goed af te lezen. Het dokalternatief brengt nog een 
aantal voordelen met zich mee: 
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De infrastructuur vormt geen barriere meer en de wijken Zuid en Buitenveldert warden met elkaar 
verbonden. 

• Door het beschikbaar komen van grand kan er een nieuw stedelij k centrum gecreeerd warden. 
• De geluid- en stankoverlast warden in sterke mate gereduceerd. Dit verbetert de kwaliteit van 

werken, wonen en recreeren in het gebied en er kunnen meer woningen warden gerealiseerd. 

De exacte invulling voor de infrastructuur wordt later behandeld in het hoofdstuk verkeersmodaliteiten. 

Dit afstudeerproject is gebaseerd op het dokmodel, waarbij de infrastructuur onder de grand komt te liggen. 
Reden hiervoor is dat gemeente en Rijk al verschillende malen hun voorkeur voor dit alternatief hebben 
uitgespraken, en de financiele steun voor dit plan zo goed als rand is. Daarbij zijn verder alle visies geent op dit 
model. 

1.3 Visie Zuidas 

De ambities voor de Zuidas en de wijze van implementatie van de infrast ructuur in het gebied zijn behandeld. 
Maar wat betekent dit nu voor de concrete invulling van de locatie. Zoals bij de intraductie al is gezegd, zijn er 
op dit moment al tal van prajecten in ontwikkeling of al gerealiseerd. Afbeelding 1.5 laat de projecten zien die 
op dit moment gerealiseerd zijn of warden bij de huidige infrastructuur. 

Afb. 1.5: Projecten in de Zuidas januari 2004 fl} 

Er zullen een aantal feiten van de belangrijke projecten warden weergegeven (bran: www.zuidas.nl) . 
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Mah/er4 
Mahler4 wordt een zeer stedelijk gebied met voornamelijk kantoren 
voor het topsegment. Naast kantoren komen er 193 appartementen. 
De bouw begon in het najaar van 2002. Naar verwachting is het 
in 2008 klaar. De gebouwen Ito, SOM ,Vinoly en Graves zijn al 
opgeleverd. Daar hebben naast zakelijke dienstverleners o.a . ook het 

expositiecentrum Expo XXI, een brasserie en fitnessclub hun intrek 
genomen. Voor Nederlandse begrippen is de bebouwing dicht, te 
vergelijken met bijvoorbeeld de Potzdammerplatz in Berlijn. 

Wonen 
Kantoren 
Voorzieningen 

Opdrachtgever 

Vivaldi 

194 woningen, 41.900 m2 

166.500 m2 

26.563 m2 waaronder een parkeergarage voor 
maximaal 1912 plaatsen 

VOF Mahler4 en gemeente Amsterdam 

Vivaldi ligt ten zuiden van de ring AlO tussen de Europaboulevard, de 
Boelelaan en de Beethovenstraat. Vivaldi wordt een stedelijk gebied 
tussen het Amstelpark, het Beatrixpark, met een nieuw aan te leggen 
park met parkgebouw. De komst van woningen en nieuwe 
voorzieningen maakt het een aantrekkelijk deel van Zuidas in het 
groen. Langs de AlO komen kantoren tot maximaal 87 meter en langs 
het park gebouwen van maximaal 85 meter. In de torens wordt 
gewoond en gewerkt en ook dagelijkse voorzieningen zoals een 
copyshop en stomerij zijn er te vinden. De gebouwen staan zodanig 
van elkaar dat ze voldoende zonlicht krijgen. Ondanks de dichtheid van 
de bebouwing is er zo toch een gevoel van ruimte, licht en uitzicht. 

Wonen 
Kantoren 

Voorzleningen 

Gershwin 

700 woningen (88.000 m2
) 

265.550 m2, waarvan 30.000 m2 hoofdkantoor 
Ernst & Young 
minimaal 38.000 m2 (commercieel en niet
commercieel) 

Gershwin ligt aan de zuidzijde van Zuidas. De grenzen van het gebied 
zijn de De Boelelaan, de Buitenveldertselaan, de Gustav Mahlerlaan en 
de Beethovenstraat. In Gershwin ligt het accent op wonen. Dit sluit aan 
bij de wens van de gemeenteraad van Amsterdam voor een verhouding 
van 50-50 tussen wonen en werken in Zuidas. Daarnaast kun je uitgaan 
in tal van restaurants, een musicaltheater en musea. Het is in de buurt 
van het Amstelpark, het Amsterdamse Bos en het Nieuwe Meer. Zuidas 
biedt ook ruimte voor sport en ontspanning. Zoals de voetbalvelden van 
AFC op het parkgebouw. Binnen dit gebied komt ook 'Amsterdam 
Symphony'. Dit zijn drie samenhangende gebouwen met ieder een eigen 
identiteit: een vijfsterrenhotel, luxe appartementen en kantoren . Ook 
zit er een kunst en cultuur cluster in het program ma. 

Programma Gerhwin: 
Wonen minimaal 136.000 m2

; minimaal 1.090 
woningen 

Kantoren maximaal 10.000 m2 

Voorzieningen minimaal 12.900 m2
, commercieel en niet-

commercieel 
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Programma Amsterdam Symphony: 
Wonen 15.000 m

2
; minimaal 100 woningen 

Kantoren maximaal 35.000 m
2 

Voorzieningen minimaal 12.600 m
2 

hotel, 3.000 m2 museum, 

4.000 m
2 

overig 

TU e 

Dit zijn uiteraard maar enkele van de vele projecten binnen de Zuidas. Afbeelding 1.9 en 1.10 geven een goed 
beeld van de omvang van de ontwikkelingen in de Zuidas, en de grate stedenbouwkundige gevolgen. 

Afb. 1.9: Visie Zuidas 141 

Afb. 1.10:/mpressie Zuidas 111 
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1.4 Stedelijke omgeving 

Ten aanzien van de stedenbouwkundige uitwerking zijn er binnen de v1s1e van de Zuidas een aantal 
uitgangspunten geformuleerd . Centraal staat de wijze waarop de functiemenging ruimtelijk tot stand komen. 

Rasterstructuur 
Het stedenbouwkundige wensbeeld voor de Zuidas bestaat uit een grondpatroon dat fijnmazig en compact is . 
De basis van het grondpatroon heeft de vorm van een rasterstructuur. Binnen deze structuur zijn het 
stratenpatroon en de openbare ruimte vastgelegd maar kunnen de kavels flexibel ingevuld worden met de 
functies wonen, werken en voorzieningen. Sociale, economische, culturele en maatschappelijke veranderingen 
kunnen zo binnen de verschillende kavels worden opgevangen. Het patroon van de openbare ruimte is hierbij 
het duurzame framewerk waaraan de kavels gekoppeld zijn . 

Gebouwen en gebouwhoogte 
De ongekend hoge bebouwingsdichtheid in de Zuidas zal resulteren in een voor Nederland unieke bebouwing. 
Er is ruimte voor allerlei soorten gebouwen, met een verschil in gebouwgrootte, maar ook verschil in 
bijvoorbeeld de omvang van de binnenhoven . De typerende bebouwing heeft een laagsgewijze opbouw 
bestaande uit op elkaar gestapelde bouwvolumes. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
torenbebouwing en basisbebouwing, zie afbeelding 1.11. 

Torenzone {30 -105 meter) 

Middenzone (10- 30 meter) 

Plintzone (0-10 meter) 

Afb. 1.11: Basisbebouwing Torenbebouwing 111 

De basisbebouwing is maximaal 30 meter hoog en bestaat uit een plint en een middenzone. De 
torenbebouwing kenmerkt zich door een topzone boven op de middenzone en plintzone. Alles wat boven de 
dertig meter uitkomt, wordt dus beschouwd als torenbebouwing. 

De plintzone is vooral geschikt voor commerciele voorzieningen en kan al dan niet in meerdere lagen worden 
uitgevoerd. De plint is vooral van belang in verband met de levendigheid en sociale veiligheid in het gebied. In 
de middenzone zijn verschillende bestemmingen mogelijk, terwijl de topzone van de torens voornamelijk 
geschikt is voor kantoren en woningen. 

De hoogte van de torens zal ondermeer afhankelijk zijn van de dichtheid en locatie. De torenbebouwing is 
gesitueerd volgens het dambordpatroon (zie afbeelding 1.12). Op deze wijze heeft elke toren goed uitzicht en 
vangt voldoende zonlicht. Dit is vooral belangrijk voor de woonfunctie. De kaart met de torenposities is alleen 
indicatief, en pas in de uitwerking zal de omvang en de juiste positie ervan worden vastgesteld. De hoogte van 
de torens is wisselend . In de centrumzone zijn de torens het hoogst en in de meer naar de randen toe gelegen 
gebieden het laagst omdat rekening gehouden is met de aangrenzende bestaande bebouwing. 111 
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Afb. 1.12:Torenposities in de Zuidas 111 

1.5 Composer 

' 
' 

.. - - -
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De Zuidas is op te delen in een soort balkenschema, waarbij elke balk zijn eigen 'dichtheid' heeft, zie afbeelding 
1.13. Elke balk of zone heeft een naam die aangeeft welke functie het hoofdaccent heeft. Zo zijn de Woon- en 
Werkzone te onderscheiden, die zowel aan de noord- als zuidzijde te vinden zijn en de Centrumzone die in het 
midden op de infrastructuur is gesitueerd met de meeste functiemenging. Binnen en tussen de balken is het 
mogelijk met functies te schuiven. Over de gehele Zuidas liggen er accenten waar de woonfunct ie voor de hand 
liggend is en accenten waar de werkfunctie meer vanzelfsprekend is. Bij de Beethovenstraat die dwars door 
deze balken loopt, is de wens om die als grote winkelpassage in te vullen, met weinig gemotoriseerd verkeer. 

Afb. l.13:8alkenschema: mengverhouding en dichtheid 111 
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Het plangebied van de av-terminal ligt in de Centrumzone, 'Composer' genaamd. In dit gebied zal de nadruk 
liggen op (commerciele) voorzieningen, omdat hier de grootste concentratie mensen te verwachten is. 

Met het balkenschema is het mogelijk om de stapsgewijze realisatie van het programma op ieder moment te 
kunnen relateren aan het totaalprogramma. Per balk en voor de Zuidas als geheel kan worden bekeken welke 
ruimte er is om met het programma te schuiven en welke gevolgen dit heeft voor het totale basisprogramma 
(verhouding wonen - werken). 111 

De verdeling van functies wonen, werken en voorzieningen voor het deelgebied Composer is als volgt: 

Won en 51% 
Werken 38% 
Voorzieningen 11% 

Afb. 1.14: De toekomstvisie voor het dee/gebied Composer 

1.6 Samenvatting 

De Zuidas van Amsterdam moet uitgroeien tot een internationale toplocatie voor wonen en werken . 
Sleutel van dit megaproject is dat de infrastructuurbundel in de centrumzone Composer voor 1,2 km 
ondergronds komt te liggen volgens het dokmodel, zodat er ruimte vrij komt voor 2.250.000 m2 aan 
stedelijk programma. De av-terminal zal middenin deze centrumzone komen te liggen . In het volgende 
hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. 
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2. Het pla11gebied van de OV-terminal 

In dit hoofdstuk zal er meer worden ingezoomd op de exacte locatie van het nieuwe stat ion, en hoe de 
terminal komt te liggen in de stedelijke omgeving. Naast de ontwikkeling van de Zuidas vanuit de visie van de 
gemeente, is er nog een belangrijk aspect wat dit gebied tot een interessante locatie maakt. 

2.1 Nieuwe Sleute/project 

Met de komst van de hogesnelheidslijn (HSL) in Nederland, heeft het Rijk een zestal stations en hun omgeving 
aangewezen voor aanpassingen om tegemoet te komen aan de groei van het aantal reizigers. Deze projecten 
worden de 'Nieuwe Sleutelprojecten' (NSP) genoemd. Het gaat om de volgende locaties: 151 

• Amsterdam (Zuid) 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Arnhem 

• Breda 

Met deze sleutelprojecten moet Nederland 
klaargemaakt worden voor een snelle 
verbinding met Duitsland (HSL-Oost), en met 
Frankrijk (HSL-Zuid) en de rest van Europa, zie 
afbeelding 2.1. De projecten versterken de 
internationale concurrentiepositie van 
Nederland als geheel en ondersteunen de 
vorming van stedelijke netwerken. Door actief 
bij de projecten betrokken te zijn, wil het Rijk: 161 

Afb. 2.1: HSL-netwerk in Europa (bran: www.nshispeed.nf) 

Een krachtige impuls geven aan de (inter)nationale concurrentiepositie en de economische positie van 
de stedelijke regio's versterken. 
Een hoogwaardige bereikbaarheid realiseren en toplocaties voor wonen, werken en voorzieningen 
realiseren . 
De kwaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid van steden versterken. 

De visie van Amsterdam en het Nieuwe Sleutelproject maken het huidige station Amsterdam Zuid tot een 
bijzonder interessante locatie. Het wordt een belangrijke generator voor de ontwikkeling van de Zuidas. HSL 
(shuttles en internationaal), trein, metro, tram, bussen, taxi's en fietsers komen er samen. Daarnaast zal de 
Noord/Zuid Lijn volgens plan na 2011 op het station aanlanden, en op termijn mogelijk worden doorgetrokken 
naar Schiphol. Gemeten in grootte ontwikkelt Station Amsterdam Zuid zich door deze infrastructurele 
projecten tot het tweede station van Amsterdam en het vijfde van Nederland. 

2.2 Consequenties voor de OV-terminal 

Het ondergronds brengen van de infrastructuur, de komst van de HSL en het internationale vestigingsklimaat, 
hebben uiteraard als consequentie dater een geheel nieuw station zal moeten komen in de Amsterdam Zuidas. 
In plaats van het huidige station wordt een nieuwe Openbaar Vervoer Terminal gebouwd, waarop alle 
vervoersmodaliteiten direct zijn aangesloten. Het station wordt een van de belangrijkste toekomstige 
overstappunten in de regio. Bovendien zal het nieuwe station vanwege zijn uitstraling en faciliteiten geschikt 
worden voor internationaal treinverkeer en internationale reizigers. [II 
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Al deze aspecten maken de OV-terminal tot een 'megaproject'. Het is daarom zaak het geheel goed af te 
bakenen om het in een duidelijke context te kunnen plaatsen. 

Ten aanzien van de OV-terminal zal het volgende warden aangehouden: 

• Voor de treinen (zware rails) komen er 6 perronsporen. 
• Er komen 4 sporen voor de metro (lichte rails), per 2 gestapeld. 
• Met de komst van de Noord/Zuid Lijn op het station, zal de huidige tramlijn 5 vervallen. De tram zal 

dan ook niet ge'integreerd warden binnen de terminal. 
• Op dit moment wordt er nog naar een locatie gezocht voor het busstation. In de afstudeeropdracht zal 

deze in ieder geval niet warden meegenomen binnen het ontwerp van de OV-terminal. 

Een en ander wordt verhelderd in afbeelding 2.2: 

Afb. 2.2: Doorsnede over de Zuidas van Amsterdam (bran: www.humanweb.nl} 

2.3 Stedenbouwkundige plaatsing 

Nu is het tijd om wat meer naar de situatie van de OV-terminal te kijken. In het vorige hoofdstuk is laten zien 
hoe de Zuidas valt op te delen in verschillende balken, met als middelste balk de centrumzone Composer, 
welke zich boven de infrastructuurbundel bevindt. Het mag voor zich spreken dat hier dan ook de OV-terminal 
komt te liggen. Op het moment van schrijven van dit rapport warden er verschillende studies gedaan naar een 
mogelijke locatie van het station. De mogelijkheden voor plaatsing liggen ongeveer tussen de Parnassusweg en 
de Beethovenstraat, zie ook het gekleurde gebied in de volgende afbeelding. 
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Afb. 2.3: Het stationsgebied in het blauw 

Om niet eindeloos te hoeven zoeken naar de optimale locatie voor de OV-terminal is voor dit afstudeerproject 
zelf een plaats gekozen, en onderbouwd met argumenten voor deze plaats. lndien het blauw gearceerde 
gebied wat wordt uitvergroot, kan de plaats voor de OV-terminal duidelijker worden aangegeven. Voor de 
daadwerkelijke invulling van het ontwerp zal dus worden afgeweken van de masterplannen, door de geplande 
hoogbouw hier weg te denken. 

.s 

I 

Afb. 2.4: Plaats van de OV-termina/ in de stede/ijke omgeving 
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De situering van de terminal wordt als volgt verantwoord: 

Op deze plaats ligt de CV-terminal in een verbindingslijn van noord naar zuid (de 'Minerva-As'), 
waardoor het station beter in het zicht is, en minder verscholen en verloren gaat tussen de hoge 
bebouwingen. Op deze wijze ontstaat er een gebied van grofweg 150 meter bij 150 meter (22500 m\ 
wat ruim voldoende moet zijn voor de ruimtelijke invulling van het ontwerp. 

• Ten aanzien van de verschillende bewegingen in en uit het station die zullen plaatsvinden, is dit een 
logische plaats. Afbeeldingen 2.5 en 2.6 kunnen dit gegeven beter illustreren. Te zien is dat de 
hoofdbewegingen voornamelijk naar het zuiden zijn gericht. Hier kan later met de toegang tot de 
terminal rekening gehouden worden. 

Afb. 2.5: av-terminal te westen van de Minerva-As/71 Afb. 2.6: OV-temrinal ten oosten van de Minerva-As 171 

De stedelijke omgeving kan worden aangepast op het ontwerp, omdat hier nog niets over vastgelegd 
is. Op deze manier kunnen er meer zichtlijnen richting de CV-terminal gecreeerd worden, en kan het 
station beter tot zijn recht komen. 

2.4 Samenvatting 

Een tweede punt wat de CV-terminal binnen de Zuidas tot een interessant onderwerp maakt, is de komst 
van de HSL, waardoor het station geschikt gemaakt dient te worden voor de internationale reiziger. Voor 
de invulling van de terminal wordt aangehouden dat deze 6 perronsporen voor de trein en 4 voor de 
metro bevat. De tram en het busstation worden buiten terminal geplaatst. De locatie van de CV-terminal 
zal komen midden op de Minerva-As, in het midden tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat. De 
eventueel geplande bebouwing op deze locatie zal worden weggedacht zodat er een gebied van 150 x 150 
m2 ontstaat. Deze plaats is geschikt vanwege de centrale ligging ten aanzien van de verschillende 
hoofdbewegingen, en de goede noord-zuid orientatie. 

Nu de locatie van de CV-terminal is bepaald, is het interessant om te kijken naar alle verschillende 
verkeersstromen die van toepassing zijn op het station . 
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3. Verkeersmodaliteiten 

3.1 ln/eiding 

Treinstations zijn bijzonder interessante locaties als het gaat om verschillende verkeersstromen. Trein, bus en 
taxi komen op de meeste stations samen. Op het huidige station Amsterdam Zuid gaat dit nog een stap verder. 
Alie vervoersmodaliteiten zijn hier vertegenwoordigd. Nu is het station al een van de belangrijkste 
overstappunten van Amsterdam. 

Afb. 3.1: Huidig station Amsterdam Zuid: integratie van trein, tram en metro 181 

Met de voorgenomen ontwikkelingen van de Zuidas zal deze functie alleen maar groter worden. lndien het 
verschillend openbaar vervoer wordt samengenomen, moet de nieuwe ondergrondse CV-terminal in 2020 
rond de 200.000 reizigers per dag gaan verwerken. Dit is te vergelijken met het aantal reizigers van Amsterdam 
Centraal in 2003. 111 Dat het aantal reizigers op dit station enorm toeneemt, blijkt wel uit het feit dat dit aantal 
in de prognose voor 2006 gemaakt in 2001 met 50% is overschreden. 

Zoals ook al in het vorige hoofdstuk is verteld, is er door het ondergronds brengen van de terminal en het 
aanlanden van de Noord/Zuid Lijn geen ruimte meer voor de huidige tramverbinding binnen het station. Op dit 
moment wordt gezocht naar een geschikte eindhalte voor de tramlijn 5. 

3.2 Treinen 

Huidige situatie 
Station Amsterdam Zuid kent op dit moment 4 perronsporen met een aantal belangrijke verbindingen. 181 

Er is een internationale verbinding die Amsterdam Zuid aandoet. Deze gaat van Schiphol naar Berlijn. Verder 
kent het station een zestal verschillende treinverbindingen, met als voornaamste eindbestemrningen Schiphol 
en Leiden, Utrecht, Eindhoven, Lelystad, Amersfoort, Groningen en Leeuwarden. Voor de exacte 
treinverbindingen wordt verwezen naar de bijlage van verkeersmodaliteiten. 

Er rijden gemiddeld 9 treinen per uur naar het oosten (Utrecht/ Eindhoven/ Amersfoort/ Groningen/ 
Leeuwarden/ Enschede) en ongeveer 8 treinen per uur naar het westen (Schiphol/ Leiden). De internationale 
trein naar Duitsland rijdt nu 3 keer per dag. 
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Afb. 3.2: De verschillende treinrichtingen van Amsterdam Zuid (bran: www.ns.nf) 

Visie 2020 
Door de komst van de HSL en ICE op de Zuidas zal het treinverkeer in 2020 fors zijn toegenomen. Om tegemoet 
te komen aan die ontwikkeling zullen er op Amsterdam Zuid tenminste 6 perronsporen moeten komen. 
'Voorzichtige' studies voorspellen een gewenste treinfrequentie van 12 treinen in elke richting. Dit zou 
inhouden dater ongeveer 53.000 treinreizigers per dag zullen zijn. 

ProRail zegt dat er meer scenario's mogelijk zijn indien er gebruik gemaakt wordt van een groter netwerk. De 
frequentie zou dan kunnen toenemen tot 34 treinen per richting. Dit zou 71.000 treinreizigers per dag 
betekenen. lnternationaal komen er dan 4 HSL shuttles, 2 Thalys treinen en 1 ICE trein per uur in elke richting. 
[7] 

3.3 Metro 

Huidige situatie 
Op dit moment zijn er twee metrolijnen die station Amsterdam Zuid aandoen verdeeld over 3 perronsporen. 
Dit zijn: 181 

• Lijn 50: lsolatorweg - Station Sloterdijk - Station Zuid - Station Duivendrecht - Gein 
• Lijn 51: Centraal Station - Station Zuid - Amstelveen Westwijk 
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Afb. 3.3: Metranetwerk in Amsterdam (bran: www.gvb.nf) 

In de huidige situatie gaan er 8 metro's per uur elke kant op. Op dit moment zijn er drie perronsporen. 
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Visie 2020 
Aangezien de Noord/Zuid Lijn een belangrijke verbinding wordt, is het aantal reizigers dat gebruik zal maken 
van deze lijn groot. Om deze grote aantallen te kunnen vervoeren, zal niet alleen de frequentie hoog zijn maar 
ook de capaciteit per metro, dus lange metro's. 111 De capaciteit zal ongeveer 900 passagiers zijn, met metro's 
van 90 tot 120 meter lang. 

In het toekomstige station zullen er 4 perronsporen komen voor de metro. Twee hiervan buigen aan de 
westkant af naar het zuiden (Amstelveen) en twee gaan in westelijke richting (Sloterdijk) . 111 De metrolijnen 50 
en 51 zullen uitgebreid worden van 8 naar 16 metro's per uur in elke richting. Voor de Noord/Zuid Lijn wordt 
een schatting gemaakt van 16 tot 20 metro's per uur per richting. 171 Bij elkaar houdt dit in dat er ongeveer 
90.000 reizigers gebruik zullen maken van de metro, het grootste aandeel binnen het openbaar vervoer. 

Op dit moment worden er nog studies gedaan of er een metroverbinding door zal worden getrokken richting 
Schiphol. 

3.4 Tram 

Huidige situatie 
Op dit moment rijden er trams met een capaciteit van 150 passagiers met een frequentie van 6 tot 8 keer per 
uur in elke richting van het station Amsterdam Zuid . Er zijn hiervoor twee perronsporen. Lijn 5 is de enige 
verbinding die het station kent voor de tram. Deze lijn loopt van het Centraal Station tot aan Amstelveen 
Binnenhof, zie onderstaande afbeelding . 

Afb. 3.4: 

. · 
" 

Tramlijn 5 in het rood gearceerd (bron www.gvb.nl) 
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Visie 2020 
De tram is de enige rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid . Door de komst 
van de Noord/Zuid Lijn is er in de toekomst een veel snellere verbinding. Zoals in de inleiding al is verteld zal 
daarmee de huidige tramlijn overbodig worden, en ruimtelijk niet meer in te passen. 

3.5 Bus 

Huidige situatie 
Het knooppuntenbeleid van de gemeente is er op gericht dat bussen vanuit de regio aan de rand van de stad 
aantakken op het stedelijk openbaar vervoer. Steeds meer bussen zullen aan de rand van de stad op de 
belangrijke openbaar vervoerknooppunten hun eindhalte krijgen. Station Zuid/WTC is een van de belangrijkste 
overstappunten . Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken is doorstroming belangrijk. 111 

Afb. 3.5: Buslijnen nabij station Amsterdam Zuid in b/auw en graen (bran: www.gvb.nl) 

Op dit moment is lijn 15 de enige stadslijn van Sloterdijk naar Muiderpoort. Daarnaast zijn er nog een viertal 
regionale buslijnen naar Amstelveen en Haarlem. 

Visie 2020 
In de toekomst wordt voorgesteld het aantal lijnen en de frequentie van de bus flink toe te laten nemen . 171 Zie 
de bijlage vervoermodaliteiten voor de exacte invulling hiervan. In totaal betekent dit 42 bussen per uur 
beginnend of eindigend op station Zuid, en 40 bussen per uur als doorgaande service. 

De Dienst lnfrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam stelt hierom een busstation voor 
met 15 halteplaatsen. Op dit moment is men aan het zoeken naar een geschikte plaats voor dit station. Er zijn 
een aantal voorstellen hiervoor. Een is het ondergronds brengen binnen de CV-terminal op niveau -1, een 
andere is om het te plaatsen op de Beethovenlaan. Nadeel hiervan is dat de beoogde winkelstraat voor 
voornamelijk voetgangers dan verloren gaat. Nog een ander voorstel is om het boven op de zuidelijke AlO
tunnel te lokaliseren, in het zicht van de terminal. Om de opgave van dit afstudeerproject niet te complex te 
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maken, zal voor een van de twee laatste opties warden gekozen. In ieder geval zal warden getracht een visuele 
of fysieke relatie te ma ken tussen het busstation en het station. 

3. 6 Fietsers 

De verwachting is dat in de toekomst 20% van de verplaatsingen van, naar en binnen de Zuidas met de fiets 
worden gemaakt. Het betreft fietsers van en naar station Amsterdam Zuid, het woon-werkfietsverkeer en de 
doorgaande fietsers die in de Zuidas passant zijn. Elke doelgroep stelt andere eisen. Voor alle doelgroepen 
geldt dat de routes verkeers- en sociaal veilig moeten zijn. 

Het is de bedoeling dat de doorgaande fietsers zo min mogelijk hinder ondervinden van de Zuidas en haar 
bestemmingsverkeer. De aanwezigheid van een stelsel van fietspaden in noord-zuid en oost-west richting is 
hierbij belangrijk. 

Om mensen te stimuleren om met het openbaar vervoer te reizen, is het belangrijk dat de CV-terminal goed 
bereikbaar is met de fiets en dat de afstand tussen stalling en station zo klein mogelijk is. Directe routes vanuit 
de omgeving naar het station en stallingen aan deze routes op korte afstand van of in het station zijn een 
voorwaarde. 

Om het station per fiets goed bereikbaar te maken en te houden warden bij alle ingangen van het nieuwe 
station fietsenstallingen gemaakt. Onder het Zuidplein (het plein tussen de WTC-gebouwen, zie afbeelding 2.4) 
komt een bewaakte fietsenstallingen voor de OV-reizigers. 111 Voor 2020 dienen er 8000 fietsenstallingen te 
komen. 171 

3. 7 Verkeersverhoudingen 

De ligging van de Zuidas aan het spoor, de metro en aan de AlO zuid biedt veel kansen voor het gebied. Maar 
de ruimte is schaars en moet op de juiste manier gebruikt warden. De bereikbaarheid van de Zuidas is 
essentieel voor het functioneren van het gebied. Die bereikbaarheid wordt gegarandeerd door een 
concentratie van loop-, fiets-, OV- en autovoorzieningen. Tegelijkertijd moet omwille van de leefbaarheid de 
(auto)mobiliteit beheerst warden. Daarom wordt een aandeel openbaar vervoer ten opzichte van het totale 
vervoer van 50% nagestreefd door een aantal maatregelen die het niet noodzakelijke autogebruik beperken. 

Afb. 3.6: Verkeersverhoudingen in 202017' 
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In afbeelding 3.7 wordt weergegeven hoe de verhoudingen binnen en tussen de verschillende 
vervoersmodaliteiten in het openbaar vervoer zullen zijn . 

Metro 
(90,000) 

Afb. 3.7: Dagelijkse verkeersstromen OV in 2020171 

Deze cijfers zijn belangrijk voor het dimensioneren van de entrees en de invulling van de ruimtes binnen de OV
terminal. 

3.8 Samenvatting 

Hoewel het huidige station Zuid al een van de belangrijkste overstappunten van Amsterdam is, en er 
bijna alle vervoersmodaliteiten aanwezig zijn, zullen deze voor 2020 alle flink uitgebreid dienen te 
warden om tegemoet te komen aan de toenemende reizigersaantallen. Voor de trein komen er mininaal 
twee perronsporen bij, en de metro, die flink in frequentie zal toenemen wordt op den duur uitgebreid 
met de Noord/Zuid Lijn . Hierdoor zal de huidige tramlijn op het station komen te vervallen. 

Ook het aantal bussen zal in de toekomst enorm toenemen. Voor de locatie van het busstation wordt de 
Beethovenstraat of de weg boven de zuidelijke AlO-tunnel aangenomen. Fietsers krijgen binnen het 
nieuwe plan voldoende ruimte, en er zal binnen de OV-terminal of onder het zuidplein ruimte moeten 
komen voor 8000 bewaakte fietsenstallingen. 

De OV-terminal moet dan in 2020 ongeveer 200.000 reizigers kunnen verwerken. 
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4. Omkadering opdracht 

De gemeente Amsterdam heeft een visie ontwikkeld voor de Zuidas, het gebied tussen de wijken 
Zuid en Buitenveldert, en tussen de groene scheggen Amstel en Schinkel. Het gebied moet 
uitgroeien tot een internationale toplocatie voor wonen en werken. 

Basis voor deze visie is het zogenaamde dokmodel. Volgens dit principe moet de infrastructuur in dit 
gebied over een afstand van 1,2 km onder de grond komen te liggen. Op deze manier is er ruimte 
beschikbaar voor maar liefst 2.250.000 m2 aan stedenbouwkundig program ma. lnhoudelijk betekent 
dit ongeveer 1 miljoen m2 aan kantoren met 53.000 arbeidsplaatsen, en 9000 woningen. 

De Zuidas is op te delen in verschillende deelgebieden met elk hun eigen dichtheid. Het middelste en 
meest stedelijke gebied heet Composer. In deze centrumzone bevindt zich de infrastructuurbundel 
en dus ook de toekomstige CV-terminal. De locatie van deze terminal zal komen midden op de 
Miverva-As, tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat, die als winkelpassage moet gaan 
fungeren. Deze locatie heeft verschillende zichtlijnen en is met betrekking tot de verschillende 
hoofdbewegingen vanuit de terminal het meest geschikt. 

De verschillende vervoersmodaliteiten die binnen het station gei·ntegreerd worden, zijn HSL, trein, 
metro en fiets. Het busstation zal op straatniveau komen op de Beethovenstraat of boven de AlO, 
die visueel in relatie zal staan met de CV-terminal. De huidige tramlijn zal mede door de komst van 
de Noord-Zuid lijn op het station komen te vervallen. In het station zullen 6 perronsporen komen 
voor de HSL en treinen, 4 perronsporen (2x2 gestapeld) voor de metro en ruimte voor 8000 fietsen. 

Per dag zullen er binnen de CV-terminal 90.000 mensen de metro gaan gebruiken, 53.000 de trein 
en 64.000 op een andere manier. Dit betekent dat het station op een dag in totaal ongeveer 200.000 
reizigers moet gaan verwerken. 
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5. Het treinstation 

5.1 /nleiding 

Stations zijn een van de meest belangrijke moderne gebouwtypes. Ze onderscheiden verschillende functies, 
naast toegang bieden tot de treinen: het zijn winkelgebieden, ontmoetingsplaatsen en stedelijke 
orientatiepunten. Net als luchthavens zijn treinstations onderscheidend en complex. Ze helpen de stad vorm en 
identiteit te geven door sociale, culturele en functionele interactie. Daarnaast komen bij stations architectuur 
en techniek samen. 191 

In dit hoofdstuk wordt naast een korte geschiedenis bekeken wat nu een treinstation eigenlijk is, de typologie 
en de soorten reizigers. 

5.2 Korte geschiedenis 

De opkomst en ontwikkeling van de spoorwegen vond vrijwel gelijktijdig plaats in Groot-Brittannie en de 
Verenigde Staten. In 1830 werden de lijnen Liverpool - Manchester (GB) en Baltimore - Ohio (VS) geopend. In 
die beginjaren waren stations niet veel meer dan kleine houten bouwwerkjes langs de spoorlijn. Ze boden 
plaats aan de kaartverkoop en het spoorwegpersoneel. Door het enorme succes van de trein als transporteur 
van zowel goederen als personen veranderde dat al snel. Vooral in de grote Engelse steden groeiden stations 
uit tot prominente stedelijke gebouwen die architectonisch en in hun stedenbouwkundige positie stad en 
spoorwegmaatschappij een heel nieuw gezicht gaven. 

Tegelijkertijd nam het comfort van de reis toe, evenals de snelheid van de trein. Behalve op de inrichting van 
de wagons had dat een directe weerslag op de grandeur van het stationsgebouw, waar bestaande functies als 
de kaartverkoop aangevuld werden met allerhande reisgerelateerde nevenfuncties als restauraties, 
wachtruimten, hotels en kantoren, zie afbeelding 5.1. 

Afb. 5.1: Het oude Union Station van Washington 191 

Daarmee werd het station ook een ontmoetingsplaats, ondanks het vaak strikte onderscheid tussen eerste, 
tweede, derde en vierde klas. Het 'sociale' aspect werd nog versterkt door de magie die de treinreis destijds 
(nog) had. Een bezoek aan het station toen betekende - zoals in de twintigste eeuw een bezoek aan het 
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vliegveld - een ontmoeting met het moderne. Op het station heerste de magie van de moderne reis en hing de 
geur van een verre bestemming. Stations werden de kathedralen van de negentiende eeuw, de nieuwe 
poorten tot de stad en de symbolen van vooruitgang en technisch vernuft. 

Dat stations ook daadwerkelijk de symbolen waren van vooruitgang, bleek onder meer uit het feit dat de bouw 
van stations voor het eerst de ingenieur en de architect samenbracht, al was van een gelijkwaardige 
vervlechting van beide disciplines nog nauwelijks sprake. De ingenieur hield zich bezig met de functionele 
aspecten, terwijl de architect zich richtte op de representatieve delen. Soms leidde dat tot een symbiose van 
beide disciplines en keerde de overkapping, het kenmerk van het stationsgebouw en tevens het belangrijkste 
werk van de ingenieur, terug in het gevelbeeld. Maar veel vaker voerde de architect een eigen kunstje op dat 
weinig te maken had met het achterliggende werk van de ingenieur. [sJ 

In Nederland deed de trein in 1839 zijn intrede met de eerste spoorverbinding tussen Amsterdam en Haarlem, 
tot stand gebracht door de 'Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij' (HIJSM of Hollands Spoor). 

Afb. 5.2: Opening eerste spoorlijn, Amsterdam 20 september 1839 

Wat betreft de stationarchitectuur is er in Nederland een soort sinusbeweging waar te nemen met opkomst en 
verval. De verschillende periodes kunnen als volgt worden getypeerd: iisJ 

1845: opbouw van de Spoorwegen met luxueuze, klantwervende stationsgebouwen 
1865: terugval naar sobere, genormaliseerde standaardstations 
1880: grote bloeitijd met opzienbare architectuur 

• 1920: terugval ten gevolge van economische malaise 
1945: wederopbouw van NS met representatieve stationsgebouwen 

• 1965: terugval naar sobere genormaliseerde standaardstations 
• 1980: nieuwe bloeitijd met spraakmakende architectuur 

Op dit moment lijkt de trein weer in opmars. Zeker in Europa is er door de komst en het succes van de 
hogesnelheidstrein, die in snelheid en comfort een antwoord heeft op haar directe concurrenten auto en 
vliegtuig, sprake van een 'renaissance van spoor en spoorwegarchitectuur'. Gekoppeld aan een algehele 
toename van de mobiliteit leidt dit ertoe dat in heel Europa overheden en private ondernemingen, gesterkt 
door een hernieuwd geloof in het spoor, flink investeren in stations en stationslocaties. Overal worden oude 
terminals gereconstrueerd en geschikt gemaakt voor een aansluiting op het Europese netwerk van 
hogesnelheidstreinen. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw blijkt het station nog steeds een 
waardevolle katalysator en lijken stationslocaties weer een belangrijk onderdeel te kunnen worden van de 
stad . isi 
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5.3 Stationstypologie 

Nu het treinstation is zijn context is geplaatst, is het interessant om naar de typologie van een station te kijken, 
en antwoord te geven op de vraag wat een treinstation nu eigenlijk is. 

Het moderne treinstation is een ontmoetingsplaats van toeristen, forenzen, verkopers, treinspotters en 
daklozen. Het gebouw begint van binnen steeds meer weg te krijgen van een winkelcentrum, om de wachttijd 
van de reiziger zo goed mogelijk uit te kunnen buiten. Kleine winkels, snackbars en informat ievoorzieningen 
zijn steeds verder uitgegroeid om de binnenkomende of vertrekkende re iziger te benaderen. 

In tegenstelling tot luchthavens hebben treinstations geen afgescheiden vertrek- en aankomstniveaus, maar 
lopen alle reizigers kriskras door elkaar op zoek naar hun bestemming. Vaak is alles ondergebracht onder een 
grate overkapping, waardoor de reiziger meer overzicht heeft, en de spoorconfiguratie nog in latere stadia is te 
wijzigen. 

Grote internationale treinstations zijn op te delen in 4 verschillende sectoren: 191 

• Transferhal, waar passagiers, bezoekers en shoppers samen komen. 
• Ticket & Service, die zich vaak in grate ruimten bevinden. 
• Perrons, waar reizigers wachten op hun trein en in- en uitstappen. Deze ruimten kunnen eventueel zijn 

afgesloten van de publieke ruimten door midden van ticketpoortjes. 
• Kantoren, ops/ag- en onderhoudruimten en de sporen, waar het managen van het station plaats vindt. 

Voor het treinstation kan er ook onderscheid gemaakt warden in verschillende functies. Met de hoofdfunct ies 
van een station warden functionele zones aangeduid die in transferruimten een specifiek karakter hebben. Te 
onderscheiden zijn: 1131 

• voorpleinfunctie. Deze accommodeert de koppeling van andere vervoersmodaliteiten aan 'het reizen 
met de trein'. 
halfunctie. De halfunctie accommodeert vooral de receptiefunctie voor 'het reizen met de trein' en 
herbergt om die reden onder andere processen zoals orienteren, informeren en service verlenen. 
Loopverbindingsfunctie. Deze accommodeert verplaatsing, verdeling en verbinding binnen het station. 
Deze functie vormt de kern van de transferfunctie en bevindt zich tussen de (toegang tot de) 
perronfunctie en de begin-/eindpunten van voor- en natransport. 

• perronfunctie. Deze functie accommodeert het in en uit de treinen stappen en biedt daarnaast onder 
andere wachtgelegenheid aan de reizigers. 

• bedrijfsfunctie: accommodeert vervoergerelateerde ondersteuning. 

Half\Jnctie 

Vo«pleinfunctie 
- i 

Afb. 5.3: De hoofdfuncties in relatie tot elkaar 
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De meeste stations in Nederland zijn opgebouwd volgens het bovenstaande schema. Het stationgebouw naast 
de sporen, en een verbindingselement boven of onder de sporen om naar de perrons te komen. Als dit het 
zogenaamde standaardstation genoemd kan worden, zijn er nog een aantal bijzondere types te onderscheiden: 
[101 

• Eilandstation. Dit is een stationstype waar het stationsgebouw op het perron staat tussen de sporen. 
Hierdoor is er geen entreegebouw. Voorbeelden zijn Geldermalsen en Bilthoven. 
Viaductstation. Bij dit type station ligt de belangrijkste stationshal boven de sporen, bijvoorbeeld in 
Utrecht Centraal, maar ook Amsterdam Lelylaan. 
Kopstation. Een station waarbij de sporen eindigen. Een kopstation is dan ook per definitie een 
eindstation. Voorbeelden zijn Den Haag Centraal en Zandvoort. 
Vorkstation. Bij dit bijzondere type stationgebouw komen twee of meer sporen uit verschillende 
richtingen bij elkaar als een soort V. Het enige bestaande voorbeeld in Nederland is Amsterdam 
Muiderpoort. 
Kruisingstation. Dit type station ontstaat bij een kruising van twee sporen (boven elkaar). Er zijn in 
Nederland twee kruisingstations: Amsterdam Sloterdijk en Duivendrecht. 
Ondergronds en verdiept station. Dit is een ontwikkeling van de laatste tijd in Nederland. Veelal bij 
spooruitbreidingen worden stations opnieuw ondergronds geplaatst. Zie voor uitgebreide informatie 
het hoofdstuk over de bezochte treinstations. 
Grensstation. Kenmerkend van deze stations de nog vaak aanwezige douane en marechaussee. 
Hierdoor is er vaak een heel lang eerste perron. Voorbeelden zijn Roosendaal en Maastricht. 

Gezien het afstudeerproject gaat over een ontwerp van een ondergronds station, zal er bij dit type station nog 
even worden stilgestaan. Een ondergronds station kan een aantal voordelen bieden ten aanzien van een 
bovengronds station: 191 

Ze kunnen worden gebouwd met minder hinder voor de gemeenschap en de bedrijven boven de 
grand. 

• De kosten zijn in hoofdzaak hetzelfde als verhoogde spoorwegen. 
Met de moderne manier van tunnelgraven, kunnen er verschillende vormen en groottes economisch 
worden vervaardigd. 
Ze kunnen tot het hart van een centraal businessgebied komen, met directe toegangen vanuit de 
gebouwen. 
Ze zijn minder landschapvervuilend met betrekking tot de spoorwegen. 
Geluid- en stankoverlast wordt in sterke mate gereduceerd. 

Enkele nadelen kunnen zijn: 

• Veiligheid met betrekking tot brand. Er moet goed worden gekeken voor vluchtwegen en dergelijke. 
Gevaren als giftige stoffen en rookontwikkeling is veel sneller fataal in een ondergronds station. 
Hiervoor is een goede ventilatie, en een goede afstand tussen treinen, perrons hallen vitaal. 
Ondergrondse stations zijn gevoeliger voor terroristische aanslagen dan andere meer conventionele 
stations. 

5.4 De gebruikers van het station 

Een station kent verschillende groepen gebruikers. Er worden drie groepen onderscheiden die elk een eigen 
verzameling van eisen en wensen hebben ten aanzien van het gebruik van het station. 1131 

Reizigers, zijn de primaire gebruikers van het station. Zij maken gebruik van de voorzieningen van 
openbaar vervoer en voor hen is de transferfunctie van het station het belangrijkste. 
Bezoekers zijn mensen die om een andere reden naar het station komen dan het reizen per openbaar 
vervoer. Voor hen zijn andere functies (zoals bv. de winkelfunctie) van belang. 
Passanten zijn mensen die geen gebruik maken van het openbaar vervoer of andere voorzieningen op 
het station maar via het station hun weg vinden. Dit is ook bekend als interwijkverkeer. 
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De groep reiz igers valt verder op te delen in: 151 

Forensen; de grootste groep gebruikers die gebaat zijn bij functionaliteit, snelheid en weinig 
tijdverlies. Het station wordt niet gezien als ontmoetingsplaats. 
Klassieke reizigers; een ervaren groep reizigers maar zonder regelmaat. Ontmoeten is hier wel een 
belangrijk kenmerk 

• Dagjesmensen; een kleinere groep onervaren reizigers, waarbij de faciliteiten op het station zeer 
belangrijk zijn, en die de reis als iet s symbolisch zien. 

Een andere denkbare groep binnen het station is de 'niet-reiziger'. Te denken valt aan zwervers, muzikanten, 
dealers en druggebruikers die het station gebruiken als bescherming tegen weersinvloeden, als 
ontmoetingsplaats of om geld te verdienen aan de stroom van mensen. 

5.5 Samenvatting 

Stations hebben al een lange traditie wereldwijd. Sinds de opkomst van de spoorwegen is de 
architectuur rond stations diverse keren opgekomen, maar ook even vaak teruggeval len. Op dit 
moment is er sprake van een nieuwe bloeit ijd met spraakmakende architectuur. 

Treinstations zijn op te delen in vier verschillende domeinen: Transferhal, Ticket & Service, Perrons en 
niet publieke secoren. Daarnaast is er onderscheid te maken in verschillende functies: Voorplein-, hal-, 
loopverbindings-,perron en bedrijfsfunctie. 

Er zijn verscheidene stat ionstypen te herkennen: eiland-, viaduct -, kop-, vork-, kruisings-, ondergronds 
en verdiepte en grensstations. De voordelen van ondergrondse stations zijn de mindere mate van 
landschapsvervuiling, geluids- en stankoverlast en economische redenen als integratie in een 
businessgebied en minder hinder tijdens de bouw voor bedrijven. Daar tegenover is veiligheid een 
belangrijke kwestie, wat extra aandacht nodig heeft. 

Er zijn drie groepen gebruikers te onderscheiden op een station: de re1Z1ger, de bezoeker en de 
passanten. Reizigers zijn verder op te delen in forensen, klassieke reizigers en dagjesmensen. Voor het 
ontwerp van de OV-terminal is het belangrijk om rekening te houden met verschillende wensen van de 
gebruikers ten aanzien van de doorstroming en verplaatsing binnen het station. 
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6. Referentieprojecten 

6.1 /nleiding 

In dit hoofdstuk wordt een aantal relevante referentieprojecten bekeken ten aanzien van het afstuderen. Als 
eerste zal het TGV-station van Lille bekeken worden. De relatie met het afstuderen is dat dit station onderdeel 
is van een groter businessdistrict, net als in de Zuidas. Daarbij stoppen hier alleen internationale treinen, wat 
kan helpen een beter inzicht te krijgen voor voorzieningen ten aanzien van de HSL. 

