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Afvtudee/1Jroject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege 

~ VOORWOORD 

TUle 

Voor u ligt de verslaglegging van het afstudeerproject 'Membraanspanningen 
ontsporen boven Rotterdam Centraal'. Het betreft hier een alternatief 
(constructief) ontwerp van het station Rotterdam Centraal. Het afstudeerproject 
is de afsluiting van de richting Structural Design van de studie Architecture, 
Building & Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit verslag is tot stand gekomen na drie fases van het afstuderen: het 
begintraject waarin de opdracht omschreven wordt en er diverse analyses zijn 
gedaan, het tussentraject waarin er een ontwerp met constructieve opzet is 
gemaakt en het eindtraject waarin deze constructie is uitgewerkt. Met behu lp van 
dit verslag kan mijn proces worden geanalyseerd en kunnen diverse beslissingen 
terug worden gevonden. Ook kan het verslag dienen als referentie van andere 
ontwerpen waarbij soortgelijke problemen aan de orde komen. 

Het verslag is bestemd voor mijn afstudeercommissie en andere personen die in 
mijn afstudeerproject geïnteresseerd zijn. 

Een woord van dank gaat uit naar mijn afstudeercommissie die mij gedurende het 
project hebben begeleid. Ook aan de medewerkers van de bibliotheek en de 
studentenwerkplaats wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet. Daarnaast hebben 
mijn familie en vrienden mij met raad en daad bijgestaan gedurende het 
afstudeerproces. Hen wil ik bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. 

Bij dit verslag behoren tekeningen en berekeningen. De tekeningen zijn bij dit 
verslag gevoegd. Op aanvraag kunnen berekeningen digitaal worden 
aangeleverd. Het verdient aanbeveling de tekeningen als onderlegger te 
gebruiken bij het bestuderen van deze rapportage. 

Rest mij nog u veel plezier toe te wensen bij het doornemen van dit verslag. 

K.J. ter Steege 
Eindhoven, augustus 2010 
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~ SAMENVATTING. 

TUle 

De opdracht is tot stand gekomen nadat ik erachter was gekomen dat Rotterdam 
Centraal momenteel vernieuwd wordt. Deze vernieuwing is noodzakelijk in 
verband met de komst van de RandstadRail en de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Het 
station wordt uitgebreid en omdat de huidige reizigerspassage niet voldoet aan de 
toekomstige passagiersstromen zal deze verbreed moeten worden. Omdat de 
huidige constructie hiervoor niet geschikt is, moet er een geheel nieuw 
stationsgebouw worden ontworpen. 

De OV-terminali van Rotterdam Centraal moet één gebouw vormen dat een 
hightech uitstraling heeft, zodat het gebouw in het motto van Rotterdam past. 
Het geheel moet een efficiënte, overzichtelijke en veilige overstapmachine zijn, 
waarbij de ligging van het centrum direct duidelijk is en het stationsgebouw aan 
de noordkant ook in de kleinschalige bebouwing past. 

Het nieuwe Rotterdam Centraal is de bekroning van de culturele as die door de 
stad loopt. Net als in het stedenbouwkundig plan moet in het stationsgebouw de 
voetganger centraal staan. De andere verkeersstromen mogen de voetgangers 
niet hinderen. Het nieuwe stationsgebouw dient model te staan voor de 
voetgangersstromen die door het gebouw lopen. Op die manier wordt een heldere 
routing voor de verschillende passagiersgroepen gecreëerd. 

Uit de analyse van diverse stationsgebouwen blijkt dat voor een goed 
functionerend station niet per definitie veel ruimte nodig is. Een ruimtelijke opzet 
geeft een station echter wel meer kwaliteit. Vooral een hoge stabonshal wordt als 
prettig ervaren. Bij de opzet is een duidelijke functiescheiding van belang, waarbij 
gelaagdheid een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd moet er ook een connectie 
zijn tussen de verschillende vervoersmogelijkheden bij een station, zodat het 
geheel overzichtelijk blijft. 

Binnen lichte draagconstructies vallen koepels, vakwerk-, tensegrity-, kabel-, en 
membraanconstructies. Deze constructies brengen op een efficiënte overbrenging 
van de krachten door trek en druk, waardoor er minder materiaal, en dus minder 
gewicht, voor een constructie nodig is. Mijn interesse gaat uit naar de 
membraanconstructies vanwege de mogelijkheid dubbele krommingen te 
realiseren en vanwege de hoogwaardige technische uitstraling van deze 
constructies. 