Verder wordt er kort een aantal projecten behandeld van Meinhard von Gerkan, die voor een paar stations in 
Duitsland voorstellen voor ondergrondse terminals heeft gedaan. Een parallel uiteraard met OV-terminal 
Amsterdam Zuid. 

6.2 Station Lille-Europe 

Literatuur 
Dit is het eerste station dat de internationale trein uit London door de Kanaaltunnel aandoet op weg naar 
Brussel of Parijs. Het station is onderdeel van het businessdistrict 'Eurolille', bedoelt als moderne metropool als 
tegenhanger van de historische stad Lille. Het project was een combinatie van publieke belangen en 
particuliere investeerders om de economische groei te bevorderen (net als je nu ook ziet in de Zuidas van 
Amsterdam). De bedoeling was een vriendelijk klimaat te scheppen zowel voor de lokale bevolking als voor 
multinationals, die kunnen profiteren van de moderne toegankelijke ruimten . 

Het station, ontworpen door de Fransman Jean-Marie Duthilleul, is een soort transportcentrum dat de 
integratie zoekt tussen de snelle TGV en de bestaande vervoersmodaliteiten zoals bus, metro en auto. 

Afb. 6.1: Het TGV-station Li/le-Europe 

Het eerste wat de re121ger aan dit station zal opvallen is dat overkapping iets traditioneels heeft - een 
transparante en lichte constructie met een gebogen dak, stalen kolommen en glazen gevels. Het dak heeft iets 
van een 'vliegend tapijt' die boven de transferhal hangt. Het bestaat uit een combinatie van glazen en metalen 
bekleding met daaronder een geperforeerde aluminium plaat om het daglicht door te laten dringen . Het lichte 
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gevoel wordt versterkt door de slanke ronde stalen bogen die het dak ondersteunen. Bij elkaar herinnert dit 
aan de traditionele treinstations. 

Het station is opgebouwd uit de 3 niveaus. De bezoeker komt het gebouw binnen op straatniveau en ziet 
onmiddellijk de grote transferhal onder zich. Onder deze hal bevinden zich de perrons met de treinen met 
faciliteiten als kiosken. Ook bevinden zich parkeergelegenheden onder de grond. 

De transparantie en ruimtelijkheid zijn concepten die over het hele station zijn toegepast, zodat het 
gemakkelijker is de weg te vinden naar andere vervoersmogelijkheden en deze dichter in relatie staan met de 
stad. Zo komt de reiziger al in aanraking met de stad zonder het station te verlaten . Voor het station ligt het 
'Place de l'Europe', een groot stedelijk plein op een lager gelegen niveau met winkelmogelijkheden rondom, 
waar mensen zich kunnen verzamelen en naar de treinen kunnen kijken. 1111 

Relevantie ten aanzien van afstuderen 
Wat het meest opvalt aan het internationale station is de hang naar zoveel mogelijk transparantie en openheid 
over het gehele complex, en zo zoveel mogelijk de relatie aan te gaan met andere vervoermodaliteiten en de 
stad zelf. Daarnaast zie je dat de mogelijkheden en faciliteiten van het zakencentrum worden gedeeld, en 
helpen bij de integratie van station en businessdistrict. Dit zijn zaken die relevant zijn voor het afstuderen. 

6.3 Hauptbahnhof "Stuttgart 21" 

In 1994 ontwierp Meinhard von Gerkan een alternatief voor het kop- en eindstation van Stuttgart. In plaats 
hiervan diende er een ondergronds station te komen met de treinen 14 meter onder straatniveau, en sporen 
die haaks staan op de bestaande. Het dak van het bestaande station zal worden verwijderd en in plaats 
daarvan zal er een grote hal met een glazen dak worden neergezet die zich opent tot aan het laagste niveau. 

Afb. 6.2: De verdiepte perrons zijn overkapt met een [ijnmazig stolen structuur 1121 

Het stationcomplex heeft meer stedelijke en functionele waarde, vanwege het feit dat er door het opheffen 
van de bestaande spoorlijnen een nieuw stedelijk gebied ontwikkeld kan worden. Daarnaast vormt het station 
een directe link met de oude en de nieuwe stad van Stuttgart, zodat het complex een soort poortfunctie heeft. 
Het wordt op die manier een centrum van de nieuwe tussenstad. 1121 
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6.4 Hauptbahnhof "Frankfurt 21" 

Net als in Stuttgart wordt het bestaande eindstation opnieuw ingedeeld. De sporen komen 20 meter onder de 
grond te liggen, waardoor het dienst kan doen als doorgangsstation. Het oude stationsgebouw blijft behouden, 
en drie grote doorgangen bepalen het interieur van het station. De steunen voor de grote hal hebben iets weg 
van oude aquaducten, en scheppen meteen een visuele relatie met de naastgelegen doorgangen. Het klimaat 
binnen de grote stationshal wordt grotendeels beheerd. 

Afb. 6.3: Fantastisch overzicht binnen het station Frankfurt 21 1121 

De grote hal brengt een gevoel van ruimtelijke grootheid over, en creeert verschillende doorgangen voor de 
stad. Doordat er een groot aantal ruimten vrijkomt op maaiveld niveau, wordt er een groot winkelgebied 
geschapen, met het station als belangrijk stedelijk element. 1121 

6.5 Hauptbahnhof "Miinchen 21" 

Ook voor dit bestaande kopstation in Berlijn heeft Meinhard von Gerkan een alternatief ontwerp gemaakt, 
waarbij de sporen doorlopen onder de grond . Dit keer liggen de perrons maar liefst 37 meter onder het 
maaiveld in een grote open hal in plaats van een tunnel. Aan de langszijden zijn 6 terassen gesitueerd, die 
trapsgewijs naar de perrons gaan. Boven de enorme hal overspant een 110 meter brede subtiele glazen kap, 
aan beide kanten afgesloten zodat het klimaat in de hal grotendeels gereguleerd kan worden. Daarnaast komt 
er een zee aan daglicht binnen wat een zeer heldere orientatie tot gevolg heeft, en schitterende ruimtelijke 
beleving. 

Het nieuwe complex heeft een totaal programma van 400.000 m2
• Door een synergie van verschillende 

elementen, kan op deze wijze een van de meest attractieve publieke plaatsen in Europa worden gecreeerd, 
mede door de fantastische centrale ligging, de uitstekende infrastructuur en de terrasstructuur die de ruimte 
vormgeven. 1121 
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Afb. 6.4: De 6 getrapte terrassen aan weerszijden geven varm aan de ruimte 

Afb. 6.5: De grate open ha/ opent vee/ meer visuele relaties 

6.6 Conclusie 

Met deze referentieprojecten wordt geprobeerd het donkere beeld en het onveilige gevoel water bestaat 
rond ondergrondse stations voor een groot deel weg te nemen. Te zien is wat voor imposante stations 
gecreeerd kunnen worden ondanks het feit dat de treinen onder de grond rijden. Door de grote openheid 
van de stations is er veel meer sprake van visuele relaties tussen verschillende onderdelen van het station. 
Het helpt de orientatie van de reiziger meteen, en deze kan snel bepalen hoe hij zich door het station heen 
zal navigeren. 
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7. Evaluatie bezochte treinstations 

7.1 /nleiding 

Om een goed beeld te krijgen hoe stations nu werkelijk in elkaar steken op verschillende schaalniveaus in de 
praktijk, zijn er een aantal treinstations bezocht, en verschillende criteria met elkaar vergeleken. De volgende 
stations zijn bezocht, met daarbij de reden : 

• Amsterdam C.S. 
• Rotterdam Blaak 

Rotterdam C.S. 
Schiphol 
Rijswijk 

• Best 
• Antwerpen Centraal 

Groot station met internationale treinen, trams en metro 
Ondergronds station, trams en metro 
Groot station met internationale treinen, trams en metro 
Ondergronds station met internationale treinen 
Ondergronds station 
Ondergronds station 
Groot station, zowel boven- als ondergronds met internationale treinen 

Voor elk station zijn algemene criteria vergeleken van bijvoorbeeld de verschillende faciliteiten op perron- en 
service zone niveau. Deze resultaten per station zijn te vinden in de bijlage [X] . 

Daarnaast zijn de stations bekeken op de kwaliteitsaspecten voor de gebruikers zoals deze in het Basisstation 
zijn opgenomen door ProRaiJ.1131 Dit zijn: 

• Veiligheid en betrouwbaarheid; Socia/e veiligheid, 'zien en gezien warden', goed overzicht, 
orientatiemogelijkheden, etc. 

• Snelheid; Korte loopafstanden, het kunnen anticiperen op de route, tempo, is goede doorstroming 
moge/ijk. 

• Gemak en comfort; behoefte aan faciliteiten, geschikt voor minder validen, heldere en betrouwbare 
(reis)informatie en voorzieningen. 

• Beleving; hoe wordt het station ervaren door de reiziger, architectonische vormgeving, activiteiten op 
het station. 

Afb. 7.1 : Het verband tussen de behoeften van de reiziger en de ruimtetoewijzing in het station 1131 

Naast deze kwaliteitsaspecten wordt oak de relevantie ten aanzien van de afstudeeropdracht bekeken. In 
hoeverre zijn verschillende keuzes van de specifieke referentiestations te gebruiken, of welke zaken moeten in 
elk geval vermeden warden. 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 36 



Deel 2: Treinstations TU/e 

7.2 Amsterdam Centraa/ 

Literatuur 
Uit oude station uit 1884 is ontworpen door P.J.H. Cuijpers (architect) en A.L. van Gendt (constructeur). De 
opdracht was dat het gebouw uitgevoerd moest worden in 'Oud-Hollandsche stijl' . Cuijpers paste hiervoor een 
neo-stijl toe, ge'inspireerd op de late gotiek en de vroege renaissance. Het station werd gebouwd op drie 
speciaal aangelegde eilanden in het Open Havenfront. De torens van het middendeel accentueerden dat de 
reizigers vertrekken of arriveren door een nieuw type stadspoort. De perronoverkapping heeft een 
overspanning van bijna 45 meter en een hoogte van ongeveer 23 meter, en is zeer indrukwekkend te noemen. 
In 1922 werd aan de zijde van het IJ een tweede overkapping toegevoegd. 1141 

Veiligheid en betrouwbaarheid 
Het gevoel van veiligheid verschilt veel tussen de verdeelhallen onder de sporen en op de perrons. Twee van de 
drie onderdoorgangen zijn klein zonder faciliteiten en niet druk bezocht, waardoor je je misschien, zeker in de 
latere uren, desolaat kunt voelen. Op de perrons is dit gevoel er totaal niet door de grote overkappingen, en 
het goede overzicht op dit niveau. Er is hier tevens voldoende reisinformatie aanwezig. 

Snelheid 
Op dit station rijden treinen af en aan met grote frequentie. De loopafstanden tussen de sporen zijn over het 
algemeen kort, en de tram en bussen zijn bij de uitgang direct waar te nemen. Later zal hier ook direct bij de 
ingang de Noord/Zuid Lijn van de metro aansluiten. Doordat de grote verdeelhal, met diverse winkels aan de 
randen redelijk breed is, is er toch goede doorstroming mogelijk. De liften midden in dit pad kunnen echter wet 
obstakels vormen voor het overzicht. 

Gemak en comfort 
Het treinstation heeft een overvloed aan faciliteiten . De kleine winkels zijn gelegen in de grote verdeelhal en in 
de entreehal. De wat grote luxe restauraties liggen een niveau hoger aan het eerste perron, voor de reiziger 
met wat meer tijd. Mensen met rolstoelen kunnen in principe overal komen. Alie perrons zijn ook voorzien van 
meestal twee kiosken. 

Be/eving 
De beleving van het station is zeker op de perrons groot te noemen. De monumentale overkapping is het 
eerste waar je naar kijkt als je de trein uitstapt. Door de grote hoogte van de ha! komt het station extra groots 
over. Daarbij is het hoofdgebouw ook architectonisch zeer fraai. M inder is dat je de oude bouwstijl niet als 
dusdanig beleeft van binnenuit. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Wat opvalt bij een dergelijk groot station met internationale treinen, is dater verschillende mogelijkheden zijn 
om je te kunnen verplaatsen. Er zijn minstens drie stijgpunten per perron, en verschillende routes onder de 
sporen door. Het wordt je dus gemakkelijk gemaakt de juiste weg te vinden. De beleving op de perrons is 
prettig door de hoge hal, en zorgt voor goed overzicht. Deze punten kunnen van waarde zijn voor het 
afstudeerproject. Daarnaast zal er getracht worden de achteringang niet zo identiteitloos te ma ken. 

Afb. 7.2: Overkappingen van Amsterdam Centraa/ Afb. 7.3: Transferhal onder het station 
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7.3 Rotterdam Blaak 

Literatuur 
In 1990 werd er door architect Harry Reijnders een ontwerp gemaakt voor een station met op straatniveau de 
trams, op niveau -1 de bestaande metro's, en op 14 meter onder straatniveau 4 sporen met 2 eilandperrons. 
Een dergelijke diepte van de sporen was in Nederland ongekend, waardoor men voor een uitdaging stond op 
het gebied van herkenbaarheid, vindbaarheid, belevingswaarde, orientatie en sociale veiligheid. Hoofdmotief 
van het ontwerp was dan ook: duidelijkheid voor de reiziger. De hoofdentree werd hiervoor 
overgedimensioneerd, en majestueuze barokke 'operatrappen' brengen de reiziger naar de lagergelegen 
niveaus. De grate stalen boog is bedoeld als baken in de stedelijke omgeving.1151 

Veiligheid en betrouwbaarheid 
Hoewel het een ondergronds station is, oogt het niet onveilig. Het daglicht treedt nog redelijk goed naar 
binnen door de opgetilde schotel boven de entree. 's Avonds is er speciale verlichting zoals neonlampen. Met 
het gebruik van spiegels aan de zijwanden van de perrons is geprobeerd een ruimtelijker beeld te vormen. De 
orientatie is vrij helder, alle trappen en roltrappen leiden naar een centrale hal, en andersom zijn bij de entree 
de sporen al te zien. 

Snelheid 
De trein, tram en metro zijn op zeer korte afstand van elkaar mooi ge'integreerd. De metro is direct te bereiken 
van de treinperrons, en de tram stopt pal voor de uitgang van het treinstation. Alie looproutes zijn erg kort, 
waardoor snelle overstap mogelijk is. 's Avonds wordt met behulp van verlichting in de stalen boog aangegeven 
of er een trein aankomt, en van afstand kun je dus zien of je deze trein nog kunt halen [stationsarchitectuur] 

Gemak en Comfort 
Het station herbergt niet veel faciliteiten, maar dit is te verklaren aan de aard van het station (alleen 
stoptreinen). Er zijn verder niet bijster veel informatieborden aanwezig. Het gemak van dit station zit hem in de 
eenvoudige en heldere orientatie en toetreding tot het station. Op maaiveldniveau is tegen de ingang een 
gesloten kiosk met wachtuimte gesitueerd voor de wachtende reizgers, en beneden op de perrons is 
geprobeerd met designbankjes het verblijf voor de reiziger aangenamer te ma ken . 

Beleving 
Het station is een architectonisch hoogstaand stukje, wat je zeker zal bijblijven. Over het hele ontwerp is veel 
oog voor detaillering, zoals de metrobeschilderingen op de wanden op niveau -1 om aan te geven dat daar 
achter de metro's lopen . Maar vooral de entree is erg fraai, een mooie eyecatcher in de omgeving. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Een goed voorbeeld van dit station zijn de korte lijnen tussen trein, metro en tram. Een goed streven voor het 
eigen ontwerp. Tevens is voor dit project een goede oplossing gevonden voor het naar binnen brengen van 
daglicht naar de perrons. De centrale verdeelhal geeft een goede orientatie, en brengt met vloeiende lijnen de 
reiziger van het straatniveau naar de trein en andersom. Gezien de aard van het station (voornamelijk 
stoptreinen) is het voorbeeld minder relevant, zeker gezien de voorzieningen. 

Afb. 7.4: Entreegebouw Rotterdam Blaak Afb. 7.5: lndrukwekkend trappenhuis 
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7.4 Rotterdam Centraal 

Literatuur 

Na vele wijzigingen in ontwerp, en vele afkeuringen van voorstellen door de gemeente of de NS werd een 
compromis gevonden voor een ontwerp, gefnspireerd door Stazione Termini in Rome: de twee verdiepingen 
van beide zijvleugels kregen twee smalle raamstroken per kantoorlaag, waardoor de suggestie van vier 
verdiepingen werd gewekt. In het ontwerp is overal met zorg naar gekeken met betrekking tot de detaillering 
en het overal terugkomende sierlijke bogen. Men heeft getracht materiaalkeuzes en afwerkingen consequent 
te blijven handhaven over het hele stationY51 

Veiligheid en betrouwbaarheid 

De veiligheid en betrouwbaarheid is binnen dit station tweeledig. Op de perrons is er een redelijk overzicht en 
doordat alleen de perrons overkapt zijn is er veel licht. De verdeelhal onder de sporen is echter laag waardoor 
dit onoverzichtelijk en onbehaaglijk is. Bij een grate stroom van reizigers is het ook moeilijk je te orienteren. 
Het grate aantal reizigers 'suggereert' wel een grotere sociale veiligheid . 

Sne/heid 
De loopafstanden tussen de perrons zijn over het algemeen kort, zeker met de toekomsitge loopbrug over de 
sporen heen. De tram en metro stoppen op het grate plein voor het station waardoor een directe toegang tot 
het station mogelijk is. De enkele verdeelhal onder de sporen is niet erg breed, wat in combinatie met aan de 
randgelegen faciliteiten de doorstroming kan vertragen. 

Gemak en comfort 
Een groot minpunt van dit station is dat het niet rolstoelvriendelijk is. Mindervalide mensen kunnen niet via 
een lift op het perron komen wat een groot gemis is voor een station met internationale reizen . Zoals 
gebruikelijk op een groot station zijn er binnen de transferhal verscheidene kleine winkels en eetgelegheden 
voor de snelle behoeften, en deze zijn logisch georienteerd. Op elk perron is een overdekte kiosk met 
wachtruimte te vinden. Bankjes elders op het perron zijn overigens schaars. 

Be/eving 

Ondanks het grate aantal perrons oogt het station niet zo groot als je zou verwachten van de tweede stad van 
Nederland. De architectuur is verder niet hoogstaand te noemen, waardoor het station je niet bij zal blijven. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 

In vergelijking met Amsterdam Centraal is dit station duidelijk minder indrukwekkend. De enkele verdeelhal 
onder de sporen en de relatief weinig stijgpunten naar de perrons, stroken niet met een station met 
internationale treinen. Zeer opmerkelijk daarbij is het ontbreken van liften, wat in het eigen ontwerp niet 
overgenomen zal warden. Ook hier is weer sprake van een echte achteringang met weinig ident iteit. 

Afb. 7.6: Rotterdam Centraal vanaf het perron Afb. 7. 7: Hoofdingang 
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7.5 Schiphol 

Literatuur 
Door de gigantische groei van Schiphol moest er een drastische uitbreiding komen van de sporen en perrons 
van het ondergrondse station . De N.V. Luchthaven Schiphol wenste het gehele bestaande voorplein te 
overkappen en in deze overdekte Plaza toegangen naar de perrons. De integratie van de aankomsthal met de 
perrontoegangen verbeterde duidelijk de rechtstreekse verbinding, maar bracht ook een verlies aan 
herkenbaarheid en identiteit met zich mee. De aankleding van de ondergrondse perrons toont ruime, heldere 
overzichtelijke en neutrale ruimten, waarin de reiziger zich goed kan orienteren, maar mist vrolijkheid .1151 

Veiligheid en betrouwbaarheid 
Het ondergrondse treinstation van schiphol heeft schone en gladde perrons wat prettig en rustig oogt. Het 
overzicht is echter slecht door onder meer de pilarenrijen tussen de perrons. Het perron strekt zich ook erg ver 
uit, terwijl het onduidelijk is waarheen . Door de bedrijvigheid van mensen en veel treinen voel je je hier niet 
onveilig. 

Sne/heid 
Er zijn veel stijgpunten die je naar het juiste spoor moeten brengen, en er is overal voldoende informatie 
aanwezig ter ondersteuning van het plannen van de reis. Binnen de terminal kun je je echter niet orienteren op 
de treinen, door de drukte en geen enkele zichtlijnen naar de treinen. Het zijn eigenlijk twee verschillende 
werelden. In de terminal zijn er tal van 'dwalende' reizigers die de doorstroming kunnen vertragen. 

Gemak en Comfort 
Er zijn veel stijgpunten met roltrappen en zelfs twee met 'bagageroltrappen' met het oog op de reiziger met 
grote koffers. Het comfort van het station moet komen van de diverse faciliteiten van de luchthaventerminal 
en niet van het ondergrondse station. Het is duidelijk geen plek om te verblijven . 

Be/eving 
De uitstraling van het station zelf is weinig indrukwekkend. Er zijn geen daglichttoetredingen en er is weinig 
aparte detaillering wat je bij zou kunnen blijven. Het hele imago is erg zakelijk, wat misschien wel hoort bij een 
airport. Alles ziet er wel schoon en glad uit, wat wel bijdraagt aan de beleving. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Station Schiphol is vermoedelijk een goede referentie voor het toekomstige station Amsterdam Zuid. Het grote 
aantal stijgpunten met veel roltrappen, en de luxe en schone uitstraling is een beeld om naar te streven. Wat 
niet overgenomen zal worden, is de totaal ontbrekende relatie tussen transferhal en perrons. Dit komt niet ten 
goede van het overzicht en de orientatie, en maken de perrons onder erg donker. 

Afb. 7.8: Gevel tronsferhol bc ,:en station Schiphol Afb. 7.9: Donkere longe perrons onder de grand 
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7.6 Rijswijk 

Literatuur 
De benodigde spooruitbreiding op het traject Den Haag - Delft op het maaiveld was voor de gemeente Rijswijk 
onaanvaardbaar, waardoor er een tunnelbak gemaakt werd. Uitgangspunten bij het nieuwe ondergrondse 
station waren: een sociale veilige plek, waar zoveel mogelijk daglicht kan binnendringen; een markant 
entreegebouw, dat als een teken van openbare ruimte kan fungeren. De glazen piramide moet een positieve 
invloed op de belevingswaarde hebben, en een 'daglichtinjectie' in de ondergrondse ruimte veroorzaken. Er is 
getracht een zorgvuldige detaillering toe te passen en betegeling, verlichting en geluidsabsorberende metalen 
panelen moeten de sfeer verhogen op de perrons.1151 

Veiligheid en betrouwbaarheid 
Een verblijf in het ondergrondse station Rijswijk is niet prettig te noemen. Het heeft erg lange perrons, en er is 
weinig overzicht. Als je de trein uitstapt, is het onduidelijk welke kant je het beste kunt oplopen, wat nogal kan 
uitmaken gezien de twee in- en uitgangen tamelijk ver van elkaar liggen. Het daglicht van de piramide aan de 
hoofdingang treedt nauwelijks toe tot de perrons. Toch is het station iets lichter dan bijvoorbeeld Schiphol, 
vanwege een paar kleine daglichtopeningen. 

Snelheid 
Het station kent lange loopafstanden doordat je vanaf beide ingangen helemaal naar het midden van de lange 
perrons moet lopen waar de treinen daadwerkelijk stoppen. lndien je onverwacht van perron moet wisselen 
vanwege een spoorwijziging, zul je een heel eind om moeten lopen, en waarschijnlijk moeten rennen om de 
trein nog te kunnen halen. 

Gemak en Comfort 
Ook hier zijn vanwege de redelijk kleine aard van het station weinig faciliteiten te ontdekken. Het gemak voor 
de reiziger bestaat uit het feit dat de trams en bussen stoppen tussen de twee ingangen op de Sir Winston 
Churchilllaan, en dater een fietsenstalling is ge'lntegreerd nabij de hoofdingang. 

Beleving 
De hoofdingang kent een mooi vormgegeven transparante piramide, die dit station moet kenmerken. Helaas 
beleef je dit helemaal niet bij de perrons. De andere ingang is erg verstopt en identiteitloos. Er is verder weinig 
uitzonderlijke detaillering, zodat je het station snel zal vergeten. Al met al wil je hier niet een uur op de trein 
staan wachten. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Ook al betreft het hier een ondergronds station, er is weinig wat in dit station als voorbeeld kan dienen voor 
het ontwerp van de nieuwe OV-terminal. De glazen entree is aan de ene kant best aantrekkelijk, maar mooier 
zou zijn als je dit mee zou krijgen op de perrons. Het station zou er meer open van worden, en aantrekkelijker 
en aangenamer ogen, door de hoeveelheid daglicht. In het eigen ontwerp zal tevens meer gepoogd meer en 
centralere stijgpunten te maken, dan in dit station het geval is 

Afb. 7.10: Markonte glazen piramide als entree Afb. 7.11: Lege perrons op station Rijswijk 
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7.7 Best 

Literatuur 
In 2002 is het station Best volledig vernieuwd vanwege de noodzakelijke spooruitbreiding tussen Eindhoven en 
Boxtel. Mede vanwege gemeentelijke belangen is dit bij Best ondergronds gebeurd, en is het nieuwe station op 
een kilometer lange tunnelbak geplaatst. In dit ontwerp waren de belangrijke ontwerpfactoren : duurzaamheid 
van materialen, sociale veiligheid en het symbolische gebaar van het verbinden dat terugkomt in de vorm van 
het gebouw.1161 

Veiligheid en betrouwbaarheid 
De veiligheid in dit station is tweeledig. Enerzijds oogt a lies open, is er een goede en heldere orientatie en is er 
voldoende lichtinval om het verblijf aangenamer te maken. Aan de andere kant zijn de hard voorbij razende 
sneltreinen in de tunnel minder prettig, en soms wankel je van de luchtverplaatsing, wat het geheel minder 
veilig maakt. In het cafe op het straatniveau zijn vaak ook 's avonds activiteiten, waardoor er een grotere 
sociale veiligheid heerst. 

Snelheid 
Eenmaal in het station zijn alle loopafstanden erg kort, kun je ook direct zien waar de sporen liggen en welke 
kant je op moet. Er is maar een stijgpunt (trap en lift) per perron, maar deze komen wel centraal uit op de 
perrons, waardoor er sprake is van een korte heldere routing. 

Gemak en comfort 
Voor dit station is gemak en comfort natuurlijk maar relatief, gezien hier alleen stoptreinen stoppen . De enige 
voorziening die te vinden is op dit station, is het cafe 'Knooppunt', wat half in het station steekt en zowel van 
binnen als van buiten te bereiken is. Op de perrons zijn verder geen voorzieningen, en ook niet veel bankjes, 
waardoor je je verblijf hier wilt beperken. 

Beleving 
De grote transparante overkapping van het station is esthetisch, en maakt het verblijf op het perron een stuk 
aangenamer. Sa men met twee andere daglichtopeningen komt dit station toch nog relatief licht over, ondanks 
dat het zich in een tunnel bevindt. In tegenstelling tot Rijswijk ervaar je de overkapping hier wel ondergronds, 
en zal het station je eerder bijblijven. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Het station is te klein van aard om een goede referentie voor het eigen ontwerp te vormen, maar de 
eenvoudige en heldere orientatie en routing maken het station tot een goed concept. Ook de beleving van de 
overkapping met veel glas zijn uitgangspunten die van waarde kunnen zijn voor de OV-terminal. 

Afb. 7.12: Fraai transparant stationsgebouw Best Afb. 7.13: Stoptrein stopt op station Best 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 42 



Deel 2: Treinstations TU/e 

7.8 Antwerpen Centraal 

Algemeen 

Het huidige Antwerpen Centraal heeft de beleving van een oud monumentaal station en de faciliteiten van een 
nieuwe moderne terminal. Dit verschil wordt binnenkort nog eens extra benadrukt door de nieuwe ingang aan 
het uiteinde van de perrans. 

De nieuwe doorgaande sporen liggen een eind onder het bestaande station, maar door de grate toegepaste 
hoogte is er toch veel ruimte en heb je geen akelig gevoel. De open ruimte naar boven toe in het midden 
draagt daar ook aan bij, en laat nog redelijk wat daglicht toe. Verder is er op het onderste niveau gebruik 
gemaakt van zeer brede perrans waardoor het geheel een hoogwaardige uitstraling heeft. De bakstenen 
pilaren zijn mooi verlicht en leiden de blik naar boven. 

Alles is mooi gedetailleerd. De vluchtroutes zijn bijvoorbeeld origineel aangegeven door reliefs van vluchtende 
mannetjes in de wanden. 

De orientatie is erg helder door de grate vide in het midden. Als je hier doorheen kijkt zie je al het oude 
monumentale station liggen. De stijgpunten gaan door deze open ruimte heen. 

Tussen de onderste en middelste sporen is even een krap tussenniveau in vergelijk met het hoge onderste 
niveau. Van hieruit kun je verder naar de middelste sporen of verder omhoog richting het centrale 
stationsgebouw. De stijging door de vide heen geeft een mooie beleving. 

Eenmaal boven kun je je weer goed orienteren. Alie faciliteiten komen op het maaiveld te liggen in een grate 
winkelboulevard, die van afstand langzaam naar het hoofdgebouw leidt. Door deze boulevard zijn er 
verschillende ingangen naar het station. De functie van het treinstation wordt daardoor gedifferentieerder. 

Nog een niveau hoger liggen de bestaande kopsporen. Hier zijn verder geen faciliteiten geplaatst. 

Een groat verschil met bijvoorbeeld Amsterdam Centraal is dat je in Antwerpen het monumentale gebouw wel 
meer van binnen ervaart, terwijl je in Amsterdam er eigenlijk snel onderdoor loopt. Ook deze ruimte is weer 
erg mooi hoog, en hier is bijvoorbeeld de Ticket & Service gesitueerd. 

De transparante kap, bestaande uit 3-scharnierspanten, maakt het station tot een geheel. 

Alles bij elkaar is het verblijf op Antwerpen Centraal erg prettig. Er is voldoende te zien, en met de toekomstige 
winkelboulevard zijn er genoeg faciliteiten . Op dit moment zijn er nog wel veel werkzaamheden, en de sporen 
op het tussenniveau zijn nog niet in gebruik. 

Afb. 7.14: Monumentaal haafdgebauw Afb. 7.15: Hoofdgebouw is al te zien van onderaf 
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Literatuur 
Het eerste station van Antwerpen werd in 1836 in Borgerhout opgetrokken. Het was een houten constructie. 
Nadat het te klein was geworden, werd het in 1854 door een nieuw houten gebouw vervangen, en op die 
plaats werd tussen 1898 en 1905 het huidige station gebouwd. Antwerpen-Centraal werd ontworpen als 
kopstation met tien sporen. Door de bouw van een tunnel van 3,8 km onder het station is Antwerpen-Centraal 
niet langer een kopstation en is de capaciteit verdubbeld. Dit brengt de capaciteit van het aantal reizigers van 
30.000 op 100.000 per dag. 1171 

Vei/igheid en Betrouwbaarheid 
Er zijn overal grote open ruimten, en er is een goede doorstroom mogelijk. Ondergronds zijn er brede perrons 
en is er diverse verlichting zoals neon aanwezig. Door de vele beweging en het feit dat er veel te doen en te 
zien is voel je je hier al snel veilig. Daarbij zijn er duidelijke zichtlijnen zodat een goede orientatie mogelijk is. 
Vanaf de ondergrondse sporen kun je bijvoorbeeld door de zichtlijnen meteen het hoofdgebouw herkennen. 

Sne/heid 
Op de nieuwe doorgaande sporen onder het station stoppen voornamelijk internationale treinen, en de 
afstanden naar andere sporen zijn snel te overbruggen. lndien je van onderaf naar de bovengrondse sporen 
met de meer regionale bestemmingen moet, dien je wel een redelijke afstand overbruggen, en de eerste keer 
weet je misschien niet meteen waar je heen moet. 
Er is sprake van logische stromingen waardoor je eigenlijk bijna niet tout kan gaan. De winkels liggen niet aan 
loopstromen tussen de sporen, waardoor er geen plekken zijn met gedrang. 

Gemak en Camfort 
Er zijn veel informatieborden aanwezig en diverse borden die je helpen de juiste plaats te bereiken (zoals 
eigenlijk op de meeste stations). Tussen de sporen zijn geen faciliteiten . Daarvoor moet je helemaal naar 
boven, en dit is voor de snelle reiziger dus niet van waarde. Een kleine kiosk en of automaat zou onder dan ook 
niet misstaan . Verder is altijd wel keuze tussen trap, roltrap en lift waardoor het ook voor de minder valide 
mens toegankelijk is. Deze stijgpunten zijn goed in het zicht. 

Be/eving 
Het hele station is architectonisch erg fraai, en alles is mooi in detail uitgewerkt. Het is een hoogstaande 
integratie van oud en nieuw. De reiziger krijgt op zijn weg naar de trein veel te zien zoals het monumentale 
hoofdgebouw de grote kap en het moderne ondergrondse station. Een bezoek aan Antwerpen Centraal zal je 
daarom in positieve zin niet snel vergeten. 

Re/evantie ten aanzien van afstudeerproject 
Dit station is een heel goede referentie voor de te ontwerpen CV-terminal van Amsterdam Zuid. Het is een 
interessant voorbeeld hoe diepgelegen sporen toch in relatie kunnen staan met een bovengelegen stationshal. 
Ook de diversiteit van voorzieningen en de logische en vloeiende routes geven aan hoe een internationaal 
station zou moeten zijn. Orientatie, overzicht en zichtlijnen in Antwerpen Centraal zijn duidelijke 
kernbegrippen, en zijn goede voorbeelden voor het afstudeerproject. 

Afb. 7.16: Heldere routing, zicht op de sporen hfb. 7.17: Grote opening in midden stotion Antwerpen 
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7.9 Conclusie 

Ten aanzien van alle verschillende bekeken stations en hun criteria en kenmerken, kan er een 
aantal conclusies worden getrokken met betrekking op de toekomstige ondergrondse OV
terminal met internationaal karakter. 

Goed overzicht in een station is onontbeerlijk. Het is erg prettig voor de reizigers om bij 
binnenkomst van het station de treinen te kunnen zien, en zich te kunnen orienteren op 
een mogelijke route. Het is wenselijk om een zo natuurlijk mogelijke routing te creeren 
zodat gebruikers van het station eigenlijk niet fout kunnen lopen. 
Daglichtinval in ondergrondse stations bevordert de beleving van de reiziger, en helpt de 
orientatie naar de uitgang. 
Zeker op stations met internationale treinen is er behoefte aan diverse faciliteiten op 
verschillende schaal. Deze moeten echter zo zijn gelegen dat ze niet de doorstroming 
be"lnvloeden van de snelle reiziger. ldeaal zou zijn als de gebruikers snel kunnen zien 
welke faciliteiten er allemaal zijn op het station, zodat deze niet hoeft te dwalen door het 
station en zijn tijd efficient kan gebruiken. 
Een grote hoogte van vertrekken wordt als prettig ervaren, zowel voor de orientatie van 
de reiziger, als het voorkomen van het krijgen van een gesloten gevoel. 
Korte loopafstanden zijn gewenst, zeker tussen de sporen, voor bijvoorbeeld 
onverwachte spoorwijzigingen. 
Hoewel het niet in dezelfde luxe hoeft te zijn als faciliteiten in de 'service zone', is het 
prettig als er eenvoudige faciliteiten zijn op perronniveau, als kiosken, automaten en veel 
(gesloten) zitgelegenheden. Dit kan er ook voor zorgen dat een perron er niet 
uitgestorven uitziet. 
Het is erg prettig voor de re1z1ger om niet al teveel rond te hoeven kijken voor 
reisinformatie. Grote digitale borden kunnen daarbij helpen in een oogopslag te weten 
wat de status van de reis is. 

• lndien het station grote architectonische waarde heeft of technisch aansprekend en 
vernieuwend is, zal het minder 'vervelend' zijn voor de reiziger !anger te moeten 
verblijven op het station. Daarbij wordt de beleving een stuk groter, en zal het station 
eerder bijblijven. 
Gezorgd moet worden dat het station voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, door 
rekening te houden met verschil in lengte van de stationsgebruikers en minder validen 
personen. 

Met deze formules is het mogelijk onderscheidende stations te creeren met elk hun eigen 
identiteit, maar toch met de voorzieningen die de reiziger verwacht op een station. 
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8. Het HSL Station 

8.1 /nleiding 

In Nederland is de hogesnelheidslijn een nieuw begrip. Op dit moment wordt er hard gewerkt om het land 
klaar te maken voor de HSL. De consequenties zijn niet alleen dat er ongeveer 100 km aan nieuwe sporen 
komen te liggen met een voltage van 25.000 Volt, maar dat de stations waar de hogesnelheidstrein gaat 
stoppen ook tegemoet moeten komen aan de hogere eisen van de reiziger met deze trein. Zoals in hoofdstuk 2 
was te lezen gaat het om de volgende stations: Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, 
Arnhem, Breda en Amsterdam Zuid. De eerste vijf stations zullen verbouwd en 'geupgrade' worden en voor 
Amsterdam Zuid komt er dus een geheel nieuw ondergronds station. 

Afb. 8.1: lmpressie van een HSL-stationsomgeving van NS ProjectConsult 1181 

Omdat de HSL nieuw is voor Nederland, betekent het ook dat er nog weinig zaken zijn vastgesteld omtrent 
voorzieningen op en rond het station. De grote vraag is dus: waar moet een 'HSL-station' aan voldoen? 

8.2 NSP kwa/iteit 

NS en ProRail hebben in samenwerking met Bureau Spoorbouwmeester een document opgesteld waarin een 
visie op 'NSP-kwaliteit' wordt uiteen gezet. Dit heeft dus betrekking op de hierboven genoemde nieuwe 
sleutelprojecten. Dit conceptueel rapport moet een handreiking zijn voor de opwaardering van de toekomstige 
HSL-stations. Hierin wordt een voorstel gedaan van de kwaliteit van de stations in verschillende dimensies om 
tegemoet te kunnen komen aan de gewenste internationale allure. Het gaat onder andere om de aspecten : 
verlichting, materialen, klimaat, akoestiek, orientatie en navigatie en commerciele units. 
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Wat betreft de prioritering van de kwaliteitsaspecten zijn de volgende zaken aan de orde: 1191 

Een droog, gedempt geluid is prettig voor stations. Dat geeft rust en verbetert de ervaring van 
doorstroming. Het geeft mensen het gevoel controle te hebben over hun persoonlijke ruimte. 
De hoofdverlichting moet zo zijn dat alles en iedereen er op zijn best uit ziet. Met sfeerverlichting 
kunnen kappen en andere bijzonder architectonische elementen naar voren warden gehaald. 
Voor de vloerafwerking hebben duurzame en waar passend warme materialen de voorkeur. 
Afwisseling in materiaalgebruik kan ook zones en gebieden op een prettige en logische manier 
aanduiden. 

• Voor de ervaring van het reizen per trein is het van groat belang dat de sfeer en uitstraling van het 
station zich doorzet tot op de perrons. De vloeren, het meubilair, de wachtruimten en de verlichting 
van de perrons dienen aan te sluiten op de vormgeving en kwaliteit van andere delen van het station. 
Voor de NSP-stations zal comfortabel en verzorgd perronmeubilair de premium-identiteit van deze 
stations versterken. 

Per station moet natuurlijk gekeken warden hoe deze punten het best tot zijn recht komen. 

8.3 Stationsdomeinen 

Het is een pre dat de reiziger met gemak zijn weg door het station kan vinden en ondersteund wordt door 
toegankelijke informatie over de tijd en de reis, en dat keuzemomenten in de weg door het station helder zijn. 
Zorgen warden weggenomen door een station dat voorspelbaar en vanzelfsprekend is ingericht. 

Om het reizen en verblijven op een handige en logische manier een plek te geven in het station, kan het station 
warden onderverdeeld in drie domeinen: 

• Het ontvangstdomein 
Het verblijfsdomein 
Het reisdomein 

Een ander domein wat een belangrijke rol speelt voor de ervaring van de reiziger is de stationsomgeving, waar 
de mensen op het station aankomen of naar hun bestemming vertrekken. Per domein is er verschil in karakter 
en voorzieningen. Dat betekent dat de verwachting van de inrichting, de informatie, de diensten en producten 
die warden aangeboden en de serviceverlening op de route door het station moeten verschillen . 

De volgende tabel geeft een indruk van de verschillende karakteristieken per domein. 1191 

Tobe/ 1: Karakterisering stationsdomeinen 

Stationsomgeving Ontvangstdomein Verblijfdomein Reisdomein 

Boodschap Toegankelijk Welkom Prikkelend Snelen 
gemakkelijk 

Doe I Aankomen, Kaartje, informatie, Ombuigen wachttijd Gemakkelijk 
orientatie, afscheid, verkennen in aangename verplaatsen naar 
overstappen, verblijfstijd de trein, 
parkeren, stallen onzekerheden 

wegnemen, last 
second aankopen 

Stemming Gefocust, zoeken, Nieuwe omgeving, Verloren tijd of extra Focus op halen 
landen, ontmoeten gestrest of tijd trei n of a nder 

verwachtingsvol vervoersmiddel 
Aanbod Ondersteuning Zorg, welkom en Waarde toevoegen Bevestiging, 

identificatie, soepele begeleiding door prikkeling, gemak, 
overgang afleiding, orientatie, 
vervoersmodaliteiten voorzieningen en snelheid 

zingeving 
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Stationsomgeving Ontvangstdomein Verblijfdomein Reisdomein 

Karakter Buitengebied, lokaal Overzichtelijk, weinig Ontspannen, Efficient, 
karakter afleiding, begeleiding gedifferentieerd, vrij overzichtlijk, 

tijd of verblijfssfeer visuele rust, 
sturend, 
snelheid, flow 

Voorzieningen Kiss & Ride, parkeren, Reisinformatie, Reisinformatie, Reisinformatie, 
fietsvoorzieningen, kaartverkoop, service kaartverkoop, service service en 
taxi, bus, tram, metro en assistentie, wachten, en assistentie, assistentie, 

commercie wachten, commercie, commercie, 
diensten wachten 

Werelden" Evt. naar buiten Servicecenter, Food, Media, Beauty To Go 
gerichte horecaformules gericht & Health, Mode 
voorzieningen; op ontmoeten (Food) &Sport, Grand Cafe, 
passend in omgeving Event 

Basisstation- Voorpleinfunctie Loopverbindingsfunctie, Halfunctie, Loopverbindings-
functie halfunctie loopverbindingsfuntie functie, 

perronfunctie 

lie paragraaf Stationswere/den 

Per domein warden verschillende aspecten anders tot uiting gebracht. Zo is het wenselijk om in het 
ontvangstdomein heldere verlichting te gebruiken ten opzichte van meer warme verlichting binnen het 
verblijfsdomein. Donkere plaatsen warden overal natuurlijk tegengegaan. Het klimaat in het ontvangstdomein 
en het reisdomein zijn meer gerelateerd aan het buitenklimaat, terwijl in het verblijfsdomein een comfortabel 
binnenklimaat moet heersen. Hinderlijke tocht en koude luchtstromen warden vermeden. 

Ook wat betreft de akoestiek zijn er verschillende verwachtingen per domein. In het ontvangstdomein is een 
goede akoestiek van belang, omdat klanten zich hier moeten kunnen orienteren, en een hoge 
verstaanbaarheid gewenst is, dit geldt ook in zekere mate voor het reisdomein, al is treingeluid onlosmakelijk 
met deze plek verbonden. Het verblijfsdomein geeft meer ruimte voor geluid, zoals muziek. 

8.4 Meetingpoint 

Om de verschillende HSL-stations met elkaar te kunnen identificeren, is er een nieuw meetingpoint ontworpen. 
John Kormeling heeft de hiervoor door NS, ProRail, Atelier HSL en het ministerie van VROM uitgeschreven 
prijsvraag gewonnen. 

Afb. 8.2: De ontwerpen van John Kormeling voor het meetingpoint genaamd Lucky Way. 

Het meetingpoint vormt een belangrijk orientatiepunt binnen het ontvangstdomein. De sculptuur van John 
Kormeling bestaat uit een omhoog kronkelend weggetje dat leidt naar een huisje. Reizigers kunnen zich door 
het weggetje te bewandelen uit de stromen reizigers verheffen. Zo kunnen zij goed zien of de persoon waarop 
zij wachten al in aantocht is. Per station moet het kunstobject verder uitgewerkt warden. 
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8.5 Stationswere/den 

Voor de tien grootste stations in Nederland is de formule Wereldstation ontwikkeld. De formule biedt ordening 
van commerciele functies en geeft het station een premium-identiteit. De commerciele functies en services 
worden aangeboden in een aantal werelden, met elk hun eigen steer en belevingswaarde. Hoogwaardig, 
gevarieerd in soort, gevarieerd in voorkomen. De werelden clusteren voorzieningen rond thema's die 
aansluiten bij de wensen van mensen onderweg. De verschillende werelden zijn: 1191 

Travel Centre Wereld 
Food Wereld 

• Media Wereld 
• Beauty & Health Wereld 

Mode & Sport Wereld 
Event Wereld 

• To Go Wereld 

De commerciele units bepalen voor een groot deel de verblijfkwaliteit en uitstraling van het station. De winkels 
en horeca op het station zijn eigentijds en georienteerd op het middensegment en hoger. Het assortiment aan 
commerciele voorzieningen is een mix van noodzakelijke services, een travelretai l-specifiek assortiment en 
imagoverhogende winkel- en horecaformules. De w inkelopeningstijden zijn op elkaar afgestemd. Uitgangspunt 
is dat alle winkels zoveel mogelijk van vroeg tot laat open zijn, zeven dagen per week. 

Met de invulling van de werelden zullen stations zich ten opzichte van elkaar onderscheiden. Dit draagt bij aan 
de stationsidentiteit. Een station wordt locatiespecifiek door een mix van herkenbare landelijke voorzieningen 
met locatiespecifieke horeca, de verkoop van plaatselijke producten en dependances van lokale instellingen, 
zoals musea. Daarnaast zijn er verschillen tussen de stations die volgen uit reizigersaantallen en commerciele 
potentie voor retail en commerciele services. 

Trove/centre Wereld 
Het travelcentre clustert kaartverkoop en reisinformatie voor trein, bus en andere vervoerders, maar ook een 
WV-balie, een reisbureau, een autoverhuurbedrijf en bankservices. Daarmee voorziet het in de basisbehoefte 
van reizigers en stadsbezoekers. Het bevindt zich in het ontvangstdomein, direct zichtbaar en op korte afstand 
van de stationsentree. 

Food Wereld 
Gericht op ontmoeten en wat !anger verblijven, liefst met uitzicht over de stationshal. Het moet uitnodigend 
zijn, je moet bijvoorbeeld van buiten kunnen zien dat het binnen gezell ig is in de horecavoorziening. Naast een 
foodmarket met specialistische traiteurs en aanbieders van vers eten, komen er ook een fastfood court met 
counters voor hamburgers, taco's en wok-to-go. Ook is er een gemakssupermarkt gericht op 'food for later'. 
Deze wereld bevindt zich zowel binnen het ontvangst- als het verblijfsdomein. 

Media Wereld 
Deze wereld heeft een prominente boekwinkel met een nationaal en internationaal literatuur assortiment . 
Tevens een compleet assortiment dag, week- en maandbladen uit binnen- en buitenland, en een winkel gericht 
op het gebied van mobiele media, entertainment en digitale technologie, met onder meer dvd's, games, mp3 
en communicatie. 

Beauty & Health Were/d 
Hierbinnen is te denken aan een drogisterij met een diep en breed assortiment verzorgingsproducten en 
zelfmedicatie. Daarnaast is er ruimte voor winkels met parfums en luxe verzorgingsproducten. Beauty 
specialisten zoals een trendy kapper, schoonheidsspecialist en zonnecentrum kunnen ook een plek in deze 
wereld krijgen. 

Mode & Sport Wereld 
Travel specifiek aanbod van dames- en herenmode. Daarnaast ook een aanbod van tassen, koffers, handtassen 
en reisaccessoires. Daarnaast een sportwinkel met accent op run en fitness. 
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Event Wereld 
Hier hoort het beste Grand Cafe uit de stad met unieke uitstraling en heerlijke dagverse producten, mogelijk in 
combinatie met vergaderfaciliteiten . Daarnaast zijn er mogelijkheden voor evenementen zoals concerten, 
exposities en theatervoorstellingen. 

De bovengenoemde facilteiten (van food tot event) passen allemaal binnen het verblijfsdomein . 

To Go Wereld 
Deze wereld bestaat uit een kleine inloopformule met de volgende assortimenten: kiosk, met nadruk op 
lectuur en top 25 boeken, een bloemenwinkel, stop and go winkel met producten voor onderweg, een drogist 
inloopwinkel, koffiecounters met statafels en espressobar en verschillende kleine fastfoodwinkels. En uiteraard 
perronkiosken met lectuur, snoep, warme en koude dranken . Daarbij is de wens dat dit geen standaard kiosk 
wordt zoals op de meeste andere stations, maar afwijkend is. Deze wereld past naadloos in het karakter van 
het reisdomein: snel en gemakkelijk. 

8.6 Samenvatting 

Doordat Nederland binnenkort klaar moet zijn voor de HSL, is er door de NS, ProRail en Bureau 
Spoorbouwmeester een visie opgesteld voor de nieuwe sleutelprojecten, waar de HSL moet gaan 
aanlanden. Van belang is dat er in de stationsomgeving en de verschillende stationsdomeinen : het 
ontvangst-, het verblijfs- en reisdomein, voldoende aandacht wordt besteed aan het beheersen van 
akoestiek en klimaat en het versterken van de lichtinval. Een transparant en helder station werkt mee 
aan de orientatie en de sociale veiligheid. 

Om de premium-identiteit van de HSL-stations zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen zijn er 
verschillende stationswerelden bedacht, die voorzieningen rond thema's clusteren die aansluiten bij de 
wensen van mensen onderweg. De werelden zijn achtereenvolgens: Travel Centre, Food, Media, Beauty 
& Health, Mode & Sport, Event en To Go. 

Met deze formules is het mogelijk onderscheidende stations te creeren met elk hun eigen identiteit, 
maar toch met de voorzieningen die de reiziger verwacht op een station. 
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9. Samenvatting 

Stations in Nederland hebben een rijke traditie, waarvan de architectuur wisselend in bloei is. 
Treinstations zijn op te delen in vier verschillende sectoren: Transferhal, Ticket & Service, Perrons en 
niet publieke sectoren. Daarnaast is er onderscheid te maken in verschillende functies: Voorplein-, 
ha/-, /oopverbindings-,perron en bedrijfsfunctie. Er zijn drie groepen gebruikers te onderscheiden op 
een station: de reiziger, de bezoeker en de passanten. Reizigers zijn verder op te delen in forensen, 
klassieke reizigers en dagjesmensen. 

Bij de evaluatie van verschillende treinstations zijn een aantal belangrijke zaken op te merken. Voor 
een goed funct ionerend station zijn de volgende punten belangrijk: voldoende overzicht, genoeg 
daglichtinval, diverse faciliteiten in de service zone en op het perron, grote hoogte, korte 
loopafstanden, digitale informatie, hoge belevingswaarde en goede toegankelijkheid. Door 
ondergrondse stations voor een groot deel 'open te werken', kan het gevoel van geslotenheid en 
onoverzichtelijkheid weg worden genomen. 

Het moderne station valt op te delen in een aantal stationsdomeinen: het ontvangst-, het verblijfs- en 
reisdomein. Het is zaak dat hier voldoende aandacht wordt besteed aan het beheersen van akoestiek 
en klimaat en het versterken van de lichtinval. Een t ransparant en helder station werkt mee aan de 
orientatie en de sociale veiligheid. 

Om de premium-identiteit van de HSL-stations zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen zijn er 
verschillende stationswerelden bedacht, die voorzieningen rond thema's clusteren die aansluiten bij 
de wensen van mensen onderweg. De werelden zijn achtereenvolgens: Travel Centre, Food, Media, 
Beauty & Health, Mode & Sport, Event en To Go. 
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10. Mogelijkheden voor de constructie 

10.1 /nleiding 

Als het aankomt op de vormgeving van de CV-terminal ten aanzien van de constructie is het zaak de conclusies 
uit de voorgaande delen zo goed mogelijk te integreren in de zoektocht naar het juiste constructietype. De 
wijze van constructie moet zo goed mogelijk aansluiten op de visies en wensen ten aanzien van de CV-terminal. 
Daarom zal eerst nog eens duidelijk in kaart warden gebracht wat deze visie is. 

Daarna zal er warden bekeken welke mogelijkheid van constructie het beste aansluit op de gewenste 
uitstraling van het station. 

10.2 Visie en uitgangspunten ten aanzien van de OV-terminal 

Alvorens een visie uiteen te zetten ten aanzien van de constructie voor het station, is het goed om nog eens te 
bekijken wat de kwaliteitsbehoeften van de reizigers zijn en wat de kernwaarden voor een station zijn vanuit 
de visie van Bureau Spoorbouwmeester. In combinatie met de eigen speerpunten voor het ontwerp van de OV
terminal vormt dit een degelijke basis voor het opstellen van de uitgangspunten voor de constructie. 

Kwaliteitsbehoeften Kernwaarden Eigen 
ProRail Bureau Spoorbouwmeerster speerpunten 

\.. / 

' 
Visie 

Constructie 

Afb. 10.1: Totstandkoming visie constructie 

Kwaliteitsbehoeften (ProRail) 

In het hoofdstuk 'Evaluatie bezochte treinstations' zijn de studies naar de treinstations onder andere bekeken 
vanuit een aantal kwaliteitsaspecten opgesteld door ProRail. Deze zijn : 

Veiligheid en betrouwbaarheid; Sociafe veiligheid, 'zien en gezien warden', goed overzicht, 
orientatiemogelijkheden, etc. 

• Snelheid; Korte /oopafstanden, het kunnen anticiperen op de route, tempo, is goede doorstroming 
mogelijk. 
Gemak en comfort; behoefte aan faciliteiten, geschikt voor minder validen, heldere en betrouwbare 
(reis}informatie en voorzieningen. 
Beleving; hoe wordt het station ervaren door de reiziger, architectonische vormgeving, activiteiten op 
het station. 

Kernwaarden {Bureau Spoorbouwmeester) 

Voor de ontwikkeling van de visuele identiteit van het spoor hebben NS en ProRail een Spoorbouwmeester 
benoemd. De Spoorbouwmeester heeft vanuit zijn onafhankelijke positie een visie geformuleerd op het 
Spoorbeeld en de uitwerking daarvan in hoofdlijnen omschreven. De kernwaarden zijn de spil waarop de 
richtlijnen van het bureau zijn gebaseerd. Deze kernwaarde van het bureau zijn: 
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Menselijkheid 
Toegankelijk 
Vernieuwend 

• Efficient 
• Geordend 

TU/e 

lndien deze kernwaarden worden gerelateerd aan de eisen en wensen van de architectonische uitstraling kan 
het volgende gezegd worden: 

• Menselijk - Het belevingsaspect speelt een grote rol in het reisplezier. Met architectonische middelen 
als het gebruik van licht, kleurstelling en het geven van overzicht en doorzicht kan invloed worden 
uitgeoefend op het gevoel van sociale veiligheid . Het Spoorbeeld kiest op alle schaalniveaus voor 
vloeiende lijnen en een warme uitstraling. Techniek heeft vooral een dienende rol. 

• Toegankelijk - Het station moet toegankelijk en uitnodigend zijn door bijvoorbeeld goed zichtbare 
entrees of een transparante voorgevel. In het geval van functiemenging moeten de domeinen 
duidelijk herkenbaar zijn - het station als een onderdeel van een complex met een andere identiteit. 

• Vernieuwend - De spoorwegarchitectuur zal het 'hogesnelheidstijdperk' van een passend elan moeten 
voorzien : 'gedurfde' stations met een innovatieve architectuur. 
Efficient - Een vervoersknooppunt vraagt om een efficiente ruimtelijke organisatie en een efficiente 
vormgeving. Een terughoudende doelmatige architectuur zorgt voor visuele rust en flexibele 
ondersteuning van processen. 'In beton gegoten' en massieve stationskolossen blijken de herinrichting 
en aanpassing aan nieuwe bedrijfsinzichten ernstig te belemmeren . De dynamiek in het commerciele 
domein, de herziening van stationsformules en de mogelijke scheiding tussen publiek- en 
reizigerdomein vragen een grote flexibiliteit van de ruimtelijke structuur. Moderne stations moeten 
worden ontworpen als moeiteloos modificeerbare constructies met een, waar nodig, inwisselbaar 
interieur. Efficientie en detaillering spelen een belangrijke rol, evenals doelmatig materiaalgebruik. 

• Geordend - De architectuur ondersteunt en versterkt de transfer en de voorzieningen. Constructie, 
daglichtgebruik en materiaalkeuze kunnen de ordening kracht bijzetten. De architectonische ruimte is 
een hulpmiddel bij de orientatie die de architect kan vergroten of verbijzonderen door hierarchie aan 
te brengen in de structuur. 

Eigen speerpunten 

Na de evaluaties van de verschillende stations zijn er conclusies getrokken ten aanzien van een betere beleving 
en ervaring van de toekomstige OV-terminal. Deze waren in het kort : 

Goed overzicht 
Voldoende daglichtinval 
Duidelijke en diverse faciliteiten op verschillende schaal 

• Grote hoogte van vertrekken 
Korte loopafstanden 
Eenvoudige faciliteiten op perronniveau 

• Veel reisinformatie 
• · Architectonisch en technisch aansprekend 
• Toegankelijk 

Een aantal van deze aspecten overlappen elkaar, wat natuurlijk niet verbazingwekkend is. Nu is het zaak om uit 
deze uitgangspunten een visie voor de constructie te destilleren, die basis moet vormen voor het zoeken naar 
een geschikt constructietype. 

Visie ten aanzien van de constructie 

Uit de bovenstaande punten valt een aantal hoofdbegrippen te noemen die betrekking kunnen hebben op de 
constructie en de vormgeving van de OV-terminal: 

• Overzicht/ orientatie - Grote open ruimten met zo min mogelijk steunpunten en of scheidingswanden 
of elementen in combinatie met een grote hoogte. Hoe mindering visuele belemmering, hoe beter de 
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orientatie mogelijk is. Daarnaast betekent minder fysieke belemmering ook betere mogelijkheden ten 
aanzien van de snelheid en doorstroming. 
Licht - Zorgen voor zoveel mogelijk daglicht op zoveel mogelijk plaatsen binnen de OV-terminal. Zeker 
gezien de ondergrondse ligging van de sporen. Dit ondersteunt de navigatie en orientat ie, alsmede het 
gevoel van veiligheid. Transparantie zorgt weer voor een hogere toegankelijkheid. 

• Vernieuwend/ innovatief - Met de komst van de HSL in Nederland is het t ijd voor een nieuwe 
generatie met nieuw allure. Dit mag ook tot uitdrukking komen in de constructie. Dit zal ook zorgen 
voor een hogere beleving en prettiger verblijf. 

• Flexibiliteit - In deze moderne tijd dienen gebouwen zo flexibel mogelijk te zijn om de veranderende 
verwachtingen binnen gebouwen op te kunnen vangen. In dit specifieke geval bijvoorbeeld de 
veranderingen binnen de stationsdomeinen. 

Een aantal andere begrippen die niet direct uit voorgaande conclusies komen, maar wel worden gezien als een 
belangrijke factor voor de OV-terminal zijn: 

• Dynamiek - Zoals bij de introductie is verteld is een treinstation een dynamische wereld. Treinen, 
metro's trams en of bussen rijden at en aan, en de reiz igers vinden daartussen hun weg. Deze 
levendige bewegingen mogen zich op een of andere manier vertalen in een expressieve vormgeving 
van de constructie. Het beeld van de constructie moet dus passen in het dynamische beeld van de 
stationswereld. 
Uitnodigend - Het gebouw moet een open en positieve uitstraling hebben, en mensen aantrekken om 
naar binnen te gaan. Dit sluit aan bij de visie over HSL-stations, dat de reiziger een welkom gevoel 
moet hebben bij binnenkomst van het station. 

Nu is het de vraag hoe deze set van uitgangsbegrippen zich naar een constructie moet vertalen. 

10.3 Constructiemogelijkheden 

Het aardige van een stationsgebouw is dat er wel veel vastligt over functies binnen het gebouw, maar dat er 
geen eisen en richtlijnen zijn ten aanzien van de gebouwschil en de constructie. Dit resulteert in een redelijke 
vorm van vrijheid voor de ontwerper. Met de visie ten aanzien van de constructie in de vorige paragraaf als 
onderlegger, kan er dus worden bekeken welke constructiemateriaal of constructiewijze het meest geschikt is 
voor de OV-terminal. Er is natuurlijk nooit een best mogelijk alternatief, en het zou ook kortzichtig zijn dit te 
beweren, maar waar het hier om gaat is een constructietype te vinden wat het best past in het wenselijk beeld. 

Er zal eerst worden gekeken naar de meer traditionele constructiematerialen en waarom dit wel of niet 
passend zal zijn voor het ontwerp van het station. Daarbij wordt elk materiaal beoordeeld op de criteria uit de 
visie. De evaluaties per materiaal zijn natuurlijk gebaseerd op persoonlijke bevindingen. 

Hout 
Stationsgebouwen met een houten draagstructuur komen praktisch 
gezien niet voor in Nederland. Op tijdelijke kleine stations na zullen 
ook weinig mensen een station met hout identificeren. Het 
materiaal lijkt ook niet passend in een snelle dynamische wereld van 
treinen, en kwetsbaarder dan andere materialen. Het materiaal is 
meer te associeren met rust, en sluit derhalve niet aan op de visie. 
Wei zou het kunnen worden ingezet op plaatsen waar die rust juist 
verlangd wordt, bijvoorbeeld in bepaalde verblijfsgebieden waar 
men zich even wil afsluiten van de hectiek, maar niet voor de 
primaire constructie. 

Overzicht/ Licht Vernieuwend/ Flexibiliteit 
orientatie lnnovatief 

Hout 00000 00000 00000 00000 
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Steen 
De meeste stations in Nederland zijn waarschijnlijk in steen . Dit heeft 
natuurlijk te maken met traditie en het jaar van ontstaan . In de 
meeste gevallen is het hoofdgebouw van steen, en is daarnaast een 
overkapping of luifel van bijvoorbeeld staal over de perrons heen. 
Ten aanzien van de visie voor de constructie is steen duidelijk niet 
het materiaal wat gezocht wordt. Vernieuwend is het natuurlijk 
allerminst, en het past ook niet in het dynamische en open beeld wat 
wenselijk is voor de OV-terminal. 

Overzicht/ Licht Vernieuwend/ Flexibiliteit 
orientatie innovatief 

Steen 00000 00000 00000 00000 

Beton 
In eerste instantie zou je bij beton min of meer hetzelfde 
verwachtingpatroon hebben als bij steen. De mogelijkheden van 
beton zijn echter wel groter ten aanzien van de vormgeving. Hoewel 
je beton eerder met een gesloten gevoel zou associeren, zijn er ook 
voorbeelden van stations met een excentrieke vormgeving. Een 
voorbeeld hiervan is het station Lyon-Satolas van Santiago Calatrava . 
Al moet gezegd worden dat staal hier een flinke bijdrage levert aan 
het dynamische beeld. Toch is dit een uitzondering op het feit dat 
beton niet bij uitstek een open en lichte indruk geeft. Vernieuwend 
zou het kunnen zijn door het materiaal niet op de traditionele manier 
te gebruiken, maar om er juist organische sculpturen mee te vormen. 

Overzicht/ Licht Vernieuwend/ Flexibiliteit 
orientatie innovatief 

Beton 00000 00000 00000 00000 

Staal 
Het constructiemateriaal staal is al lange tijd te zien binnen stations, 
met name als het gaat om perronoverkappingen en dergelijke, zoals 
ook al gezegd is. Toch is er de laatste tijd een trend waar te nemen 
dat de hoofdvorm van stations geheel uit staal worden vervaardigd. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan Leiden of Amsterdam Sloterdijk, 
maar ook het grootste deel van Rotterdam Blaak. Een goed 
voorbeeld in het buitenland is het nieuwe station van Lille, wederom 
van Calatrava. Over het algemeen sluit het materiaal goed aan bij de 
visie. Je kunt slank construeren en toch grote overspanningen ma ken , 
wat aan overzicht en flexibiliteit tegemoet komt. Ook is het materiaal 

TU/e 

Dynamiek Uitnodigend 

00000 00000 

Dynamiek Uitnodigend 

00000 00000 

uitstekend geschikt in combinatie met grote glaspartijen, waardoor het geheel licht van aard wordt, en met de 
voorbeelden van Calatrava is het duidelijk dat expressieve dynamische vormen gemaakt kunnen worden. 

Overzicht/ Licht Vernieuwend/ Flexibiliteit Dynamiek Uitnodigend 
orientatie innovatief 

Staal 00000 00000 00000 00000 00000 00000 

In bovenstaande beschouwingen is het duidelijk dat stalen constructie het beste aansluit bij de visie voor de 
constructie voor de OV-terminal. Toch dekt het materiaal niet in zijn geheel de lading die gewenst is. Staal is 
weliswaar meer vernieuwend dan de andere materialen, maar er is nu ook geen sprake van een 'nieuwe 
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generatie' wat wenselijk is bij een HSL-station. Voor het ontwerp van een nieuwe CV-terminal met 
toekomstwaarde en internationale allure mag iets extra's gebruikt warden, zodat het zich duidelijk kan 
onderscheiden van andere stations. Daarom wordt er oak eens een blik geworpen op lichte draagconstructies. 

10.4 De mogelijkheden met lichte draagconstructies 

Buiten de meer traditionele constructiematerialen hout, steen, beton en staal (aluminium en glas even buiten 
beschouwing gelaten), is er nag een andere manier van construeren die niet zozeer van het materiaal 
afhankelijk is, maar van de manier waarop dit gebeurt: lichte draagconstructies. 

Een exacte definitie van lichte draagconstructies is niet eenvoudig te formuleren. Het kernbegrip van deze 
constructies is 'efficientie' - het gebruik van zo min moge/ijk materiaal voor zo groat mogelijke 
overspanningen. De materia/en warden daarbij in hoofdzaak alleen op trek en druk belast, en buigende en 
wringende momenten warden zoveel mogelijk vermeden. 

De term lichte draagconstructies is helder bij het gegeven dat de constructies een erg laag eigen gewicht 
hebben per vierkante meter. De materia/en die gebruikt warden voor de overkappingen zijn vee/al licht en 
f/exibel van aard, en hebben nauwelijks of geen buigstijfheid. De vorm en het evenwicht van het materiaal zijn 
afhankelijk van de op dat moment aanwezige belasting die er op werkt. 1201 

Een aantal veel voorkomende lichte draagconstructies zijn : 

• Open staalconstructies 
• Membraanconstructies 

o Pneumatisch voorgespannen 
o Mechanisch voorgespannen 

Schaalconstructies 

Er zijn natuurlijk nag veel meer varianten zoals dome- of kabelconstructies, maar dit zijn vaak combinaties van 
andere types. 

Hoewel bij deze constructies het gedachtegoed hetzelfde is - efficientie in materiaalgebruik en krachtverloop 
- is er een groat verschil in de vormgeving tussen de types, en dus de uitstraling van de constructie. Er zal 
daarom per type bekeken warden of het aansluit bij de visie van de constructie. Er zullen nag geen 
beoordelingen op kenmerken warden gedaan. 

Open staalconstructies 
In principe is het materiaal staal al bekeken in de voorgaande paragraaf, maar het gaat hier om de manier hoe 
dit wordt toegepast. Vakwerken zijn namelijk ook al voorbeelden van /ichte draagconstructies. Je ziet dat het 
materiaal zo wordt gebruikt dat er zoveel mogelijk sprake is van 
alleen trek- en drukkrachten. Het gaat dus een stap verder dan 
alleen te kijken naar staal als hoofdconstructie. Ten aanzien van 
de visie komt dit principe aan de punten overzicht, licht en 
vernieuwend goed tegemoet. Ook wat betreft de dynamische 
vormgeving is er vee/ ontwerpvrijheid. Er moet wel bedacht 
warden dat de vormgeving van het ontwerp nag in grate mate 
afhangt van de bedekking en afwerking tussen de constructie
elementen, maar desondanks zou dit type een goede basis kunnen 
zijn voor de constructie. 

Membraanconstructies 
Dit type constructies bestaat uit een zeilachtig doek als huid die alleen trekspanningen kan opnemen, en een 
ondersteunend systeem dat die krachten afdraagt. Het is te vergelijken met "skin and bones", het doek als de 
huid en de primaire ondersteunende constructie de batten. Voor het doekmateriaal wordt veela/ gecoat PVC of 
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glasvezels gecoat met teflon gebruikt. Transparante folies (ETFE) kunnen ook gebruikt worden, maar hebben 
een aanmerkelijk lagere sterkte. Membranen kunnen mechanisch of pneumatisch voorgespannen worden. 

lndien membranen mechanisch voorgespannen worden, kan 
de primaire constructie nog erg verschillen. De vorm van de 
membranen is afhankelijk van de krachten die erop werken, en 
dus van de manier waarop het materiaal wordt 
voorgespannen. Dit kan met boogelementen (boog-gesteund) 
of met behulp van trekkabels (punt-gesteund) of combinaties. 
De ondersteunende wijze is dus erg bepalend voor de 
vormgeving en de krachtswerking. lndien wordt aangenomen 
dat de primaire constructie een open staalconstructie is, zijn de 
membranen enkel versterkingen op de punten van de visie. 
Omdat de doeken lichtdoorlatend kunnen zijn, is er sprake van 
grote hoeveelheden daglicht. Door de sterke vrije vormgeving zijn zeer expressieve vormen te maken en is een 
dynamisch beeld te creeren. Doordat dergelijke constructies in Nederland nog weinig zijn te vinden, krijgt het 
geheel ook een zeer vernieuwende waarde wat ook weer uitnodigend zal werken. Al met al sluit dit type 
constructie zeer goed aan bij de visie. 

Bij luchtgesteunde membranen wordt luchtdruk gebruikt om 
de doeken te vormen, zodat deze altijd een dubbel gekromd 
oppervlak hebben. De lucht vervangt dus eigenlijk de primaire 
elementen die nodig zijn bij mechanische voorspanning. 
Hierdoor is het wel noodzakelijk dat er altijd gesloten 
elementen worden gebruikt, die op hun beurt toch weer 
gestabiliseerd dienen te worden door een hulpconstructie. Dit 
type leent zich niet goed voor het ontwerp van een station, 
vanwege de grotere kwetsbaarheid van de elementen. Daarbij 
is een expressieve vormgeving nauwelijks te realiseren. Als 
secundaire elementen kan dit type echter wel van nut zijn (overgangsconstructies en dergelijke) 

Schaalconstructies 
Deze constructies zijn in grote mate te vergelijken met mechanisch voorgespannen membraanconstructies, 
a Ileen is de huid van dit type niet flexibel, maar buigstijf. Dit betekent dater geen primaire constructie nodig is 
om de huid te spannen en vorm te geven, maar dat dit min of meer ge"lntegreerd gebeurt. De primaire krachten 
in de constructie zijn voornamelijk drukkrachten, waardoor 
deze onder meer zijn stevigheid verkrijgt. Door de efficiente 
vormgeving kunnen de wanden van de schaalconstructies zeer 
dun gemaakt worden en toch zeer stevig zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een ei. In vergelijking met bijvoorbeeld 
luchtgesteunde membranen zijn hier weer sterkere dynamische 
beelden mee te vormen, maar ten aanzien van de lichtheid van 
de constructie wordt er weer wat ingeleverd. Om de werking 
van schalen namelijk optimaal te benutten dient het systeem zo 
goed mogelijk gesloten te zijn, en glasvlakken zijn door de 
drukkrachten moeilijk te integreren. Desondanks is dit toch een 
serieuze variant. 

Alles bij elkaar genomen lijkt zich een duidelijke constructievariant te onderscheiden indien gekeken wordt 
naar de kernpunten van de visie van de constructie. Mechanisch voorgespannen membraanconstructies passen 
het best in de wenselijke uitstraling van het station, en dekken de lading van de hoofdpunten het meest. Het is 
daarom zaak dit constructietype eerst eens beter onder de loep te nemen, om te zien wat de mogelijkheden, 
beperkingen, voor- en nadelen nu eigenlijk zijn, om tot een goed beeld te kunnen komen voor het ontwerp. 
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10.5 Conclusie 

Om een idee te krijgen wat een passende constructie is voor de OV-terminal is er een visie opgesteld ten 
aanzien van de constructievormgeving. Deze visie is een voortvloeisel uit de kwaliteitsbehoeften volgens 
ProRail, de kernwaarden volgens Spoorbouwmeester en eigen speerpunten. Kernbegrippen hierbij zijn: 
overzicht, licht, vernieuwend, flexibiliteit, dynamiek en uitnodigend. Vervolgens is gekeken naar de 
gebruikelijke constructiematerialen, en zijn deze afgezet tegen deze kernpunten. 

Gezien de wens van een nieuwe generatie van treinstations, is er ook gekeken naar minder voorkomende 
constructietypes, lichte draagconstructies. Een constructievariant die zich het best bij deze punten lijkt te 
profileren is een mechanisch voorgespannen membraanconstructie. Deze constructie sluit het meest aan 
bij de kernbegrippen van de visie. In het volgende hoofdstuk zal op een rijtje worden gezet wat de 
mogelijkheden zijn van dit type constructie. 
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11. Membraanconstructies 

11.1 lnleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is een keuze gemaakt van de soort constructie die het best past in de visie voor de 
constructievormgeving. Mechanisch voorgespannen membraanconstructies lijken het meest te voldoen aan de 
gestelde criteria . Er is al beknopt uitgelegd wat deze membraanconstructies zijn. Dit hoofdstuk is bedoeld om 
wat dieper in te gaan op deze vorm van lichte draagconstructies. Voor het gemak zal er verder alleen 
gesproken worden over membraanconstructies, waar het gaat over mechanisch voorgespannen constructies. 

Zoals gezegd zijn membraanconstructies te herleiden tot twee basis componenten: 1211 

Een huid (het membraan) bestaande uit een enkele of meer lagen van doeken of folies, al dan niet 
gecoat. 

• Een ondersteunende constructie (primaire constructie) die de trekkrachten van het membraan in 
evenwicht brengt en de resulterende krachten naar de fundering afvoert. 

Ondanks deze twee vaste componenten kan de uitstraling van membraanconstructies erg verschillen, door de 
verschillende materialen, maar nog meer door de grote variatie aan ondersteunende constructies . 

11.2 Materialen en eigenschappen 

Er is een grote collectie aan materialen die gebruikt kunnen worden als membraan. De keuze van het soort 
materiaal hangt af van de gewenste sterkte, doorschijnendheid, akoestische eigenschappen of andere 
kenmerken. Toch maken 90% van de huidige projecten met membraanconstructies gebruik van de volgende 
materialen : 1201 

PVC (polyvinylchloride) - gecoat polyester 
PTFE (polytetrafluorethyleen) - gecoat glasvezel 

• ETFE (ethyleentetrafluorethyleen) folie 

- · 
Afb. 11 .1: PVC Afb. 11.2: PTFE Afb. 11 .3: ETFE 

Deze materialen hebben de beste eigenschappen voor gebruik in de buitenlucht en voor een constructief 
ontwerp. De belangrijkste eigenschappen van deze st off en zullen da n ook op een rijtje word en gezet. 12111221 

Tobe/ 2: Eigenschappen membraanmaterialen 

PVC PTFE ETFE 
Voorkomen Gecoat stof (wit en meer) Gecoat stof (wit) Folie (doorzichtig) 

Regenbestendig ja ja Ja 

Vuurbestendig Lage brandbaarheid onbrandbaar Onbrandbaar 

UV licht bestendig goed uitstekend Uitstekend 

Tijdspanne (jaren) 15-20 > 25 > 25 
Licht doorlatendheid (%) 0-25 4-22 < 96 
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PVC PTFE ETFE 
Licht reflectie (%) 50-70 65 -75 < 60 
Zelfreinigend goed uitstekend uitstekend 

Weerstand tegen goed uitstekend uitstekend 
chemicalien 

Gewicht (kg/m') 0,6-1,65 0,4-1,6 0,05-2,0 

Treksterkte(N/mm') 100-500 50-400 15-30 
Vouwbaar goed niet Niet 

Recyclebaar goed neutraal Uitstekend 
Geschikte temp. (0 C) -30- 70 Alie Alie 

Naast deze eigenschappen zijn er ook nog een aantal andere belangrijke kenmerken te noemen van de 
membraanmaterialen. 

Overspanning 
De te behalen overspanning met membranen hangt natuurlijk enerzijds af van het materiaal dat gebruikt wordt 
- PVC is een stuk sterker dan ETFE, en kan dus grotere overspanning maken - maar anderzijds hangt dit af van 
de manier van vormgeving van het materiaal. De primaire constructie speelt hier uiteraard een belangrijke rol 
in, zie de volgende paragraaf. Overspanning tussen 10 en 30 meter tussen elementen zijn zonder verdere 
speciale behandeling te behalen. 

Akoestiek 
Dit is uiteraard in grote mate afhankelijk van de vormgeving van de constructie. Gekromde vlakken kunnen 
geluid beter reduceren dan rechte vlakken. Door het geringe gewicht van de membranen, zijn deze niet bij 
uitstek geschikt voor geluidsisolatie. Door het materiaal op te bouwen uit verschillende lagen is toch een 
redelijke geluidsisolatie te halen. Nieuwe ontwikkelingen hierin laten zelfs een absorptie van 75% zien. 1231 

Thermische isolatie 
Als het gaat om degelijke thermische isolatie, zijn membranen met hun kleine dikte niet echt voor de hand 
liggend. Een mogelijke oplossing hiervoor is om het membraanmateriaal op te bouwen uit verschillende lagen 
met lucht ertussen. Dit brengt wel een beperking met zich mee in de vormgeving. lndien hoge eisen worden 
gesteld zal wellicht teruggevallen moeten worden op meer conventionele oplossingen, door isolatiemateriaal 
te gebruiken, wat uiteraard weer de esthetische kant in het geding brengt. Binnen het vraagstuk van het 
ontwerp van een station is het natuurlijk de vraag in hoeverre deze isolatie noodzakelijk is. 

11.3 Vormprincipes 

Er zijn basaal gezien twee manieren om membraanconstructies vorm te geven, te weten: 

Anticlastisch 
Synclastisch 

Bij anticlastische structuren liggen de brandpunten van de verschillende krommingen op andere zijden van het 
oppervlak. Dit wordt ook wel negatieve oppervlakkromming genoemd. Bij dit principe worden een aantal 
basisvormen onderscheiden. 

Afb. 11.4: Boogvorm Afb. 11.5: Conische vorm (tent) 
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Afb. 11.6: Zadelvorm Afb. 11. 7: Golfvorm 

Om deze vormen te bewerkstelligen moeten de oplegpunten verschillende hoogten hebben, en de membranen 
voldoende voorgespannen warden. Bij belasting van het oppervlak zullen de trekspanningen in de ene richting 
toenemen en in andere richting afnemen. Bij extreme belasting is het dus belangrijk dat er voldoende 
voorspanning aanwezig is om de vorm te kunnen behouden. 

Bij synclastische vormen liggen de brandpunten van de krommingen juist in een vlak, waardoor beide 
krommingen positief zijn. Dit is alleen te verkrijgen door interne luchtdruk, waardoor dit principe altijd 
pneumatisch is. 

Afb. 11.8: Koepelvorm 

11.4 Primaire constructies 

Zoals eerder vermeld bestaat een membraanconstructie uit een huid en een geraamte. Nu de huid {het 
membraan) en de vormen zijn behandeld, is het tijd om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de 
ondersteunende constructie. 

Er zijn natuurlijk tal van mogelijkheden om membranen te kunnen ondersteunen. Om wat meer overzicht te 
krijgen van de mogelijkheden, zijn er een aantal basisvarianten te herkennen. Dit zijn: 1211 

Boog-gesteund 
Punt-gesteund {mastconstructies) 

• 'Ridge-and-Valley' principe (golvende structuur) 
Paraplu principe 

Boog-gesteunde construdies 
De boogvorm is zeer geschikt voor primaire krachtsafdracht voor membraanconstructies. De bogen zetten de 
trekkrachten uit de membranen om in drukkrachten. Door de membranen en de bogen samen te laten werken, 
warden de bogen gestabiliseerd en geholpen tegen knik. 

-~--/. ... 
' . 

Afb. 11.9: De boog wordt gestabiliseerd door de membranen 
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Afb. 11.10: Gebogen dak van het nation ale sport complex in Kuala Lumpur 1211 

Punt-gesteunde constructies 
Een andere manier om een zadelachtig dak te creeren is door het membraan door kabels in verschillende 
richtingen te spannen. De meest basale vorm hiervan is de zadelvorm te zien in de vorige paragraaf. Deze vorm 
is letterlijk te herkennen in het muziekpaviljoen van Bundesgartenschau Kassel, ontworpen door Frei Otto, een 
van de grondleggers van deze vorm van construeren. 

Afb. 11.11: Muziekpaviljoen in Bundesgartenschau Kassel, Frei Otto 1211 

Een andere vorm van puntgesteunde constructies zijn de zogenaamde mastconstructies. Een van de 
puntopleggingen komt tot stand door middel van een grote pilaar of mast, terwijl de andere opleggingen zich 
op de grond bevinden. Op deze manier kan onder meer een conische structuur gemaakt warden, welke ook te 
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zien is bij de vormprincipes. De Haj-terminal van de luchthaven King Abdul Aziz in Saudi Arabie is een voorbeeld 
van geschakelde maststructuren. 

Afb. 11.12: Haj-terminal van King Abdul Aziz Airport in Jeddah /lll 

Ridge-and-Valley principe 
Dit is een populaire term voor de soort constructies waarbij de vorm bepaald wordt door kabels met 
tegengestelde krommingen naast elkaar. Het is te vergelijken met de golfvorm uit de voorgaande paragraaf. 
Met de "ridge" cable wordt de bovenliggende belastingdragende kabel bedoeld (zoals bij een suspension 
bridge), de onderliggende kabel ("valley"), vangt de eventuele (opwaartse) krachten door windzuiging op. Een 
dergelijk systeem is vaak terug te zien bij overkappingen van tribunes bij stadions. 

Afb. 11.13: Sports stadium in Riyadh, Saudi Arabie 1111 

Parap/uconstructies 
Deze structuren zijn in principe omgekeerde mastconstructies, of conische structuren. Bij deze constructies is 
vaak de huid aan de onderkant van de ondersteunende constructie geplaatst, waardoor het er uitziet als een 
soort trechter. De structuur rond de verticale mast beweegt zich radiaal uit zodat het membraan horizontaal 
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voor overkapping kan zorgen. Het mooie aan dit systeem is dat de gehele beweging van de constructie 
volbracht wordt door een enkel mechanisme. Er moet wel met zorg gekeken warden naar de 'ribben' van de 
primaire constructie, opdat deze niet de vouwen van het membraan belemmeren. 

Afb. 11.14: Bus interchange in Stratford (www.architen.com) 

Er zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk van verschillende van deze structuren om een interessante 
vormgeving te creeren. Boogstructuren kunnen bijvoorbeeld gecombineerd warden tot een dome-structuur, 
zoals bij de Millennium Dome in Landen. Of een mast- en boogconstructie kunnen met elkaar warden 
verweven zoals te zien is bij de 'Bigo' Arena in Genua. 

11.5 Samenvatting 

Een membraanconstructie wordt altijd opgebouwd uit een huid (het membraan) en het geraamte (de 
primaire ondersteunende constructie). Veel voorkomende membranen zijn PVC, PTFE en ETFE. Door de 
gelaagdheid van de materialen zijn goede eigenschappen te behalen ten aanzien van wind, water en 
brand, maar ook thermisch en akoestisch, zodat dit geschikt is voor utiliteitsbouw. 

Membraanconstructies komen voor als anticlastische structuren (met twee tegengestelde krommingen) 
zoals de conische en zadelvorm, en als synclastische structuren die alleen pneumatisch voorkomen. Voor 
de primaire constructie zijn een aantal gebruikelijke structuren te herkennen. Dit zijn boogconstructies, 
mastconstructies, rigde-and-valley constructies en parapluconstructies. 
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12. Praktijkvoorbeelden 

12.1 lnleiding 

Nu de basisprincipes van de membraanconstructies zijn behandeld is het tijd om voorbeelden uit de praktijk te 
bestuderen. Om een goed breed beeld van de constructie te krijgen worden er naar verschillende 
vormprincipes gekeken. 

12.2 Treinstation van Dresden 

De combinatie van membraanconstructies en treinstations zijn wereldwijd weinig te vinden. Toch is er een 
voorbeeld waar een min of meer klassieke staalstructuur voor de perronoverkappingen is gecombineerd met 
een huid van membraan. Dit is de 'Hauptbahnhof van Dresden'. 

Afb. 12.1: Het membraan geeft een natuurlijk licht in het hele station (www.fosterandpartners.com) 

Het oorspronkelijke treinstation van Dresden stamt uit 1898 naar een ontwerp van Ernst Griese en Paul 
Weidner, en is tot vandaag een van de grootste stations van Duitsland. Het is een belangrijke schakel tussen 
Berlijn en Praag. In de Tweede Wereldoorlog is het station flink vernield door bombardementen. Daarna is de 
structuur dichtgemaakt met houtwerk waar het eerst met glaswerk was bedekt. Hierdoor kon er geen daglicht 
binnendringen, en moesten de perrons met kunstlicht verlicht worden. 

Bij de renovatie van het station is het gelijk uitgebreid naar beide kanten zodat ook de nieuwe 
hogesnelheidstreinen kunnen aanlanden, als onderdeel van een breder masterplan. De verbouwingen en 
renovaties zijn naar een ontwerp van architecten Foster and Partners. Deze wilden ook weer het daglicht 
terugbrengen binnen het station, waardoor het 30.000 m2 aan dakoppervlak is bedekt met een translucente 
huid van Teflon gecoat glasvezel (PTFE). Het laat 13% van het daglicht door, en kunstverlichting is nauwelijks 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 66 



Deel 3: Constructievormgeving TU/e 

meer nodig op de perrons. 's Nachts wordt het membraan van onderen verlicht wat een enorme verlichting 
veroorzaakt in het hele station, en waardoor het zich voor de buitenwereld als sterk element kan profileren. 

De primaire vorm van de constructie van dit station is een boogstructuur. De membranen volgen de 
golfbeweging van de bestaande en nieuwe stalen bogen. Doordat er te maken was met een bestaande 
constructie, moest er een oplossing worden gezocht om de membranen op spanning te brengen daar waar de 
bogen elkaar ontmoeten. Hier is een ingenieus knooppunt voor bedacht, wat iets weg heeft van een 
parapluconstructie. 

Afb. 12.2: De knooppunten bij de ontmoeting van de verschillende stolen bogen (www.fosterandpartners. com) 

Relevantie ten aanzien afstudeerproject 
Het belangrijkste aan dit praktijkvoorbeeld is natuurlijk de beleving op het station die wordt veroorzaakt door 
de membraanconstructie. Daarbij is het ook een extra rechtvaardiging om een dergelij ke constructie toe te 
passen bij een treinstation. Tevens is bij dit project weer te zien hoe mooi de integratie van een oude en een 
moderne constructie kan zijn, zoals ook al te zien was bij Antwerpen Centraal. 

12.3 Millennium Dome 

De Millennium Dome in Londen is onderdeel van groot evenementenproject ter ere van de wisseling van het 
millennium in het jaar 2000. Met een diameter van 365 meter is het de grootste koepel ter wereld. Het 
ontwerp is van de Britse arch itect Richard Rogers. De SO meter hoge koepel wordt overeind gehouden door 12 
stalen masten van elk 100 meter hoog in combinatie met meer dan 70 km aan staalkabels van hoge sterkte. 

De basis van de dome, wat eigenlijk geen echte dome is omdat het door masten overeind wordt gehouden, 
wordt gelegd door een kabelnet van radiale en tangentiele kabels. Deze worden op spanning gehouden door 
de kabels die aan de masten vastzitten. De huid van de constructie bestaat uit met glasvezel versterkt PTFE, en 
deze overspant ongeveer 25 meter tussen de radiale kabels. 
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Afb. 12.3: Millennium Dome (www.rsh-p.com) 

De constructie zelf is lastig te kwalificeren, daar het een combinatie is van verschillende structuren. In principe 
is het een combinatie van geschakelde boogstructuren en een mastgesteunde constructie. Door deze 
bijzondere combinatie lijkt het of het membraan een synclastische vorm aanneemt, maar er is wel degelijk 
sprake van een tegengestelde kromming in het doek. 

Relevantie ten aanzien van afstudeerproject 
Het cirkelvormige ontwerp is een belangrijk uitgangspunt voor de orientatie binnen het gebouw. Verder is te 
zien wat voor gigantische overspanningen te realiseren zijn, terwijl het gebruikte materiaal hiervoor minder 
weegt dan de lucht die het omsluit. Doordat de ondersteunende constructie zich vrijwel geheel aan de 
buitenkant bevindt, is er een enorme vrijheid van indeling, en dus flexibel in de tijd. Tot slot is er voor dit 
gebouw geen sprake van een voor- en achterkant, en is het aan alle kanten een eye-catcher en een genot om 
te aanschouwen. 

12.4 Denver International Airport 

De Jepesson Terminal Building van de nieuwe internationale luchthaven van Denver is het belangrijkste 
open bare gebouw in de Verenigde Staten dat gemaakt is met een membraanconstructie. De terminal bestrijkt 
een oppervlak van 76 x 275 meter en moet het beeld van de Rocky Mountains uitstralen. Het concept van een 
stoffen dak is in een laat stadium als alternatief aangedragen voor een conventioneel stalen dak. Het grid van 
18,30 x 45, 75 meter wat er op dat moment was voor de constructie, was een idea le basis voor een 
mastgesteunde membraanconstructie. Er zijn in totaal 17 units van 18,30 meter die ondersteund worden door 
twee masten, die 45,75 meter uit elkaar staan. 

Het principe van deze constructie is volgens ridge-and-valley, en dit is verder gecombineerd met een punt
gesteunde constructie. De 'ridge' kabels spannen tussen de masten, en zijn aan de buitenzijden van het 
gebouw verankerd om zo zware belastingen op te kunnen vangen. Parallel en tussen deze kabels zijn de 'valley' 
kabels gespannen, en houden het membraan naar beneden bij sterke windvlagen. 
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Afb. 12.4: Denver International Airport 

Het membraan heeft een extra laag, met een voering van ongeveer 60 cm dat voor goede thermische en 
geluidsisolatie zorgt. De aansluiting van het membraandak op de 20 meter hoge glazen gevels gaat via een met 
lucht gevulde stoffen bu is, waardoor er grote bewegingen mogelijk zijn tussen de elementen. 

Afb. 12.5: Het membraondok overspant de grate terminal van Denver 

Relevantie ten aanzien van het afstudeerproject 
Het is bemoedigend om te zien dat membraanconstructies toegepast worden bij grote en drukke openbare 
gebouwen. De terminal van het vliegveld heeft natuurlijk zijn parallellen met die van een t reinstation. De 
ervaring van de constructie van onderaf de terminal is iets wat ook gezocht wordt voor de OV-terminal. Verder 
zijn de aansluitingen tussen dak en gevel innovatief gevonden, en wellicht van waarde voor het eigen 
afstudeerproject. 
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12.5 Conclusie 

Te zien is dat bij de verschillende referentieprojecten verschillende structuren en principes worden 
toegepast. Vaak wordt er gebruik gemaakt van punt-gesteunde of mastconstructies om voldoende 
hoogte te kunnen halen. Verder is duidelijk geworden dat met behulp van membraanconstructies 
enorme overspanningen behaald kunnen worden, zonder dater veel gewicht gebruikt dient te worden. 

Bij de meeste projecten met membraanconstructies worden kabels gebruikt om de constructie voor te 
spannen. In het afstudeerproject moet hier goed naar gekeken worden dat dit niet de dynamische vorm 
van het geheel verstoort, en dater voldoende ruimte is voor deze kabels. 

Tot slot is het helder geworden dat de vormgeving erg kan verschillen, en dat elk van de projecten eigen 
markante en dynamische aspecten heeft. Het is dus zaak een principe te kiezen dat het beste aansluit bij 
de interne structuur van de OV-terminal. 
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13. Overzicht 

In dit deel is een poging gedaan om de zoektocht naar een geschikte constructie voor de 
vormgeving zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hiervoor is eerst een visie ten aanzien van de 
constructie opgesteld wat basis moet vormen voor de keuze van het juiste constructieprincipe. De 
belangrijkste kernbegrippen van deze visie zijn: overzicht, licht, vernieuwend, flexibiliteit, 
dynamiek en uitnodigend. 

Om aan deze visie te kunnen voldoen is er eigenli)k wat rneer nodig dan de t raditionele 
constructiematerialen, die met name de begrippen vernieuwend en dynamisch niet voldoende 
ondersteunen. Zodoende zijn de mogelijkheden van lichte draagconstructies bekeken. 