De overkapping van het station wordt hoog aan de zuidkant en laag aan de 
noordkant van het station. De vorm waar voor gekozen is, is een ronde vorm die 
naar de noordkant toe steeds kleiner wordt. Door met bogen te werken, kan op 
een eenvoudige manier deze vorm worden verkregen. De vakwerkbogen worden 
naar de zuidkant van het station steeds groter. Hiertussen wordt het membraan 
gespannen. 

Tijdens het bepal'en van de spanningen in de membranen, is gebleken dat een 
membraan alleen niet voldoet voor de gekozen overspanning en krommingen. 
Daarom dient het membraan versterkt te worden. Hierbij is gekozen voor een 
secundaire constructie in de vorm van kabelspanten die tussen de grote stalen 
vakwerken hangen. Deze kabelspanten werken als een soort gordingen tussen de 
grote stalen vakwerken. Het doek wordt bevestigd aan deze kabelspanten en de 
vakwerken waardoor een licht doek kan worden toegepast. 

/ 8-8-20/0 6 
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~ INLEIDING 

TUle 

Dit rapport behandelt mijn afstudeerproject dat bestaat uit het maken van een 
alternatief ontwerp voor Rotterdam Centraal. Hierbij wil ik gebruik maken van 
lichte draagconstructies. De keuze is op dit project gevallen omdat ik een link met 
de realiteit wil hebben. Daarnaast lijkt dit project mij interessant omdat het 
stationsgebied van Rotterdam momenteel wordt verbouwd en hierdoor een 
nieuwe stedenbouwkundige situatie ontstaat. Het Centraal Station van Rotterdam 
wordt gezien als een bekroning op deze nieuwe situatie. Het lijkt mij een erg 
uitdagend project om aan te werken. 

Voordat aan de opdracht zelf wordt begonnen, worden de probleemstelling en de 
werkzaamheden in hoofdstuk 2 en 3 behandeld. 

De afstudeeropdracht begint met analyses van het programma van eisen, de 
stedenbouwkundige situatie en de diverse beschikbare lichte draagconstructies. 
Dit is terug te vinden in de hoofdstukken 4 t/m 7. Aan de hand van deze analyses 
worden uitgangspunten opgesteld die als basis kunnen dienen voor het ontwerp. 
Het bedacht concept dient te voldoen aan deze uitgangspunten. Hierbij moet de 
constructie onderdeel uitmaken van het concept en dit concept versterken. Door 
te kiezen voor lichte draagconstructies is er automatisch een sterke relatie tussen 
de belastingen en het krachtenverloop van de constructie enerzijds en de 
vormgeving anderzijds. Lichte draagconstructies staan verder bekend om de 
fijnzinnige, technische hoogwaardige details. 

In hoofdstuk 8 wordt besproken hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Het 
ontwerp wordt hier uitgelegd vanaf de schetsfase tot het definitieve ontwerp. 
Aansluitend op dit hoofdstuk wordt besproken welke bijdrage de constructie hierin 
levert en hoe deze constructie het gekozen concept versterkt. Het deel van de 
constructie dat zich boven de 9rond bevindt, zall worden berekend. Tenslotte 
wordt afgesloten met de detaillering van de constructie, waarbij kort zal worden 
ingegaan op de gebrUikte systemen en de bouwvolgorde van enkele details. 

18-8-2010 7 
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2J OPZET 

1 .1 PERSONLIA 

1 .1 .1 GEGEVENS 

Naam: 
Voorletters: 
Roepnaam: 
Geboortedatu m: 
Geboorteplaats: 
Studentnummer: 

ter Steege 
KJ. 
Jeroen 
19-02-1983 
Enter (Ov.) 
0515522 

1.1 .2 VOOROPLEIDINGEN 

TUle 

Fig 1.1 Foto 

In mijn leven als scholier en student heb ik de volgende opleidingen gevolgd: 

1995-2001: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, Scholengemeenschap 
Reggesteyn, locatie Noetsele te Nijverdal 

2001-heden: Bachelor Bouwkunde, richting Techniek & Management, Technische 
Universiteit Eindhoven 

2005-heden: Master Architecture Building & Planning, unit Structural Design, 
Technische Universiteit Eindhoven 

1.1.3 INTERESSES 

Zoals hierboven beschreven heb ik het VWO doorlopen in Nijverdal. Daar heb ik 
mijn diploma gehaald met de vakken Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde B, 
Natuurkunde, Scheikunde en Economie 1. Mijn interesse in bètavakken kwam dus 
al vroeg op gang. Voor mij was het een vanzelfsprekendheid om voor een 
technische studie te kiezen. Ik kwam bij Bouwkunde tereclht doordat mijn broer, 
die inmiddels aan de TUle is afgestudeerd, destijds de studie Bouwkunde aan het 
HBO volgde. Zodoende ben ik geïnteresseerd geraakt in de bouw. 