De belangrijkste varianten van lichte draagconstructies zijn open staalconstructies, 
schaalconstructies en membraanconstructies. De laatste kan zowel voorkomen als mechanische of 
pneumatisch voorgespannen constructle. Mechanische voorgespannen membraanconstructies 
lijken het best te voldoen aan de gestelde visie, en kunnen worden ingezet om de gewenste 
dynamische uitstraling van de CV-terminal te versterken. 

Membraanconstructies bestaan altijd uit een huid en uit een ondersteunende primaire constructie. 
De huid, of het membraan, bestaat meestal ult PVC, PTFE of ETFE, en heeft eigenschappen die 
geschikt zijn voor het gebrulk in de utlliteitsbouw. Membraanconstructies komen voor als 
anticlastische structuren (met twee tegengestelde krommingen) zoals de conische en zadelvorm, 
en als synclastische structuren. Voor de primaire constructie is een aantal gebruikelijke structuren 
te herkennen. Dit zijn boogconstructies, mastconstructies, rigde-and-valley const ructies en 
parapluconstructies. 

De membraanconstructies in de praktijk laten vaak diverse combinaties van deze structuren zien, 
en geven daardoor elke keer een ander beeld. Meestal wordt er gebruik gemaakt van staalkabels 
om de hele constructie te kunnen voorspannen. 

Met dit deel moet het gemakkelijker worden om het ontwerp van de CV-terminal te kunnen 
vormgeven volgens de principes van membraanconstructies. 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 

TU/e 

71 



Deel 4: Programma voor de CV-terminal TU/e 

deel4 

Programma voor de CV-terminal 
lmplementatie van de verschi/lende onderdelen tot een programma van eisen 
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14. Programma voor de OV-terminal 

14.l lnleiding 

In dit rapport zijn de verschillende invalshoeken van de afstudeeropdracht onderzocht en geanalyseerd. In het 
eerste deel is het belang van het project duidelijk geworden en in een heldere context geplaatst, wat 
geresulteerd heeft in een omkadering van de opdracht. Vervolgens zijn treinstations in algemene zin verkend, 
en zijn concrete conclusies getrokken over de functionele werking van stations. In het laatste deel is aan de 
hand van een visie bekeken welke constructie het beste past bij de gewenste uitstraling van de av-terminal. Nu 
is het zaak deze verschillende delen te implementeren in een concreet programma voor de av-terminal, wat 
een basis moet vormen voor het verdere ontwerp. 

14.2 Conclusies vooronderzoek 

Zoals gezegd heeft elk voorafgaand deel geresulteerd in een aantal conclusies van de desbetreffende 
invalshoek. Deze punten zijn onderdeel van het totale programma van de av-terminal. Per deel warden de 
punten weergegeven die van belang zijn voor het programma. 

Deel 1: Context 

De av-terminal is onderdeel van een groat masterplan van 2.250.000 m2 in de Zuidas van Amsterdam. 
• De hoofdinfrastructuur zal als een dokmodel onder de grand komen te liggen. 

De locatie van de av-terminal is in het deelgebied Composer tussen de Parnassusweg en de 
Beethovenstraat ter hoogte van de Minerva-As in een kader van 150 bij 150 m2

. 

De terminal dient een nieuw openbaar vervoersknooppunt te warden dat 200.000 reizigers per dag 
moet gaan verwerken. 90.000 hiervan maken gebruik van de metro en 53.000 de trein. 

• Het station zal bestaan uit 6 perronsporen voor de treinen en 4 metrosporen, per 2 gestapeld. 
Daarnaast moet er ruimte komen voor een bewaakte fietsensta lling voor 8000 fietsen . 

Deel 2: Treinstations 

Functioneel gezien is het station op te delen in een transferhal, tickets & service, perrons en niet 
publieke sectoren. 
In het oogpunt van gebruik is het station te verdelen in het ontvangst-, het verblijfs-, en het 
reisdomein. 
Er moet rekening gehouden worden met verschillende gebruikers van het station met elk hun eigen 
verwachtingen en snelheden. 
Belangrijke facetten voor het ontwerp zijn onder andere voldoende overzicht, genoeg daglichtinval, 
korte loopafstanden, hoge belevingswaarde en goede toegankel ijkheid. 

• Het HSL-station moet een premium identiteit uitstralen wat onder andere tot uitdrukking komt in de 
verschillende stationswerelden: Travel Centre, Food, Media, Beauty & Health, Mode & Sport, Event en 
To Go. 

Deel 3: Constructievormgeving 

De kernbegrippen van de visie voor de constructie van de av-terminal (en voor het station in het 
algemeen) zijn: overzicht, licht, vernieuwend, flexibiliteit, dynamiek en uitnodigend. 
Voor de hoofdconstructie zal gebruik gemaakt warden van mechanisch voorgespannen 
membraanconstructies. 
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14.3 Relatie van functies 

Er zijn nu een aantal zaken genoemd die van belang zijn bij het ontwerpen van de nieuwe OV-terminal. Na 
bestudering van de conclusies naar aanleiding van de evaluatie van de bezochte treinstations en de visie op de 
NSP-kwaliteit in de voorgaande delen, kan er echter ook al wat gezegd warden over de mogelijke relaties van 
verschillende onderdelen tot elkaar. In andere woorden: hoe moeten ruimten en functies ten opzichte van 
elkaar komen te liggen en met welke visuele relaties? 

I 
I 

/ St::aJ·i DC\$ .. 

O · ~ ~v·"'~ 

Afb. 14.1: Relatie tussen de statiansdameinen met daarin de statianwere/den 

I 

I 

In afbeelding 14.1 is een schets gemaakt hoe de verschillende stationsdomeinen in relatie tot elkaar staan. In 
de afbeelding komt onder andere naar voren dat het wenselijk is om een min of meer directe verbinding te 
hebben tussen het ontvangstdomein en het reisdomein, om de reiziger snel naar zijn vervoersmiddel te leiden. 
Ook moet er een orientatiepunt zijn waar men overzicht heeft over het gehele station, in dit deel komt 
uiteraard het meetingpoint het beste tot zijn recht. 

De golvende pijl naar het verblijfsdomein wil zeggen dat bij deze loopstroom snelheid minder belangrijk is. Het 
domein zal zich dan ook wat meer in de periferie van het station liggen. Te zien is hoe de stationswerelden hier 
omheen geplaats zijn. Ondanks dat dit domein zich niet in de hoofdstroom zal bevinden, ook om hinder te 
voorkomen van winkelende reizigers, is het wel wenselijk dater op een aantal punten visueel contact is met de 
andere stationsgebieden, mede voor de verhoogde beleving, alsook de mensen het gevoel te geven controle te 
hebben over het hele gebeuren. 

Wat betreft het busstation is het lastig om te zeggen dat een directe visuele relatie met de OV-terminal 
mogelijk is gezien de geplande bebouwingen op de Zuidas. Een mogelijkheid is om eventueel een ondergrondse 
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verbinding te maken om de overstaptijd zo kort mogelijk te maken, net zoals dit gebeurt bij het station 
Rotterdam Blaak tussen trein en metro. 

14.4 Wenselijke be/eving 

Gezien het feit dat de toekomstige CV-terminal voor het grootste deel ondergronds komt te liggen, en visuele 
relaties tussen de domeinen wenselijk zijn, zijn grote openingen en vides in de verschillende ondergrondse 
niveaus onontbeerlijk. Zoals gezegd is het erg prettig om bij binnenkomst van het station de sporen en treinen 
direct te zien liggen, omdat dit de orientatie en navigatie bevordert en de reiziger gerust stelt. Dit pleit dus voor 
een min of meer opengewerkte ondergrondse terminal. 

14.5 Functioneel programma van eisen 

De belangrijkste conclusies van dit vooronderzoek zijn nu op een rijtje gezet, en vormen basis voor het verdere 
ontwerp. Ook zijn er uitspraken gedaan over de wenselijke relaties en beleving van de CV-terminal. Om tot een 
ontwerp te komen zijn er echter ook concrete functies met oppervlakten nodig die de invulling moeten vormen 
voor het station. 

Het volgende programma van eisen is tot stand gekomen door de verschillende stationsdomeinen en werelden 
uit te schrijven als functionele ruimtes. De functies komen voort uit voorgestelde onderdelen uit de visie voor 
NSP-kwaliteit, uit de surveys van de verschillende bezochte treinstations (zie bijlagen) en uit het vooronderzoek 
zelf. Omdat er op dit moment nog geen concreet programma van eisen bestaat voor de CV-term inal, komen de 
bijbehorende oppervlakten voort uit aannames, maar zijn zo reeel mogelijk geschat. Voor exacte cijfers per 
onderdeel wordt verwezen naar de bijlagen. 

Ontvanqstdomein 

Travelcentre Wereld 
Kaartverkoop {Ticket & Service) 8 loketten 

• Kaartverkoop automaten 
NS Reisbureau 

• Grens Wissel Kantoor 
WV 
Autoverh uu rbed rijf 
Bankservices 

Food Wereld 
Cafe/ Restaurant met uitzicht over hal 

• 2 kleine koffiecorners (kioskachtig) 

Verbfiifsdomein 

Food Wereld 
Restaurant (incl. sanitair) 

• Premium lounge (1" klas, HSL) 
Croissanterie (le Pain) 

• Burgerking 
Pizza hut 

• Multivlaai 
Smullers 
Wok 2 Go 

• Gemakssupermarkt (AH) 
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Media Wereld 
Boekwinkel (Bruna) 

• Free Record Shop 
• Gadget Store 

Beauty & Healt Wereld 
Etos 
Schoon hei dsspecia Ii st 
Trendy Kapper 

Mode & Sport Wereld 
• Kledingwinkels (2x) 

Reisaccessoires winkel 
Footlocker I I ntersport 

Event Wereld 
Grand Cafe 

• Expositie/Evenementenruimte 

200m2 

200m2 

260m2 

450m 2 

Overig 3700 m2 

Wachtlokalen ('premium' en 'economy') 
• Openbaar sanitair 

Ondergrondse stalling 8000 fietsen 
Bagagekluizen 

Reisdomein 

To Go Wereld 
Lectuurkiosken (2x) 
Bloemenwinkel 

• lnloopdrogist 
'Take away' counters (kioskachtig) 

• Stop and Go winkel 
Wachtruimten 

Niet publieke ruimten 

• Kantoren NS (incl. berging) 
• Kantoren GVB (incl. berging) 
• Bedrijfsrestaurant NS/ GVB 
• Bergingen schoonmaakapparatuur 
• Transformatieruimte 

Ventilatieruimten (ca. 4 stuks) 

Totaal: 

400 m2 

300 m
2 

200 m2 

20 m2 

20 m2 

600 m
2 

Verder worden de volgende oppervlakten aangehouden voor de perrons. 

Functie: 
3 treinperrons (lengte 430 m, breedte 15 m) 
2 metroperrons gestapeld (lengte 130 m, breedte 15 m) 
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Vervolg 

Nu het eerste rapport, de voorstudie, is afgerond, kan er een vervolg worden gemaakt met het 
afstudeerproject. Met de context, de verkenning van treinstations, de constructievormgeving en het 
programma van de OV-terminal als gereedschap, kan er nu een studie worden gedaan naar de mogelijke 
invulling en vormgeving van het nieuwe station voor Amsterdam Zuid . 

Het volgende rapport (Rapport B: Ontwerp) zal gaan over de totstandkoming van het ontwerp, en de eerste 
aanzet van een hoofdconstructie. Het laatste rapport (Rapport C: Uitwerking) zal voornamelijk gaan over de 
constructieve uitwerking van de OV-terminal. 
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Bijlagen 

A. Verkeersmodaliteiten 

B. Stationsu rveys 

C. Functioneel Programma van Eisen 
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Bijlage A: Verkeersmodaliteiten 

Treinen 

lnternationaa/: 
• 140 Intercity Schiphol - Duivendrecht - Amersfoort - Hengelo - Berlin Hauptbahnhof - Berlin 

Ostbahnhof 
Regionaal: 

700 Intercity Schiphol - Duivendrecht-Amersfoort - Groningen/ Leeuwarden 
• 1600 Intercity Schiphol - Duivendrecht -Amersfoort - Enschede 
• 3500 Intercity Schiphol - Amsterdam Zuid - Amsterdam Biilmer ArenA - Utrecht Centraal - Eindhoven 

(twee maal per dag door naar Maastricht) ('s avonds na 20:00 uur tot Utrecht Centraal) 
• 4300 stoptrein Hoofddorp - Schiphol - Lelystad Centrum 
• 5700 stoptrein Leiden Centraal - Schiphol - Duivendrecht- Hllversum - Utrecht Centraal 

Bussen 

Lijn 
15a 
15b 
23 
62a 
62b 
165 
166 
199 
176 
300 
142 
172 
170a 
170b 

Tram 

Route 
Sloterdijk - WTC - Muiderpoort 
Muiderpoort - WTC - Sloterdijk 
Osdorp - WTC-Amstelstadion 
Lelylaan - WTC - Amstelstadion 
Amstelstadion - WTC - Lelylaan 
Amstelveen Oost - WTC 
Amstelveen West - WTC 
Amstelveen West - WTC 
Haarlem -WTC 
Schiphol - WTC 
Uithoorn -Amstelveen - WTC 
Aalsmeer - Amstelveen - WTC 
Uithoorn - WTC - Centraal Station 
Centraal Station - WTC - Uithoorn 

Bussen per uur 
8 
8 
4 
6 
6 
4 
4 
4 
6 
8 
6 
6 
6 
6 

Lijn 5 Amsterdam Centraal -Amstelveen Binnenhof 
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Soort 
doorgaande service 
doorgaande service 
eindhalte 
doorgaande service 
doorgaande service 
eindhalte 
eindhalte 
eindhalte 
eindhalte 
eindhalte 
eindhalte 
eindhalte 
doorgaande service 
doorgaande service 
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Bijlage B: Stationsurveys 

Amsterdam Centraal 
Rotterdam Blaak 
Rotterdam Centraal 
Schiphol 
Rijswijk 
Best 
Antwerpen Centraal 
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~Amsterdam Centraal 

Spoor/perron niveau . Aantal perronsporen 11 

• Aantal sporen 15 

• Aantal treinrichtingen 13 

• Frequentie treinen 25 ~I 15 ~ 

• Breedte perrons Gemiddeld 8 - 10 meter 

. Wachtruimten per perron (afgesloten) Overvloed aan bankjes (niet afgesloten) 

• Faciliteiten per perron (als kiosk/ Per perron 2x kiosk+ automaten 
automaten/ informatie) Veel informatieborden 

Telefoonpalen 

• Mogelijkheden richting perron 3 stijgpunten p.p. {2x trap, lx roltrap) 
((rol)trap/ lift) 2 liften 

Redelijk verspreid over het perron 

• Rolstoelvriendelijkheid Gebruik liften 
Niet overdreven veel ruimten naast kiosken 

• Stempelautomaten (waar gelegen) Consequent onder iedere trap (stijgpunt) . Overkapping van het perron I spoor Alles overdekt 
Circa 80% van de perrons . Overig Het eerste perron heeft verschillende faciliteiten 
binnen het hoofdgebouw als: 
- NS lnternationaal - 3x Luxe cafe/ res tau rant 
- Politie -WV 
- Burger King 

Service zone/ transferhal . Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) - 2x AH 2GO - Free record shop 
- Etas - Moonflower 
- 3x AKO (boeken) - Drugstore 
- Leonidas 

• Mogelijkheden eten/ drinken - Shakies - New York Pizza 
- Kiosks - Smullers 
- Automatiek - Du Pain . Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) Grote Ticket & Service nabij hoofdingang {8 balies) 

• Aantal ticketmachines Loop je bij elke ingang tegenaan (circa 12 stuks) 

• Service en informatiebalies/ GWK 2x infobalie en een grote GWK aanwezig 

• Wachtruimten Geen specifieke wachtruimte aanwezig 

. Toegang tot transferhal (ligging t.o.v. Zowel van Noord als Zuid te bereiken 
sporen) Noordkant redelijk identiteitloos en verborgen 

Normale hoofdingang afgesloten wegen N-Z-lijn 
Transferhal onder de sporen 

• Kantoren Binnen het monumentale hoofdgebouw 

• Toiletten 2x grate WC op 1 • perron (binnen hoofdgebouw) 
Duidelijk aangegeven 

• Bagagekluizen Hele grote aparte ruimte voor bagage (af te sluiten) 

. Overig Diverse pinmogelijkheden 
Nu niet heel toegankelijk i.v.m. werkzaamheden 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

3 dwarsgangen onder de sporen 
Je ziet links en rechts meteen tram/ bussen/ toegang metro bij hoofdingang 
Over het algemeen erg druk (veel mensen) 
Fietsenstalling a;;nwezig, iets verder gelegen 
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~ Rotterdam Blaak 

Spoor/perron niveau 

• Aantal perronsporen 4 . Aantal sporen 4 . Aantal treinrichtingen 4 

• Frequentie treinen ..!, 6 I 61' . Breedte perrons ca. 8 meter 

• Wachtruimten per perron (afgesloten) Aantal bankjes (design) 

• Faciliteiten per perron (als kiosk/ 2x automaat aan uiteinde perron 
automaten/ informatie) Weinig informatieborden 

• Mogelijkheden richting perron Min of meer centraal stijgpunt met roltrap/trap en lift 
((rol)trap/ lift) Hogergelegen metro direct benaderbaar . Rolstoelvriendelijkheid Mogelijkheid lift en andere lift naar metro 

. Stempelautomaten (waar gelegen) Onderkant trap 

• Overkapping van het perron I spoor Ondergronds 

• Overig Oogt minder onveilig 
Goed overzicht, veel te zien 
Gevoelsmatig niet te lange perrons, duidelijke routing 

Service zone/ transferhal 

• Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) -

. Mogelijkheden eten/ drinken Kiosk op maaiveld, wel overdekte ruimte 

. Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) Op tussenniveau (tussen maaiveld en perrons) 
Was niet geopend 

• Aantal ticketmachines Aan elke ingang 1 

• Service en informatiebalies/ GWK Service & Tickets als genoemd bij kaarverkoop 

. Wachtruimten Bij kiosk op maaiveld 

• Toegang tot transferhal (ligging t .o.v . Grote markante ingang van veraf te zien 
sporen) Veel identiteit . Kantoren -

. Toiletten Niet aanwezig 

. Bagagekluizen -

. Overig Mooie integratie van trein/ metro en tram binnen 
kleine afstand 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Grote bewaakte fietsenstalling zichtbaar in de buurt 
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~ Rotterdam Centraal 

Spoor/perron niveau . Aahtal perrohsporen 13 . Aantal sporen 16 . Aantal treinrichtingen 8 . Frequentie treinen -!- 17 I 181' I 10 (Schiedam Centrum) . Breedte perrons ca. 8 meter 

• Wachtruimten per perron (afgesloten) Weinig bankjes! 

• Faciliteiten per perron (als kiosk/ Elk perron overdekte kiosk met wachtruimte 
automaten/ informatie) 

• Mogelijkheden richting perron 3x trap (2 afgesloten) 1 roltrap 
((rol)trap/ lift) Bezig met wandelgang boven perrons (trap) . Rolstoelvriendelijkheid Nee. Geen liften aanwezig, perrons niet bereikbaar 

• Stempelautomaten (waar gelegen) Onder elk stijgpunt . Overkapping van het perron I spoor Alleen de perrons overdekt (ca. 70%) 

. Overig NS lnternationaal op 1• perron 
Experiment(?) toegangspoortjes OV-chip 

·-

Service zone/ transferhal . Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) -Wizzl - Jambelle 
- Bruna - AH 2Go 
- Bloemen en Planten - Etos 
- Free record shop . Mogelijkheden eten/ drinken - 3x Kiosk - New York Pizza 
- Smullers - Swirls 
- Du pain . Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) Groot Ticket & Service bij hoofdingang (6 balies) 
Kleinte bij achteringang (bij Wizzl) 

• Aantal ticketmachines Bij binnenkomst ingangen (meteen in zicht) 

• Service en informatiebalies/ GWK Aanwezig I GWK buitenzijde 

• Wachtruimten Geen specifieke 

• Toegang tot transferhal (ligging t.o.v . Verschillende toegangen/ orientatie middenonder 
sporen) sporen 

• Kantoren In hoofdgebouw 

. Toiletten lx nabij hoofdingang 

. Bagagekluizen ja 

• Overig Erg lage verdeelhal 
Veel werkzaamheden 
Hoewel groot station, oogt niet erg groot 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Aan voorzijde wordt gewerkt aan groot plein met tram/metro 
Veel perrons, maar niet bijzonder lang (zo oogt het tenminste) 
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~Schiphol 

Spoor/perron niveau . Aantal perronsporen . Aantal sporen . Aantal treinrichtingen . Frequentie treinen . Breedte perrons 

• Wachtruimten per perron (afgesloten) 

• Faciliteiten per perron (als kiosk/ 
automaten/ informatie) 

. Mogelijkheden richting perron 
((rol)trap/ lift) 

. Rolstoelvriendelijkheid 

. Stempelautomaten (waar gelegen) . Overkapping van het perron I spoor 

. Overig 

Service zone/ transf~rhal 

• Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) 

. Mogelijkheden eten/ drinken 

• Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) 

. Aantal ticketmachines 

• Service en informatiebalies/ GWK 

• Wachtruimten 

. Toegang tot transferhal (ligging t.o.v. 
sporen) 

. Kantoren 

. Toiletten 

• Bagagekluizen 

. Overig 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 
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6 

6 

9 

IL 14 I ,71 16 

ca. 12 meter 

Aantal bankjes (geen afgeloten) 

Geen enkele faciliteiten op perron 
Veel informatieborden 

4 stijpunten (2x bagageroltrap, 2x roltrap, 2x trap, lx 
lift) 
2x trappen aan uiteinde perron (nood) komt uit in 
ander gebouw 

1 lift en hellingbanen 
Mooie brede perrons (gladde tegels) 

Bovenaan elk stijgpunt 
Ondergronds 

Onveilig gevoel (donker) 
Heel lang perron, onduidelijk waar naartoe 
Pilaren rij verstoord overzicht 

I'\ Alie faciliteiten zijn gedeeld met de luchthaven 
terminal 

, 
Grote Ticket & Service (11 balies) 
Niet direct bij stijgpunten (even goed rondkijken) 

Aantal clusters met ticketmachines nabij stijgpunten 
Apa rte infostand, GWK aanwezig, niet direct zichtbaar 
NS lnternationaal aanwezig 
Verschillende bankjes en zitmogelijkheden 

Aparte ingang vanuit weg 
Direct benaderbaar binnen de terminal 
Transfer boven sporen (niet zichtbaar) 

> 
Faciliteiten van luchthaven 

, 
Bij binnenkomst midden in grate hal, even lastig om te 
orienteren 
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~ Rijswijk 

Spoor/perron niveau 
• Aantal perronsporen 4 
• Aantal sporen 4 
• Aantal treinrichtingen 3 

• Frequentie treinen '1-4141' . Breedte perrons ca . 8 meter 

. Wachtruimten per perron (afgesloten) Aantal bankjes 

• Faciliteiten per perron (als kiosk/ 2x automaat aan uiteinde perron 
automaten/ informatie) 

. Mogelijkheden richt ing perron Trap/ roltrap/ lift aan elk uiteinde perron 
((rol)trap/ lift) lx noodtrap halverwege 

. Rolstoelvriendelijkheid Mogelijkheid lift 

. Stempelautomaten (waar gelegen) Onderkant trap 

• Overkapping van het perron I spoor Ondergronds 

. Overig Erg leeg karakter 
Zelfde pilaren als bij Schiphol 
Oogt lichter dan Schiphol 

Service zone/ transferhal 
• Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) Wizzl (winkelen in sneltreinvaart) 

• Mogelijkheden eten/ drinken Wizzl 
Aparte 'kiosk' buiten zuidgebouw (los) 

. Kaartverkoop (aanta l/ plaatsing) Ge·rntegreerd in Wizzl 

. Aantal ticketmachines Aan elke ingang 1 

• Service en informatiebalies/ GWK -

• Wachtruimten -

• Toegang tot transferhal (Jigging t.o.v. lngang bij twee verschillende gebouwen 
sporen) Redelijk verstopt, gaat weg/bussen tussendoor 

• Kantor en Kantoorgebouw over station heen gebouwd 

. Toiletten -

• Bagagekluizen -

• Overig 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Grote bewaakte fietsenstalling (ge'lntegreerd in stationsgebouw) 
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~Best 

Spoor/perron niveau . Aantal perronsporen 4 

• Aantal sporen 4 

• Aantal treinrichtingen 3 

• Frequentie treinen .J,4I41' . Breedte perro ns 6 tot 8 meter 

. Wachtruimten per perron (afgesloten) Geen echt afgesloten, weinig bankjes . Faciliteiten per perron (als kiosk/ Geen faciliteiten 
automaten/ informatie) lnformatie is summier 

• Mogelijkheden richting perron Elk perron heeft een stijgpunt met trap en lift 
((rol)trap/ lift) 

• Rolstoelvriendelijkheid Mogelijkheid lift 

. Stempelautomaten (waar gelegen) Bovenaan trappen . Overkapping van het perron /spoor Ondergronds (glazen daglichttoetredingen) 

. Overig Prettig om de uiteindes van de perrons te zien 
(eindigheid in tegenstelling tot Schiphol) 

Service zone/ transferhal 

• Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) Er zijn geen winkels aanwezig in het station 

• Mogelijkheden eten/ drinken Groot cafe 'Knooppunt', met aan de buitenzijde een 
terr as 

• Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) Geen losse kaartverkoop aanwezig 

• Aantal ticketmachines 3 machines in transferhal, direct bij ingang 

• Service en informatiebalies/ GWK -

. Wachtruimten -

• Toegang tot transferhal (ligging t.o.v. Hal van drie verschillende richtingen te benaderen 
sporen) en komen logisch bij elkaar (boven de sporen) 

• Kantoren -

. Toiletten 1 automatisch toilet 

. Bagagekluizen -

• Overig 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Grote bewaakte fietsenstalling direct naast westelijke in/uitgang van het station 
Bushalte ligt naast het station, en is vrijwel direct te zien 
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® Antwerpen Centraal 

Spoor/perron niveau . Aantal perronsporen Bovengronds: 6 eindsporen (+1) 
Ondergonds: 4 eindsporen (-1) en 4 doorgaande sporen (-2) 

• Aantal sporen 14 . Aantal treinrichtingen . .. . Frequentie treinen . .. 
• Breedte perrons Boven : ca. 7 /8 meter 

Onder: ca . 16 meter 

• Wachtruimten per perron (afgesloten) Onder semi-afgesloten ruimtes, o.h.a. veel zitgelegenheden . Faciliteiten per perron {als kiosk/ Veel informatieborden en telefoons (boven) 
automaten/ informatie) Op perron geen faciliteiten als kiosken ed. 

. Mogelijkheden richting perron Divers: Lift/ roltrap/ trap 
((rol)trap/ lift) Wordt geleidelijk van onderaf naar centrale hal geleid 

• Rolstoelvriendelijkheid Gebruik liften 

• Stempelautomaten (waar gelegen) Maak hier geen gebruik van 

• Overkapping van het perron I spoor Alles binnen een grote hal en ondergronds 
Buiten de hal zijn de perrons nog grotendeels overkapt 

• Overig Er is even een krap stukje op het niveau tussen -1 en -2 

Service zone/ transferhal 
• Soorten faciliteiten/ winkels (grootte) Op dit moment te bereiken: 

- Photopher - Zoo bios 
- Ruime lounge cafe/rest. 
Straks komt er een ruime winkelboulevard met diverse 
winkels 

• Mogelijkheden eten/ drinken - Panos 
- Snoepwinkel 
- le Royal Cafe 
- groot personeelsrestaurant (met uizicht over sporen) . Kaartverkoop (aantal/ plaatsing) In afgesloten ruimte in de grote centrale hal (10 balies) 

• Aantal ticketmachines 4x in de centrale hal (niet erg opvallend) . Service en informatiebalies/ GWK Niet gezien, service bij kaartverkoop 

• Wachtruimten Aparte wachtruimte 

• Toegang tot transferhal (ligging t.o.v . Kopstation met verschillende ingangen 
sporen) Straks diverse ingangen bij winkelboulevard 

Grote nieuwe achteringang in aanbouw (achterkant sporen) . Kantoren Ge"integreerd in hoofdgebouw 

. Toiletten Aanwezig 

• Bagagekluizen Ja, tussen hoofdgebouw en perrons 

• Overig Politiekantoor aanwezig 
Tai van winkels in aanbouw als expo en relay en veel 
sieraadwinkels, maar ook een loopbaancentrum 

Overige opmerkingen: 
(fiets/ tram/ metro) 

Grote ondergrondse fietsenstalling met toegang tot het station 
Metro te bereiken vanuit het station, vanaf onderliggende sporen 
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Bria en 

Bijlage C: Functioneel programma van eisen 

Ontvanqstdomein 

Travelcentre Wereld 
• Kaartverkoop (Ticket & Service) 8 loketten 
• Kaartverkoop automaten 

• NS Reisbureau 
• Grens Wissel Kantoor 
• vw 

Autoverhuu rbedrijf 
• Bankservices 

Food Wereld 
• Cafe/ Restaurant met uitzicht over hal 

• 2 kleine koffiecorners (kioskachtig) 

Verbliifsdomein 

Food Wereld 
• Restaurant (incl. sanitair) 
• Premium lounge (1• klas, HSL) 

• Croissanterie (le Pain) 
Burgerking 

Pizza hut 

• Multivlaai 

Smullers 
Wok 2 Go 
Gemakssupermarkt (AH) 

Media Wereld 
Boekwinkel (Bruna) 

Free Record Shop 

Gadget Store 

Beauty & Healt Wereld 
Etos 

Schoon heidsspecialist 

Trendy Kapper 

Mode & Sport Wereld 
• Kledingwinkels (2x) 

• Reisaccessoires winkel 
Footlocker/ lntersport 

Event Wereld 
• Grand Cafe 

• Expositie/Evenementenruimte 

Overig 
Wachtlokalen ('premium' en 'economy') 
Openbaar sanitair 

Ondergrondse stalling 8000 fietsen 

• Bagagekluizen 

Ontwerp van een OV- terminal voor Am sterdam Zuid 

50 m1 

oppervlakte: 
200m

1 

4 automaten per ingang 
SO m

1 

50 m1 

40 m1 

40 m
1 

60 m
1 

300 m
1 

30 m
1 

(per stuk) 

500 m
1 

200 m
1 

80 m1 

60m1 

50 m1 

30 m
1 

30 m
1 

300 m1 

100 m
1 

70 m1 

30 m
1 

100 m
1 

50 m1 

50 m1 

80 m1 
(per stuk) 

60 m
1 

60 m
1 

150 m1 

300 m
1 

(evt. deels in hal) 

30 m
1 

(per stuk) 

50 m1 

3600 m
1 

20 m
1 
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800 m2 

6160m2 
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Reisdomein 

ToGoWereld 
Lectuurkiosken (2x) 
Bloemenwinkel 

• lnloopdrogist 

• 'Take away' counters (kioskachtig) 
Stop and Go winkel 
Wachtruimten 

Niet publieke ruimten 

Kantoren NS (incl. berging) 

Kantoren GVB (incl. berging) 
• Bedrijfsrestaurant NS/ GVB 

Bergingen schoonmaakapparatuur 

Transformatieruimte 
• Ventilatieruimten (ca. 4 stuks) 

Totaal: 

20 m2 (per stuk) 
40 m2 

40 m2 

20 m
2 

(per perron) 
40 m2 

20 m2 (per perron) 

400 m
2 

300 m
2 

200 m2 

20 m2 

20 m2 

600 m
2 

Verder worden de volgende oppervlakten aangehouden voor de perrons. 

Functie: 
3 treinperrons (lengte 430 m, breedte 15 m) 

• 2 metroperrons gestapeld (lengte 130 m, breedte 15 m) 
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oppervlakte: 
19350 m

2 

3900 m
2 
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280m2 

1540m2 

8780 m2 

23250 m2 
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tntroductie 

ln/eiding 

Dit is het tweede rapport van het project het ontwerp van een OV-terminal voor Amsterdam Zuid. In 

dit gedeelte wordt stapsgewijs getoond hoe het hele ontwerp van het station tot stand is gekomen. 

De conclusies uit het vooronderzoek van rapport A zullen hierbij meegenomen worden om tot een 

verantwoord en geschikt eindresultaat te komen en daarbij de doelstelling van dit project niet uit het 

oog te verliezen. 

leeswijzer 

Het ontwerp is natuurlijk een proces geweest, maar voor de leesbaarheid en om een duidelijke 

structuur aan te brengen in het ontwerpproces, is het opgedeeld in een architectonisch en 

constructief ontwerpproces. Dit is gedaan omdat de argumentatie van de verschillende 

ontwerpstappen enerzijds architectonisch is geweest en anderzijds constructief. Het hele 

ontwerpproces wordt in bepaalde mate chronologisch weergegeven, met de kanttekening dat de 

argumentatie valt binnen de aangegeven delen. Het hele ontwerp is uiteraard een samenspel 

geweest tussen architectuur en constructie. 

Het rapport is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt ingegaan op de architectonische 

ontwerpstappen. Dit deel is opgedeeld in een ondergronds ontwerp, dat wil zeggen alle zaken die 

zich onder het maaiveld afspelen, en een bovengronds ontwerp, die delen die verantwoordelijk zijn 

voor het beeld van de OV-terminal. De keuze van deze opsplitsing zal worden verantwoord in dat 

dee I. 

In het tweede deel gaat het ontwerpproces verder, maar worden hier de constructieve argumenten 

die ten grondslag liggen aan de genomen stappen behandeld. Het ontwerp kristalliseert dan verder 

tot een eindversie. 

In het laatste deel is dan het resultaat te zien van het hele ontwerpproces en wordt het gehele 

gebouw nog eens doorlopen en alle ins en outs nog eens bekeken. Ook worden er impressies van de 

definitieve versie van het ontwerp getoond. 
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Architectonisch ontwerpproces 

deell 

Arch itecton isch ontwerpproces 
De procesmatige totstandkoming van het ondergrondse en bovengrondse ontwerp van de 

OV-terminal 
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Architectonisch ontweroproces TU/e 

1. Ontwerpbagage 

1.1 Terugb/ik uitgangspunten vanuit voorstudie 

In het eerste deel van dit rapport zijn drie verschillende aspecten voor de OV-terminal bekeken om 

tot een totaal programma te komen voor het station voor Amsterdam Zuid. Dit waren de context, 

treinstations in het algemeen en de constructieve vormgeving. Hieruit is een programma 

gedestilleerd wat als onderlegger moet dienen voor de verdere uitwerking van de OV-terminal. De 

conclusies van deze verschillende studies warden hier nog eens herhaald. 

Deel 1: Context 

• De OV-terminal is onderdeel van een groat masterplan van 2.250.000 m2 in de Zuidas van 
Amsterdam. 

• De hoofdinfrastructuur zal als een dokmodel onder de grand komen te liggen. 
• De locatie van de OV-terminal is in het deelgebied Composer tussen de Parnassusweg en de 

Beethovenstraat ter hoogte van de Minerva-As in een kader van 150 bij 150 m2
. 

• De terminal dient een nieuw openbaar vervoersknooppunt te warden dat 200.000 reizigers 
per dag moet gaan verwerken. 90.000 hiervan maken gebruik van de metro en 53.000 de 
trein. 

• Het station zal bestaan uit 6 perronsporen voor de treinen en 4 metrosporen, per 2 
gestapeld. Daarnaast moet er ru imte komen voor een bewaakte fietsenstalling voor 8000 
fietsen. 

Deel 2: Treinstations 

• Functioneel gezien is het station op te delen in een t ransferhal, tickets & service, perrons en 
niet publieke sectoren. 

• In het oogpunt van gebruik is het station te verdelen in het ontvangst-, het verblijfs-, en het 
reisdomein. 

• Er moet rekening gehouden warden met verschillende gebruikers van het station met elk 
hun eigen verwachtingen en snelheden. 

• Belangrijke facetten voor het ontwerp zijn onder andere voldoende overzicht, genoeg 
daglichtinval, korte loopafstanden, hoge belevingswaarde en goede toegankelijkheid. 

• Het HSL-station moet een premium identiteit uitstralen wat onder andere tot uitdrukking 
komt in de verschillende stationswerelden : Travel Centre, Food, Media, Beauty & Health, 
Mode & Sport, Event en To Go. 

Deel 3: Constructievormgeving 

• De kernbegrippen van de visie voor de constructie van de OV-terminal (en voor het station in 
het algemeen) zijn : overzicht, licht, vernieuwend, flexibiliteit, dynamiek en uitnodigend. 

• Voor de hoofdconstructie zal gebruik gemaakt warden van mechanisch voorgespannen 
membraanconstructies. 

Het bijbehorend programma van eisen is in uitgebreide vorm terug te vinden in de bijlagen van het 
eerste rapport. Hoe de verschillende functies in relatie tot elkaar dienen te staan is te zien in de 
volgende illustratie: 
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Afb. 1.1: Relatie tussen de stationsdomeinen met daarin de stationswere/den 

Wat betreft de wenselijke beleving van het station is er het volgende gezegd. Gezien het feit dat de 
toekomstige OV-terminal voor het grootste deel ondergronds komt te liggen, en visuele relaties 
tussen de domeinen wenselijk zijn, zijn grate openingen en vides in de verschillende ondergrondse 
niveaus onontbeerlijk. Zoals gezegd is het erg prettig om bij binnenkomst van het station de sporen 
en treinen direct te zien liggen, omdat dit de orientatie en navigatie bevordert en de reiziger gerust 
stelt. Dit pleit dus voor een min of meer opengewerkte ondergrondse terminal. 

Deze verschillende gegevens moeten de basis vormen voor het daadwerkelijke ontwerp van de OV
terminal. Dat het ontwerp een complexe opgave zal zijn, zal blijken uit de volgende paragraaf. 

1.2 Ontwerpcomplexiteit 

Een veelzijdig ondergronds station in het midden van het drukke dynamische zakenleven van de 

Zuidas blijkt een lastige opgave. Niet alleen door uitvoeringstechnische redenen en de complicaties 

voor het ondergronds bouwen, maar oak door een aantal uitgangspunten die niet direct 

logischerwijs in het ontwerp kunnen warden ge·integreerd. Dit is het best te illustreren aan de hand 

van een plattegrond van de uitgangssituatie van de OV-terminal. 
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Afb. 1.2: Ontwerponder/egger 

Trein 1, 2 

Trein 3, 4 

Trein 5, 6 

In Afbeelding 1.2 is de zogenaamde onderlegger weergeven die de basis vormt voor het ontwerp. 

Aan de bovenkant (noorden) bevinden zich de twee gestapelde metroperrons en ender op een 

diepte van 12 meter de drie treinperrons. Het kader geeft aan waarbinnen de terminal gebouwd kan 

worden. Dit is ruwweg 150 bij 150 meter. 

In de voorstudie naar verkeersstromen is gebleken dat het gros van de reizigers en bezoekers van het 

station zich van en naar het zuiden zullen begeven. Logischerwijs is hier dan ook de hoofdingang van 

het station te verwachten. Het lastige is nu dat deze ingang zich dan direct boven de sporen van de 

treinen zal bevinden. Het is daardoor gecompliceerd om van een traditionele ontvangsthal te 

spreken, des te meer het ook wenselijk is direct visueel contact te hebben met de verschillende 

perrons ter orientatie. 

Daarnaast bleek ook uit de verkeersstudie dat de metro het meest frequent gebruikt zal worden als 

vervoersmiddel. Met het gegeven dat de hoofdstroom uit het zuiden komt, houdt dit dus in dat deze 

stroom door het hele station geleid dient te worden. Dat de metro zich aan de noordkant bevindt is 

uiteraard een erfenis van de huidige situatie. 

Tot slot stelt het programma van eisen dat er een ondergrondse fietsenstalling dient te komen die 

plaats biedt aan maar liefst 8000 fietsen. Omgerekend betekent dit een ruimte van circa 3600 m2
• Dit 

neemt dan een behoorlijk aandeel in de te verdelen ruimte in bes lag. 

Dit zijn dus een aantal knelpunten, dat een voor de hand liggend ontwerp onmogelijk maakt. In de 

volgende paragraaf is te lezen hoe er met deze punten omgesprongen zal worden. 
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1.3 Ontwerpuitgangspunten 

Hiervoor is gezegd waarom het zo lastig is om vrijuit tot een ontwerp te komen . Voornamelijk het feit 

dat zowel aan de noord- als zuidkant direct de verschillende sporen liggen, maakt het situeren van 

een ontvangsthal tot een moeilijke opgave. In onderstaande afbeelding is te zien welke 

uitgangspunten bedacht zijn om de verschillende knelpunten te omzeilen . 
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Afb. 1.3: Opsplitsen verkeersstromen 
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Wat hierboven te zien is dat de zogenaamde centrale hal, of in nieuwe termen de reisinformatiezone 

van het travelcentre, naar binnen wordt getrokken, centraal gelegen in de OV-terminal. Door de 

hoofdstromen boven en onder op te splitsen, kunnen deze in een vloeiende lijn naar deze centrale 

plaats geleid worden met behoud van de visuele relatie tot de sporen. Om de reizigers niet onnodig 

om te laten lopen door te eisen dat alles vanuit het midden wordt verdeeld, moet er ook direct 

uitgeweken kunnen worden naar de perrons. 

Door de grote ondergrondse fietsenstalling op te splitsen in twee verschillende fietsenstallingen van 

elk 4000 fietsen groot en deze aan de zijkanten van het kader te plaatsen, blijft er ruimte over voor 

de overige programmapunten van de OV-terminal. 

1.4 Opzet architectonisch ontwerp 

De manier van ontwerpen van dit project is verre van traditioneel. Door de geweldige complexiteit 

van de ondergrondse logistiek is er voor gekozen om onderscheid te maken tussen een 

'ondergronds' en 'bovengronds' ontwerp. Het ondergronds ontwerp behelst alles wat zich onder het 
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maaiveld bevindt en hoe alles in 'etappes' naar de lagergelegen delen van de terminal wordt geleid. 

Het bovengronds ontwerp is het totaal aan bebouwing wat boven het maaiveld uitsteekt en wat als 

het ware het gezicht en de uitstraling van de OV-terminal vormt. 

Een station kan nog zo mooi en expressief worden vormgegeven, indien de interne routing en 

relaties van functies niet optimaal is, zal dat de bezoeker van het station bijbl ijven en als negatief 

worden bestempeld. Daarom is de keuze gemaakt om eerst de binnenkant van de OV-terminal vorm 

te geven en te zorgen dat alle functies op elkaar aansluiten en dat er een vloeiende routing door de 

terminal vormgeven zal worden die elke bezoeker met verschillende verwachtingen kan dienen. 

Vervolgens wordt hier een bovengronds ontwerp op aangesloten en zullen de twee ge·lntegreerd 

word en. 

Het volgende hoofdstuk zal dus gaan over de vormgeving van de binnenkant van de OV-terminal. 
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2. Het ondergrondse ontwerp 

2.1 Alternatievenstudie 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden welke complexiteit de uitgangssituatie met zich mee 

brengt. In aanloop tot het definitieve inwendige ontwerp zijn er heel wat alternatieven de revue 

gepasseerd. Het is niet de bedoeling om in dit rapport al deze studies te tonen, maar er zullen een 

aantal varianten worden getoond, waarmee puntsgewijs zal worden aangegeven welke verschillende 

beslissingen zijn genomen. 

Op de onderste laag van de terminal bevinden zich de treinsporen en perrons en de onderste metro. 

Deze liggen op twaalf meter onder het maaiveldniveau . Om plaats te bieden aan de verschillende 

functies en om onderscheid te kunnen maken in zonering is er besloten om vier lagen aan te brengen 

in het station. Niveau -3 van -12 tot -8 meter, niveau -2 van -8 tot -4 meter, niveau -1 van -4 meter 

tot het maaiveld en niveau 0 van alles boven het maaiveld. Elke laag zal worden gekenmerkt door 

een verschillende functie. 

Het spreekt voor zich dat zich boven de perrons een verdeellaag zal bevinden, vanwaar men zich kan 

verdelen over de verschillende perrons. Deze laag zal zich dus bevinden op niveau -2 . Om deze laag 

ook werkbaar te kunnen maken voor de verschillende metroperrons, is in een vroeg stadium 

besloten om de gestapelde metro verder uit elkaar te trekken, zodat het verdeelniveau zich tussen 

deze metroperrons kan bevinden . Van hieruit kan men dus naar beneden naar het lagergelegen 

metroperron (-3) of omhoog naar het bovengelegen perron (-1). 

Afb. 2.1: Schematisch verdeelniveau over en de trein- en tussen de metroperrons 

Dit centrale verdeelpunt is dan min of meer de spil van het station. Een vroeg idee was dan ook dat 

om alle paden hiernaartoe te leiden, zodat men van hieruit zich overzichtelijk naar het juiste perron 

kan begeven. De eerste variant illustreert dit idee het best. 
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Variant 1 

Afb. 2.2: Variant 1: Rand station 

In dit alternatief is het idee van de centrale verdeler (op niveau -2) goed te zien. Alie lagen zijn hier 

boven elkaar getekend. Al in een vroeg stadium ontstond het idee van een rond station, waarbij het 

eigenlijk niet uitmaakt waar men het station binnentreedt. Het gros aan facilite iten kan hier in de 

ruimte tussen de perrons gesitueerd worden. Dit concept benadrukt ook voornamelij k het overzicht 

in de hele OV-terminal. Er is een soort ronde promenade om het station heen. De scheiding van 

binnen en buiten zit om dit ronde pad. Vanuit deze rondgang gaan dan op de noord-zuid as een 

aantal grate roltrappen naar de centrale verdeler. 

Punten van aandacht bij deze variant zijn de volgende: 

• Om bij de centrale verdeler te komen moet vanuit het zuiden eerst een stuk overbrugd 

worden door middel van een soort loopbrug die hoog over de treinperrons gaat. Op deze 

manier zien de bezoekers bij binnenkomst de treinen al liggen, maar moet er eigenlijk ver 

omgelopen worden om er te komen. Ook is het in deze variant lastig om met een lift op het 

centrale verdeelpunt te komen. 

• Doordat hier heel duidelijk een verdeelpunt aanwezig is, creeer je een grate druk en 

concentratie van mensen op een plek, wat niet bevorderlijk is voor de snelheid van 

doorstroming. 
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• De functies zitten op deze manier geheel verstopt onder de randen tussen de perrons. Dit is 

voor het vrije winkelen aan de ene kant gewenst, zodat het geen belemmering vormt voor de 

snellere reizigers, maar op deze manier komen bezoekers niet langs functies die men tegen 

wil komen op weg naar het perron. 

Variant 2 

In de volgende schets is getracht het gevoel dat mensen om moeten lopen te omzeilen door het 

station niet boven de sporen te plaatsen en de hoofdingang dus meer in noordelijke richting te 

verschuiven. 