Naast de schoolactiviteiten sport ik veel. Van jongs af aan speel ik bij de 
voetbalclub Enter Vooruit waar ik momenteel deel uitmaak van de selectie. Ik ben 
ook penningmeester voor deze selectie. Tevens ben ik jeugdscheidsrechter en 
help ik 's winters bij activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. 
Hiernaast heb ik een voorliefde voor de schaatssport. 

Ik ben opgegroeid in een agrarisch gezin op het Twentse platteland en heb een 
protestants christelijke opvoeding gehad. Ik ben lid van de Nederlands 
Hervormde kerk te Enter en ben ook hier betrokken bij activiteiten die voor de 
jeugd worden georganiseerd. 

Naast de schoolactiviteiten doe ik veel aan sport. Van jongs af aan zit ik bij de 
voetbalclub Enter Vooruit waar ik verschillende jeugdelftallen heb doorlopen en 
momenteel in de selectie van de club speel. Ik ben tevens penningmeester van de 
feestcommissie van deze selectie. Ook ben ik bij Enter Vooruit 
jeugdscheidsrechter en help ik bij diverse winteractiviteiten die voor de jeugd 
worden georganiseerd. 

1.2 AFSTUDEERCOMMISSIE 

Mijn afstudeercommisie zal uit de volgende personen bestaan: 
1. Ir. WJ.J. Huisman 
2. Ir. A.P.H.W. Habraken 
3. Ir. R.P.G. Brodruck 
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PRO B LEEM STELLI N G 

2.1 INLEIDING 

TUle 

Rotterdam wil deel uitmaken van het Europese stedennetwerk. Door het netwerk 
van hogesnelheidslijnen worden de reistijden tussen deze stedelijke regio's 
aanzienlijk korter. De aanwezigheid van een HSL-station maakt steden 
aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen. Daarom is het 
van belang dat Rotterdam deel uit gaat maken van dit Europese stedennetwerk. 

Tegelijkertijd will Rotterdam op lokaal niveau een sterkere, attractievere stad 
worden. Belangrijk is daarom het stationsgebied te transformeren tot een 
volwaardig deel van de stad. Hierdoor zal de hele omgeving van het spoorgebied 
kunnen uitgroeien tot een sterker woongebied, dat deel uitmaakt van het 
binnenstadm ilieu. Een sleutelrol is hierbij weggelegd voor het nieuwe 
stationsgebouw. 

Deze twee doelstellingen vormen de basis voor het programma van eisen . De 
inbedding van het nieuwe stationsgebouw in de stad zal hieronder verder worden 
toegelicht. 

2.2 HET STATION EN DE STAD 

De wederopbouw van de stad is inmiddels vijftig jaar oud . Desondanks is de 
wederopbouw nog in volle ontwikkeling. Op dit moment is de stad toe aan een 
nieuw stationsgebied. Het nieuwe station moet niet alleen een kruispunt van 
vervoersmogelijkheden vormen, maar tevens de basis zijn voor een kwalitatief 
kantorenmilieu en een aantrekkende markt voor binnenstedelijk wonen. 

Rotterdam identificeert zich als volgt: 'Rotterdam is een moderne, internationaal 
georiënteerde, jonge stad aan de rivier met een nuchtere en ondernemende 
mentaliteit'. Dit motto, waarin de ambitie om met de bouw van het 
stationsgebouw in de hele binnenstad een kwaliteitsslag te maken, komt uit 'De 
Bouwstenen voor het Programma van Eisen van Rotterdam Centraal ' . Rotterdam 
staat verder onder andere bekend om zijn design en architectuur. 

Ook economische impulsen liggen ten grondslag aan de vernieuwing van de 
binnenstad. Rotterdam moet daarom het knooppunt worden binnen het 
Randstedelijk netwerk. 

Het nieuwe stationsgebouw voor metro en trein heeft een herschi,kking van de 
bestaande stedelijke ruimtes tot gevolg. Het stationsgebied moet aan de ene kant 
een onderdeel van de binnenstad en verbinding met Noord, Schiekade en Blijdorp 
worden, aan de andere kant moet het een op zichzelf staande buurt zijn. In het 
stationsgebied komen veel verschillende soorten mobiliteit samen, maar ook voor 
winkels, theaters, onderwijsvoorzieningen en stedelijk vermaak is een plaats 
ingeruimd. 

Aan de noordzijde van het stationsgebouw ligt de Provenierssingel. De relatie met 
het stationsgebouw is vanwege het kleinschalige programma en het woon karakter 
van de Provenierswijk een belangrijk gegeven. Het contrast met de centrumzijde 
van het station is een duidelijke meerwaarde voor het gebied. 
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OPBOUW PRO.JECT 

3.1 WERKZAAMHEDEN 

TUle 

De werkzaamheden die binnen het afstudeerproject vallen zijn opgebouwd zoals 
hierna beschreven. Allereerst wil ik de situatie en het programma van eisen 
analyseren. Door dit te doen, kan ik mijn opdracht goed afbakenen. Op die 
manier ontstaat dan mijn precieze opdracht. 

Na de situatie en het programma van eisen te hebben geanalyseerd, wil ik een 
aantal stations gaan onderzoeken op het functioneren en ontwerp van het 
gebouw. Dit wil ik doen door diverse stations te bezoeken, het maken van foto's 
en hierbij de sterke en zwakke punten van deze stations te benoemen .. 

Vervolgens wil ik mij bezig gaan houden met het ontwerp van het nieuwe 
stationsgebouw. Hierin leveren het programma van eisen, de stedenbouwkundige 
situatie, de analyses van andere stations en het literatuuronderzoek de 
uitgangspunten voor mijn ontwerp. 

Als het concept vast ligt, wordt het gebouw verder ontworpen zodat dit goed 
functioneert. Uit het ontwerp zal blijken welk deel van de constructie ik zal gaan 
uitwerken. Dit betreft sowieso de lichte draagconstructie. Wellicht dat deze 
constructie aan een andere constructie is bevestigd die dan ook zal moeten 
worden berekend. 

3.2 DOELSTELLING 

De doelstelling van het project is om een gebouw te ontwerpen dat de kroning is 
op zijn omgeving. Het stationsgebouw moet een visitekaartje van de stad 
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een lichte draagconstructie die het 
concept van het gebouw versterkt. 

Het gebouw zal integraal ontworpen moeten worden . Dat wil zeggen dat vanuit 
de verschillende disciplines van de bouw het ontwerp moet ontstaan. Hierbij ligt 
de nadruk wel op de functionaliteit, verschijningsvorm en het constructieve 
aspect. 

3.3 PLANNING 

De duur van het afstuderen is ongeveer een jaar. Door diverse omstandigheden 
heeft het project een langere tijdsduur gekregen dan oorspronkelijk bedoeld. Eén 
van de redenen hiervoor is de parttime baan die ik ben gaan vervullen tijdens de 
afstudeeropdracht. Omdat de planning hiervan moeilijk werd, zijn in het overzicht 
op de volgende pagina alleen de werkzaamheden terug te vinden. Op deze 
manier is een goed te volgen in welk stadium de opdracht zich bevindt en welke 
werkzaamheden nog dienen te gebeuren. Het schema is dus een handreiking voor 
de uit te voeren werkzaamheden. 

J8-8-2010 JO 



"-'"'c~'. .~"."._~ 
Planning make;;' 
Layout verslagen r- a. Onderzoeken. situatie 1--1--
Programma van Eisen 
Bezoeken stations 
Analyseren stations 
Uteratuuronderzoek 

concel->,'~:~ '''Ol\! 