Afb. 2.3: Variant 2: Verschoven ingang 

Ook is in deze variant de as om maaiveldniveau doorgetrokken, zodat men als het ware zonder 

belemmeringen door het station heen kan lopen. Er is hier geen sprake van een centrale verdeler op 

niveau -2 maar van twee stroken aan de periferie. Op deze manier gaan de paden weer meer langs 

de verschillende functies van het station. 

Aan de zuidkant is er dan ruimte voor een groot plein. Om voor voldoende lichtinval voor de treinen 

te zorgen kunnen er grote doorbrekingen worden aangebracht bedekt met glas. Dit bevordert ook 

weer de orientatie voor de reiziger die op deze manier weet waar de treinen liggen. 
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Punten bij deze variant: 

• Het overzicht over het hele station wat een belangrijk uitgangspunt is in het ontwerp is op 

deze wijze grotendeels verdwenen doordat het station geheel van naast de treinsporen is 

geschoven. 

• Er is niet heel duidelijk meer sprake van een verdeelpunt van waaruit men zich kan 

orienteren en verdelen. 

• Hoewel het idee gedeeltelijk weg is dat men moet omlopen om bij de perrons te komen, 

wordt dit weer teniet gedaan door het feit dat men de sporen vanaf het plein door de atria al 

kan zien. 

Variant 3 

Bij dit ontwerp is het idee ontstaan om de hoofdingangen aan de noord en zuidkant op te spliten, 

waardoor het station ook meer vanuit de breedte toegankelijk wordt gemaakt. Door de verschillende 

ingangen met een vloeiende lijn met elkaar te verbinden ontstaat er een soort 'schaar' als 

plattegrond. 

Afb. 2.4: Variant 3: Schaar van paden 

In het snijpunt van de twee grote wandelpaden door het station kan dan de zogeheten 

informatiezone gelegen worden. Vanaf hier kan men dan stapsgewijs naar lagergelegen niveaus 
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worden geleid, zodat men uiteindelijk ook uitkomt op een soort verdeler die je naar verschillende 

perrons leidt. Aan de periferie kunnen extra paden worden toegevoegd als een soort terrassen boven 

elkaar die langs een groot aantal functies gaan. 

Het overzicht in deze variant is weer een stuk groter. Ook het idee van een centraal punt is weer 

terug. Maar zoals gezegd is het ook wenselijk dat men sneller naar de sporen kan gaan vanuit de 

ingangen, waardoor het dus noodzakelijk is dat men voor het centrale punt hier naar toe kan 

uitwijken. Dit zal worden meegenomen in een definitieve variant. Hoewel er in het midden nu meer 

ruimte is gemaakt voor het onderbrengen van verschillende functies, kan dit in een verder ontwerp 

nog worden uitgebreid, zodat er een grotere wisselwerking is tussen looppaden en functies in 

verschillende zones. 

2.2 Definitief ondergronds on twerp 

Met de verschillende ideeen en tekortkomingen van onder meer de voorgaande varianten is 

uiteindelijk een finale versie van het inwendig ontwerp tot stand gekomen. In de komende paragraaf 

zal worden uitgelegd hoe dit ontwerp in elkaar steekt, en waar de verschillende functies van het 

program ma van eisen gesitueerd zijn. Het zal hier in hoofdzaak gaan over de verschillende ruimtes. In 

de volgende paragraaf zal duidelijk uitgelegd worden hoe alle verschillende routes !open, waardoor 

de logistieke afwikkeling helder wordt. 

Niveau -3 (verblijfsniveau) 

Dit is het onderste niveau binnen de OV-terminal met de perrons en sporen van de treinen aan de 

zuidkant en het onderste metroperron met aan weerzijde twee metrosporen aan de noordkant. 

Tussen deze perrons is een grote ruimte die plaats biedt aan verschillende functies van de 

stationswerelden. Dit niveau ligt onder het niveau van de verdeler (gestippeld) waar mensen snel 

hun weg zoeken, en is daarom over het algemeen rustig te noemen. Dit niveau wordt daarom ook 

wel het verblijfsniveau genoemd, omdat mensen hier op hun gemak kunnen winkelen en shoppen of 

kunnen genieten van de verschillende evenementen op deze stationsplaza. 

De groen gearceerde gebieden zijn de publieke ruimten met hoofdzakelijk winkels. Aan de linkerkant 

bevindt zich de 'Media Wereld' met winkels als een grote boekwinkel, een Free Record shop en een 

gadgetwinkel. Rechts ligt de 'Beauty & Health Wereld' met een Etos, een schoonmaakspecialist en 

een trendy kapper. In het midden van de stationsplaza in de halve cirkel is ruimte voor de 'Mode & 

Sport Wereld' met kledingzaken, reisaccessoireswinkel en een Footlocker. Tevens ligt is hier een 

groot Grand Cafe met uitzicht over de plaza. In de onderste strook bevinden zich onder andere het 

grote restaurant, een expositieruimte, openbare toiletten, kluisjes en stijgpunten naar het 

hogergelegen niveau. De rode ruimtes zijn dienstruimtes of niet-publieke ruimtes zoals ontsluiting 

voor de winkels en keuken en opslag voor het restaurant. 

Op elk treinperron zijn twee comfortabele kiosken geplaatst met een ruim assortiment. 
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Afb. 2.5: Het verblijfsniveau op niveau -3. In het groen de winkels, in het rood de dienstruimten 

Niveau -2 (verdeelniveau) 

TU/e 

Zoals eerder is duidel ijk geworden is het niveau dat boven de verscheidene perrons ligt het 

zogeheten verdeelniveau. Vanaf een centrale plek in het midden van de terminal gaan er paden als 

een soort armen naar de treinperrons en steken ze tussen de twee metroperrons. Het aantal funct ies 

gelegen aan deze zone is beperkt om de snelheid van de reizigersstromen te kunnen versterken. Er 

zijn echter wel een aantal ruimtes geplaatst waar men snel even wat kan halen op weg naar de trein 

of metro. 
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Afb. 2.6: Verdee/niveau. In het gee/ de winke/s, in het rood de kantoren en dienstruimten 

Opvallend op dit niveau is dat de meeste ruimtes los liggen van de looppaden. Deze rood gearceerde 

gebieden bieden plaats voor de kantoren en bedrijfsruimtes van de NS en de GVB. Toegangen tot 

deze ruimtes geschiedt met twee kleine loopbruggetjes vanaf de verdeler, of aan de hand van 

trappen aan de achterzijde van de kantoren die uitkomen op het maaiveld. 

Op de verdeler is er dan ruimte voor de functies van de '2 Go Wereld', zoals een gemakssupermarkt, 

bloemenwinkel en verschillende afhaal en takeaway corners. Op de meest centrale plek van de OV

terminal, te midden van alle loopstromen is de eersteklas lounge geplaatst met uitzicht op de 

terminal. Hiervandaan kunnen de eersteklas reizigers snel naar de verschillende delen van het 

station. 

Niveau -1 (schakelniveau) 

Nog een niveau hoger ligt het zogenaamde schakelniveau, een zone tussen de verdeler en het 

entreeniveau. Dit is een noodzakelijk niveau omdat dit de schakel vormt die nodig is om de snelle 

reiziger direct naar de perrons te leiden zonder eerst naar het centrale verdeelpunt te moeten. Dit 

niveau bevindt zich voor het grootste deel aan de zuidkant van het station. Opvallend is de grote 

open vide in het midden van dit plateau. Dit is uiteraard voor de visuele relatie met de sporen. Aan 

de noordzijde bevindt zich het bovenste metroperron. 
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Afb. 2. 7: Niveau -1, het schakelniveau. In het groen de eetwinkels en fietsenstallingen 

Dit is tevens het niveau waar zich de grote ondergrondse fiet senstallingen bevinden. Vanuit deze 

fietsenstallingen kan men ook het station binnenkomen, en komt men via roltrappen op het 

verdeelniveau. Op het grote plateau aan de zuidzijde is ruimte gemaakt voor de 'Food Wereld'. 

Verschillende eettentjes en een groot cafe liggen rond de grote opening in het midden. Boven de 

eerste klas lounge zit nog een vergaderruimte of meetingsruimte en een terras dat alleen 

toegankelijk is vanuit de ondergelegen lounge. 

Niveau 0 (entreeniveau) 

Het laatste niveau is ter hoogte van het maaiveld en de zone waar men de OV-terminal kan 

betreden. Dit niveau is bewust zo leeg mogelijk gehouden om goed overzicht te houden over het 

hele station en om doorstroming te bevorderen. Het niveau biedt ruimte aan de zogeheten 'Travel 

Centre Wereld'. De reisinformatiefuncties zijn gelegen in het midden van de terminal waar de 

verschillende looppaden bij elkaar komen. Op deze plaats zijn ze geen belemmering voor de snelle 

reiziger die eerder kan afsteken naar de perrons en liggen deze centraal voor de bezoeker die al 
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orienterend langs de grate vide het station verder binnenloopt. Op deze centrale plaats staat ook het 

meetingspoint waar reizigers elkaar kunnen treffen. 
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Afb. 2.8: Het entreeniveau ter hoogte van het maaiveld. In het blauw de informatiewinkels 

Vanaf de zijkanten van de OV-terminal warden er ook mogelijkheden geboden om het gebouw te 

betreden. Aan de onderkant door middel van loopbruggetjes, in het midden door grate roltrappen 

die door het maaiveld heen gaat en direct aansluit op het verdeelniveau op niveau -2 en noordelijker 

via de trappen die naar de fietsenstallingen gaan. 

Tussen deze laatste trappen is ruimte voor een plein waar men kan wachten op taxi's of auto's (Kiss 

& Ride). Hier zijn dan ook nog enkele kiosken geplaatst om het wachten te veraangenamen. In de 

gevel op deze plaatsen komen de trappen uit die de ontsluiting vormen voor de kantoren en 

lagergelegen winkels (tevens vluchttrap fietsenstalling). 

In de volgende paragraaf wordt duidelijk uitgelegd hoe de verschillende loopstromen zich door de 

OV-terminal bewegen. 
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2.3 logistieke afwikkeling 

Binnen het station is er sprake van drie verschillende stromen of looproutes: 

• Routes voor snelverkeer, ofwel reizigers die zonder belemmeringen snel naar de perrons 

willen kunnen gaan. 

• Routes voor langzaam verkeer, ofwel bezoekers die oak van de verschillende faciliteiten van 

het station willen genieten alvorens op reis te gaan. Deze stroom geldt tevens voor mensen 

die gewoon de winkels van het station bezoeken. 

• Niet-publieke routes. Toegangswegen voor personeel en dergelijke. 

De volgende reeks afbeeldingen moet duidelijk maken hoe deze verschillende loopstromen door het 

station heengaan. Afbeelding 2.9 laat de verschillende mogelijkheden zien om de OV-terminal binnen 

te gaan. 

Afb. 2.9: Mogelijke entrees van de OV-terminal 

Te zien is dat er rand het hele station mogelijkheden zijn om naar binnen of buiten te kunnen gaan. 

Hiernaast bestaat ook nag de mogelijkheid om via de fietsenstalling het station binnen te komen. 

Men hoeft dus nooit ver om te !open voor een entree. Voor personeel bestaat er overigens ook de 

mogelijkheid om via een ingang direct naar ondergelegen kantoren of winkels te gaan (gestippeld). 
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Eenmaal binnen de terminal zijn er verschillende mogelijkheden om de weg te vervolgen naar trein, 

metro of naar een vorm van verblijf. Vanuit de zuidentree (in de afbeelding rechtsonder) bestaat de 

mogelijkheid om na binnenkomst direct met een roltrap een niveau lager te gaan. Dit is voor het 

verkeer dat direct naar de ondergelegen treinperrons wil gaan. lndien men zich eerst wil orienteren 

loopt men langs de grote vide naar het centrum van de OV-terminal, alwaar zich de 

informatievoorzieningen bevinden. Ook kan men hier een niveau lager gaan naar de verschillende 

eettentjes of direct met een lange roltrap naar niveau -2, het verdeelniveau als men snel naar de 

onderste metro wil. 

Vanuit de noordkant kan men na binnenkomst direct naar het bovenste metroperron gaan, maar ook 

met lift of lange roltrap naar het onderste perron. Net als het zuiden kan ook gewandeld worden 

naar het midden om zich van daaruit te orienteren. 

Afb. 2.10: Verschillende mogelijkheden van verplaatsing naar lager niveau 

In het midden van de terminal kan men er ook voor kiezen om de lift te nemen die elk niveau 

aandoet. lndien men gekozen heeft om vanuit de zuidkant direct de roltrap te nemen, kan men van 

daaruit meteen door naar het verdeelniveau, zonder dus een grote omweg te hoeven maken. 

Langzamer verkeer heeft de mogelijkheid om trapsgewijs van niveau naar niveau te zakken in de 

meer open gedeelten tot aan de grote stationsplaza. 

Vanuit de fietsenstallingen kan naar twee richtingen worden uitgeweken op het verdeelniveau, 

richting treinen of richting metro. Op het metroperron kan men ook direct naar het ondergelegen 

perron zonder eerst uit te moeten wijken naar het verdeelniveau. 
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Afb. 2.11: Verschillende aftakkingen naar /agergelegen niveaus 

Ook is te zien hoe de zijingangen direct uitkomen op niveau -2 om vanuit daar meteen naar trein of 

metro te kunnen gaan. 

Als men is aangeland op het verdeelniveau, in de praktijk het wat drukkere niveau, zijn er tal van 

mogelijkheden om naar de verschillende perrons te gaan. De ruimten op dit niveau zijn beperkt 

waardoor de reizigers op weg naar hun vervoersmiddel geen last zullen hebben van winkelende 

mensen. 

Op dit niveau bevinden zich ook niet publieke toegangen naar de kantoren, zodat personeel van de 

spoorwegen of GVB snel vanuit hun trein of metro naar binnen kunnen gaan. 
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Afb. 2.12: Verdeelmogelijkheden vanuit het verdeelniveau 
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3. Het bovengrondse ontwerp 

3.1 Ontwerpfilosofie 

Zoals verteld is de keuze gemaakt om onderscheid te maken tussen een ondergronds en 

bovengronds ontwerp, doordat er eigenlijk sprake is van twee verschillende werelden. Een wereld 

die zich onder het maaiveld afspeelt en waar de nadruk ligt op de logistieke afwikkeling van de 

mensenstromen, en een were Id die boven de grond uitsteekt en het gezicht van de OV-terminal is en 

het visitekaartje van de stad moet vormen. 

In het vooronderzoek is al naar voren gekomen dat een internationaal station dat aangesloten is op 

het HSL-netwerk iets extra mag brengen dan een standaard station, waardoor het de bezoekers zal 

bijblijven. Het is dus zaak om met de buitenkant ofwel het bovengrondse ontwerp een statement te 

maken en daarmee een icoon te vormen voor de Amsterdamse Zuidas. 

De OV-terminal is een zeer belangrijke plek binnen de dynamische omgeving van de Zuidas. Het is 

eigenlijk het kloppende hart van dit financiele centrum en daarom is het belangrijk dat mensen dit 

gebouw ook als zodanig kunnen herkennen. Hiermee wordt bedoeld dat ook voor de mensen die niet 

zouden weten dat op deze plaats een station staat, dit toch herkennen doordat het gebouw dit 

uitstraalt. Men zou dus moeten kunnen weten waar zich de concentratie van infrastructuur bevindt. 

Om dit eenvoudig te kunnen illustreren wordt een hele basale doorsnede van de Zuidas getoond: 

ZUIDAS ZUIDAS 

Afb. 3.1: Schematische daarsnede Zuidas 

Hierboven is te zien dat er een bundel van infrastructuur, te weten de treinen en de metro onder de 

Zuidas doorloopt en dat er in het midden een opening is ter plaatse van het station die toegang moet 

verschaffen aan deze verschillende vervoersmodaliteiten. Om duidelijk te maken dat er op deze plek 

een opening bevindt zou dit uitvergroot dienen te worden. Men zou dus van buitenaf moeten zien 

dat de infrastructuur op deze plaats als het wa re naar buiten komt, zich hier ontpopt, door de strakke 

lijn hier naar buiten t e laten komen. Dit is ge"illustreerd in onderstaande afbeelding. 

Afb. 3.2: Ontspringen van de haafdstraam t.p.v. het station 
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Ter plaatse van het station komen de lijnen naar buiten, of naar binnen zodat duidelijk is dat hier een 

toegangspunt is voor deze infrastructuur. De eerste vertaling naar een beeld van dit concept is vrij 

rechtlijnig en dus voorspelbaar. Van buiten moet duidelijk zijn dat de rechte lijnen op de plaats van 

het station naar buiten komen, liefst in verschillende banen, zodat duidelijk is dat het om 

verschillende vervoersmodaliteiten gaat. Hieronder is te zien hoe. 

\ I 
/ 

Afb. 3.3: Conceptvertaling opening van de infrastructuur 

Het idee is dus dat men het idee krijgt dat de verschillende vervoersmodaliteiten op de plek van het 

station uit de grond schieten, doordat het dak dit simuleert door vanonder het maaiveld te beginnen 

en hoog erboven te eindigen en deze denkbeeldige lijnen door te zetten . 

3.2 Vertaling bee/dvorming in ontwerp 

Het concept dient nu vertaald te worden in een ontwerp om het idee 'body' te geven. De eerste 

vertaling is door de bovenstaande concepttekening simpelweg te vertalen naar volumes die uit de 

grond komen. 

Afb. 3.4: Vertaling concept naar volume 

Met deze vertaling ontstaan er meteen twee belangrijke componenten. Ten eerste klopt het gevoel 

dat er op deze manier iets vanuit de grond omhoog komt. Ten tweede ontstaat er als je dwars op de 

dakelementen zou kijken een soort lange hal wat je zou kunnen associeren met een stationshal. Het 

idee van dat er verschillende vervoersmodaliteiten uit de grond komen is echter op deze manier nog 
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niet zo sterk aanwezig en verder komt het beeld nog tamelijk log over. Om dit teniet te doen warden 

de twee dakelementen opgesplitst in verschillende elementen, die elk een ander hoogte aannemen. 

Afb. 3.5: Opdelen van de volumes 

Op deze wijze ontstaat er een veel expressiever beeld van verschillende modaliteiten die als golven 

boven het maaiveld uitkomen en het idee van de hal blijft hiermee overeind. De grote en plaatsing 

van de dakelementen lijkt echter vrij willekeurig en zou wat meer relatie met de ondergrond mogen 

hebben. Daarbij komt dat er alleen elementen uit de grond hoeven te komen daar waar ook de 

infrastructuur ligt, anders zou er een lijn worden gesuggereerd die in werkelijkheid niet op deze 

plaats ligt. Daarnaast is het erg onpraktisch om een dergelijk element door bijvoorbeeld de 

fietsenstalling te laten !open. 

Het is dus zaak om de onderliggende ruimtes goed te bestuderen en te kijken hoe er een logische 

indeling gemaakt kan worden wat betreft de verschillende elementen. lndien de plattegrond 

bekeken wordt valt te zeggen dater sprake is van 4 verschillende stroken. 

.. 
I 
I 
i 

l 
/ 

/ , 
Afb. 3.6: De verschi/lende deelgebieden binnen het ontwerp van de terminal 
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Een zone met de metro, een ter hoogte van de fietsenstallingen, een middenstrook met de 

zijingangen en een strook boven de treinen. Met name de stroken boven de metro en de treinen 

rechtvaardigen om elementen van onderuit te laten komen. Ook de middenstrook kan uit de grond 

komen, omdat daar een route naar beneden gaat. Het zou niet logisch zijn om ter hoogte van de 

fietsenstalling te suggereren dat er op die plaats iets uit de grond komt. Met deze gedachte is het 

volgende beeld ontstaan. 

Afb. 3.7: De daksegmenten in situatie 

Op de te verwachten plaatsen komt er een daksegment uit de grond, wat dus de illusie moet wekken 

van een vervoersmodaliteit die hier naar boven komt en op de andere plaatsen krult het dak boven 

de grond terug. Op deze vormen deze elementen een soortgelijke beweging en blijft het ritme van 

het dak overeind. Voor dit laatste punt is er aan de voorzijde een extra element toegevoegd, zodat er 

een er een verhouding ontstaat van smal en breed tussen de segmenten. Het wisselen van hoog en 

laag per segment houdt het speelse beeld in stand. In het midden is te zien hoe de roltrappen door 

het dak heen steken als extra ingang voor de OV-terminal. Deze variant is verder uitgewerkt met een 

constructie, wat het volgende beeld tot gevolg heeft: 
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Afb. 3.8: Voorlopige ontwerpvariant met constructie 

Dit is echter verre van de definitieve versie van het externe ontwerp. Dit komt hoofdzakelijk door 

constructieve argumenten. Dit is enerzijds een goed teken, want een ontwerp zou een integratie of 

synthese moeten zijn van architectuur en constructie. Hoe het ontwerp verder doorontwikkeld is van 

deze vorm tot een definitief ontwerp, behoort daarom oak tot het volgende deel, het constructieve 

ontwerpproces. Hierin zal duidelijk warden gemaakt hoe het ontwerp verder is uitgekristalliseerd 

door constructieve argumenten en overwegingen en wat voor gevolg dit heeft voor het 

architectonische beeld. 
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deel2 

Constructief ontwerpproces 
De totstandkoming van het constructieve ontwerp van de OV-terminal 
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4. Constructieve vormgeving 

4.1 lnleiding 

Het ontwerpen van een kapconstructie zoals in het architectonisch ontwerp is laten zien, is een spel 

om de balans te vinden die enerzijds de architectonische uitgangspunten waarborgt en anderzijds 

tegemoet komt aan een helder constructieve systeem. Dit hoofdstuk laat het proces zien hoe het 

eindontwerp tot stand is gekomen en welke keuzes er gemaakt zijn om tot dit resultaat te komen. Dit 

houdt in dat er een vertaalslag zit tussen het architectonisch ontwerp en het uiteindelijk 

constructieve ontwerp. De verschillende varianten die zijn bedacht om enerzijds de stabiliteit van het 

gebouw te waarborgen en een goede basis te vormen voor een membraanconstructie en anderzijds 

het gedachtegoed van het architectonisch ontwerp overeind te houden komen hier onder meer aan 

bod. 

4.2 Ontwerpopgave 

Het gedachtegoed van het uiterlijk van de OV-terminal diende gedurende het ontwerpproces niet uit 

het oog verloren te mogen worden. Het concept zoals ook eerder aangegeven is het duidelijk laten 

zien dat de infrastructuur ter plaatse van het station zich naar buiten ontpopt om de functie helder 

te markeren en herkenbaar te maken. Dit schema is helder vastgelegd in de eerder getoonde 

afbeelding 3.3. 

In het eerdere deel is al in beeld gebracht hoe de beeldvormingfilosofie voor het bovengrondse 

ontwerp is vertaald naar verschillende ontwerpen. Een van de eerste beeldvormingen is te zien in 

afbeelding 3.8. 

Daar waar de sporen en perrons van de t reinen en metro's zich bevinden schieten de dakvlakken 

letterlijk uit de grond om aan te geven dat deze vervoersmoda liteiten zich hier ontvouwen. Daar 

waar niets uit de grond komt, voor de ingang en boven de fietsenstalling, zijn deze vlakken boven het 

maaiveld gehouden. 
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Afb. 4.1: De constructie van de voorlopige ontwerpvariant van boven gezien 

In het bovenstaande ontwerp is er sprake van drie verschillende constructieve systemen. Dit is een 

goed uitgangspunt om te zien hoe met deze basis verdere constructieve keuzes zijn gemaakt en 

waarom. 

Afb. 4.2: Constructie boven de treinperrons (A) 
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Afb. 4.3: Constructie boven het maaive/d (B) 

Afb. 4.4: Constructie boven de metroperrons (C) 

Hierboven is schematisch te zien welke constructieve oplossingen er gemaakt zijn voor het 

bijbehorende ontwerp, drie geheel verschillende systemen. De pylonen tillen het dak op en houden 

deze overeind en zijn zelf naar buiten toe afgeschoord. De uiteinden van de daken zitten onder dan 

wel boven het maaiveld verankerd met een vrije rand, behalve in het geval boven de metro. Hoewel 

dit een adequate oplossing lijkt voor dit constructieve probleem, zijn er een aantal zaken op te 

noemen waarom dit resultaat niet de voorkeur heeft. 

• Er is geen eenheid in de constructie en deze is niet direct he Ider te onderscheiden. 

• De grote constructie boven de treinen wordt in zijn geheel opgetild. Vlak boven de grond 

krult deze weer terug, wat in constructief oogpunt verre van optimaal is. 

• Doordat deze constructie grotendeels los van het maaiveld staan zijn ze erg 

'schommelgevoelig'. 

• Hoewel de 'terugkrulling' van het dakvlak het concept sterk vertaalt, is dit voor het 

gebruik van membranen erg lastig. Membranen beschikken over twee tegenovergestelde 
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krommingrichtingen (waarbij een kromming dus in dwarsrichting zit) . Dit betekent dus 

dat de kromming op dit punt van richting verandert, wat het gevaar van een 

spanningsloos gedeelte in het doek met zich meebrengt. 

• In de lengterichting van het gebouw zijn er nog geen voorzieningen voor de stabiliteit. 

Hoewel de pylonen stabiel staan, omdat ze onder een hoek zijn afgeschoord, zou het dak 

in het midden nog wel kunnen schommelen. 

4.3 Zoektocht naar een constructieve oplossing 

De punten van de vorige paragraaf pleiten voor een andere aanpak van de constructie, waarmee het 

beeld van het ontwerp dus ook verandert. De logische vervolgstap om meer eenheid aan te brengen 

in de totale constructie, is om in ieder geval bij elk verschillend dakvlak het zelfde systeem toe te 

passen. Gezien het eigenlijk onlogisch is om de grote vakwerken vlak voor de grond terug te laten 

krullen is de volgende stap zeer aanvaardbaar. 

Afb. 4.5: Plaatsen van een boogconstructie t.p.v. de daksegmenten 

lndien bij elk segment een boogconstructie voor de stabiliteit zorgt en het overeind houden van de 

dakvlakken, gaat het concept niet verloren. Op deze manier zijn ook de grote pylonen niet meer 

nodig. Dit betekent dat er wel een heel ander beeld ontstaat voor het station. In de volgende 

illustratie is te zien hoe deze stap is geconcretiseerd. 
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Afb. 4.6: Boogconstructies in situatie 

En met invulling van de membranen: 

Afb. 4.7: OV-termina/ met membranen als ingevu/de dakvlakken 

Met deze nieuwe opzet vallen een aantal zaken op: 

• Er is eenheid in de constructie. 

• Het effect dat het dak als een baan uit de grond komt blijft nog steeds overeind. 

• Het speelse beeld is weg en doet veel logger aan. 

• Er zijn op deze manier nog geen voorzieningen voor stabiliteit in de lengterichting van 

het gebouw. 
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Het laatste punt is een terugkerend probleem. Mede door het feit dat de grote vlakken worden 

opgevuld met membranen, is het lastig om voorzieningen in deze richting aan te brengen ten 

behoeve van de stabiliteit. Daarom is bekeken in hoeverre de orientatie van de bogen veranderd kan 

worden, waardoor er een stabielere vorm ontstaat in beide richtingen. Dit is geprobeerd in het 

onderstaande figuur: 

Afb. 4.8: Het verdraaien van de bogen 

Het idee met een dergelijke orientatie van de bogen is om vormvast driehoeken te vinden, waarmee 

de constructie in zijn geheel veel stijver wordt. Ook het beeld is hiermee een stuk speelser geworden. 

Hoewel de het gebouw in deze zin in dwarsrichting nog steeds stabiel is door de bogen, doen de 

bogen in langsrichting onvoldoende om de stabiliteit te kunnen garanderen. Ze kunnen nog steeds 

uit hun vlak vallen. Om dit tegen te gaan moeten de bogen elkaar meer helpen en dienen ze krachten 

aan elkaar over te dragen. Met dit idee is het volgende principe ontstaan, het kantelen van de bogen: 

Afb. 4.9: Het kantelen van de bogen 

In het bovenstaande voorbeeld is te zien hoe de bogen elkaar steeds in het midden raken. Op deze 

plaats is de boog verjongd waardoor er een scharnierende verbinding ontstaat. Aan de onderkant 

komen de bogen ook bij elkaar in een punt in het midden van de perrons (of boven het maaiveld). 
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Een boog is daarom op te vatten als een 'drie-scharnier-spant' . Nu is er in lengtericht ing wel sprake 

van overdracht van krachten tussen de bogen en kan de stabilite it gewaarborgd worden. Alleen voor 

de eindbogen dienen nog voorzieningen te warden getroffen. Doordat ook in de hoogte verschil is 

gemaakt tussen de bogen, krijgt het ontwerp een nag speelser effect. Het verjongen van de bogen 

maakt het geheel weer minder log. Door de hoogte van het ruimtelijke vakwerk kunnen de 

membranen nog steeds alternerend verschijnen, in andere woorden, aan de ene kant vastgemaa kt 

aan de onderrand van het vakwerk en aan de andere kant aan de bovenrand, waarmee het effect van 

de verschillende stromen versterkt wordt. Dit principe is beter te illustreren met de invulling van de 

membranen hierbij . 

Afb. 4.10: Gekantelde boogconstructies met membranen als invulling 

Er is goed te zien hoe meer subtiel het geheel is geworden door de driehoekige vorm van de 

membranen. Ook met deze vorm blijft het concept van de 'openbaring' nog overeind en wordt zelfs 

versterkt doordat de vlakken zich niet alleen uit de grand openbaren, maar ook in de breedte, 

waarmee ook de verschillende richtingen vanuit de ondergrond naar boven toe warden 

geaccentueerd. Dit principe voor de constructie is in grate lijnen t e vergelijken met de luchthaven 

van Bangkok. 

Afb. 4.11: Bangkok International Airport 
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Het principe is bij de luchthaven echter veel repetitiever en de membranen lopen in dit project over 

de gehele breedte door, maar het laat wel zien dat het constructieprincipe in de praktijk werkt . 

Ondanks dater steeds beter werkbaar model ontstaat, zijn er nog een aantal zaken van kritiek. 

• Hoewel er is gespeeld met het hoogteverschil tussen de bogen, zijn deze verschillen 

marginaal waardoor er het effect ontstaat dat men twijfelt of deze verschillen bewust zijn 

gemaakt. Het is beter om die verschillen dan te overdrijven. 

• Nu ontspringen er op twee van de drie treinperrons bogen. Voor de voorspelbaarheid en 

herkenbaarheid zou het mooier zijn om dit op elk perron te doen. Dit zou inhouden dat er 

een extra dakvlak bij zou komen, wat ten goede komt voor de membraanoverspanning, die 

aan de grote kant is bij het huidige ontwerp. 

• Tot nu toe zijn de membranen per dakvlak in het midden steeds 'opengeknipt'. Dit om het 

idee van de verschillende banen te versterken . In constructief oogpunt is dit echter heel 

ongunstig, omdat het voor het membraan dan lastig is om er kromming in aan te brengen. 

Veel gunstiger zou zijn om ze net als bij de luchthaven van Bangkok door te laten !open. 

• Doordat de koppelingen tussen de membranen in het midden zitten, is er een groot deel van 

de boog wat wil verdraaien onder invloed van de horizontale trekkrachten van het 

membraan, waardoor extra koppelingen noodzakelijk lijken. 

4.4 Definitieve constructieve model 

De laatste kritiek van de voorgaande paragraaf heeft er toe geleid dat er nog een laatste versie van 

het model is gekomen die deze punten moet ondervangen. Het resultaat hiervan i~ in de 

onderstaande afbeelding weergegeven. 

Afb. 4.12: De daksegmenten over/appen elkaar en warden kleiner naar binnen toe 

Wat opvalt, is dat de membranen nu over de gehele lengte van de boog onafgebroken doorlopen, 

wat veel gunstiger is voor de te bereiken kromming in het membraan. Doordat de verschillende 

dakvlakken elkaar nu overlappen is het effect van verschillende banen toch sterk aanwezig. Merk op 
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dat er zelfs twee extra dakvlakken bij zijn gekomen ten opzichte van de eerdere ontwerpen. Dit is 

gedaan deels omwille van de symmetrie en praktische aansluitingen onder het maaiveld en deels 

door het reduceren van de overspanning in de breedte van het membraan. Naast de lijnen die 

volgens het concept vanuit de tunnels omhoog schieten boven het maaiveld, is er nu oak een andere 

lijn te ontdekken. De vlakken zakken steeds meer naar beneden toe in de diepte van het gebouw, 

waardoor er een soort van neerwaartse beweging wordt gesimuleerd. Dit versterkt het idee dat de 

mensenstromen vanuit de kopgevels naar binnen en naar beneden warden geleid. De 

hoogteverschillen zijn dus een stuk duidelijk en hebben bij dezen dus oak een functie. Te zien valt 

oak dat een dakvlak alleen ontspringt vanonder het maaiveld als zich daar oak een 

vervoersmodaliteit bevindt. Dus drie op de plaatsen van de t reinstations en een vanuit het 

gestapelde metroperron. Dit laatste is wellicht duidelijker waarneembaar in onderstaande 

afbeelding: 

Afb. 4.13: De verschillende daksegmenten in aanzicht 

Oak het laatste punt van kritiek is ondervangen doordat de bogen elkaar niet meer ondersteunen in 

het midden van de constructie, maar op twee plaatsen op lagergelegen delen van de boog. Dit 

gegeven is goed te zien in onderstaande plattegrond van de boogconstructies. 

Afb. 4.14: De constructie van bovenaf gezien 
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Op de aangegeven rode cirkels bevinden zich koppelingen tussen de verschillende vakwerkbogen. De 

koppelingen zorgen ervoor dat krachten kunnen warden doorgegeven van boog tot boog waarmee 

de stabiliteit in langsrichting nog steeds is gewaarborgd. Tevens is op deze wijze het gedeelte van de 

boog dat wil verdraaien aanzienlijk gereduceerd. Over de vormgeving van deze knooppunten zal 

verder warden ingegaan bij de berekeningen en detaillering. 

In het volgende deel zal verder warden ingegaan op deze finale versie van het ontwerp en zal er een 

rondje door het station gemaakt warden, zodat het hele ontwerp duidelijk gemaakt kan warden. 
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deel3 

Het definitieve ontwerp 
Definitieve versie van het on twerp van de OV-terminal 
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5. Eindbeeld van de CV-terminal 

5.1 lnleiding 

Uit de voorgaande twee delen is duidelijk geworden hoe het ontwerp voor de CV-terminal tot stand 

is gekomen door architectonische en constructieve argumenten. Dit samenspel van heeft dan 

uiteindelijk geleid tot het volgende eindbeeld van het station. 

Afb. 5.1: Eindbeeld van de OV-termina/ 

Het komende hoofdstuk laat een duidelijk beeld zien van alle ins en outs van het ontwerp, zodat de 

werking helder wordt en duidelijk is hoe het station in elkaar steekt. 

5.2 Een rondje door het gebouw 

In de inleiding is het overzicht te zien van de CV-terminal. Hier is nogmaals goed te zien hoe de 

daksegmenten uit de grond komen en het concept vertalen hoe de verschillende 

vervoersmodaliteiten hier naar buiten komen. Daarnaast is te zien hoe de vlakken elkaar overlappen 

en naar het midden kleiner worden. Dit suggereert in wezen dat er een neergaande beweging naar 
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het midden toe is, waardoor het beeld ook in de andere richting versterkt wordt van iets wat naar 

binnen gaat. 

Afb. 5.2: De grote glazen gevel aan de zuidkant van het station 

De zuidkant van de OV-terminal wordt gemarkeerd door de enorme glazen gevel die de contouren 

van de boogconstructie volgt. In het midden verspringt de gevel en volgt daar de omtrek van de 

grote binnenvide . Aan weerszijden hiervan is er de mogelijkheid om het station binnen te gaan. Deze 

ingangen zijn goed te onderscheiden in de vlakke gevel, waardoor je hier automatisch naar toe loopt. 

Afb. 5.3: Zuidentrees 
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Afb. 5.4: Overzicht binnenkomst vanuit zuiden 

Eenmaal binnen het station valt op hoe groat het overzicht is over de terminal. Alie gevels zijn te zien 

en er zijn weinig ruimtes die de orientatie verstoren. Aan de linkerkant op afbeelding 5.4 bestaat de 

mogelijkheid direct een kaartje te kopen bij een automaat of gebruik te maken van andere services. 

Aan de rechterkant word je oog getrokken naar de grate open vide die meteen prijs geeft waar de 

treinen bevinden. 

Afb. 5.5: Grote open vide met zicht op de treinen 
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Op deze manier kun je je snel orienteren en bijvoorbeeld kijken of je trein er al staat. Mensen met 

haast kunnen direct na binnenkomst met de roltrap naar een lager niveau en vanuit daar snel naar 

de treinen. In afbeelding 5.6 zijn ook de wat kleinere zijingangen te zien 

Afb. 5.6: Zijingangetjes en roltrappen naar lager niveau 

Als je doorloopt over het entreeniveau kom je in het centrum uit van de terminal waar zich de 

reisinformatiefaciliteiten bevinden. Vanuit hier is er ook weer goed zicht op de rest van het station 

en zie je de gestapelde metro's liggen aan de noordzijde. In een blik is in te schatten hoe je je weg 

verder kunt vervolgen. 

Afb. 5. 7: Overzicht vanaf het centrum van de OV-terminal 
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Aan de linkerkant op afbeelding 5.7 zijn de uitgangen van de fietsenstallingen te zien en de 

mogelijkheden om direct naar het verdeelniveau te gaan op weg trein of metro. Ook kun je vanuit 

het midden van het entreeniveau met grote roltrappen over 2 verdiepingen meteen naar dit niveau. 

Voor minder valide mensen bestaat de mogelijkheid om vanaf dit centrale punt de lift te nemen die 

elk afzonderlijk niveau aandoet. Va nu it het verdeelniveau kan men dan ook weer per perron met een 

lift, waardoor het dus ook voor iedereen toegankelijk is. 

Afb. 5.8: Zicht op de metro 

Alie relingen binnen het station zijn gemaakt van glas om een zo transparant mogelijk beeld te 

houden. In de bovenstaande afbeelding is in het midden ruimte voor het meetingspoint, zoals 

beschreven in het vooronderzoek. Op deze centrale plek midden in de OV-terminal kunnen mensen 

elkaar treffen en is er bovendien goed overzicht over het station. Zoals het boven de tre inen zo 

makkelijk is om je te orienteren door de vide, is dit ook het geval bij de metro waar de zijkanten 

helemaal open zijn gelaten, waardoor er zicht is op a lie lijnen. 
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Afb. 5.9: Overzicht over het stotion gezien vanuit het noorden 

Terugkijkend vanuit de noordkant is de gelaagde structuur goed waar te nemen en het idee van 

verschillende terrassen waar men stapsgewijs tussen schakelt. Aan de zijkanten is ook te zien hoe 

aan de bovenkant de gevel de terminal als het ware binnendringt. Door deze enorme glazen gevels 

en de combinatie van de lichtdoorlatende membranen als dakvlakken, blijft de OV-terminal 

ontzettend licht en helder. Daarbij zorgen de membranen ervoor dat er niet teveel ongewenst fel 

zonlicht binnentreedt, omdat het alleen het licht van de zon doorlaat. Er zijn voldoende open plekken 

tussen de membranen waardoor natuurlijke ventilatie mogelijk is en de terminal niet als een broeikas 

gaat fungeren. 

De hele opzet van het station is dat er nergens doodlopende gedeelten zijn, enge hoekjes zonder 

overzicht of waar men niet gezien kan worden . Alles is zo open mogelijk ontworpen wat bijdraagt 

aan de sociale veiligheid van het geheel. Zeker in ondergrondse stations laat dit vaak de wensen 

over, maar door de grote opengewerkte structuur en de enorme hoeveelheid lichtinval, hebben 

mensen die zelfs onderin de terminal winkelen niet het idee dat ze zich 12 meter onder de grond 

bevinden. 

In afbeelding 5.10 en 5.11 is bijvoorbeeld te zien hoe ook van een lager niveau er voldoende zicht 

blijft op verschillende zaken, waardoor men zich nooit verdwaald hoeft te wanen binnen het station. 
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Afb. 5.10: Blik vanaf niveau -2 op de metro 

Afb. 5.11: Zicht over de vide vanaf niveau -1 

lndien je rustig een broodje aan het eten bent op niveau -1 waar zich het merendeel aan eettentjes 

bevindt, blijft er de mogelijkheid om uit te kijken over de sporen en de trein in de gaten te houden. 
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Afb. 5.12: Verdeelniveau 

In bovenstaande afbeelding is te zien hoe een 'arm' van het verdeelniveau uitstrekt over de 

verschillende perrons met tal van mogelijkheden om hier naartoe te gaan. Aan de rechterkant zijn 

ook de roltrappen te onderscheiden die direct vanaf het maaiveld op dit niveau aankomen. Boven is 

weer te zien hoe de gevel het station binnensteekt. 

5.3 Sfeerimpressies 

Om nog een compleet beeld te krijgen van het de hele OV-terminal volgen nog een aantal 

sfeerimpressies. 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 48 



Het definitieve ontwerp TU/ e 

A/b. 5.13: Zicht vana/ het eerste perron 

A/b. 5.14: Zicht vana/ het tweede perron 
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Afb. 5.15: De noordkant van de OV-termina/ 

Afb. 5.16: 8/ik vanaf de zijkant met de zijingang 
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6. Reflectie en vervolg 

6.1 Eva/uatie geste/de doe/en 

lndien wordt teruggekeken naar de uitgangspunten voor het ontwerp en naar het eindbeeld van de 

OV-terminal kan worden geconcludeerd dat erin is geslaagd deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Het hele programma van eisen heeft een plaats binnen het station gekregen in de vorm van 

verschillende stationswerelden. Doordat deze werelden zich op verschillende niveaus bevinden 

binnen de OV-terminal is er sprake van duidelijke scheiding tussen behoefte van gebruik van het 

station. De verscheidene bezoekers van het station zitten elkaar niet in de weg en elk kan zijn eigen 

weg volgen door het tal van mogelijkheden van stijgpunten. 

Ondanks de aangegeven grote ontwerpcomplexiteit heeft alles een logische plaats binnen de 

terminal gekregen en is er sprake van natuurlijke looproutes en orientatiemogelijkheden. Het station 

is erg toegankelijk doordat er entrees bevinden rond het hele gebouw. Verder zijn alle looppaden 

breed gedimensioneerd en alle plaatsen ook bereikbaar voor rolstoelgebruikers. 

De ontwerpuitgangspunten: 

• Voldoende overzicht 

• Genoeg daglichtinval 

• Korte loopafstanden 

• Hoge belevingswaarde 

• Goede toegankelijkheid 

zijn hiermee allemaal gedekt. Geconcludeerd kan worden dat er een OV-terminal is ontworpen met 

een echte premium identiteit. 

6.2 Constructieve vervolguitwerkingen 

Dit rapport is nadrukkelijk gegaan over de totstandkoming van het hele ontwerp van de OV-terminal, 

wat rest is een gefundeerde constructieve uitwerking van het geheel. Het mag duidelijk zijn dat in 

een dergelijk groot project als dit tal van complexe constructieve uitdagingen zitten, maar het mag 

tevens helder zijn dat er binnen dit project keuzes moeten worden gemaakt betreft de uitwerking 

van deze verschillende onderdelen. Om een inschatting te geven van de verschillende constructieve 

uitdagingen wordt er hier een opsomming gegeven: 

• Er moet een 'bak' van ruwweg 150 meter bij 120 meter en 12 meter diep overeind worden 

gehouden. Zeker in een druk- en hoogbebouwd gebied als de Zuidas zorgt die voor 

problemen in de zin van grond- en waterdruk en zettingsverschillen . 

• De verschillende looppaden worden met kolommen overeind gehouden. Een aantal 

kolommen !open over een lengte van 12 meter door. Om dit geheel ook stabiel te houden 

vereist de nodige zorg. 

• De gestapelde metro 
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• De uitkragingen van het vloerveld om de boogconstructie heen en ter plaatse van de 

zijingangen 

• Etc. 

Er wordt echter een keuze gemaakt om voornamelijk het beeld en dus de buitenkant van de terminal 

uit te werken. Dat wil dus zeggen het membraan en de boogconstructies. Ook zal een van de 

gigantische grote glazen kopgevels worden uitgewerkt. Meer hierover in het laatste rapport van dit 

project, de constructieve uitwerking. 
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Tekenin en TU e 

Tekeningen 
Tekeningen bij de OV-terminal 

Ontwerp van een OY- termina l voor Amsterdam Zuid 54 



D 
l . I 

.~ las 0 EEJ I 
.:! ' Bir 

D 

I -4 ........ --··I 
IEE 
I 

.... =- .. ... .. 
.c:: ::J.,~ .... ... 

"' ... -.... -- . .. .... - .. 
"I ---- .. .. - .... - t * .. ... ,_.... .. ................. .. . -...µ.~ ... .. 

IU - ... ..... Ti..-. ........ .. 
~ ~ 

..,. --. --.... ·- ""' . ,, -- .... 
.... -- ... 

{}:; emimm 

ffl ... ffl. 
. LJ1 -- ... ... -- ... ,,, ..i.- ... , ... ........... ''" . .,. -- .. 

9CI I 
0 E:1 d3 

.c:::ma 
0 

0 0 0 0 G 0 

B B 
A__ - - - _r:p_ _-a:...~- - --a--~- - - - - - _J..._ - - - - - -~--El-- - _Fl_& _ _IT]_ - - - _ _A 

c::r r3 . . -;ci . . E!FJ • c:- . . 1iCi \:.:] 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

~ 
I t [9 [] 0 

llCJ + c::m 
D f] 0 mcJ cm . . 

- -: 1:- : 1: 

A 

Afstudeerproject: \!WWW 
Ontwerp van een OV-terminal voor 
Amsterdam Zuid 
Tekenlngnummer: 

OVT-01 
Onderdeel: Schaal: 

Plattegrond niveau -3 1:1000 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universiteit Eindhoven 25 september 2008 



-

0 ,~ ·e.!3111•E1 i EmaBl'•WE/IEil,: 0 

'------------~~,-----.--I-------,,~ 

li-•------------------------------------.--T~----:;-1\ . • \ + " / •!===t-'---;----r-.~---------------------------------------· 

I.:._ \ ". \ .\ : .:/ . ~/. _l: rl 
- WEi · " 

1

1 

/ ·Bir -
\ \ I ! 