~ rhema :onceot I 

luium -T 
I I 

Voodopig v,,,,,,,,,, I-' .: ~+-~g, ".,g .. g,~, ,g",g 

Massastudies 

~ 
Vormschetsen I 

Plattegronden ___ 
Doorsnedes ---
Aanzichten • -
Constructie overkapping 
Materiaalgebruik 
Globale dimensionering __ 
Tussenverslag 
voorbereiden 

Tl Ilium -I 

I I I 
Definitief ontwerp 

5 Plattegrond~ __ 
Doorsnedes 

~~~:~~·;;:t~~erfaooinQ 
~~ 

~~I~~~t 
',I::=... ~.::7 ~ 

";,,rn -



Afsludeelprojecl ROllerdam Ce11/raal 
K.J. Ier Sleege 

PROISRAMMA VAN EISEN 

4.1 INLEIDING 

TUle 

Het Programma van Eisen is gegeven door de gemeente Rotterdam. Het 
Programma van Eisen van Rotterdam Centraal is ter inzage te bezichtigen in het 
Infracentrum in Rotterdam. Hieronder is een samenvatting van de belangrijkste 
elementen van het Programma van Eisen gegeven. Hierbij wordt ingegaan op de 
diverse aspecten van het nieuwe stationsgebouwen de ruimtes die hiervoor 
benodigd zijn. De kaart hieronder dient om een overzicht te geven over de stad. 
Deze kaart is vergroot in de bijlage opgenomen. 

4.2 HET NIEUWE STATIONSGEBOUW 

Gezien de wens dat het station een duidelijk herkenbaar adres aan het Weena 
krijgt, is het van belang dat het station van treinterminal tot stationsplein uit één 
integrale bebouwing bestaat, die qua architectonische expressie past bij een stad 
als Rotterdam. Het stationsgebouw moet een efficiënte overstapmachine zijn die 
ontworpen is vanuit begrippen zoals overzichtelijkheid, soepele en directe 
loopstromen en een logische informatievoorziening. 

De centrale ruimte, de transferhal, speelt een belangrijke rol in de 
samenbindende ruimtelijke ervaring. Alle gebouwdelen grenzen aan deze ruimte, 
waar ook de derde dimensie, de hoogte en diepte, zichtbaar gemaakt wordt. 

De trams halteren aan de oostzijde van het gebouw, de metroreizigers komen op 
een nader te bepalen plaats naar boven en velen lopen naar de passage onder de 
sporen. Daarnaast zijn er nog vele reizigersstromen vanuit bussen, taxi's, auto's 
en fietsenstallingen. AI die mensen worden door de ruimte van het 
stationsgebouw naar hun bestemming geleid. 

Daarnaast moeten reizigers de mogelijkheid hebben even te rusten, te wachten 
op een aansluiting of zich te oriënteren. Behalve dat het gebouw daarvoor de 
nodige faciliteiten moet bieden, is er voldoende ruimte nodig voor passende 
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voorzieningen zoals detailhandel en servicediensten. Het totale ruimteprogramma 
voor deze functies bedraagt ongeveer zesduizend vierkante meter. Bij de 
uiteindelijke invulling dient overzichtelijkheid voor de reiziger altijd leidend te 
zijn. 

Komend vanuit de reizigerstunnel moet de ligging van het stadscentrum al 
voelbaar worden. Ook is het wenselijk de zijpleinen Conradstraat en Delftseplein 
bij het stationsgebouw te betrekken omdat daar ook stationsfuncties geplaatst 
worden en zij de inbedding in de stad mede bepalen. 

4.3 REIZIGERSTUNNEL EN PERRONS 

Volgens prognoses maken in 2025 ongeveer 320.000 reIzIgers gebruik van 
Rotterdam Centraal. De totale omvang van transfers vraagt om aanpassingen van 
stijgpunten, passages en overige transferruimtes. Op basis van de prognoses is 
gebleken dat de huidige perrons voldoende breed zijn. Ieder perron moet echter 
wel drie stijgpunten met trappen, roltrappen en liften krijgen. Deze moeten 
zodanig gesitueerd worden dat de reizigers vloeiend en kruisingsvrij hun 
bestemming kunnen vinden. 

Het grote probleem van het huidige stationsgebouw is echter de nu al te krappe 
reizigerstunnel. In de nieuwe situatie wordt voorzien in een verbreding van de 
tunnel tot ongeveer 30 meter, aan de zuidzijde uitwaaierend naar 45 meter. In 
deze ruimte is beperkte ruimte voor commercie beschikbaar, waarbij deze de 