" \ " ' I / . ; . -=-1 \ "-:r--. ./ ,/ r-=-
- \ i '~' /-

~~ / ui' "i ~i J=.~ 

.... _. _.., ... 
~" ., 
_._..... 
""" _ ... .. ...._.. .... .. 
..-.....-.....,.. m 
~.1e--.. a 

~(, ~ ,/ . ~ _n ~ ·n ~ F19L.....-.J,----

. 18 ~~O!~~.Gc.~~------------~ 

. ~l-;,..// : ... ,>-~·-
1-----------------------------------------.,.; • / ...-. . I • ·\ -...,\ -\-------------------------------------------< 

I • E I : ' , E I I 1 ·. !DJ. • I I • I 

c:::nl-... -!tJ! J~ I 1 .i .. ..- ·· ·.... CI . ~!- I 'I - I 

/ / I ...... 
!--------------------------------------~ 

o • EjS : ' ! \ : ~ ·\ 0 

t---------------------------------------11 ' ' . . ' ! • ~, --------------------------------------! 
B ~ .; I \o ·: ! i B 

.._ - - - - - - - - -£(: ~'-f.-4-7.- - - ~ - - - T - - - --!- - -:+-@}-;+.IL: : ~ - - - - - - - - _.& 

0 D • 0 0 0 0 0 

1-----------------------------------------;i ,. . : I jo •' I 

o\ Elr : E
0

/ o 
!----------------------------------------<\ • \ .. I _ .. • .~--------------------------------------! 

E( 1::111 ; .. , ... ~. ! i'C9_··.1:CJ!!"; ·. ··.... ·· ........... : .... .-" / /CJ:;·· .• •·•·· E;J"§i t j • : I 

• • \-!_ __ ./ ''-t,~_,_:,f 

' • 
0 0 0 0 D D D 

.. ,. . 

Afstudeerproject: WwvW 
Ontwerp van een OV-terminal voor 
Amsterdam Zuid 
Tekeningnummer: 

OVT-02 
Onderdeel: Schaal: 

Plattegrond niveau -2 1:1000 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universiteit Eindhoven 25 september 2008 



B 
A__ 

0 

l 

·r:11• 
11•11111111•111 
111•1111 1111111•11 
11•111111, 11111•~ 1 

1111 
. I 

1ll!llEl 

0 
I 

Elzi 
I 

••1=· lllllllMli 11•111111 
•••1111••••• 
I ~· 811111•1 r,1w11m1 

II.II 

c: . . 
)J 

)J 

_ .. 
·= .... 
I.OJ 

.!:t --'""" , .. ., .• ..... 
11• oU I 

·1.U 

••. u 

·--·--·~-... ,_ .. _ ... ---_ ... c---

a _ _. 

... ,.... .... .. .. .. .. 

... .. .. 
"' "' .. .. -

Afstudeerproject: WJ\NW 
Ontwerp van een OV-terminal voor 
Amsterdam Zuid 
Tekeningnummer: 

OVT-03 
Onderdee l: Schaal: 

Plattegrond niveau -1 1:1000 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universiteit Eindhoven 25 september 2008 



L_ 

,----
1 

I 

_J 

I 
I 
I 
I 
I ,---------,------
1 I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
: : L_, ___ _ 
I I I 

~----L-1 : 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

~----,-~ : 
I I I 
I I I 

I I 
I I 
I I 
I I B 
I I~---
1 I I 
I I I L ___________ ~ I 

I 
I 
I 
! 

• 

• 

.• . 

.. 
" 

i. , ms 
I 1 11 ; ~ 0

11 1
1 

------. ~----+----------; 

I / 
I .t • 

I / 
I / 
I ,..1' ,/ .,\J.//,/' 

' cD ' - I . f©1 \ ; w \ 

.,. 

" 

H 

(;/; :(~"'', '\ ~\ .. 
(I / I \ \\ ....,__ ___ .. ' I \ . _ __ ,..... 

i 

' I -- ------.--~,·,! ---~--- ~ •. / ' ----- --
1 ~ ;' 

I i • 
i 

I I 
I ! 
I . 

I ~ 
/' 

T :-· 2--':~:::i~::;_~:::i;:;:::~: :::t:=======i...~ 
·······~······ · 

A 

" .' " 
.· 

• • • ;; ... ;; ;; ;; • 

• 

• 

,------,------
! I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
: L_, ___ _ 
I I 

~ ---- L - ::;-i I 
I =.:c-..w.r.w ml (lNo) I I 
I ~~ ~~!.:::" ~ I I 
l~E =~~ E I I 
1:: :_.... : I I 
I ~: ~"":: \8 I I 
ow~·"' I 

1~:~ ~~ I 
I~~ ~~ ... tr.. I I 
~ ~::=ll _J I 
I ----,- I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 

6 
I 

:-- -~ : 
I I 
I I I 
I L ________ ~ 

i 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
L ____ l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

, --'---
1 

I 
I 
I 
I 
I 
L _ / ___ _ 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

tudeerproject: Wv\fVW 
Ontwerp van een CV-terminal voor 
Amsterdam Zuid 
Tekeningnummer: 

OVT-04 
Onderdeel: Schaal: 

Plattegrond niveau 0 1:1000 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universite it Eindhoven 25 september 2008 



I 
T 
I 
T 
I 
T 
i 

,. ,.g 
,,.~ J!iV . 
I ,~ :r \ 

I I ~. ,, I 
I I '\---11 I I 
I \\// \I 
I I ' •' I I v \I ., 

.d•• AV ~ 
.&\ 

'" \ .. \ 
... ~ ,,. \ 
~--z;· 

~. , ,-"' 

Doorsnede A-A 

Doorsnede B-B 

1.chi 
I 

I 
'j 

I 

T 
i 

I 
T 
I 
T 
I 
T 
i 

Afstudeerproject: ~ 

Ontwerp van een OV-terminal voor . 

Amsterdam Zuid 
Tekenlngnummer: 

OVT-05 
Onderdeel: Schaal: 

Doorsneden 1:500 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universiteit Eindhoven 25 september 2008 



Westgevel 

Noordgevel 

Zuidgevel 

Afstudeerproject: 

Ontwerp van een CV-terminal voor ~ 
Amsterdam Zuid V V VVV V V 
Tekeningnummer: 

OVT-07 
Onderdeel: Schaal: 

Gevels 1:500 

Thijs van Schenk Brill 0516485 
Technische Universiteit Eindhoven 25 september 2008 



Sloterdijk 

Schiphol 

I••• ••~ii -. •• 1i•• ... • ... 

"" 

N 

L------·- I Afstudeerproject: 

Ontwerp van een OV-terminal voor ~ 
Amsterdam Zuid V V VVV V V 
Tekeningnummer: 

OVT-09 -
\' 

Onderdeel: Schaa l: 

Situatie 1:15000 en 1:5000 

Thijs van Schenk Brill 
Technische Universiteit Eindhoven 

0516485 
25 september 2008 

\ 



Ontwerp van een CV-terminal voor 

~ Amsterdam Zuid ~ 

Rapport C: 

Constructieve uitwerking 

Thijs van Schenk Brill 
0516485 
September 2008 

Prof. Ir. H.H . Snijder (SDCT) 

Ir. A.P.H.W. Habraken (SDCT) 

Ir. M.H.P.M. Willems (ADE) 

Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 
Unit Structural Design 

J./.t.f. 5,.,,)h&lt 

lS/Jfi.oo/ 



lnhoudso ave TU e 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 



lnhoudso ave TU e 

lnhoudsopgave 

lnhoudsopgave .... ..... ............. ......... .... .. ... ....... ......... ..................................................... .... .. ........... 2 

lntroductie ..... ........ .... .... ..... ....... ................ ...... ...................................................................... .. ...... 5 

lnleiding ........ ........ .. .... .... ............ .... ... ..... ......... ........ .... ... ............ ............. ....... ........ ...... .. .. ... ... ...... ... ..... . 5 

Opzet .... .............. ........ ...... ............... ..... .... ....... .... .... ............................................. ..... ............... ............ . 5 

DEEL 1: CONSTRUCTIEVE VOORBEREIDINGEN ..................................................... ... ... 6 

1. Opzet constructieve uitwerking ............................................................................................ ... 7 

1.1 lnleiding .. ... .. .... .......... ....... ......... .. ...................................................... ..... ........... ....... ....... ............ .. 7 

1.2 Schematisering van de constructie ... .. ............................ .. ........... .. ......... ... .. ....... ..... ..... ............... . 7 

2. Het constructieve model ................. ............................................................... ....... ... ... ..... ...... . 9 

2.1 Het systeem ......................... ....... .. ...... ...... .. ......... ... .......... ...... .. ...... .. .... ....... .. ...................... .. ... .... . 9 

3. Belastingen en combinaties ......... ......... .. ... ...................... ... ...... ....... .... ..... .... .. ......... .......... .. . 11 

3.1 Permanente belastingen .. .... .. .. .. ..... ...... .. ............. .. ... ............................... .. ...... ... ............... .... .... . 11 

3.2 Windbelasting ........... ... .... ....... .... ........ ..... ... ................ .. ... .... .. ... .... .... ........... ... .. ...... .......... ........... 12 

3.3 Sneeuwbelasting ... ...... ..... ........ ............ .. ...... ...... ..... ..... ... .. .. .... ... ........ ..... ...... ............. ..... ..... .. ..... 13 

3.4 Regenwater ................... ...... ............ ..... ......... ..... .. .. ..... .. ......................................... .. .. ... ... .... ...... . 14 

3.5 Belasting door personen ............ .......... ... .......... .. ............. .. ......... .......................................... ...... 14 

3.6 Belastingcombinaties ............ .... .... ........ ....... .. .... ... .... ............ ... ........................... ......... ..... .......... 14 

DEEL 2: MEMBRAANCONSTRUCTIE ........................................................................ 16 

4. Ontwerpuitgangspunten ...... ................................................................................................. 17 

4.1 lnleiding ....... .................................. ....... .. ........ ... .............................................................. .... ........ 17 

4.2 Maatgevende belastingsituaties .... .. .. .. ........ ........ .. ... .. ..................................... .. ... .. ... ... .............. 17 

4.3 Membraaneenheden ..... ....................... ... ... .... ... ..... .... ...... ....... ... ..... ..... ...... .... ..... .... .... .. ..... ...... ... 18 

4.4 Rekenregels ....... ...... .. .... .. ..... ... .... ........................ ..... ..... .... ...... ... ........... ......... ... .. ..... ......... ... .... ... 18 

5. Handberekening ............................................................................................................. ...... 20 

5.1 Principe ... ............... ... .. .............. ... ... ........ ... .... ............. ... ... ... .......... ........ .. ..... ... .... .... ..... .... ....... .... 20 

5.2 Twee veren systeem ............................................................. ... .. ... .. ............ ..... .. ........ .... .. ...... .. .... 21 

6. Krachtdichtheidsmethode ................. .. .......................... ..... .......... ......................................... 25 

6.1 lnleiding ... .. .. .. .......................... .. .. .. .. .... .. ........... ... .... .. .... ..... .......... .... ... ........................................ 25 

6.2 Vormbepaling door krachtdichtheids methode .. .... .... ... ....... ...................................................... 25 

7. Het vormgeven van het membraan .... ... ................................................................................ 26 

7.1 lnleiding ...... .. ........ .. ....... ..... ... ... ... .... .......... ........ . : ........ ... .... ......................................................... 26 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterda m Zuid 



lnhoudso ave TU e 

7.2 lnvoer geometrie .......... ........ .. .. .. .. .... ... .. .. ........... ......... .. .. ............... .......... .. ..... .. ...... .. ...... ......... ... 26 

7.3 Geometrische parameters ........... ..................... .. ... ................ ...... .. .. ..... .................... ......... .. ........ 28 

7.4 Formfinding ..... .. .... .. ....... ... .. ..... .. .. .... .. ........... .. ..... ............. ............ .. ... .... ..... ... ... ....... ...... ....... ... ... 28 

7.5 Controle membraan ............. .... .. .. ... ... .. .. ... ..... .. ... ............ .......... ... .. .... .. ... ....... .................. ...... .. ... 32 

7 .6 Doorbuiging ... .. .. .. ..... ..... .. ..... ..... ........ ....... ......... .. .... .. .. ... .................... ... ................ ....... .. .. ... .. ...... 36 

DEEL 3: BOOGCONSTRUCTIE .. .................................... . ......... ... ............ . .. .. ............. 38 

8. Vormgeving boogconstructie ................................................................................................ 39 

8.1 lnleiding .... ...... ...... .. .. .... ...... ....... ....... ... .. ....................... .... .. ........ .. ... ........ ... .. .... .. ... ... .. .. .. ... .. ... .. ... 39 

8.2 Afmeting en geometrie .... .. ........ .... .. ..... .. ......................... ... ..... .. ......... ... .. ... .. ........ .. .. .... .. ... .. .. .. ... 39 

9. Berekeningsproces .......................................................................................................... ..... 42 

9.1 lnleiding ..... .... .. ....... .. ..... .. .. ... .. ... ..... .. ... .. .......... ....... ... .... .. .. ... ...... .. ............ .. ... .......... ........ ... ........ . 42 

9.2 Opzet van de berekening .... .. ....... ..... .. .... ..... .. ... .. ............... .. .. ... .. ... ........... ... .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .... ..... 42 

9.3 Stapsgewijze berekening ................... .......... .. ... ...... ... ... ... ... .... .. .. ... .. ...... ... .... .. ..... ... ........ .. .. .. .. .... . 44 

9.4 Samenstelling constructie ..... ........ .. ... ......................... ... .. ... .. ....... .. .. ................. .. ................. .. ... .. 4S 

9.5 Gebruikte profielen ........ ..... ....... .. .. ....... ..... .. ... .. ..... .. .... .. ... .... .... ....... .. .... ... .. ... .. ........ .. ......... .. ...... 47 

10. Respons boogconstructie ........ ... .. ............................. .. ................................ ... .. ................. 49 

10.1 lnleiding .... ...... .. .. ....... .............. .... .. ........ .. ..... .. .... .. ....... .. .............. ... ......... ....... .... .. ... .. ...... .. ........ .. 49 

10.2Spanningen ................... ......... ............ .... ...... ... .. ..... .. ............. ........... ........................ .. .................. 49 

10.3 Knikcontrole en 2• orde ........ .. ......... .. ... .. .. ....... .................. .. .. .. ........... .. .. .. .... .. .. .. .. .... .... .... .. .... .... . S2 

10.4 Verplaatsingen .................... ........... .. ................ .. ....... ... ..... ......... ... ............. ....... .. ...... ... ............ .. .. SS 

11. Knooppuntverbinding ....................................................................................................... 56 

11.1 lnleiding ..... ...... ... ... ... .... ...... ..... .. .................. ..... ..... .................... ............................... ......... .......... S6 

11.2 Momentverbinding axiaal belast ........ ... ..... ... .. .. ... .. .. ... ... ..... .. .. ................ ..... .. .. ... ... ... .. .. ... ..... .. .. .. S7 

DEEL4: ADDITIONELE BEREKENINGEN .... . .. . . .... ... . .. . ... . ...... . ... . ..... ..................... ...... 60 

12. Gevelberekening ......... .... ............ .. ............... ..................................................................... 61 

12.1 lnleiding .. .. .. .... .. .. ....... .. .. .. .. ..... ..... ..... .. ... ... .... ..... ........ .... .......... .. .... .... .. .... ... ... ... .. ..... ... ........ .. .. .. .. . 61 

12.2 Vormgeving .. ... .. .. .. .... .............. .... .. ....... ..... .. .... .. ......... ....... .... .. .... .. .. ....... .. .... ... .. .. .. ... .. ... .. .. .......... 61 

12.3 Stijlen .................. .. ... ....... .. .................. ... ... .. .. .. ............ .. .... ......... ... .. .. ...... ... ... ...... ........... .. ............ 62 

12.4 Gevelregels ... ..... ........ .. .. ......... .. ........ ..... ..... ... .. .... .. .. ......... .. .. .... .. .. ....... ....... ... .. .. ... .. .... .. .. .. .. ......... 63 

12.S Gevelkolommen .. ... .. ... .. .......... .... ...... .. .. .... .. ....... ... .. .. .... .. .. .. .. .......... .. .. ... ... ...... .. .. ... .. ....... .. ... .... ... 64 

12.6 Toetsing ... .. ............ ........... ............... ....... ... .. ............................... ........ ... .... .......... .. ......... .... .. ....... 6S 

12.7 Reactiekrachten ............... ................ ... ............ .. ............ ......................... ....... .......... .... .. ............... 68 

12.8Vormgeving kolommen ...... ........ ............... ................ ........... ...... .......... .... ... ....... .. ..... .. .. .............. 68 

Ontwerp van een OV· terminal voor Amsterdam Zuid 3 



lnhoudso ave TU e 

13. Detaillering ....................................................................................................................... 70 

13.1 lnleiding ................................... ... ................................................................................................. 70 

13.2 Membraanaansluiting ................................................................................................................. 70 

13.3 Samengestelde kolom ................................................................................................................. 72 

13.40plegging vakwerkboog .............................................................................................................. 73 

13.SGevelaansluiting op vakwerkboog .............................................................................................. 74 

13.6Gevelaansluiting op maaiveld ..................................................................................................... 75 

Literatuurverwijzingen ................................................................................................................. 77 

BIJLAGEN ........................................................................................................... 78 

Bijlage A: Voorbeelden bij krachtdichtheid methode ..................................................................... 79 

Bijlage B: Schematische opzet berekeningen ................................................................................. 83 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 4 



lntroductie TU e 

lntroductie 

/nleiding 

Dit is het derde en laatste rapport van het Ontwerp van een OV-terminal voor Amsterdam Zuid. In dit 

rapport ligt de nadruk op de constructieve uitwerking van het ontwerp. Zeals in het tweede rapport is 

verteld, is het ontwerp mede tot stand gekomen door de constructieve optimalisatie van de 

kapconstructie van het station. Het definitief ontwerp is een wisselwerking tussen constructie en 

architectonisch ontwerp. 

Het is duidelijk geworden dat het hele ontwerp van de OV-terminal een enorme omvang heeft en erg 

complex in elkaar steekt. Daarom zijn er keuzes gemaakt betreffende de constructieve uitwerking van 

het geheel. In rapport B is gezegd dat het ontwerp min of meer te ontleden valt in een ondergronds en 

een bovengronds ontwerp. In het ondergrondse ontwerp wat zich eigenlijk geheel ender het maaiveld 

bevindt, zitten genoeg constructieve uitdagingen betreffende uitkragingen, wandelpaden en 

loopbruggen, de boven elkaar gelegen metroperrons, het overeind houden van een twaalf meter diepe 

bak en ga zo verder. De constructieve uitwerking zal zich echter geheel richten op het bovengrondse 

ontwerp, het gedeelte dat boven het maaiveld uitsteekt en de kap van het hele station vormt. 

Hierbinnen zitten genoeg constructieve problemen om op te lessen. 

Opzet 

Het rapport is als volgt opgedeeld. In deel 1 worden de uit te werken constructieve aspecten voorbereid. 

Dat wil zeggen dat er een schematisch plan van aanpak wordt opgezet en de verschillende belastingen 

en combinaties worden ge"inventariseerd. 

Het vormgeven en uitrekenen van de huid van het station, de zogeheten membraanconstructie komt 

aan de orde in het tweede deel. Hierin wordt duidelijk hoe, eerst middels handberekeningen en later 

met steeds fijnere berekeningen in een geavanceerd computerprogramma, deze doekconstructie wordt 

bepaald. 

Deel 3 van dit rapport staat in het teken van het geraamte van het station : de overlappende 

boogconstructies. In het eerste deel is duidelijk geworden hoe de vorm van deze constructie tot stand is 

gekomen, in dit deel warden ook de bijbehorende berekeningen verantwoord. 

In het laatste deel komt nog een additionele berekening voor de gevelconstructie aan de orde en wordt 

er ingegaan op de constructieve detaillering. 
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deell 

Constructieve voorbereidingen 
Schematische opzet en plan van aanpak voor de constructieve uitwerkingen 

1. Opzet constructieve uitwerking 

2. Het constructieve model 

3. Belastingen en combinaties 
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1. Opzet constructieve uitwerking 

1.1 /nleiding 

Aan het eind van het vorige deel is gezegd dat er drie grote onderdelen zijn uit het ontwerp die 

constructief uitgewerkt zullen worden. Dit zijn de volgende: 

• De membraanconstructie 

• De boogconstructies 

• De gevelconstructie 

Hiernaast zijn er nog wat additionele berekeningen en detailleringen die bijdragen aan het totaal van 

de constructieve vormgeving van de buitenkant van de OV-terminal. Hoewel de verschillende 

onderdelen los te bekijken en uit te rekenen zijn, staan ze niet los van elkaar. De reactiekrachten en 

de voorspanning van de membraanconstructie zijn namelijk van invloed op de vormgeving van de 

boogconstructie. 

Het is daarom belangrijk om een juiste opzet voor de uitwerking te kiezen en een stappenplan te 

maken om de berekeningen in goede banen te leiden. 

1.2 Schematisering van de constructie 

De constructie van de OV-terminal is als volgt te omschrijven. Er zijn in totaal 14 vakwerkbogen, waar 

steeds tussen 2 bogen een membraan is gespannen. Er zijn dus in totaal 7 constructie-elementen die 

herhaald worden, waarbij de hoogte en breedte varieert, zie de illustratie hieronder. 

Afb. 1.1: Aanzicht constructie met omkaderd de te berekenen bogen 

De verschillende elementen van het geheel hebben constructieve invloed op elkaar, waardoor er een 

logische volgorde is te onderscheiden binnen de uit te voeren berekeningen. De voorgespannen 

membranen brengen hun krachten over op de bogen. Daarom zullen de membranen eerst 

vormgegeven dienen te worden, om deze krachten te bepalen. De krachten die hieruit volgen 

kunnen dan weer als actiekrachten op de boog worden ingevoerd. Omdat het erg ver voert om elk 

membraan apart uit te rekenen, wordt er een doek uitgerekend en zullen voor de overige 
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membranen dezelfde krachten warden genomen. Om voldoende marge in te bouwen voor het 

model wordt er gekozen voor het grootste doek, aangegeven in het rode kader in afbeelding 1.1. 

Ook de belasting uit de grote gevels is van invloed op de boogberekening. Deze zal dus ook eerst 

berekend warden alvorens de berekening van de bogen kan plaatsvinden. De opzet is hiermee als 

volgt samen te vatten : 

Bepaling Constructief Model 

' 

,, , 

Membraanberekening Gevelberekening 

, 

Boogberekening 

Afb. 1.2: Schematische opzet constructieve berekeningen 

Dit simpele schema is verder uitgewerkt tot een meer gedetailleerde opzet van de berekening van 
het dak. Deze is terug te vinden in Bijlage B. Alvorens de verschillende berekeningen warden 
behandeld, wordt er eerst nog eens goed ingegaan op het constructieve model als geheel en hoe de 
werking is. 
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2. Het constructieve model 

2.1 Het systeem 

In de onderstaande afbeelding wordt het bovengronds ontwerp nog eens getoond. Dit is direct 

representatief voor het constructieve systeem en de te berekenen onderdelen. 

Afb. 2.1: Aanzicht constructie-elementen 

Het systeem bestaat uit een totaal van 7 membraanelementen, steeds gespannen tussen twee 

driedimensionale vakwerkbogen. De bogen overspannen maximaal 127 meter boven de treinperrons 

en minimaal 112 meter boven de fietsenstallingen. De breedte van de membranen varieert van 

minimaal 21 meter tot maximaal 31 meter. De hoogte varieert van 13 meter tot 40 meter. 

Elke boog wordt scharnierend opgelegd en staat dus op zichzelf niet stabiel. De stabiliteit komt 

daarom ook uit het samenspel van de bogen onderling. Naar het midden toe worden de bogen 

kleiner, waardoor het volgende segment steeds net onder het voorgaande komt te liggen en ze 

elkaar overlappen. Op het punt waar de bogen elkaar kruisen, wordt een momentvaste verbinding 

tot stand gebracht, door middel van een driedimensionaal knooppunt. Op dit punt steunen de bogen 

dus aan elkaar af en kunnen de krachten overgedragen worden. 

Doordat de membranen voorgespannen zijn om de verschillende belastingen te kunnen weerstaan, 

willen deze de bogen naar elkaar toe trekken. Dit wordt dus voorkomen door de verbindingen tussen 

de bogen, maar ook door extra verbindingen en voorgespannen trekkabels bovenin de boog. Omdat 

de eindbogen niet gesteund worden door een naastgelegen boog, worden deze naar buiten toe 

afgespannen, zodat deze niet naar binnen wordt getrokken. 

De bogen brengen grote spatkrachten met zich mee. Op plaatsen waar het mogelijk is zoals in de 

perrons, worden de opleggingen aan elkaar gekoppeld om deze krachten op te kunnen vangen. Bij de 

andere bogen zullen deze spatkrachten opgevangen moeten worden door een betonconstructie. 

De gevelconstructies die tegen de bogen rusten zijn bovenin verbonden door middel van 

pendelstaven. Dat wil zeggen dat de bogen vrijuit kunnen bewegen zonder dat het glas onder 

spanning komt te staan en dat enkel de krachten loodrecht op het glasoppervlak, dwars op de boog, 
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worden overgebracht. Bij de boogberekening wordt dieper ingegaan op de betekenis van alle 

verschillende onderdelen van de constructie. 

Afb. 2.2: Constructief model in 3d 

Hierboven is het gehele model nog eens te zien in 3d . In het voorste deel zijn de te berekenen 

onderdelen bij elkaar te zien, de boogconstructie, het membraan en de gevelconstructie. 

Voor er aan de berekeningen gestart wordt, worden in het volgende hoofdstuk eerst alle belastingen 

en combinaties ge'inventariseerd. 
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3. Belastingen en combinaties 

3.1 Permanente belastingen 

De belangrijkste permanente belasting die aanwezig zal zijn op de boogconstructie komt voort uit de 

voorspanning van het membraan. Omdat bij de verschillende belastingcombinaties het doek niet 

mag gaan klapperen, of spanningsloos mag zijn, betekent dit dat het doek in een bepaalde mate 

voorgespannen moet zijn. De grootte van deze voorspanning hangt af van de grootte van de andere 

(veranderlijke) belastingen, en kan dus pas worden bepaald bij het vormgeven en modelleren van het 

doek. lndien deze krachten bekend zijn kunnen ze aangrijpen op de boogconstructie. Meer hierover 

in het hoofdstuk van de membraanberekening. 

De overige permanente belastingen die van toepassing zijn op de dakconstructie vallen uiteen in het 

eigen gewicht van de constructie en de rustende belastingen op voornamelijk de bogen. Omdat het 

eigen gewicht van het doek erg klein is ten opzichte van de overige constructie-elementen zal hier in 

het beginstadium geen rekening mee worden gehouden. Het eigen gewicht van het membraan 

varieert afhankelijk van het type van 0,8 kg/m2 tot 1,45 kg/m2
• Dit staat dus gel ijk aan 0,008 kN/m2 

tot 0,0145 kN/m2
, waardoor het dus gerechtvaardigd is om deze in de eerste fase van de 

berekeningen niet mee te nemen. lndien de afmetingen van de constructies echter grotendeels 

bekend zijn, zal het eigen gewicht van het membraan voor de volledigheid wel worden 

meegenomen. Eventueel eigen gewicht van staalkabels die het doek moeten versterken, zal 

uiteraard wel mee worden genomen bij de berekening van het doek. 

Eigen gewicht membraan: 0,008 kN/m2 tot 0,0145 kN/m2 

Het eigen gewicht van de boogconstructie kan nog niet worden bepaald, omdat de vormgeving en 

profielgrootheden hiervoor nog niet bekend zijn. Uitgegaan wordt wel van een staalconstructie, met 

een driedimensionale vakwerkconstructie. Het eigen gewicht van staal is 7800 kg/m3
. Gezien de 

afmetingen van het gebouw, en de overspanning van de boog kan ruwweg worden uitgegaan van 

een belasting van 3 kN/m1
• Bij het modelleren van de boog in een rekenprogramma zal echter het 

eigen gewicht automatisch worden toegekend. 

Eigen gewicht boogconstructie: ca. 3,00 kN/m1 

De overige permanente belastingen bestaan uit rustende belastingen op de boogconstructie. Dit zijn 

bijvoorbeeld leidingen en verlichtingen, maar ook glasstroken die de boogconstructie zullen moeten 

afdichten. Er zal worden uitgegaan van twee bladen van ongeveer 10 mm. 

(per vierkante meter boogoppervlak) 

Leidingen en verlichting: 
Glasstroken: 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 
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3.2 Windbelasting 

Het bepalen van de juiste windbelasting voor het ontwerp is een moeilijke opgave. De Nederlandse 

normen geven geen duidelijke omschrijving voor een dergelijke vorm van het ontwerp, waardoor het 

bepalen van de verschillende drukcoefficienten lastig is te verwezenlijken. Voor een project als deze 

OV-terminal zal in de praktijk ook altijd een windtunnelonderzoek worden gedaan, maar dat voert 

voor dit project te ver. In de Europese norm (NEN-EN 1991-1-4) staat echter wel een vereenvoudigd 

model voor de drukcoefficienten van een boogconstructie: 

-0,7 

windla st (Cindex: uit Ii teratuur'i 

Afb. 3.1: Windbelasting op boog volgens NEN-EN 1991-1-4 

Deze vormfactoren zijn echter erg hoog, met name de factor -1,7. Dit soort waarden zijn in 

Nederland niet gebruikelijk. Daarom is in overleg afgeweken van deze waarden, en zijn eigen 

coefficienten bepaald die overeenkomen met waarden uit de Nederlandse norm. De vorm van de 

winddruk en zuiging is echter wel representatief. De algemene formule om de windbelasting te 

bepalen is: 

Prep = Cdim • Ci · Ceq • <!>1 · Pw 

De verschillende factoren van de formule zullen nader worden verklaard. De Cdim (dimensiefactor) en 

de P w (stuwdruk) zijn afhankelijk van de afmetingen en ligging van het gebouw. Die zijn als volgt : 

Hoogte: 
Breedte: 
Windgebied: 

30 meter 
150 meter 
II (Amsterdam) 

De waarden van de stuwdruk en de dimensiefactor zijn bij deze afmetingen en ligging: 

Pw = 1,12 kN/m 2 

Cdim = 0,86 

De factoren Ceq (drukvereffeningsfactor) en <1> 1 (dynamische invloedsfactor) worden bij deze vorm en 

afmeting van het gebouw buiten beschouwing gelaten en zijn beide dus gelijk aan 1. Rest nog de 

windvormfactor Ci, welke afhankelijk is van de helling van het dakvlak. Zoals gezegd is de NEN 6702 

niet toerijkend voor. Om de verschillende vormfactoren te bepalen voor de wind in langsrichting van 

de boog, is de boog opgedeeld in kleine partjes. Het resultaat hiervan is in afbeelding 3.2 te zien: 
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14375 
(I,<( 

Afb. 3.2: Windvormfactoren op de boogconstructie 

TU/e 

Voor de wind in dwarsrichting van de boog, gelden de volgende waarden voor de windvormfactor: 

C; = 0,8 (druk op gevel) 

C1 = -0, 7 (zuiging op dakvlak) 

C; = -0,4 (zuiging op gevel) 

Omdat het station een min of meer gesloten gebouw is moeten de windvormfactoren ook nog 

worden vermeerderd of verminderd met over- respectievelijk onderdruk: 

Cp; = +0,3 resp. -0,3 

3.3 Sneeuwbelasting 

Maximale winddruk: 
Maximale windzuiging: 

Windzuiging gevel: 

0,86 · (0,8 + 0,3) · 1,12 = 1,06 kN/m2 

0,86 · (-1,l - 0,3) · 1,12 = -1,35 kN/m2 

0,86 · (-0,4 - 0,3) · 1,12 = -0,67 kN/m2 

Net als de windbelasting is ook de sneeuwbelasting afhankelijk van de helling van het dakvlak. Omdat 

deze belasting wat meer statisch van aard is, is de NEN 6702 wel toerijkend om de verschillende 

hellingen van de boog om te rekenen naar verschillende belastingen. De algemene formule voor de 

sneeuwbelasting is: 

Prep= C; · Psn;rep (llJ = O) 

De representatieve sneeuwbelasting Psn;rep in Nederland is gelijk aan 0,7 kN/m2
. Voor de vormfactor 

C; gelden een aantal verschillende waarden bij bepaalde hoeken van het dak. 

0° < a< 15° 

1s· <a< 30° 

30° <a< 60° 

C1 = C2 = 0,8 

C1 = 0,8 

(a-15) C2 = 0,8 + 0,4 15 

c = 0 s(60- a) 
1 I 30 
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C = 1 2(60- a) 2 , 30 

a> 60° C1 = C2 = 0 

Omdat de hoe ken van de boog verlopen, zijn de zelfde partjes aangehouden als bij de windbelasting, 

en is de gemiddelde hoek per part genomen. Ondanks dat dit misschien iets afwijkt van de norm, zijn 

er twee verschillende belastinggevallen aangenomen voor de sneeuwbelasting. Een waarbij alle 

belasting constant is (zonder invloed van wind), waarbij C; gelijk is aan 0,8, en een waarbij de 

bovenstaande indexen in ogenschouw zijn genomen. 

Sneeuwbelasting zonder windinvloed: 
Maximale sneeuwbelasting onder windinvloed: 

3.4 Regenwater 

0,8 · 0,7 = 0,56 kN/m2 

1,07 · 0,7 = 0,75 kN/m2 

Door de vormgeving van het dakvlak wordt verondersteld dat regenwater niet op het dak zal blijven 

liggen, maar direct van het vlak zal aflopen naar beneden toe. Hoewel er niet gerekend zal worden 

met regenwaterbelasting, is het wel zaak om voldoende voorzieningen aan te treffen om het 

regenwater op te kunnen vangen onderaan de opleggingen. 

3.5 Belasting door personen 

De NEN 6702 schrijft voor dat er op dakvlakken personenbelasting en een geconcentreerde last kan 

bevinden, om bijvoorbeeld reparaties of onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten . Gezien 

de aard en vorm van de constructie is het niet voor de handliggend dat er mensen over het dak 

zullen !open. Bij de berekening van het doek zal hier dan ook geen rekening mee worden gehouden. 

Op de boog zal deze last echter worden meegenomen. Deze is: 

0°<a<15° 

15° <a< 20° 

a> 60° 

Geconcentreerde last: 

Prep= 1,0 kN/m 2 

Prep= 4 - 0,2a kN/m 2 

Prep = 0 kN/m2 

F = 1,5 kN (over oppervlak van 0,1 x 0,1 m2
) 

3.6 Belastingcombinaties 

Om de verschillende belastingcombinaties te kunnen bepalen, dient de veiligheidsklasse van de OV

terminal te worden bepaald. Een openbaar gebouw als dit station valt uiteraard in de zwaarste 

veiligheidsklasse 3, wat inhoudt dat in de uiterste grenstoestanden de permanente belastingen met 

1,2 dienen te worden vermenigvuldigd en veranderlijke belastingen met 1,5. 

Er bestaat geen toetsing van het membraan in de NEN en geschiedt daarom op andere wijze. De 

belastingcombinaties voor de berekening van het doek worden gemaakt in de zogeheten 

bruikbaarheidstoestand, waarbij alle belastinggevallen een belastingfactor 1,0 krijgen. De controle 

van het doek zal ook anders zijn dan gebruikelijk, maar meer hierover in het hoofdstuk over de 

membraanberekening. 
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Be/astingcombinaties (voor membraanberekening) 

BCl : Voorspanning 

BC2: Voorspanning +Wind in lengterichting 

BC3: Voorspanning +Wind in lengterichting + overdruk 

BC4: Voorspanning +Wind in lengterichting + onderdruk 

BCS: Voorspanning +Wind in dwarsrichting + onderdruk 

BC6: Voorspanning + Sneeuw gelijk 

BC7: Voorspanning + Sneeuw onder wind 

Uiterste grenstoestand (voor berekening boog) 

UGTl: 1,35 (Voorspanning + Eigen gewicht) 

UGT2: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Wind in lengterichting) 

UGT3: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Wind in lengterichting + overdruk) 

UGT4: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Wind in lengterichting + onderdruk) 

UGTS: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Wind in dwarsrichting + onderdruk) 

UGT6: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Sneeuw gelijk) 

UGT7: 1,2 (Voorspanning + Eigen gewicht) + 1,5 (Sneeuw onder wind) 

Bruikbaarheidsgrenstoestand (voor berekening boog) 

BGTl: Voorspanning + Eigen gewicht 

BGT2: Voorspanning + Eigen gewicht +Wind in lengterichting 

BGT3: Voorspanning + Eigen gewicht +Wind in lengterichting + overdruk 

BGT4: Voorspanning + Eigen gewicht +Wind in lengterichting + onderdruk 

BGT5: Voorspanning + Eigen gewicht +Wind in dwarsricht ing + onderd ruk 

BGT6: Voorspanning + Eigen gewicht + Sneeuw gelijk 

BGT7: Voorspanning + Eigen gewicht + Sneeuw onder wind 
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4. Ontwerpuitgangspunten 

4.1 /nleiding 

Elke constructie dient te worden gecontroleerd op sterkte, stijfheid en stabiliteit en dit geldt 

natuurlijk ook voor membraanconstructies. Het krachtverloop binnen membraanconstructies is 

echter niet zo transparant . Dit komt voornamelijk door de dubbele krommingen en aanwezige 

voorspanning in het doek. Ook het bepalen van de verschillende belastingen is niet eenvoudig. Voor 

er begonnen wordt met de berekening van het membraan, worden er een aantal algemeen geldende 

zaken doorgenomen. 

4.2 Maatgevende belastingsituaties 

Zoals bij het vooronderzoek al aan het licht is gekomen, bestaat een membraanconstructie uit een 

huid (het membraan) en een geraamte (de ondersteunende constructie). De ondersteunende 

constructie houdt het membraan op zijn plek en draagt de krachten vanuit het membraan af naar de 

fundering. Doorgaans is deze constructie op zichzelf staand, waardoor er een scheiding gemaakt kan 

worden in de berekening van beide onderdelen. Ofwel, indien de krachten in de ankerpunten van het 

membraan bekend zijn, kunnen deze als actiekrachten op de ondersteunende constructie worden 

ingevoerd, in dit geval de boogconstructie. Wei moet in ogenschouw worden genomen dat de 

vervorming van de ondersteunende constructie invloed kan hebben op de krachtswerking van het 

membraan. 

Voor het membraan is er onderscheid te ma ken in de volgende belastinggevallen: 

• Eigen gewicht van het doek 

• lnwendige voorspanning in het membraan 

• Uitwendige belasting 

Het eigen gewicht van het doek is erg klein en varieert van 500 g/m2 tot 1500 g/m2 afhankelijk van 

het type doek dat gebruikt wordt. In de ontwerpberekeningen wordt deze belasting vaak 

verwaarloosd. Alleen als er heel weinig voorspanning aanwezig is binnen het membraan kan dit 

belastinggeval van invloed zijn. 

In het doek wordt altijd een bepaalde voorspanning aangebracht die gedurende de gehele 

levensduur van de membraanconstructie aanwezig zal zijn. De voorspanning vormt in de regel de 

grootste belasting voor het membraan. De hoogte van deze voorspanning is afhankelijk van de vorm 

en afmeting van het doek. Bij het analyseren van de membraanconstructie is het zaak niet de 

maximale toelaatbare spanning te overschrijden en dat het doek nergens spanningsloos wordt door 

invloed van uitwendige belastingen. Dit zijn belangrijke uitgangspunten bij het de berekening en 

vormgeving van het doek. 
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4.3 Membraaneenheden 

Het juist ontwerpen van een membraanconstructie is een goede balans vinden tussen de aan te 

brengen kromming in het doek en de hoogte van de voorspanning. Bij membraanconstructies wordt 

meestal gekeken naar de spanningen in het doek. Doordat het doek een weefsel is en de dikte van 

het doek niet representatief is voor de sterkte in die richting, is de eenheid van deze spanning altijd 

kracht per lengte-eenheid en niet kracht per oppervlakte-eenheid. Omdat de sterkte van de 

verschillende doektypen vaak getest wordt op een strookje van 5 cm, wordt de eenheid meestal 

weergegeven in N/5cm. Dit is dan zelf te vertalen in de eenheid kl\l/m. 

Net als elk ander materiaal beschikt het doek ook over een bepaalde elasticiteitsmodulus, de mate 

waarin het materiaal verlengt of vervormt bij een bepaalde kracht. Doordat er binnen een membraan 

sprake is van twee vezelrichtingen (warp en weft), is de grootte van deze elasticiteitsmodulus per 

richting verschillend . In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de meest voorkomende 

doektypen en de eigenschappen ervan . In de tabel is meteen de eenheid N/5cm omgerekend naar 

kN/m, wat later nodig zal zijn voor de berekening. 

Tabel 4.1: Eigenschappen verschillende typen doeken 

Type Warp Weft Warp Weft Warp Fx Weft Fx 

modulus modulus N/Scm N/Scm kN/m kN/m 

PVC type 1 400 300 3000 3000 60 60 

PVC type 2 586 440 4400 3950 88 79 

PVC type 3 766 408 5750 5100 115 102 

PVC type 4 933 426 7450 6400 149 128 

PVC type 5 980 553 9800 8300 196 166 

PTFE 800 gr/m2 1000 600 3500 3000 70 60 

PTFE 1270 gr/m2 1886 1200 6600 6000 132 120 

Te zien is dat de elasticiteitsmodulus van PTFE aanmerkelijk hoger ligt dan die van PVC. De maximaal 

toelaatbare spanning is echter relatief lager. 

4.4 Rekenregels 

Omdat membraanconstructies maar relatief weinig toegepast worden en er nog weinig gedegen 

ervaring mee is, zijn er nog niet veel specifieke rekenregels om handen. Een veel toegepaste regel om 

te zorgen dat maximale spanningen niet worden overschreden is: 111 

8 x aangebrachte voorspanning + 4 x uitwendige belasting < maximaal toelaatbare spanning 

Deze regel zal gebruikt worden voor de vormgeving en berekening van het membraan. Er zal dan nog 

op teruggekomen worden. 
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Tevens moet er warden gekeken naar de verplaatsingen van het membraan. Er is hier geen enkele 

eis of norm voor, waardoor de eigen gestelde eis moet berusten op gevoelsmatige toelaatbare 

doorbuigingen. In de woning- en utiliteitsbouw is de eis aan de doorbuiging van daken 0,004 maal de 

lengte van de overspanning. lndien dezelfde gedachte gevolgd wordt voor het membraan, zou de 

maximale verplaatsing van het doek: 

0,004 · 127 .000 = 508 mm 

mogen zijn. Er zou ook gezegd kunnen warden dat het membraan overspant van boog naar boog. In 

dat geval is de maximaal toelaatbare vervorming: 

0,004 · 25.000 = 100 mm 

Het is echter bij een doek niet duidelijk te zeggen hoe deze nu overspant, in principe geschiedt dit 

alzijdig. Vandaar dater wordt gekozen om een middenweg te kiezen van 350 mm. Er moet natuurlijk 

bij stilgestaan warden dat onder extreme omstandigheden het niet erg zou zijn dat het doek veel kan 

vervormen, als dat de veiligheid van de mensen maar niet in het geding brengt. 

Om een idee te krijgen van de krachten zal eerst een handberekening warden gemaakt. 
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5. Handberekening 

5.1 Principe 

Om een indicatie te krijgen van de krachten binnen het membraan bij de verschillende belastingen 

wordt er een oneindig klein membraanelementje be last door een gelijkmatig verdeelde be lasting q,. 

Zoals bij het vooronderzoek al is gebleken, heeft een mechanisch voorgespannen membraan altijd 

een anticlastische vorm. Dit betekent dus dat de hoofdrichtingen in tegengestelde richting gekromd 

zijn. 

Afb. 5.1: Spanningen in een oneindig k/ein stukje membraan belast met wind- of sneeuwbelasting 

Bij toenemende belasting in negatieve z-richting (bv door sneeuw) zal de kracht in x-richting 

toenemen, en in y-richting afnemen. Bij belasting in positieve z-richting (windzuiging) zal het 

omgekeerde gebeuren. 

Om de minimale voorspanningen te berekenen, zal aangenomen worden dat bij de maatgevende 

veranderlijke belastinggevallen, de ene richting spanningsloos zal warden (grenzen). De 

evenwichtsformule die daarbij gebruikt wordt is: 

(J" (J"" 
_x --· -q =0 
Rx Rv ' 
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De stralen van de verschillende richting zijn : 

R, = 32 m 

Rv = 70 m (straal van de boog) 

Geval 1: Sneeuwbelasting -7 q, = 1,5 · 0,75 = 1,13 kN/m2 

(}, - _Q_ = 1 20 
32 70 ' 

38,53 - (Jy = 0 
32 70 

-7 o, = 38,53 kN/m 

-7 Oy = 84,28 kN/m 

Geval 2: Windzuiging -7 q, = 1,5 · -1,35 = -2,03 kN/m2 

0 (}y 
---=-203 
32 70 ' 

(}x _ 142,10 = O 
32 70 

-7 Oy = 142,10 kN/m 

-7 Ox = 64,96 kN/m 

TU/e 

maatgevend 

Dit betekent dat de krachten die horizontaal op de bogen staan minimaal 64,96 kN/m bedragen. Dit 

is een erg hoge 'spanning', en het is zeker de vraag of het doek zelf sterk genoeg is om deze krachten 

te kunnen verdragen. Deze methode zegt verder oak nag niets over de voorspanning zelf die in het 

doek aanwezig moet zijn om deze uiterste gevallen op te kunnen vangen. Hiervoor zal de rek van het 

doek mee genomen dienen te warden, door gebruik te maken van een twee verensysteem. 111 

5.2 Twee veren systeem 

Hiervoor is een indicatieve berekening gegeven betreffende de totaal aanwezige spanning binnen het 

membraan. Dit zegt uiteraard nag niets over de minimaal aan te brengen voorspanning. Om hier een 

beeld van te krijgen wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd twee veren systeem. Hierbij 

stellen de veren de weestand voor tegen de belastingen in beide richt ingen. Een veer zal dus de 

windbelasting opnemen, waarbij de andere veer ontspant en bij de sneeuwbelasting het 

omgekeerde. 

M et behulp van de verplaatsingen van de veren door de externe belasting kan de voorspanning in 

het doek warden bepaald. Het systeem wordt weergegeven in afbeelding 5.2. 
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Afb. 5.2: Twee veren systeem 

Voor de 'nul-situatie' geldt het volgende: 

F1;voorsp + F2;voorsp = 0 

(u1 negatief} 

(u2 positief} 

U3 = P/(k1 + k2) lndien -u3 < U2 

·U3 >= U2 dan veer 2 spanningsloos (niet toegestaan!) 