reizigersstroom visueel en fysiek niet in de weg mag staan. Vanwege deze 
verbreding zijn de perronkappen vanuit constructieve redenen nauwelijks 
overeind te houden. Daarnaast is besloten tot het verlengen van de 
stationskappen tot 250 meter. 

4.4 SPOORUIT8RE'IDINGEN 

De grenzen van het spooremplacement moeten zodanig worden vormgegeven dat 
spooruitbreiding gemakkelijk te realiseren is. Aan de noordzijde gaat het nieuwe 
spoor dwars door het bestaande gebouw heen lopen, zodat dit gebouw niet in zijn 
huidige vorm gehandhaafd kan blijven. De architect dient hierop te anticiperen 
met een voorstel voor een nieuw dienstgebouw dat in samenhang is ontworpen 
met de nieuwe entree van het station. Dit dienstgebouw moet minstens dezelfde 
functies als het bestaande gebouw herbergen. De uitbreiding van één treinspoor 
l igt vast in de nieuwe stedenbouwkundige situatie. 

4.5 DE METRO EN DE RANDSTADRAIL 

Ook het metrostation van het stationsgebouw wordt vernieuwd. Er komt een 
extra lijn naar Den Haag, de RandstadRail. Een uitdrukkelijke wens daarnaast is 
de mogelijkheid tot daglichttoetreding tot op het middenniveau van het 
metrostation, waar onder andere de kaartverkoop plaatsvindt. 

4.6 FIETSEN 

Naar verwachting groeit het aantal fietsparkeerplaatsen de komende jaren van 
3.400 op dit moment naar 10.000 in 2025. Bij de bouw van het station moeten 
daarom 7.000 fietsenplaatsen gerealiseerd worden en voor 3.000 plaatsen moet 
ruimte gereserveerd worden. Hierdoor ontstaat na de oplevering van het station 
geen grote overcapaciteit, wat mogelijk sociale onveiligheid kan veroorzaken. 
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4.7 PARKEREN 

Het ontwerpen van parkeerplaatsen voor reizigers is in de planvorming op dit 
moment niet aan de orde. Er wordt ingezet op de toekomstige ontwikkelingen in 
de directe omgeving van het plangebied. De enige uitzondering vormen 
parkeerplaatsen aan de noordzijde voor medewerkers van de spoorwegen. 

4.8 SOCIALE VEILIGHEID 

In de ontwerpopgave is sociale veiligheid een belangrijk element. Eén van de 
aspecten hierbinnen is de veiligheid van de treinreiziger. Met het oog hierop 
wordt op landelijk niveau gestudeerd op het zogenoemde systeem Beheerste 
Toegang Stations (BTS). BTS gaat uit van beperkte toegankelijkheid van de 
perrons. Slechts treinreizigers met een geldig vervoersbewijs hebben zo toegang 
tot de perrons. 

4.9 CONCLUSIE 

De OV-terminal van Rotterdam Centraal moet één integraal gebouw vormen dat 
zodanig is vormgegeven dat het in het motto van Rotterdam past . De leidraad 
dient hier de efficiëntie voor de reiziger te zijn, zodat een overzichtel ijke en 
veilige overstapmachine ontstaat. Verder moet al vanuit de re izigerstunnel 
duidelijk zijn waar het centrum van Rotterdam ligt. 

Uit de analyse van het programma van eisen blijkt dat het programma van eisen 
uitgaat van de volgende ruimtes: 

~ Fietsenstalling Zuid - 5350 fietsen met 0,8 m2 per f iets 
~ Fietsenstalling Noord - 1650 fietsen met 0,8 m2 per fiets 

.~ Stationshal - minimale breedte 30 m 
~ Commerciële ruimtes in stationshal - 4500 m2 

~ Commerciële ruimtes op perrons - 240 m2 

~ NS Dienstgebouw - 2300 m2 

~ KLPD - 600 m2 

~ NS Lounge - 130 m2 

~ Toiletten - 160 m2 

~ Grand Café - 725 m2 

~ Technische ruimte - 600 m2 

~ Kantoorruimtes - 2200 m2 

Dit programma van eisen moet worden gerealiseerd in de situatie die wordt 
behandeld en gegeven in hoofdstuk 5. 
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HET STEDEBOUWKUNDIG PLAN 

5.1 INLEIDING 

TUle 

Het stedenbouwkundig plan is overgenomen zoals dat door Team CS is 
ontworpen. Daarbij zijn de afbeeldingen uit Rotterdam Centraal 
Stedenbouwkundig Plan overgenomen. De overzichtskaart hieronder is 