De minimale voorspanning is : 

t.F1 = -k1 · U3 

t.F2 = -k2 · U3 

lndien veer 2 ontspant door P: F1;voorsp = -k2 · u3 = (-k2 · P)/(k1 + k2) 

lndien veer 1 ontspant door P: F1;voorsp = -k1 · u3 = (-k1 · P)/(k1 + k2) 

De kracht in de veren is dan gelijk aan: 
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Om dit proces in beeld te brengen is afbeelding 5.3 samengesteld. 
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Afb. 5.3: Grafiek met voorspankracht in beide veren 

TU/e 
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Duidelijk te zien bovenstaande grafiek is dat als veer 1 belast wordt en gespannen wordt, dat veer 2 
daardoor ontspant. In dit geval is de externe belasting P negatief en ontspant deze veer 2. 

Om verder te gaan met de indicatieve berekening worden de volgende waardes voorgesteld voor de 
veerstijfheden en de verplaatsing: 

k1 = 50 kN/m 

Ontwerp van een OV· terminal voor Amsterdam Zuid 23 



Deel 2: Membraanconstructie TU/e 

k2 = 25 kN/m 

U1 = -0,1 m 

U2 = - (50/25) · -0,1=0,2 m (5) 

F1;voorsp = -50 · - 0,1 = 5 kN (2) 

Fi;voorsp = -25 · 0,2 = -5 kN (3) 

lndien er voor de uitwendige belasting P = -12 kN wordt aangenomen, betekent dit voor de 
verplaatsing het volgende: 

U3 = -12/(50+25) = -0,16 m (6) 

Waarmee de verkorting dus kleiner is dan u2 (0,2 m), en veer 2 dus niet spanningsloos is! Voor de 
verandering in krachten geldt dan het volgende : 

M 1 = -50 · -0,16 = 8 kN 

tiF2 = -25 · -0,16 = 4 kN 

(7) 

(8) 

Samen is dit gelijk aan 12 kN, waarmee er dus evenwicht is gemaakt met de externe belasting. Nu 
kan ook de minima le voorspanning berekend warden. 

Voor de krachten in de veren houdt dit in: 

F1 = -k1 · (u1 + U3) = -50 · (-0,1- 0,16) = 13 kN 

Fi= -k2 · (u2 + U3) = -25 · (0,2 -0,16) = -1 kN 

(9) 

(11) 

(12) 

Deze waarden zouden ook gevonden zijn met F1;voorsp + tiF1 (8 + 5 = 13). Over deze resultaten kan het 
volgende gezegd warden. De hoogte van de minimale voorspanning is afhankelijk van de verhouding 
van k1 en k2 en de grootte van de be lasting. 

lndien k2»k1 is er veel voorspankracht nodig. De belasting wordt in dit geval voornamelijk door de 
vermindering van de voorspankracht in veer 2 opgenomen (spanner) en minder door de verhoging 
van de kracht in veer 2 (drager). In het andere geval bij dezelfde (negatieve) belasting is er weinig 
voorspankracht nodig, omdat de belasting direct door veer 1 (drager) wordt opgenomen, zonder dat 
veert 2 veel ontspant. 

Zeker is dat los van de verhouding van de veerstijfheden, de maximale kracht in veer 1 nooit grater 
zal zijn dan de externe belasting P. De kracht in veer 1 zal naar deze belasting convergeren, en in veer 
2 naar 0 lopen,zie de grafiek in afbeelding 5.3. Het is gebruikelijk om te zorgen dater altijd voldoende 
spanning aanwezig is in het doek door de mini male voorspankracht met 10 a 20% te verhogen. 

Voor de daadwerkelijke berekening van het membraan zal gebruik gemaakt warden van de 
krachtdichtheidsmethode. Om te begrijpen wat er nu precies gebeurt bij het vormgeven van het 
doek zal deze methode eerst warden uitgelegd in het volgende hoofdstuk. 
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6. Krachtdichtheidsmethode 

6.1 /nleiding 

De vorm van het doek kan volgens verschillende methoden worden bepaald. Dit kan door middel van 

de 'soap film methode' en met behulp van de 'krachtdichtheidsmethode' . Doordat het membraan in 

eerste instantie geschematiseerd wordt als een kabelnet, wordt gebruik gemaakt van de tweede 

methode. Met deze methode is het eenvoudig om een sterke invloed te hebben op het resultaat van 

het formfinden van het membraan. In de volgende paragraaf zal het principe van de krachtdichtheids 

methode nader worden verklaard. 

6.2 Vormbepaling door krachtdichtheids methode 

Het principe van deze methode berust op de wiskundige plaatsbepaling van de knooppunten waarin 

een niet-lineair stelsel getransformeerd wordt tot een lineair stelsel vergelijkingen, wat met een 

iteratiestap kan worden opgelost. 

De krachtdichtheid van een kabelelement wordt bepaald door de interne axiale kracht te delen door 

de lengte ervan. In formule : 

s 
q = I [kN/m] 

Deze grootheid moet men niet verwarren met een lijnbelasting op een element. Met het varieren in 

de onderlinge verhouding van de krachtdichtheden tussen de verschillende elementen kan de 

vormgeving geoptimaliseerd worden. lndien na een aantal bijstellingen van de vormparameters het 

resultaat de gewenste vorm heeft gekregen, kan een statische analyse van het model worden 

gedaan, waarmee de vorm als het ware echt wordt vastgelegd. Doordat de vormparameters dan 

vervangen worden door materiaalgrootheden, ontstaat er weer een niet-lineair stelsel van 

vergelijkingen. 

De lengte (I) en de opgelegde krachtdichtheid (q) in een element, bepaalt dus uiteindel ijk de kracht in 

dat element. Dit tezamen met de stijfheid (EA) van het element geeft dan de onbelaste lengte van 

het element. Hiermee wordt het uitgangspunt voor de analyse bepaald. Samen met de 

knooppuntcoordinaten levert dit een voorgespannen constructie op. 111 

De werking van de vormbepaling met de krachtdichtheidsmethode is uitgelegd in Bijlage A aan de 

hand van twee voorbeelden. 
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7. Het vormgeven van het membraan 

7.1 lnleiding 

Om de vorm van en de benodigde voorspanning van het membraan te kunnen vinden is gebruik 

gemaakt van het computerprogramma GSA wat staat voor 'General Structural Analysis' . Dit 

programma kan gebruikt warden om uiteenlopende constructieve problemen op te lossen en is 

tevens geschikt voor het rekenen met membranen. Zoals eerder is gezegd kan dit door gebruik te 

maken van de krachtdichtheidsmethode (in het engels 'force density'). oil: hoofdstuk laat zien hoe 

het doek binnen dit programma gemodelleerd is. 

7.2 lnvoer geometrie 

De eerste stap van de berekening van het membraan is om het doek te representeren als een groat 

kabelnet in GSA. Dit wordt gedaan met mazen (mesh) van circa 1 meter bij 1 meter. Een vierkant van 

4 kabels simuleert dus een klein stukje membraan. Om uiteindelijk te kunnen formfinden is een 

aantal vaste punten nodig die de basis vormen van het doek. 

Gezien het feit dat het membraan de hele boogconstructie in lengterichting volgt, warden alle 

randen als vaste punten aangenomen met de ontworpen geometrie van de boog als coordinaten . De 

eerste versie van het doek komt er daarom als volgt uit te zien: 

I 

Afb. 7.1: Representatie van de geometrie van het membraan in GSA 
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Alie kabelelementen aan de randen worden dus vastgezet en alle andere knooppunten zijn vrij om te 

bewegen. Dit zal afhangen van de grootte van de krachtdichtheid die aan deze elementen zal worden 

toegekend. 

Omdat nu een stukje doek wordt gerepresenteerd door een aantal kabels, dienen de juiste 

eigenschappen aan de kabels te worden toegekend zodat ze het membraan simuleren. Een kabeltje 

van 1 meter, stelt dus een stukje doek voor van 1 bij 1 meter in een richting. Om dit kabeltje de 

benaderde eigenschappen te laten hebben als een stuk doek moet de juiste doorsnede worden 

gekozen, zodat deze dezelfde EA-verhouding zou hebben als een vergelijkbaar stuk membraan. Het 

verschil in afschuifstijfheid wordt hierbij verwaarloosd. Omdat een membraan alleen maar krachten 

in zijn vlak kan verwerken, wordt de elasticiteitsmodulus altijd in kN/m gegeven, in plaats van de 

gebruikelijk kN/m2
• 

Om de oppervlakte te bepalen van een representatief staalkabeltje, is de volgende vergelijking van 

toepassing: 

(EA)staal = Emembraan · lengte 

Omdat de kabeltjes om de meter liggen, wordt er dus voor de lengte 1 meter ingevuld. De A 

(doorsnede kabel) is dan de enige onbekende in de vergelijking, die dus wordt gevonden door de 

Emembraan over 1 meter te delen door de elasticiteitsmodulus van staal (E = 2,1 ·105 N/mm2
) . 

Van 2 typen doek zal deze verhouding worden bepaald: 

PVC-Type 5 kracht over 1 m Doorsnede 

Warp-richting E = 980 kN/m 980000 N 4,667 mm2 2,44 mm 

Weft-richting E = 553 kN/m 553000 N 2,633 mm2 1,83 mm 

PTFE 1270 kracht over 1 m Doorsnede 

Warp-richting E = 1886 kN/m 1886000 N 8,981 mm2 3,38 mm 

Weft-richting E = 1200 kN/m 1200000 N 5,714 mm2 2,70 mm 

Door dus de (staal)kabels die het doek representeren een doorsnede te geven als berekend in de 

laatste kolom, wordt bereikt dat het kabelnet representatief is voor het membraan. 
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7.3 Geometrische parameters 

Om de vorm van het membraan te bepalen, alsmede de weerstand tegen de externe belastingen zijn 

er een aantal parameters die veranderd kunnen warden . Dit zijn de volgende: 

• De krachtdichtheidsverhouding van de kabels in lengte- en in dwarsrichting 

• Het aantal staalkabels ter versteviging in lengte- en dwarsrichting 

• De doorsnede van deze kabels 

• Het type doek 

• De richting van het doek (warp en weft) 

• Het aantal keer voorspannen (de hoogte van de voorspanning) 

In feite is een extra parameter die gebruikt kan warden voor de zoektocht naar een ideale vorm van 

het membraan, de te gebruiken boogstralen. Omdat de lengte van de boog min of meer is vastgelegd 

(overspanning 127 meter, boogstraal 70 meter) en de straal in dwarsrichting voornamelijk wordt 

bepaald door de verhouding in krachtdichtheid van de kabels, wordt hier nu geen rekening mee 

gehouden. In autocad zou de geometrie ook in dwarsrichting al gebogen ingevoerd kunnen warden, 

maar deze is bewust plat gehouden om GSA deze kromming te kunnen laten bepalen. 

Door dus te spelen en te varieren met de bovenstaande verschillende parameters is de uiteindelijk 

vorm van het membraan ontstaan en de voorspanning bepaald. Hoe deze vorm tot stand komt is te 

zien in de volgende paragraaf. 

7.4 Formfinding 

Het proces van het zogeheten formfinden, het zoeken naar de optimale vorm van het membraan, 

geschiedt aldoor op dezelfde wijze. De uitgangssituatie is steeds het model zoals in het begin van dit 

hoofdstuk is getoond in afbeelding 7.1, met kabels in lengterichting en in breedterichting, waardoor 

er een grid van kabels van 1 meter bij 1 meter is. Aan de randen, waar de kabels gefixeerd zijn op de 

boog, blijven dan ' restlengtes' over om de vorm van de boog te kunnen voltooien. Om van een eerlijk 

proces te spreken zouden al deze lengtes goed bekeken dienen te warden en van een aparte 

krachtdichtheid moeten warden voorzien, om zo een eenduidige vorm van het membraan te krijgen . 

Dit voert in de praktijk te ver, waardoor bij de controle van de spanningen in het membraan de 

elementjes in de rand niet warden meegenomen. Deze zouden ook niet representatief moeten zijn 

voor het totale spanningsverloop. 

Als er aan de kabels in beide richting een krachtdichtheid is toegekend, dan wel gelijk of verschillend, 

kan het formfind-proces warden gestart. Deze methode is uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Uit dit 

proces komen dus krachten die er voor gezorgd hebben dat het doek in de bepaalde vorm staat. 

Deze krachten kunnen beschouwd warden als de eenheidsvoorspanning (zonder 

vermenigvuldigingsfactor). 

Vervolgens warden de verschillende belastingcombinaties, zoals deze bepaald zijn in het hoofdstuk 

Belastingen, op het doek gebracht. De belastingen zijn omgerekend naar een representatieve 

belasting die aangrijpt op de knooppunten van het gemodelleerde kabelnet . Alie belastingen warden 
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zonder veiligheidsfactor ingevoerd, omdat de controle van de spanningen oak is gebaseerd op 

externe belasting zonder veiligheidsfactor. De combinaties die warden ingevoerd zijn steeds een 

combinatie van x maal de voorspanning + het betreffende belastingsgeval. De factor van de 

voorspanning dient natuurlijk voor elk geval hetzelfde te zijn. 

Als laatste stap warden de krachten en spanningen in het doek gecontroleerd. Als er ergens in het 

membraan drukkrachten zijn (spanningsloos doek), dan is de voorspanning te laag geweest en dient 

er een grotere factor genomen te worden. Zijn de spanningen in het doek te hoog, volgens de 

gestelde regel, dan dient er een andere verhouding aan krachtdichtheden te warden gehanteerd, of 

extra versterkingen door staalkabels. Seide kan natuurlijk ook, waardoor de geometrieparameters 

veranderd dienen te worden. Ook wordt er gekeken naar de verplaatsingen binnen het doek. Dit 

stappenplan kan in schema worden weergegeven: 

Vaststellen geometrieparameters 

l 
J ~ A: Fonnflnden NE 

Aanp ssen assen Aanpa 
geom etrie etrie 

l 
geom 

Belastingcombinaties met krachten 
~ uit formfinden x factor ~ 

(voorspanning) 

Voorspanning 1 Voorspanning 

verhogen verf agen 

N:E 
Stalllche llneUe-analyle + 

JA 

I I 

Trekspanning 1 Nog reserve in 

- laagste -
hoog? trekspanning? 

Controle spanningen en 

•• •• verplaatsingen 

~ l ~ 

~ Drukkrachten? Verplaatsingen te Trekspanning te -groot? hoog? 

I 

Afb. 7.2: Schematische weergave ontwerpproces membraanconstructie 
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Het is niet de bedoeling alle verschillende stappen van dit vormgevingsproces te tonen. Wei warden 

een aantal stappen getoond om het ontwerpproces duidelijk te maken, bijvoorbeeld de invloed van 

de verhouding van de krachtdichtheid op de vorm van het doek. 

A B c 

Afb. 7.3: lnvloed verhouding krachtdichtheid op de vorm van het membraan 

In de bovenstaande afbeeldingen is het effect van de verschillende krachtdichtheden per richting 

goed af te lezen. De gebruikte waarden hiervoor zijn achtereenvolgens: 

A: lengterichting 1 kN/m breedterichting 1 kN/m 

B: lengterichting 1 kN/m breedterichting 3 kN/m 

C: lengterichting 3 kN/m breedterichting 1 kN/m 

De resultaten zijn als volgt te verklaren. In het geval C hebben de kabels in lengterichting een drie 

maal grotere krachtdichtheid dan die in breedterichting. Aan deze kabels wordt als het ware harder 

getrokken, waardoor er meer kromming ontstaat in breedterichting. Deze configuratie is dus goed 

bestand voor het opnemen van sneeuwbelasting, maar minder tegen windzuiging. Het is dus 

nogmaals de kunst om de juiste balans te vinden. 

Tijdens het ontwerpen van de membraanconstructie op de aangegeven manier, werd al snel duidelijk 

dat de krachten in het doek veel te hoog werden om alle belastingen te kunnen opvangen. Het 

sterkste type doek was niet toerijkend. Daarom is er gebruik gemaakt van een aantal versterkingen in 

het membraan in de zin 11an staalkabels. Deze kabels kunnen oak voorgespannen warden en trekken 

de krachten naar zich toe. Het aantal kabels en de diameter hiervan zijn weer parameters waarmee 

af te wisselen valt. Het laatste model heeft de volgende configuratie: 
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Afb. 7.4: Het he/e membraan De aangebrachte staalkabe/s 

Het is aan de ene kant een concessie om zoveel kabels aan te brengen om het doek te kunnen 

verstevigen, maar het membraan heeft nu eenmaal een dergelijk grote afmeting die het onmogelijk 

maakt om dit enkel met doek op te kunnen lossen. 

De verschillende geometrieparameters die gebruikt zijn om tot de huidige samenstelling te komen 

zijn de volgende: 

Er zijn 29 kabels in dwarsrichting gespannen (dubbele in het midden) en 7 kabels in lengterichting, 

beide met een doorsnede van 30 mm. Zie onderstaande afbeelding 

I 

I I 
I I 
I 1 

Afb. 7.5: De verwerkte staa/kabe/s in het doek 

De gebruikte krachtdichtheden zijn: 

Membraan in dwarsrichting: 1 kN/m 

Membraan in lengterichting: 1 kN/m 
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Staalkabels in dwarsrichting: 6 kN/m 

Staalkabels in lengterichting: 6 kN/m 

Bij het voorspannen worden de kabels 6 maal zo veel voorgespannen als het membraan en zullen 

daardoor de meeste krachten naar zich toetrekken . 

De factor die voor de eenheidsvoorspanning is gebruikt is 21. Dit betekent dat de 

belastingcombinaties zijn ingevoerd met 21 maal de krachten die ontstaan zijn bij het formfinden . In 

de volgende paragraaf zullen de verschillende controles plaatvinden. 

7.5 Controle membraan 

Zeals eerder gezegd zijn er een aantal zaken die gecontroleerd dienen te worden bij de huidige 

configuratie van het membraan, te weten : 

• De spanningen in het membraan 

• De spanningen in de staalkabels 

• De verplaatsing van het doek 

Voor de spanningen in het membraan wordt er gekeken naar het maatgevende belastinggeval. Alie 

combinaties zeals beschreven in het hoofdstuk Belastingen zijn ingevoerd. Omdat het doek bestaat 

uit vezels met verschillende sterkte-eigenschappen in twee verschillende richtingen moeten ook 

twee richtingen bekeken worden op sterkte. Hierna kan dan worden bepaald of de warp- en 

weftrichting van het membraan goed is gekozen. 

Eerder is al gezegd dat elementen aan de randen een niet representatief beeld geven van de 

spanning in het doek. Doordat de elementen hier vaak ender een hoek staan om de vorm van het 

membraan te kunnen completeren, vallen de krachten op deze plaatsen hoger uit. 

lndien deze randverstoring wordt genegeerd zijn de gevonden spanningen (bij een voorspanning van 

21x) in lengte- en breedterichting de volgende : 

De maximale voorspanning in lengterichting: 22,01 kN/m 

De maximale voorspanning in breedterichting: 22,81 kN/m 

Deze waarden zijn terug te vinden in afbeeldingen 7.6 en 7.7. 
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Afb. 7.6: Voorspanning membraan in /engterichting 

Afb. 7.7: Voorspanning membraan in dwarsrichting 
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Daarnaast moet ook de maximale spanning uit een van de belastingcombinaties worden bekeken. 

Het maatgevende belastinggeval blijkt voor beide richtingen wind in langsrichting (van de boog) met 

onderdruk. 

Maximale spanning lengterichting: 23,29 kN/m 

Maximale spanning breedterichting: 24,17 kN/m 

Afb. 7.8: Maximale spanning lengterichting 

Afb. 7.9: Maximale spanning breedterichting 
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De minimale spanningen warden gevonden bij asymmetrische sneeuwbelasting. Voor de 

lengterichting is dit 19,12 N/m en voor de breedterichting 13,29 kN/m. De voorspanning zou volgens 

deze waarden dus een stuk lager kunnen, maar zoals gezegd wordt dan niet meer voldaan aan de 

verplaatsingseis. 

Nu kan volgens de formule het membraan worden getoetst. 

Lengte: 8 · 21,01+4 · (23,29 - 21,01) = 177,20 kN/m 

Breedte: 8 · 21,81 + 4 · {24,17 - 21,81) = 183,92 kN/m 

Bij deze waarden is het doek PVC Type 5 geschikt met een maximaal toelaatbare spanning in 

warprichting van 196 kN/m en in weftrichting van 166 kN/m. In dit geval zal de breedterichting van 

het doek de warprichting krijgen, wat overeenkomt met de ingevoerde geometrie. De gevonden 

spanning in weftrichting is eigenlijk te hoog voor PVC type 5. De regel laat echter een overschrijding 

van 10% toe, waardoor de waarde wel toelaatbaar is.111 lndien alleen gekeken wordt naar de 

permanent aanwezige voorspanning in de vezels in lengterichting is de waarde 8 · 21,01 = 168 kN/m. 

Dat is nagenoeg gelijk aan de toelaatbare spanning in het doek. 

Naast het doek dienen ook de verwerkte staalkabels bekeken te warden. De kabels zijn voornamelijk 

gebruikt om de verplaatsing van het doek binnen de perken te houden, maar er moet ook warden 

gekeken hoe groot de krachten in de kabels zijn om de juiste staalsoort te kunnen selecteren. Tijdens 

het formfinden hebben deze staalkabels de grootste krachtdichtheid gekregen om zo de meeste 

kracht naar zich toe te trekken en het doek te ontlasten. 

In het geval van windzuiging zullen de kabels in lengterichting de spanningen opnemen, de kabels 

worden immers strakker getrokken en de kabels in breedterichting ontspannen juist. In het geval van 

sneeuwbelasting is juist het tegenovergestelde het geval. In onderstaande afbeeldingen is dit 

ge'illustreerd. 
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Afb. 7.10: Spanningen in de staalkabels onder windzuiging respectievelijk sneeuwbelating 

De gevonden maximale spanningen in de kabels zijn: 

Kabels lengterichting: 354,3 N/mm2 

Kabels breedterichting: 410,6 N/mm 2 

Voor deze voorgespannen kabels wordt niet de standaard staalsoort gebruikt die gebruikt wordt voor 

profielstaal, maar voor kabels kan er gebruik gemaakt word en van kwaliteiten met hoger toelaatbare 

trekspanningen. Spanningen tot 1770 N/mm 2 zijn tegenwoordig gangbare waarden voor het gebruik 

van staalkabels. 121 

7.6 Doorbuiging 

Niet alleen de spanningen binnen het doek moeten binnen proporties blijven, ook aan de 

verplaatsingen zijn eisen gesteld. Eerder is gezegd dat de maxima le verplaatsing van het doek kleiner 

dient te zijn dan 350 mm. In onderstaande tabel zijn alle verplaatsingen van de verschillende 

belastingcombinaties opgesomd bij de gekozen warp- en weftrichting. 

Tabel 7.1: Verplaatsingen van het membraan 

Belastingcombinatie Verplaatsing [mm] 

Wind in langsrichting 240,3 

Wind in langsrichting + overdruk 152,5 

Wind in langsrichting + onderdruk 341,7 

Wind in dwarsrichting + onderdruk 146,5 

Sneeuwbelasting gelijkmatig 95,2 

Sneeuwbelasting ongelijkmatig 111,0 
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De maximale verplaatsing van het doek is dus binnen de gestelde eis van 350 mm en voldoet 

derhalve. Onderstaande afbeeldingen geven een beter beeld van de verschillende verplaatsingen. 

Afb. 7.11 : Uitbuiging bij wind in /angsrichting + onderdruk 

Afb. 7.12: Uitbuiging bij ongelijkmatige sneeuwbelasting 

Het is goed te zien bij de verplaatsingen als gevolg van de sneeuwbelasting hoe het doek tussen de 

staalkabels gaat hangen. 

Nu het membraan geheel is gecontroleerd, kunnen alle krachten worden ge'lnventariseerd van de 

verschillende belastingcombinaties en kunnen deze als input dienen voor de boogconstructie. Deze 

constructie komt aan de orde in het volgende deel. 
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deel3 

Boogconstructie 
De berekening van de verschi/lende stolen vakwerkbogen 

8. Vormgeving boogconstructie 

9. Berekeningsproces 

10. Respons boogconstructie 

11. Knooppuntverbinding 
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8. Vormgeving boogconstructie 

8.1 /nleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is al een groot deel van de sta len boogconstructies te zien geweest. 

Ze maken onderdeel uit van de het beeld en de uitstraling van de OV-terminal, waardoor de 

vormgeving van deze constructies zeer belangrijk is. Een lompe chaotische constructie zou het beeld 

namelijk erg kunnen verstoren. In het komende hoofdstuk wordt duidelijk hoe de vorm van de 

constructie tot stand is gekomen. 

8.2 A/meting en geometrie 

In het ontwerp is te zien geweest dat de overkapping van de terminal bestaat uit 7 elkaar 

overlappende daksegmenten. De vorm van de segmenten is in hoofdzaak bepaald door de 

membranen, die als een soort schelpen het station bedekken. De primaire taak van de 

boogconstructies is deze membranen in die vorm overeind te houden. De geometrie van de boog ligt 

daardoor al in grote lijn vast, namelijk de contouren van het membraan. 

Net als bij de berekening van het membraan in het voorgaande hoofdstuk, wordt ook voor de 

berekening van de boogconstructie gekeken naar de grootste afmetingen binnen het dak voor het 

dimensioneren van de profielen. Deze bevinden zich in het eerste daksegment vanaf de zuidkant. De 

afmetingen van de boog zijn als volgt: 

I 
Afb. 8.1: Afmetingen grootste boogconstructie 

De bogen overspannen een lengte van 127 meter en het hoogste punt bevindt zich 40 meter boven 

de opleggingen die scharnierend zullen worden uitgevoerd, zie het hoofdstuk detaillering. De bogen 

staan ten opzichte van elkaar onder een hoek, waardoor de hoogste punten van beide bogen 25 
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meter uit elkaar liggen. Met deze geometrie volgt de boog direct de contouren van het membraan. 

Het mag duidelijk zijn dat bij dergelijke afmetingen niet kan worden volstaan met een enkel profiel. 

loch kan invoer van een enkele staaf in een rekenprogramma inzicht geven in de te verwachten 

krachten in de boog. De reactiekrachten uit het membraan zijn bekend en kunnen dus als 

actiekrachten worden ingevoerd op de bogen . 

Net als bij de berekening van het membraan is er gebruik gemaakt van het computerprogramma 

GSA, omdat dan gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden van de interactie tussen membraan en 

boogconstructie bij de invoer. Het resultaat van de krachten op een enkele staaf is te zien in de 

onderstaande afbeelding. 

, 
./ 

~ 

/ 

/' z '~ • z 

~· ~· y 
y 

Afb. 8.2: Momenten op de boog door wind in lengterichting, Myy respectievelijk M 21 

De bogen maken uiteraard onderdeel uit van een grater geheel. De bogen ondersteunen elkaar ook 

ten behoeve van de stabiliteit op een aantal plaatsen. Om dit te simuleren zijn in het bovenstaande 

model de bogen op die plaatsen vastgezet . Op die plaatsen zijn ook de maximale momenten te 

vinden . De gevonden waarden zijn : 

Mvv = 533 kNm 

M,, = 1990 kNm 

Het zou kort door de bocht zijn om een vakwerk rechtstreeks op deze waarden te dimensioneren. De 

belangrijkste conclusie die echter te trekken valt is dat de momenten om de z-as duidelijk groter zijn 

en dat bij het dimensioneren van de boogconstructie de sterke as in deze richting wordt ingezet. 

Omdat er sprake is van momenten in verschillende richtingen, is het gerechtvaardigd om de boog als 

driedimensionaal vakwerk uit te voeren. Hiermee is de boog op zichzelf ook stabiel, wat zeker bij de 

uitvoering een belangrijke rol kan spelen . In afbeelding 8.3 is een doorsnede van de vakwerkboog te 

zien en daarmee de opbouw en richting van de sterke as. 
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Krachten membraan 

y ---

z 

Afb. 8.3: Doorsnede vakwerkboog met orientatie assen 

De grootste krachten zullen aangrijpen op het punt waar de overspanning van het membraan het 

grootst is, in het midden van de bogen. Ook is hier de ongesteunde lengte het grootst . Daarom is er 

gekozen om de arm van het vakwerk op deze plaats het grootst te maken en deze richting de 

opleggingen van de boog af te laten nemen, omdat ook de krachten daar afnemen. Op deze wijze 

ontstaat er een elegante boog, waarbij de randstaven in een punt bij elkaar komen ter plaatse van de 

scharnierende oplegging. Voor het laatste stuk waarbij de staven bij elkaar komen komt een speciaal 

verlopend profiel. Meer daarover in het hoofdstuk detaillering. Met deze gegevens ontstaat derhalve 

het volgende beeld. 

Afb. 8.4: 3d vakwerkbogen 

Ontwerp van een CV- terminal voor Amsterdam Zuid 41 



Deel 3: Boogconstructie TU/e 

9. Berekeningsproces 

9.1 /nleiding 

In het vorige hoofdstuk is getoond hoe de vorm van de boog tot stand is gekomen. In dit hoofdstuk 

zal getoond warden hoe het verdere verloop van de berekening is opgezet en uitgevoerd . Duidelijk 

zal zijn dat het een erg gecompliceerde constructie betreft, waarbij de verschillende bogen invloed 

op elkaar hebben. 

9.2 Opzet van de berekening 

In het deel over de membraanconstructie is al gewezen op een schema voor de berekening van het 

dak wat als onderlegger dient voor het gehele verloop van de constructieve uitwerking. De basis van 

dit schema, dat te vinden is in bijlage B, is gebaseerd op de berekening van een enkel dagsegment. 

Later zal duidelijk warden dat de vervormingen van naastgelegen bogen invloed uitoefenen op de 

respons van de te berekenen boog. De berekeningen zullen dan oak uitgebreid warden door oak dit 

effect mee te nemen in de berekening. 

De eerste stap die gezet wordt in het proces is het scheiden van de verschillende constructie

elementen . Met het membraan al berekend in GSA, kan de boog hierop aangesloten warden en 

warden de krachten uit het membraan direct door de boogconstructie opgenomen. Hoewel dit 

handig is voor de invoering van de gegevens, is dit tijdrovend in het berekeningsproces omdat 

vervormingen in de boog voordurend voor een ander evenwicht in het membraan zorgen. Daarom is 

besloten de krachten die uit het membraan komen te exporteren en te importeren als knooplasten in 

de boogconstructie. 

I 

Krachten exporteren/ 

importeren 

Afb. 9.1: Opsplitsing van de constructie-elementen 
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Oak bij deze berekening moet er weer aan een aantal voorwaarden warden voldaan. Omdat het een 

vakwerk betreft zullen de aanwezige krachten hoofdzakelijk normaalkrachten zijn. Doordat het 

membraan echter is vastgemaakt over de gehele rand van een van de randstaven van het vakwerk, 

warden er op deze manier oak momenten ge·lntroduceerd. Oak op de plaatsen van de koppelingen 

tussen de bogen zullen grate krachtspieken ontstaan. Daarom is in een beginstadium van de 

berekening voornamelijk gekeken naar gecombineerde spanningen en of deze niet de vloeigrens van 

het materiaal zullen overschrijden. 

Het doel bij het ontwerpen van de vakwerkbogen is om de profielen niet te groat te maken zodat 

deze het beeld van de OV-terminal niet gaan overheersen. Er is gekeken hoe groat de profielen 

mogen warden zonder dat ze de uitstraling gaan verstoren. lndien de randstaven onder de 500 mm 

in doorsnede blijven, behouden de bogen een slanke uitstraling. Met de afmetingen van de bogen en 

de aanwezige krachten is dit een ware uitdaging. Om dit te kunnen bewerkstelligen is voor de 

staalsoort 5355 gekozen, waarmee grotere spanningen mogelijk zijn. 

De spanningen in alle staven dienen dus onder de 355 N/mm2 te liggen. De spanning waar naar 

wordt gekeken is een gecombineerde spanning van normaal- en buigspanningen. 

Het optellen van normaal- en buigspanningen in een buisprofiel is niet zo eenduidig als het lijkt door 

het ronde verloop van de bu is. De onderstaande afbeelding maakt dit principe duidelijk. 

N M, 

Afb. 9.2: Normaa/- en buigspanningen op een buisprofie/ 

In de afbeelding is niet direct te zien op welke plaats in de rand zich de grootste spanning bevindt, 

zoals dat in een rechthoekig profiel wel meteen is af te lezen, namelijk de hoekpunten. In een 

buisprofiel is het dus afhankelijk van de grootte van de verschillende buigende momenten waar zich 

dit punt bevindt. Bij een groat moment in z-richting zal dit punt meer aan de bovenkant liggen en bij 

een groat moment in y-richting meer aan de linkerkant. Het programma GSA waarmee gerekend 

wordt bepaald zelf iteratief de ligging van dit punt en zal als uitkomst de waarde van deze spanning 
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van dit punt voor de gecombineerde spanning geven. Dit is dus niet de optelling van de maximale 

normaal- en buigspanningen. 

Voor de verplaatsingen van de boog wordt dezelfde regel gebruikt als bij de controle van de 

membraanconstructie. De verplaatsingen mogen niet groter zijn dan 350 mm. 

Met deze randvoorwaarden is er begonnen met het berekenen van de boogconstructie . 

9.3 Stapsgewijze berekening 

De eerste berekeningen zijn uitgevoerd voor een enkel daksegment. Dit houden twee 

driedimensionale vakwerkbogen in, een voor elke rand van het membraan. Doordat op deze manier 

de bogen niet deel uitmaken van een groter geheel, moet de constructie op bepaalde plaatsen fictief 

worden ingeklemd. Eerder is al gezegd dat dit gebeurt op de plaatsen waar de bogen elkaar kruisen. 

Op dit punt is de constructie in de breedterichting (van het daksegment) vastgezet, zodat deze als het 

ware niet opzij kan vallen. In een vroeg stadium was echter duidelijk dat de koppelingen op deze 

plaatsen niet voldoende zijn om de verplaatsingen in de boog te kunnen beperken. Daarom zijn er 

helemaal bovenvin de boog nog extra koppelingen tussen de bogen gemaakt. De koppelingen zijn 

van buitenaf niet te zien omdat ze worden bedekt door de membranen. 

Afb. 9.3: Koppeling tussen de verschillende vakwerkbogen aan de bovenkant 

De berekening van de gehele constructie is een gecompliceerd proces. Een vakwerkboog kan worden 

uitgerekend waarbij de spanningen en verplaatsingen binnen de randvoorwaarden liggen, maar 

indien het model wordt uitgebreid met een extra boog met een koppeling ertussen, waardoor de 

fictieve opleggingen dus verdwijnen, kan het spanningsverloop en de grootte van de verplaatsing 

weer behoorlijk anders zijn. 

Daarom is besloten alle bogen stapsgewijs in GSA te modelleren, om zo een compleet beeld te 

krijgen van de respons van de totale constructie. In principe zou voor elk daksegment de 

Ontwerp van een OV- term inal voor Amsterdam Zuid 44 



Deel 3: Boogconstructie TU/e 

membraankrachten opnieuw uitgerekend dienen te warden, omdat de afmetingen en geometrie van 

de andere vakwerkbogen per keer verschillen. Dit voert echter veel te ver voor dit project, waardoor 

is besloten dezelfde krachten aan te houden zoals die zijn uitgerekend bij het grootste membraan. 

Om verdere rekentijd van het program ma te beperken is er voor gekozen de berekeningen lineair uit 

te voeren. Het resultaat van deze invoer is te zien in de volgende paragraaf. 

9.4 Samenstelling constructie 

Hieronder zijn twee afbeeldingen weegegeven van de totale stalen vakwerkboogconstructie. Het is 

het resultaat van een stapsgewijze berekening. Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen zijn er op 

enkele plaatsen extra elementen toegevoegd. 

Afb. 9.4: Boogconstructies in bovenaanzicht 

Afb. 9.5: Boogconstructies in zijaanzicht 
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De volgende verschillende elementen binnen de constructie zijn te onderscheiden: 

• Stalen 3d-vakwerkbogen 

• Knooppuntverbindingen t.p.v. overlapping van de bogen 

• Staven in het midden tussen de bogen 

• Koppelbalk tussen de bogen nabij de oplegging 

• Aftuiingen van de eindbogen 

• Staalkabels aan de bovenkant tussen de bogen (voorgespannen) 

• Kabels tussen de {kleinere) bogen afgetuid naar de grond 

• Kabels bij de 2 eindbogen nabij de oplegging 

Dit zijn heel wat extra elementen in de constructie die er allemaal toe bijdragen dat het geheel 

binnen de gestelde randvoorwaarden blijft, en dat de doorsneden van de gebruikte profielen beperkt 

kan blijven tot onder de 500 mm. 

De knooppunten tussen de bogen zijn uitgevoerd als driedimensionaal vakwerkje en verbinden 

verschillende knooppunten van de vakwerkbogen . Het knooppunt is zo stijf mogelijk gemaakt zodat 

de bogen op dit punt niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen en dat de krachten goed 

overgedragen kunnen worden. In afbeelding 9.6 is een van deze knooppunten weergegeven. 

Afb. 9.6: Knooppunt ter p/aatse van overlapping bogen 

De voorspankrachten uit de membranen zorgen ervoor dat de bogen naar elkaar toe willen 

verplaatsen . Veel van de bovengenoemde elementen zijn bedoeld om translatie te verhinderen. Zo 

zorgen de koppelbalken vlak boven de voet van de bogen ervoor dat de onderkant van de bogen niet 

teveel naar elkaar toe buigen, en de staalkabels en koppelingen bovenin voor de reductie van de 

uitbuiging aan de top van de boog. 

Elke boog wordt op zijn plaats gehouden door een koppeling met een naastgelegen boog, waardoor 

ook de stabiliteit gewaarborgd is. Voor de eindbogen gaat dit verhaal echter niet op, waardoor deze 

bogen naar buiten afgetuid zijn. Op deze manier wordt verhinderd dat deze bogen naar binnen 

klappen . De tuien komen uit op het maaiveld boven de tunnelwand van de ondergelegen autotunnel 

van de AlO. 
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Op een aantal plaatsen zijn de bogen ook nog afgetuid aan de onderkant van de boog. Dit is 

voornamelijk om de verplaatsing van de boog naar boven tegen te gaan bij sneeuwbelasting. Met 

name voor de eindbogen is deze voorziening noodzakelijk, omdat die niet geholpen worden door een 

andere boog. 

9.5 Gebruikte profielen 

Bij het analyseren van het constructieve model bleek er op een aantal plaatsen binnen de constructie 

aanmerkelijk hogere spanningen aanwezig te zijn. Deze piekspanningen waren vooral gelokaliseerd 

rond knooppuntenverbindingen en andere koppelingen. Het zou zonde zijn en geldverspillend om de 

bewuste profielen op deze spanningen te dimensioneren. Daarom is er gekozen om op deze plaatsen 

de wanddikten van de staven te vergroten. Het betreft de volgende plaatsen. 

Afb. 9. 7: De plaatsen met een grotere wanddikte zijn omcirkeld 

Op deze wijze zijn de spanningen over het geheel wat gelijkmatiger zonder dat het beeld van de 

constructie op een vreemde manier wordt verstoord. 

Ontwerp van een OV- terminal voor Amsterdam Zuid 47 



Deel 3: Boogconstructie 

De samenstelling van de constructie bestaat uit de volgende verschillende profielen : 

1. Bovenrand vakwerk: 0 406 x 20 

2. Middenrand vakwerk : 0 457 x 25 

3. Onderrand vakwerk: 0 406 x 20 

4. Wandstaven vakwerk: 0193x16 

5. Koppelstaven tussen bogen: 0219x16 

6. Trekkabels (voorspanning) : 040 

7. Trekkabels tussen middelste bogen (voorspanning): 0 50 

Alie waardes zijn in millimeters. De gebruikte staalsoort is: 

• Buisprofielen: 5355 met vloeigrens van 355 N/mm2 

• Staalkabels: FeP 1230 met 0,1% rekgrens van 1080 N/mm2 

en 0 406 x 25 

en 0 457 x 32 

en 0 406 x 25 

Met deze profielgrootheden zal de constructie getoetst worden in het volgende hoofdstuk. 
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10. Respons boogconstructie 

10.1 /nleiding 

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden hoe de samenstelling van de stalen boogconstructies 

tot stand is gekomen. De verschillende profielen als gegeven in paragraaf 9.5 zullen in dit hoofdstuk 

getoetst warden. Tevens warden er controles op de verplaatsing gedaan. 

10.2 Spanningen 

In een vakwerk zullen de hoofdspanningen hoofdzakelijk bestaan uit axiale spanningen in de 

profielen. Door de manier waarop de bogen op elkaar afsteunen en de trekkrachten vanuit de 

membranen dwars op de bogen aangrijpen, zullen er echter ook buigspanningen in de vakwerken 

ontstaan. De controle van de boog zal daarom op de volgende spanningen gebeuren: 

• A (axiaal) = Fx/oppervlak 

• By (buigspanning om y-as) = Myy/lyy x Dz 

• Bz (buigspanning om z-as) = Mzz/lzz x Dy 

• Cl (gecombineerde spanning) =A+ I By I + I Bz I 
• C2 (gecombineerde spanning) =A - I By I - I Bz I 

Gezien we ge'lnteresseerd zijn in de maximale totale spanningen zijn voornamelijk Cl en C2 van 

belang. In paragraaf 9.4 is uitgelegd hoe deze gecombineerde spanning is bepaald. Daarnaast zal er 

bekeken warden in hoeverre er naar 2• orde effecten gekeken dient te warden. 

Voor elke belastingcomninatie zullen nu de maximale spanningen (trek of druk) warden 
weergegeven. Voor verklaring van de belastingcombinaties zie het hoofdstuk belastingcombinaties. 
De verschillende profielen staan steeds voorin de tabel en zijn dezelfde als gegeven in paragraaf 9.5. 
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Tabel 10.1: Spanningen bij de verschillende profie/en [N/mm2
] 

UGTl UGT2 UGT3 UGT4 UGTS UGT6 UGT7 

A -178,9 -184,4 -191,0 -179,8 -78,3 -243,S -2S2,2 

la 
¢ 406x 

Cl 214,2 231,9 239,3 228,2 131,7 280,0 271,l 
20mm 

I C2 -26S,4 -282,8 -288,0 -280,3 -171,0 -298,3 -304,0 

A -1S4,8 -66,1 -76,S -S9,4 -6S,1 -212,8 -220,2 

lb 
¢ 406x 

Cl -147,7 -S9,2 -68,1 -S3,S -60,1 - 202,9 -209,2 
2S mm 

C2 -193,6 -84,7 -97,0 -76,6 -81,8 -276,4 -290,9 

A -123,3 -106,9 -108,7 -106,2 -69,9 184,3 -179,1 

2a 
¢ 4S7 x 

Cl 148,7 216,6 210,6 224,8 67,7 238,9 248,6 
2S mm 

C2 -179,9 -206,S -209,l -206,1 -111,S -263,S -277,8 

A -80,3 Sl,8 -48,6 S6,2 -38,0 -106,2 -113,S 

2b 
¢ 4S7 x 

Cl 119,2 194,8 187,7 204,3 88,6 129,3 168,0 
32 mm 

C2 -202,3 -136,1 -146,1 -129,2 -81,6 -29S,3 -306,5 

A -133,1 -102,S -109,1 -99,1 

1! 

-68,9 -166,S 

I 
-176,9 

3a 
¢ 406x 

Cl 102,7 97,6 98,0 96,1 SS,6 16S,8 177,S 
20mm 

C2 -194,1 -2S4,1 -260,9 -249,1 -103,3 -249,3 -267,0 

A -119,0 -64,8 -66,8 -63,2 -Sl,3 -182,9 I -194,3 

3b 
¢ 406x 

Cl -78,1 SS,O 49,4 S7,S -4S,8 -116,9 -128,8 
2S mm 

C2 -162,4 -114,6 -117,3 -112,9 -108,9 -248,9 -263,3 

A 127,6 169,8 169,6 171,2 

I 

-73,1 190,4 197,9 

4 
¢ 193 x 

Cl 130,4 172,4 172,1 174,4 -73,1 192,9 200,5 
16 mm 

C2 -128,7 169,8 169,6 171,2 I -73,3 190,4 -198,2 

A -101,8 -16S,2 -1S8,9 -172,6 -99,2 169,3 176,8 

s 
¢ 219 x 

Cl 111,1 -16S,2 -1S8,9 -172,6 -99,2 170,3 177,8 
16 mm 

C2 -107,7 -170,S 164,2 -177,8 -104,4 169,3 176,8 

6 ¢40 A 733,6 997,S 1006,0 99S,1 462,4 949,2 1038,0 

7 ¢so A S28,9 117,1 142,8 111,4 146,1 831,7 851,0 

Te zien is dat in alle gevallen de belastingcombinatie UGT7 (dit is sneeuwbelasting onder 

windinvloed) de maatgevende combinatie is. Per profiel zal nog eens een overzicht worden gegeven 

van de maximale spanningen. lndien de maximale spanning axiaal positief (trek) is, wordt ook de 

maximale negatieve axiale spanning (druk) weergegeven in verband met de knikberekening. 

Tabel 10.2: Maxi male spanningen per profiel in N/mm
2 

la lb 2a 2b 3a 3b 4 s 6 7 

¢ 406x ¢ 406x ¢4S7x ¢ 4S7 x ¢406x ¢ 406x ¢ 193 x ¢ 219x 
¢40 ¢so 

20mm 2Smm 2Smm 32 mm 20mm 2Smm 16mm 16mm 

A -2S2,2 -220,2 184,3 -113,S -176,9 -194,3 197,9 176,8 1038,0 8Sl,O 

c -304,0 -290,9 -277,8 -306,S -267,0 -263,3 200,S 177,8 

A (neg) -179,1 -198,2 -177,8 
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In de tabel is te zien dat alle spanningen van de verschillende profielen ruim onder de gestelde 355 

N/mm2 liggen. Er moet echter nog gekeken worden naar knik en 2e orde effecten. Profielen 6 en 7 

betreffen buigslappe staalkabels die zullen worden voorgespannen en vallen buiten deze berekening. 

De voorspanning in deze kabels bedraagt 200 kN. 

Afb. 10.1: Beeld van de spanningen bi} wind in /engterichting 

Afb. 10.2: Bee/d van de spanningen bi} sneeuwbelasting 
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10.3 Knikcontrole en 2e orde 

Naast de controles op sterkte zoals hiervoor is beschreven, dient er ook gekeken te worden naar 2e 

orde effecten. Hiervoor zal eerst ge·inventariseerd worden wat de verschillende knikfactoren zijn van 

de profielen. De voorgespannen staalkabels worden hier uiteraard buiten beschouwing gelaten. De 

maximale kniklengten zijn de maximale lengten van de staven die voorkomen als dat profiel in de 

constructie. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het profiel te zijn met de grootste drukkracht, maar 

voor de knikcontrole worden deze waardes toch aangehouden. Dit is een conservatieve benadering. 

Tabel 10.3: Knikfactaren van de gebruikte profielen 

Profiel 0 t A I (AKOM} i Lbuc A A., Arel [mm] [m111] [mm2
] [mm4

] [mm] [mm] 
la 406 20 25510 525615280 144 3000 20,90 76,41 0,27 

lb 406 25 31887 657019100 144 3000 20,90 76,41 0,27 

2a 457 25 35893 937019210 162 3000 18,57 76,41 0,24 

2b 457 32 45943 l,199E+09 162 3000 18,57 76,41 0,24 

3a 406 20 25510 525615280 144 3000 20,90 76,41 0,27 

3b 406 25 31887 657019100 144 3000 20,90 76,41 0,27 

4 193 16 9701 45170177 68 5272 77,26 76,41 1,01 

5 219 16 11008 65995179 77 5623 72,62 76,41 0,95 

De verklaringen en berekeningen van de kolommen zijn als volgt: 

(2} doorsnede van het buisprofiel in mm 

t wanddikte van het buisprofiel in mm 

A oppervlak van het profiel in mm2 

axiaal kwadratisch oppervlakte moment 

traagheidsstraal 

slankheid 

Ae slankheid bij staalsoort 

Arel relatieve slankheid 

Wbuc knikfactor 

A= rrdt 

. [I 
I =v

A 

f Ed 
Ae = v-f ( = 76,41voor5355) 

y;d 

>..y 
Arel= >..e 

uit tabel, instabiliteitskromme a 

Wbuc 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,67 

0,70 

Omdat de buisprofielen symmetrisch van aard zijn is er geen sprake van een y-richting en een z

richting, en omdat de gesteunde lengte per richting niet verschilt, vindt er derhalve maar een 

knikcontrole per profiel plaats. In tabel 10.3 is te zien dat de profielen 1 tot en met 3 vrijwel geen last 
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hebben van knik, aangezien de knikfactor wbuc nagenoeg 1 is. Bij deze profielen is controle op 2• orde 

dan ook niet zo interessant. Dit zal ook duidelijk warden in de onderstaande berekening. Aan de 

hand van de Eulerse knikkracht kan namelijk de 'n' uitgerekend, welke onderdeel is van de 

vergrotingsfactor. In het algemeen geldt dat als de n grater dan 10 is, dater dan geen controle op 2• 

orde effecten nodig is.r31 

n = Fe 
F 

n 2 EI 
Fe= -

1
-2-
k 

Om de n te kunnen berekenen is dus de maximale axiale kracht binnen het profiel nodig. Deze is 

gemakkelijk terug te vinden door de gevonden maximale axiale spanning te vermenigvuldigen met 

het oppervlak van het profiel. Dit geeft de volgende resultaten. 

Tabel 10.4: Berekening n-f actor 

Profiel A(mm) F (kN) lt.uc (mm) I (mm4
) Fe (kN) n 

I la 25510 6434 3000 5,26E+08 121044 18,8 

lb 31887 7022 3000 6,57E+08 151305 21,5 

2a 35893 6615 3000 9,37E+08 215787 32,6 

2b 45943 5214 3000 1,2E+09 276207 53,0 

3a 25510 4513 3000 5,26E+08 121044 26,8 

3b 31887 6196 3000 6,57E+08 151305 24,4 
" 4 9701 1920 5272 45170177 3368 2,6 

5 11008 1946 5623 65995179 4326 2,2 

Voor de profielen 4 en 5 is een 2e orde berekening dus noodzakelijk. Dit betreffen de wandstaven in 

de vakwerkbogen en de koppelstaven tussen de bogen. Bij de knikberekening w as al te zien dat hier 

een grotere reductie van de toelaatbare spanning moet warden toegepast. Het voordeel van deze 

profielen is dat ze alleen belast zijn op druk en niet op buiging. Omdat er bij de andere profielen wel 

sprake is van buigende momenten, warden deze toch meegenomen in de 2• orde berekening. 

De volgende controles kunnen warden uitgevoerd op deze profielen. 

Enkel op druk (volgens NEN 6770): 

N c;s;d < l 
w ·N c;u:d -

Met Nc;s;d de maximale axiale drukkracht in het profiel en Nc;u;d de grenswaarde van de drukkracht in 

het profiel. Volgens NEN 6771 is de controle voor druk en buiging: 

N c;s;d + ~. N c;s;d· e ' + Mequ;s;d ~ l 
N c;u ;d n - 1 Mu;d 
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Mequ;s;d is in dit geval het gewogen moment binnen het profiel en niet noodzakelijk het maximale 

moment. Omdat het tijdrovend is om voor elk profiel het equivalente moment te berekenen, wordt 

er eerst naar het maxima le moment gekeken in de staaf met de maximale axiale drukkracht. 

De factor e* staat voor de imperfectie van de staaf. Deze is als volgt uit te rekenen: 

e* = cxk (Arel - 0,2) Mu;d 
Nc;u;d 

Factor cxk is een constante die afhangt van de te hanteren knikcurve.Bij buisprofielen mag kromme a 

gebruikt worden waarvoor geldt: 

cxk = 0,21 

De resultaten van de 2e orde berekening zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel 10.5: Controle 2' orde 

Profiel Wei Mu;d e• Meau Ns;d n controle 

la 2589238 919,18 0,002 146,5 6434 18,8 0,90 

lb 3236547 1148,97 0,002 208,2 7022 21,5 0,83 

2a 4100741 1455,76 0,001 318,5 6615 32,6 0,75 

2b 5248948 1863,38 0,001 696 5214 53,0 0,71 

3a 2589238 919,18 0,002 244,7 4513 26,8 0,79 

3b 3236547 1148,97 0,002 218,4 6196 24,4 0,76 

4 468084,7 166,17 0,012 0 1920 1,8 1,16 

5 602695,7 213,96 0,012 0 1946 2,2 0,92 

Bij deze controle blijkt dat de profielen 4, de wandstaven, inderdaad gevoelig zijn voor de 2e orde 

effecten, terwijl de profielen 5 met ook een lagere knikfactor wel nog voldoet. De overige profielen 

vallen allemaal binnen de grenswaarde en worden ook voldoende benut. 

De volgende aanpassingen wordt daarom uitgevoerd voor het profiel 4: 

Profiel 4: (ll 219 x 16 mm i.p.v. (ll 193 x 16 mm 

De controle wordt met deze nieuwe profielen: 

Tabe/ 10.6: Contro/e met nieuwe doorsneden van profie/ 4 

Profiel Wei Mu;d e• Meau Ns·d . I n controle 

4 602695,7 213,96 0,011 0 1920 I 2,6 0,83 

Alie toetsingen voldoen nu. Eerder is al gezegd dat het verkleinen van de profielen waarbij de 

staalspanning wat meer onder deze grens ligt niet zo rechtlijnig is, omdat dat direct invloed heeft op 

de andere profielen. Er is namelijk een verandering van de onderlinge buigstijfheden en dus een 

verandering van de krachtsafdracht. Ook de verandering van het profiel 4 heeft invloed op de 

spanningsverdeling. Controle toont echter aan dat de nieuwe verhoudingen alleen maar gunstiger 

zijn voor de spanningen. 
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10.4 Verplaatsingen 

Bij de randvoorwaarden van de constructie is al bekend gemaakt dat de totale vervorming van het de 

vakwerkbogen niet groter mag worden dan 500 mm. De verplaatsing zal worden gecontroleerd met 

de verschillende belastingcombinaties in de bruikbaarheidsgrenstoestand . Voor een verklaring van 

deze combinaties zie het hoofdstuk belastingcombinaties. 

Tabel 10.7: Verp/aatsing van de boogconstructie in mm 

BGTl BGT2 BGT3 BGT4 BGT5 BGT6 BGT7 
Totale verplaatsing 

150 88 85 90 71 222 232 max 

Te zien is dat alle verplaatsingen ruim binnen de gestelde eis liggen. 

Afb. 10.3: Overdreven weergave verp/aatsingen bij sneeuwbe/asting 

Geconcludeerd kan worden dat de constructie voldoet aan de gestelde eisen. 
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11. Knooppuntverbinding 

11.1 /nleiding 

Nu de gehele dakconstructie is gecontroleerd op sterkte en alle profielen voldoende capaciteit lijken 

te hebben, is het zaak om te kijken of op detailniveau de gekozen profielen nog steeds voldoen . 

Hiervoor wordt er ingezoomd op een knooppunt van staven waar de grootste spanningen zitten . In 

onderstaande afbeelding is te zien waar er een concentratie van spanningen zit. Dit knooppunt zal 

dan ook warden uitgelicht voor een gedetailleerdere analyse . Dit is niet verrassend nabij een 

knooppunt van twee bogen . 

Afb. 11.1: Plaats maximale axiale krocht binnen het vakwerk 

Afb. 11.2: Uitsnede driedimensionaal knooppunt 
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11.2 Momentverbinding axiaal belast 

Er zal 2-d naar de knoop warden gekeken. De verschillende analyses die warden beschouwd zijn het 

vloeien van de randstaaf en het optreden van pons.141 Voor de tweedimensionale analyse zullen de 

grootste krachten warden genomen voor de wandstaven . Dit levert het volgende model op: 

60' 75' 

2300 kN 
,----------~ -- -------------1 . \ I 

--- ~ - ·- - -·--·-·~3S,S mm- - - ·- -1 

L-------------d-~-------------J 
I I 

Afb. 11.3: Knooppunt in 2d 

2300 kN 

De randstaaf is een buisprofiel ¢4S7 x 2S mm. De wandstaven zijn buizen ¢219 x 20 mm. De 

staalsoort is S35S. Voor de uitwerking moet eerst warden bekeken of de NEN 6772 gebruikt mag 

warden. Deze controles zijn als volgt : 

0 2 < di = ~ = 0 48 $ 1 0 
I do 457 1 1 voldoet 

~=~= 9,14$ 25 
zt0 2·25 

voldoet 

~=~=S48$2S 
2t1 2·20 , 

voldoet 

-0 SS $ _:_ = 
35

'
5 

= O 078 $ 0 2S voldoet 
I do 457 I I 

De NEN 6772 mag dus gebruikt warden voor het berekenen van de knoopverbinding. Maatgevend 

voor de sterkte is vloeien van de randstaaf of pons, volgens respectievelijk de formu les {11.6-11) en 

(11.6-13). Daartoe moeten eerst de waarden warden bepaald voor achtereenvolgens [3 {verhouding 

van de middellijn tussen wand- en randstaaf), y {verhouding tussen halve breedte en dikte van de 

randstaaf) en g, {tussenruimte gedeeld door de wanddikte van de randstaaf). 
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~ = d 1+d2 = 219+219 = O 48 
2do 2 ·457 I 

=~- 457 = 914 
y 2to 2·25 I 

g 11,B 
g, = t;;' = 25 = 0,4 

In de randstaaf heerst een trekspanning, zodat n, ~ 1,0 en dus f(n,) = 1,0. Verder geldt: 

f( ) - 0,2 ( 0,024yl,2 ) - 9 140,2 ( 0,024·9,141,2 ) - 2 08 
y,g, - Y eo,sgr-1.JJ+l - / eO,S·0,4-l,33 +t - ' 

De bepaling van de sterkte gaat als volgt: 

Vloei randstaaf: 

N .. = 355
'
252

. (18+10 2 
219

) · 2 08 · 10·10-3 = 3562 kN 
1,u,d sin 600 ' ' 457 ' , 

N .. = 355
'
252 

. (1 8 + 10 2 
219

) · 2 08 · 1 0 · 10-3 = 3194 kl'J 2,u,d sin 75° ' ' 457 ' ' 

Pons: N .. = fy;o;d t rrd 1+sinll1 
1.u.d ,f3 0 1 2sin2 ll1 

N .. = 
355 

· 25 · rr · 457 · 1+sin
600 

·10·3 = 2174 kN 
l,u,d ,f3 2sin2 60° 

N .. = 355 
· 25 · rr · 457 · l+sin 

750 
·lff3 = 2849 kN 

2,u,d ,f3 2sin2 75° 

De maatgevende waarde voor het bezwijken is N1;u;d = 2174 kN. Deze is echter groter dan de 

aanwezige kracht in de wandstaaf en voldoet dus derhalve. Ook is de marge voldoende groot voor 

een eventuele reductie door druk in de randstaaf. 
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deel4 

Additionele berekeningen 
Overige berekeningen behorend bij de OV-terminal en detaillering 

12. Gevelberekening 

13. Detaillering 
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12. Gevelberekening 

12.1 /nleiding 

De zuidgevel van de OV-terminal, waar zich de hoofdingang bevindt, is vormgegeven als een enorme 

transparante glasgevel. Op een dergelijke grote gevel heeft de wind vrij spel, en kunnen de krachten 

die naar het vloerveld en het dakvlak worden afgedragen flink oplopen. Omdat de krachten die naar 

het dakvlak gaan belangrijk zijn voor de boogberekening, is het van belang te weten wat de grootte 

hier van is. Daarnaast moet er worden bekeken welke profielen er nodig zijn om deze glasgevel 

overeind te houden. De detaillering en aansluiting zullen worden behandeld in het hoofdstuk 

detaillering. 

12.2 Vormgeving 

De grote zuidgevel die schuin staat en het verloop van de bovenliggende vakwerkboog volgt, is als 

volgt opgebouwd. Om de circa 6 meter staan er kolommen die onder scharnierend met de vloer zijn 

verbonden en boven steunen tegen de onderrand van de vakwerkboog ter plaatse van een 

knooppunt van staven. De koppeling bovenaan zijn uitgevoerd als pendelstaven. Dit houdt in dat 

alleen de verplaatsingen loodrecht op het vlak worden tegengegaan en de andere richtingen vrij zijn 

om te bewegen. Op deze manier komt de gevel niet onder spanning te staan door het bewegen van 

de boogconstructie. Voor de vormgeving hiervan zie het hoofdstuk detailleringen. 

Tussen de kolommen zitten om de 3 meter regels om de winddruk naar de kolommen te verplaatsen. 

Tegen deze regels zal de vliesgevel worden bevestigd (bestaande uit stijlen en glasplaten). De regels 

zijn scharnierend met de kolommen verbonden. In het midden van de gevel bevindt zich een 

gekromde gevel die de contouren van het ronde vloerveld om de grote binnenvide volgt. De 

kolommen staan hier dichter op elkaar om de kromming beter te kunnen volgen. Boven dit gedeelte 

bevindt zich een grote dwarsbalk uitgevoerd als een vakwerkligger om de grote windbelasting op te 

kunnen vangen . Om te zorgen dat deze ligger niet teveel gaat kantelen is hij geborgd aan de 

kolommen. De gevel is stabiel door de boogvormige randbalk. Het een en ander wordt ge'illustreerd 

in onderstaande afbeelding 

Afb. 12.1: 3d-mode/ van de zuidelijke kopgeve/ 
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Hieronder een detail van de vakwerkligger boven de gekromde gevel: 

Afb. 12.2: Uitvergroting van de vakwerkligger boven het gekromde geve/gedee/te 

De gevel wordt afgemaakt door een gebogen randbalk (zie afbeelding 12.1), die als het ware de 

onderrand van de vakwerkboog volgt, waarop enkele regels aansluiten die niet uitkomen bij een 

kolom. Deze randbalk zorgt er als gezegd voor dat de gevel stabiel is in zijn vlak en de horizontale 

krachten in het vlak naar de bodem afvoert. 

12.3 Stij/en 

De belangrijkste belastingen op de gevel zijn uiteraard de windbelasting (dwars op de 

boogconstructie en in langsrichting van het gebouw) en het eigen gewicht van de constructie . Om 

een inschatting te maken van het eigen gewicht wordt een dikte van de vliesgevel aangenomen, en 

wordt beknopt berekend wat voor stijlen nodig zijn om de wind op te kunnen vangen, niet te 

verwarren met de kolommen in bovenstaande illustraties. Daarom wordt eerst de windbelasting 

gegeven. 

Windbelasting 

In het hoofdstuk belastingen is gegeven dat de maximale windbelasting op de gevel 1,06 kN/m2 

bedraagt (inclusief onderdruk) voor de winddruk en -0,67 kN/m2 (inclusief overdruk) voor de 

windzuiging. 

qw;druk = 1,06 · 3,0 = 3,18 kN/m 

qw;zuiging = -0,67 · 3,0 = -2,02 kN/m 

De stij l overspant van regel naar regel ongeveer 3,0 meter. Aangenomen wordt dat deze om de 1,2 

meter worden geplaatst (een standaard maat voor glaspanelen). Hiermee is het maxima le moment in 

de stijl te berekenen: 

Md= 1/8 (1,5 · 1,2 · 1,06) · 3,d = 2,15 kNm 

W e;y;ben = 2,15· 106 I 235 = 9,13 ·1a3 mm3 
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Hieraan zou een kokerprofiel van 60x40x4 voldoen (We:v = 10,93 ·103 mm3
). 

Het profiel dient echter ook aan de doorbuigingseis te voldoen. De doorbuiging mag niet groter zijn 

dan 3000 · 0,004 = 12 mm. Met dit gegeven kan ook de minimaal benodigde Iv worden berekend: 

ly;ben = 5/384 · {1,2 · 1, 06 · 30004)/{2,1·105 
· 12) = 53,24 · 1 cf mm4 

Door deze berekening blijkt het benodigde kokerprofiel tenminste 80x40x4 dient te zijn (Iv= 68,17 · 

104 mm4). Het gewicht van dit profiel kan meegenomen worden bij het eigen gewicht van de 

gevelconstructie. 

Permanente belasting 

De permanente belasting die op de regels rust bestaat uit de stijlen die hierboven zijn berekend en 

de glasplaten. Om een lijnlast te kunnen bepalen zullen de stijlen over een strekkende meter moeten 

worden uitgespreid. Voor de vliesgevel worden 2 bladen van elk 10 mm aangehouden. 

Gewicht K 80x40x4: 0,069 kN/m 

Fsriil = 0,069 · 3,0 = 0,21 kN 

q stijl = 0,21/1,2 = 0,17 kN/m 

Gewicht vliesgevel: 25 kN/m3 

q91as = 25 · 0,02 · 3,0 = 1,5 kN/m 

qP = 1,5+0,17=1,67 kN/m 

12.4 Gevelregels 

Om een indicatie te krijgen van de benodigde dimensies van het regelprofiel, en hoe de sterkste as 

georienteerd dient te worden, wordt er een eenvoudige handberekening gemaakt voor zowel de 

windbelasting als de permanente belasting. Dit wordt apart gedaan omdat de belastingen in 

verschillende richtingen werken. De berekening wordt uitgevoerd bij de grootste overspanning, te 

weten 6,75 meter. 

Winddruk Permanente belasting 

Md= 1/8{1,5·3,18)-6,752 = 27,17 kNm Md= 1/8{1,35·1,67)-6,752 = 12,84 kNm 

We;y;ben = 27,17·106/235=115,62·1a3 mm3 
We;y;ben = 12,84·106/235 = 54,64·1a3 mm3 

Het is duidelijk dat de sterkte as (y-as) ingezet wordt om de winddruk op te nemen, en dat de 

permanente belasting dus werkt over de z-as van de balk. Dit betekent dat hiervoor naar de We;z 

gekeken wordt. Bij bovengenoemde waardes voldoen de volgende profielen: 
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1-profiel: IPE270 

Kokerprofiel: HF 150x100x6,3 

We;y = 428,9·103 mm3 

We:z = 62,20·103 mm3 

We;y = 119,7·103 mm3 

We;z = 94,77·103 mm3 

TU/e 

Een kokerprofiel ligt dus duidelijk meer voor de hand, omdat de weerstandsmomenten in de 

verschillende richtingen minder ver uit elkaar liggen. Net als bij de berekening van de gevelstijlen zal 

ook gekeken moeten worden naar de doorbuiging. De doorbuiging mag maximaal 6750 · 0,004 = 27 

mm bedragen . 

Winddruk 

fy;ben = 5/384. (3,0. 3,18. 67504)/(2,1·105
. 27) = 4548 · 104 mm4 

Permanente belasting 

ly,ben = 5/384·(3,0·1,67 · 675a4)/(2,1·105 
• 27) = 2388 · 104 mm4 

Met deze berekening zal het kokerprofiel bijgesteld moeten worden naar: 

HF 250x150x10 Iv= 6172 · 104 mm4 

I, = 2754 · 104 mm4 

12.5 Gevelkolommen 

De grote gevelkolommen zijn moeilijker te dimensioneren aan de hand van een handberekening. De 

kolommen staan namelijk onder een hoek, waardoor het permanente gewicht van de vliesgevel ook 

onder een hoek aangrijpt, en niet axiaal over het profiel loopt. De gevelconstructie is daarom als 

model in ESA Prima Win gemaakt. De regels kunnen dan ook meteen gecontroleerd worden, 

aangezien deze ook een hoek staan en het eigen gewicht en de permanente belasting van de 

vliesgevel dus niet loodrecht op de zwakke as van het profiel aangrijpt . 

Hoewel de windzuiging kleiner is dan de winddruk, kan deze wel eens maatgevend zijn ten opzichte 

van de winddruk, omdat de windzuiging meer dezelfde richting uit werkt als de permanente 

belasting, terwijl de winddruk de permanente belasting juist deels compenseert door de schuine 

stand van de gevel. 

De berekening van de gevel is voornamelijk bedoeld om de krachten te bepalen die als belasting op 

de boog komen. De samenstelling van de gebruikte profielen is in die zin minder interessant. Om de 

berekeningen eenvoudiger te houden is er daarom gekozen om als invoer voor de kolommen HEB

profielen te gebruiken. lndien de profielen bekend zijn kan alsnog worden bepaald hoe de kolom kan 

worden opgebouwd, bijvoorbeeld uit samengestelde profielen om de gevel transparanter te houden. 

Dit valt echter niet onder de berekening. Hier zal later nog op worden ingegaan. In afbeelding 12.3 is 

de opbouw van de gevel te zien in stramienen . 
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Voor de kolommen zijn de volgende profielen gebruikt: 

AS A en B: HE 200B 

AS C: HE 300B 

AS D: HE 360B 

ASE en F: HE 450B 

ASG: HE SOOB 

ASH: HE 700B 

ASH- L, 1- 4: HE 200B 

ASH- L, 4- 7: HE 300B 

Rest gespiegeld . 
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Alie regels: Koker 250X150x10 (sterke as in horizontale richting), ook voor het vakwerk boven het 

gekromde vlak. Het randprofiel is als de regel uitgevoerd. 

De profielen binnen het gekromde geveldeel staan in tegenstelling tot de andere delen niet onder 

een hoek, omdat hier de wind loodrecht ten opzicht van het maaiveld tegen aanblaast. Alie profielen 

zijn van de staalsoort S235. 

12.6 Toetsing 

Zoals hiervoor gezegd is de berekening uitgevoerd in het programma Esa Prima Win volgens een 

lineaire berekening. De profielen zullen getoetst warden op zowel sterkte als doorbuiging. Van elke 

belastingcombinatie (druk en zuiging) zal naar de maximale waarden warden gekeken van het 

profiel. De spanning is een optelling van de normaalspanning en de schuifspanning in het profiel, 

volgens de 'von Mises' formule in N/mm2
• 

De Von-Mises formule : 

De lengtes en de verplaatsing zijn in mm, en een negatieve verplaatsing betekent een verplaatsing 

naar buiten toe gericht (richting van de windzuiging). 
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Tobe/ 12.1: Spanningen en doorbuigingen van de verschi/lende geve/kolommen 

AS Profiel Lengte OvM (druk) OvM (zuiging) u (druk) u (zuiging) Utoelaatbaar 

B HE 200B 8947 133,2 129,5 29,3 -30,2 35,8 

c HE 300B 13428 120,7 118,7 41,2 -46,1 53,7 

D HE 360B 17193 116,8 127,2 57,1 -68,1 68,8 

E HE 450B 19522 91,1 105,0 45,8 -58,2 78,1 

F HE 450B 21892 111,1 124,6 67,3 -85,9 87,6 

G HE 500B 22946 110,8 122,3 67,7 -87,2 91,8 

H HE 700B 24005 201,9 143,6 89,0 -69,6 96,0 

H-1 1-4 HE 200B 11632 203,3 131,0 14,3* -5,5* 46,5 

H-1 4-7 HE 300B 12587 77,5 88,2 * * 50,3 

* Staven vervormen mee met vervorming van vakwerkligger, en dus met kolommen as H en L. 

Doorbuiging is dus in de meeste gevallen het maatgevende geval. Alie profielen voldoen verder aan 

de vloeigrens van 235 N/mm2
• 

Afb. 12.4: Spanningen in de gevel 

Regels: 

De regels zijn in principe al uitgerekend door middel van een handberekening. Nu deze profielen toch 

in Esa Prima Win staan, kan meteen gecontroleerd warden of de uitgerekende koker van 250x150x10 

voldoet, of misschien wel te zwaar is gedimensioneerd. 

De maximale gecombineerde spanning is voor: 

Winddruk: OvM = 84,4 N/mm2 

Windzuiging: ovM = 82,7 N/mm 2 
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De doorbuiging van de regel moet in twee richtingen warden gecontroleerd, zowel horizontaal (y) als 

verticaal (z). In horizontale richting zal het profiel uiteraard meebewegen met de naastgelegen 

kolommen, maar dit zal in de doorbuiging van het profiel zelf niet warden meegenomen. 

Winddruk: Uy= * niet meer dan naastgelegen kolommen 

u, = 10,4 mm 

Windzuiging: uy = * niet meer dan naastgelegen kolommen 

u, = 10,5 mm 

De toelaatbare doorbuiging bij de gevonden waarden is: 6748 · 0,004 = 27 mm. Het blijkt dus dat het 

profiel een stuk slanker kan warden uitgevoerd. Dit komt mede doordat de voorziene doorbuiging in 

y-richting wordt overgedragen aan de naastgelegen kolommen. Op het moment dat er een te slap 

profiel wordt gekozen zal de doorbuiging van de regel zelf wel toenemen ten opzichte van de 

doorbuiging van de kolommen. Het volgende profiel wordt gekozen: 

Koker HF 200x120x6,3 

In dit geval is de verticale doorbuiging als volgt: 

Winddruk: u, = 22,6 mm 

Windzuiging: u, = 26,4 mm 

De bijkomende doorbuiging in horizontale richting is in beide gevallen niet meer dan 2 a 3 mm. De 

spanningen lopen door het slankere profiel wel op tot 192,9 N/mm2 bij winddruk en 183,0 N/mm2 

bij windzuiging waarmee de profielen nog steeds voldoen. Doordat de massa van het profiel kleiner 

is geworden, heeft dit een gunstig effect op de spanningen en doorbuigingen in de kolommen. 

Vakwerkligger boven gekromde gevel: 

De samengestelde balk boven het gekromde stuk gevel is samengesteld uit dezelfde profielen als de 

regel, te weten HF 200x100x6,3. De maximale spanning in het profiel is: 

Winddruk: ovM = 102,0 N/mm2 

Windzuiging: ovM = 135,7 N/mm2 

De doorbuigingen zijn moeilijk te bepalen voor de vakwerkligger zelf, aangezien net als bij de regels 

de verplaatsing mede wordt bepaald door de uitbuiging van de kolommen. Over het algemeen kan 

gezegd worden dat het vakwerk zowel horizontaal als verticaal niet meer verplaatst dan 1 a 2 mm in 

vergelijking tot de kolommen. 
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12.7 Reactiekrachten 

Nu bekend is hoe de gevel gedimensioneerd is, kan er gekeken worden naar de reactiekrachten die 

de verschillende belastinggevallen tot gevolg hebben. Deze krachten komen namelijk als extra 

krachten op de boogconstructie in het geval van wind in dwarsrichting (op de boog). Het is al bekend 

dat de opleggingen aan de bovenkant van de gevel via pendelstaven geschiedt en dus geen verticale 

en horizontale krachten in het vlak van de gevel geven. Anders zou een verplaatsing van de boog de 

gevel in kunnen drukken en het glas kunnen breken. Dit houdt in dat de reactiekrachten alleen in y

richting zijn. Deze reactiekrachten worden als knooplasten op de boog geplaatst. Dit betekent dus 

dat niet de belastingcombinaties moeten worden bekeken, maar de belastinggevallen afzonderlijk. 

Op die manier kunnen ze bij de invoer van de belastingen op de bogen in het juiste belastinggeval 

worden gezet. In onderstaande tabel staan alleen de krachten van de assen A t/m J. De overige assen 

zijn een spiegelbeeld van het onderstaande. 

Tabel 12.2: Reactiekrachten uit kopgevel op de boogconstructie 

AS Winddruk Belasting vliesgevel Eigen gewicht 

A 10,43 -0,65 -0,49 

B 32,49 -4,54 -2,19 

c 48,25 -7,36 -4,32 

D 53,97 -8,59 -5,95 

E 57,25 -9,20 -7,43 

F 65,10 -10,56 -8,24 

G 70,59 -11,53 -9,46 

H 119,15 -6,85 -9,37 

I 27,78 -5,29 -3,88 

J 25,43 -4,51 -3,16 

Een negatieve kracht betekent een kracht naar buiten toe gericht. 

Deze krachten kunnen nu als knooplasten op de eindbogen worden geplaatst in de boogberekening. 

Bij de eerste boog zullen bovenstaande waarden worden ingevoerd (druk) en bij de laatste boog zal 

de helft van de windbelasting worden genomen (zuiging). Meer hie rover in het hoofdstuk van de 

boogberekening. 

12.8 Vormgeving kolommen 

Voor de berekening van de kolommen is gebruik gemaakt van HEB-profielen, omdat dit de invoer van 

de geometrie eenvoudiger maakte en de reactiekrachten bovenin niet verandert. Ten behoeve van 

de visuele uitstraling van de gevel is het echter wenselijk om de deze zo transparant mogelijk te 

maken. Een kolom als HE 700B werkt daar natuurlijk niet erg aan mee. Door echter gebruik te maken 

van de axiaal kwadratische oppervlakte momenten (Iv) van de kolommen, kan bepaald worden hoe 

een mogelijke samengestelde kolom (verticaal vakwerk) eruit kan zien. 
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Doordat het moment en daarmee oak de spanning in de kolom verloopt van oplegging naar 

oplegging, is het mogelijk de kolom daarop te dimensioneren en deze momentenlijn als het ware te 

volgen. Op deze manier komt de grootste arm van het vakwerk op de plaats van het grootste 

moment. Voor de bepaling van de grootte van dit vakwerk wordt gebruik gemaakt van de formule 

van Steiner: 

A is het oppervlak van de randbalk en c is de afstand van het zwaartepunt van dit profiel tot de 

middellijn (zwaartelijn) van het vakwerk. leigen is voor het gemak buiten beschouwing gelaten. 

Voor het dimensioneren van het vakwerk wordt hetzelfde profiel wordt gebruikt als de regels: HF 

200x100x6,3. Op die manier sluiten kolom en regel mooi op elkaar aan. Het oppervlak van dit profiel 

is: 

A= 3580 mm2 

Bij de kolom op as H, de HE 7008 is het AKOM: 

Iv= 256888·104 mm4 

c=ffi= 256888·10
4 

"" 600 mm 
2·3580 

De diepte van het vakwerk komt hiermee redelijk overeen met die van het HEB profiel, a Ileen kan het 

vakwerk verlopen en de momentenlijn volgen. De komt er dan ruwweg al5 volgt uit te zien : 

Afb. 12.5: Opengewerkte kolom 
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13. Detaillering 

13.1 /nleiding 

In dit laatste deel van het project is er een aantal maal gerefereerd aan een detail. Bijvoorbeeld bij de 

opleggingen van de boog en bij de aansluiting van de gevel. In dit hoofdstuk komen deze details aan 

de orde en wordt er uitgelegd hoe de specifieke detaillering in elkaar steekt. De details die 

behandeld worden zijn : 

• De aansluiting van het membraan op de vakwerkboog 

• De samengestelde kolom nabij de opleggingen van de vakwerkbogen 

• De oplegging van de vakwerkboog 

• De gevelaansluiting op de vakwerkboog 

• De gevelaansluiting ter plaatse waar de boog door de grond gaat 

13.2 Membraanaansluiting 

Het eerste detail is een belangrijke voor het project gezien het veelvuldig voor zal komen over het 

hele ontwerp. In totaal moeten zeven grote membranen worden aangesloten op de bovenrand van 

de vakwerkbogen . Het idee is om het doek de boog zo strak mogelijk te laten volgen, waardoor er 

gekozen is om de aansluiting om de meter plaats te laten vinden. De aansluiting is te vergelijken met 

die van de Saga Headquarters in Folkstone, een ontwerp van Hopkins Architects. 

Afb. 13.1: Aans/uitingsdetail van de Saga Headquarters in Folkstone [ 
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Afb. 13.2: Detail van de aansluiting van het membraan 

TU/e 

Boven rand 0 406 x 20 
Wandstaven 0219 x16 
Band ter barging membraan 
Randkabel membraan 0 30 
Koppe ling 
Me mbraan PVC Type 5 

Aan de boog worden om de meter plaatjes gelast waartussen een soort grijpertje wordt vastgezet 

met een bout. Dit koppelstukje sluit aan op een plaatje wat achter de randkabel van het membraan 

zit gemonteerd. De randkabel wordt daarmee als het ware naar de boog toegetrokken en trekt op 

zijn beurt het membraan strak met zich mee. 
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13.3 Samengestelde ko/om 

De driedimensionale vakwerkboog verjongt richting de opleggingen wat het ontwerp een sierlijk 

uiterlijk geeft. Ter plaatse van de oplegging komen de drie randstaven uit op een punt waardoor er 

een vervangend profiel nodig is om de lijn van de staven te kunnen volgen. Hiervoor zijn drie platen 

aan elkaar gelast elk onder een hoek van 120° en vormen daarmee de basis van het eindstuk. De 

buisprofielen zijn elk onder een hoek afgesneden en aan zijde van de stervormige platen gelast. 

Dichter naar de oplegging is het eindresultaat bijna een weer een ronde buis. De dikte van de 

middenplaten zorgen ervoor dater voldoende doorsnede aanwezig is om de axiale krachten naar de 

fundering te voeren. Aan de onderkant is een grate kopplaat gemonteerd waarmee de boog aan het 

voetstuk is verboden, zie het volgende detail in 13.4 . 

.:~ ;.t~a 20 m:m 

Ot.:C-; r-4 v.ti6ll'. 20 
R2f!!d .·~Mtt:C '15.1x 25 

Ben~ n.....,, rd ~ .. 20 

\ 
---+-+----- ;:;ten iO i \.?·V. S" . .Fi.':'!1:J 

I 

\ I 
I 

\ I 2A 

I 

I I 
2S 25 

Onderrand 0 406 x 20 
Pl•tenconstructle dik 30 mm 
Rand vakwerk 0 45 7 x 25 
Bovenrand 0 406 x 20 
Voetplaat dlk 30 mm 

2A 

2A 

Afb. 13.3: Samengestelde kolom nabij de op/egging van de vakwerboog 
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13.4 Op/egging vakwerkboog 

Bij de oplegging van elk van de zeven daksegmenten komen steeds twee grote vakwerkbogen samen. 

Hiervoor is een speciaal stalen gietstuk ontworpen waar de bogen via het samengestelde profiel op 

gemonteerd worden middels dikke kopplaten. Omdat bij bijna elk daksegment de bogen onder een 

andere hoek staan, betekent dat er voor elk segment een ander voetstuk moet worden gegoten. 

Wellicht een dure onderneming, maar in het kader van een prestigeproject als de OV-termina l niet 

onoverkomelijk. Het voetstuk wordt via een voetplaat aan stekken gemonteerd die uit een betonnen 

poer steken. Tussen de twee platen zit marge om het geheel af te kunnen stellen. 

Samengestelde kolommen (zie 
detail 1A en lB) 
Kopplaten 25 mm 

-~f-------- Stalen gietstuk 
Voetplaat 
Betonnen poe r 2000x2000x1000 

Afb. 13.4: Sta/en gietstuk a/s op/egging voor de vakwerkbogen 
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13.5 Gevelaansluiting op vakwerkboog 

In hoofdstuk 12 is gezegd dat de aansluiting van de gevelkolommen op de boog geschiedt via 

pendelstaven om te zorgen dat de vervorming van de boog niet de gevel onder spanning brengt met 

eventueel gevaar van het breken van het glas. De gevelkolom komt ca. 20 cm achter de onderrand 

van het vakwerk uit. Op die hoogte is zowel aan de onderrand van het vakwerk als aan de 

gevelkolom een plaatje gelast waartussen een buisprofiel is gemonteerd met bouten. Op deze wijze 

zijn de bewegingen in de richting van de boog en naar boven en benden vrij en wordt alleen de 

kracht loodrecht op het gevelvlak overgedragen. 

4B-----

Gevelkolom (onderdeet vakwerk) 
200'100x6,3 

Aangelaste strip 

Pendelstaaf (buis 048,3x4) 
Aangelaste strip 

Onderrand vakwerk 040&<20 

4B-- --_J 

Afb. 13.5: Gevelaansluiting horizontaa/ 

,i----+i--------- Wandstaven vakwerk 0219x.16 

4A 

Afb. 13.6: Geve/aansluiting verticaal 
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~----- Onderrand vakwerk 0406x.20 
~---- Aangelaste strip 
~---- Pendelstaaf {buis 048,3x4) 
~--- Gevefstljl 
1~---- Aangelaste strip 

Bovenregel 200x100x6,3 
Gevelkolom (onderdeel wkwerk) 
200x100x6,3 
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13.6 Gevelaansluiting op maaiveld 

Het hele ontwerp is erop gericht het idee te geven dat de infrastructuur ter plaatse van het station 

uit de grond komt. Dit concept is vertaald door de dakvlakken onder het maaiveld te laten beginnen 

en als banen ver boven de grond te laten steken. Op de plaatsen waar deze daksegmenten door het 

maaiveld heen steken zijn sparingen gemaakt. In afbeelding 13.7 is een voorbeeld te zien van zo een 

doorbreking. Het maaiveld op deze plaats is vormgegeven door een betonnen constructie die de 

contouren van de vakwerkboog volgt. Op deze manier sluit de gevel niet direct aan op deze 

constructie, de boog gaat immers voor de betonconstructie langs. Daarom zal de aansluiting van de 

gevel door mid de I van consoles geschieden om deze afstand te kunnen overbruggen. 

Afb. 13. 7: Maaivelddoorbreking om de vakwerkboog 
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0 

Afb. 13.8: Gevelaansluiting t.p. v. sparing om de vakwerkboog 

TU/e 

Gevelkolom (onderdee/ vakwerk) 
200x100x6,3 
Aluminium glaspanee/ met enkel 
ge/amineerd glas 
Gevelstijl koker 80x40x4 
Gevelregel koker 200x100x6,3 
Persrooster 
Hoekstaal 4Dx60x5 
Loodslab 
Goot voor H.W.A. 
Betonnen strook t.h.v. maaiveld 
Voetplaat gevelkolom 
Sta/en console (HE 300B) 

De grote gevelkolom die wordt gemonteerd op een stalen console, die op zijn beurt verankerd is aan 

de betonconstructie. De gevel wordt dichtgemaakt met een enkel blad gelamineerd glas. Gekozen is 

voor een enkel blad omdat het gebouw toch niet geheel gesloten is en er verder geen binnenklimaat 

heerst. Het gelamineerde glas zorgt voor voldoende veiligheid tegen inslag. 

De afstand tussen maaiveld en gevel wordt verder overbrugd door een stalen persrooster op twee 

hoekstalen. Aan dezelfde hoekstalen is een goot gemonteerd die het regenwater kan opvangen wat 

door het rooster valt. 
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Bijlagen 
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Bijlage A: Voorbeelden bij krachtdichtheid methode 

Drie kabels (a, b en c) opgelegd in punten 2, 3 en 4, zijn met elkaar verbonden in punt 1. Met behulp 

van de krachtdichtheid methode zal de locatie van punt 1 bepaald worden . Hierbij zal gevarieerd 

worden met de op punt 1 aangrijpende krachten F1;y en F1;,. 

2 

De geometrie van het model is als volgt: 

Knoop 1 

Knoop 2 

Knoop 3 

Knoop 4 

Zie onderstaand figuur: 

(x1, Y1) 

(-v3, 1) 

(v3, 1) 

(0, -2) 

De kabellengten van de elementen kunnen als volgt worden bepaald: 

I.= J (x2 - X1)2 + CY2 - Y1)2 

1b = Jcx3 - x1) 2 + (y3 - Y1 ) 2 

le= J(x4 - x1)2 + (y4 -y1)2 
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Het evenwicht in knoop 1 gaat als volgt: 

IF=O 

LFx=O 

LFx =O 

x -x x -x x -x z 15 +3 15 +4 1s+F.=O 
[ a l b l C 1,X 
a b c 

Yz - Yi S + Y3 - Yi S + Y4 - Y1 S + F . = O 
l a l b l c 1,y 
a b c 

' I 

2 1 F1 ,y 

---~-~--
l/'1 f 1.x 

I S ' 
:; l: 

t4 
I 

TU e 

s 
In deze laatste vergelijkingen kunnen de krachtdichtheden warden gehaald, immers q = 

1 
De 

vergelijkingen kunnen dan herschreven warden als volgt: 

Voor de eerste berekening warden alle vormparameters (de krachtdichtheden) gelijk gesteld op q 
kN/m. lndien er geen externe belasting wordt aangenomen resulteert dat in de volgende twee 
lineaire vergelijkingen met twee onbekenden, te weten Xi en Yi· 

Y2 - Yi+ Y3 - Yi+ Y4 -vi= 0 
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-v3 + v3 + o - 3x1 = o 

1 + 1 - 2 - 3y1 = 0 

Dit levert dan het volgende resultaat in de geometrie op: 

I 
I 

: y [m] 
I 

I 

-------------~-----

c 

-2 

De bijbehorende krachten (S) zijn dan: 

I. = j (-./3 - 0)2 + (1 - 0)2 = -J4 = 2m 

lb = j ( {3 - 0)2 + (1 - 0)2 = .,/4 = 2m 

le= Jco - 0)2 + (-2 - 0) 2 = -J4 = 2m 

-~3 x [m] 

4 

s. = q.·la = 2·q kN 

TU e 

Voor de tweede berekening wordt er gevarieerd in de krachtd ichtheid om te laten zien wat dat doet 
met de geometrie van het model. 

Er wordt gesteld dat q. = qb = 1 kN/m, en qc = 2 kN/m. De externe belasting wordt nog op 0 
gehouden. 

De vergelijkingen worden nu: 

(-v3-xi) ·l + (v3 - xi) ·l + (0 - xi) ·2 = o 

(l -v1)·1 + (1-vi)·l + (-2 -vil·2 = o 

-v3 + v3 - 4x1 = o 
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1 + 1- 4 - 4y1 = 0 

Dit geeft dus de volgende geometrie: 

: y [m] 
I 
I 1.-:--

Y1 = -0,5 

I 

--------L------

De krachten binnen de elementen zijn dan als volgt: 

1. = jc-v'3- 0) 2 + c1 +%)2 = %m = 2,29m 7 

1b = jcv'3 - 0)2 + c1 + ~) 2 = ~m = 2,29m 7 

le= jco- 0) 2 + (-2 +%)2 =$=1,sm 7 

-~3 x [m] 

Sa = q.· la = 2,29 kN 

s. = q.-1. = 2,29 kN 

s. = q.-la = 3,0 kN 

TU e 

Op deze manier kunnen dus de krachten binnen de elementen warden bepaald aan de hand van de 
krachtdichtheids parameters. Ruimtelijke constructies gaan analoog aan de bovenstaande 
voobeelden. Het verschil is dat er bij ruimtelijke constructies een term bij komt, namelijk in z
richting. Het evenwicht van de knoop zal dus ook in z-richting dienen te gebeuren. 
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Bijlage B: Schematische opzet berekeningen 
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SCHEMA BEREKENING OAK (MEMBRAAN + BOOG) 

Bepalen verschillende belaslingen 
v0or dakelement 

• Wind (lengte/ dwars) 
• Sneeuw (onder wind) 

Voldoet het vakwerk? 
Spanningen 
Uitbulging 

Construeren kabelnet in 
Autocad (mesh 1x1 m2

) 

Bepalen EA-verhouding 
membraan 

! Oplim•~-=: 
Extra belastingen implementeren: 
• Eigen gewicht 

__ __, . Extra wlndlast gevels 

• 

• 
• 

Evt. Terugkoppeling 1-- - - - - - - - - - - - - -

I 
I 

Spelen met geometrleparametera: 
Type doek (PVCIPTFE) 
Warp en Weft rlcl'ltlng 
A~tntal tlegeleldende ataalkabels 
Oooranede ksbeta 
Mate van voorspannlng 

OptlmaUsalle: 
• Vakwetkgeometrte aanpa88en 
• GrotereAclainere proflelen 
• Schamierend of momentvast 

I 
I 

• Extra belaslingen (leidingen, 
glas) 

Jmporteren vakwerk in 
GSA in 'membraan

bestand' 

---------1 

Bij voorkeur 
scharnierend ... 

I 
I 
I 
I 

Terugkoppeling 

I 
NEE 

In Autocad 
vakwerk 

modelleren 

I_ - - - - - - ~ - - - - - -

FonnFJndlng 
Weetstancl tegen exteme ~trng 

• 

:Voldoet vorm un voorwaarde: 
• 8 x Vaorapantcracht + 4 x Externe bet. c 

Max luachl doek 
'Doorbulglng' klelner dan 350 mrn. 

JA 

Boogconstructie berekenen in ESA 
Prima Win met de voorspankrachten 

uitGSA 
Opnieuw alle externe belastingen laten 

aangrijpen op boog ... 

Doekberekening 

Ord& van grootte van 
lcrac:hten bek&ken. Wal 
zljn ~ punten? 

Maer "opteggfngen• 
nodlg? 

Randkabel uit Autocad gebruiken als 
stijve buisconstructie. Alie pins 

weghalen, en alleen ender 
vastmaken en op de plaats waar 

bogen elkaar raken 

~----,1--------.i Verdere berekening !evens in GSA doorvoeren 
(boogberekening) 

Boogberekening 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~~ 
Heei...,..,nenm? 

Let:ap blkvan.,.,ed. 

Vormgeven en dtmenaloneren 
knooppunten: 

Aans.lultingen vakwerken 
ecir. koppellngen 

Opleggingen 

Apart doorrekenen 
Programma ESA/GSA? 

Voldoen de verblndlngen? 
Evt. geometr1e terug In model In 
GSA oplegglngen lwnnen nu els 

veren reageren, van lnvloed op bv. 
Ooorbulglng 
2eorcie ... 

Knooppuntberekening 
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