opgenomen om de locaties van de verschillende straten aan te kunnen geven. 
Hieronder is in eigen woorden beschreven hoe het stedenbouwkundig plan rond 
Rotterdam Centraal is opgezet. In de bijlage is een grotere kaart van Rotterdam 
te vinden. Ook de afbeeldingen uit de verdere analyse zijn vergroot in de bijlage 
opgenomen. 

5.2 ALGEMEEN 

Naast het ontwerp voor de nieuwe openbaar vervoer terminal Rotterdam Centraal 
is er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de directe omgeving van het 
nieuwe stationsgebouw. De voetganger staat in dit ontwerp centraal. Dit geldt 
zowel voor het stationsgebouw als voor de inrichting van de openbare ruimte. 

Voorwaarde hiervoor is wel dat het 
autoverkeer via het Weena 
ondergronds wordt gelegd en de 
parkeergarages kan bereiken, die 
onderling gekoppeld zijn. Hierdoor 
is het Ween a veel eenvoud.iger over 
te steken. De voetganger komt in 
dit plan vanuit het stationsgebouw 
direct aan op de culturele as. Deze 
culturele as verbindt het nieuwe 
stationsgebouw met de culturele 
attracties van de stad. Deze ligging 
moet in het ontwerp worden 
uitgebuit. 
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In het stationsgebied is veel aandacht besteed aan de plint van de gebouwen. 
Door plinten met publieke functies wordt het stationsgebied aangenamer en 
maakt het deel uit van de binnenstad. 

5.3 SITUERING 

5.3.1 ORIËNTATIE 

Het station is zo georiënteerd dat de treinsporen uit 
het oosten en westen komen. De bebouwing en het 
verkeer zijn in het noorden en zuiden gelegen. De 
bebouwing in het noorden kenmerkt zich als 
kleinschalige negentiende eeuwse gebouwen waarin 
veelal woningen zijn gehuisvest. Wat opvalt aan de 
omringende bebouwing aan de zuidkant, is dat het 
op veel grotere schaal is gebouwd dan het huidige 
Centraal Station. Het schaalverschil tussen beide 
zijden van het station is een belangrijk kenmerk 
van de locatie en moet zeker in het ontwerp worden 
meegenomen. De belangrijkste gebouwen aan de 
zuidkant van Rotterdam Centraal zullen hieronder 
worden besproken. 

5.3.2 DELFTSE POORT 

Bij het verlaten van het stationsgebouw aan de zuidkant valt meteen het 
kantoorgebouw van de Nationale Nederlanden op. Dit gebouw bestaat uit twee 
torens van respectievelijk 150 en 93 meter hoog. Tussen deze torens bevindt zich 
een bouwvolume van 36 meter hoog. Daaronder zit een 16 meter hoge plint die 
de drie andere volumes met elkaar verbindt. De gevel van het gebouw bestaat 
geheel uit glas. 

5.3.3 HET GROOTHANDELSGEBOUW 

Tegenover het kantoorgebouw van de Nationale 
Nederlanden bevindt zich aan de overzijde van het 
Kruisplein het Groothandelsgebouw. Dit gebouw 
bestaat uit een gesloten bouwblok van 220 bij 85 
meter met een hoogte van 43 meter. De gevels 
bestaan uit betonpanelen waarin zich veel glas 
bevindt. 

5.3.4 DE MILLENNIUMTOREN 

Bij het verlaten van het Centraal Station is aan de 
overzijde de Mlillenniumtoren te zien. Deze toren 
heeft een hoogte van 131 meter (met antenne 149 
meter). De toren heeft 34 verdiepingen en wordt 
gebruikt als hotel en kantoorruimte. Het gebouw 
oogt door zijn vorm statig. Ook hier is in de gevel 
veel glas verwerkt. 
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5.4 METRO / RANDSTAD RAIL 

De RandstadRail wordt 
in de nieuwe situatie 
aangesloten op de 
bestaande Erasmuslijn. 
Hiermee komt er een 
directe verbinding met 
Den Haag. Door deze 
verbinding neemt het 
aantal metroreizigers 
sterk toe bij Rotterdam 
Centraal. Het huidige 
metrostation wordt 
daarom vergroot en 
vernieuwd. De positie 
van de wanden die 
hiervoor nodig zijn en 
het verloop van de drie 
sporen staan vast. Dit 

TUle 

heeft te maken met de omringende bebouwing. De perrons liggen vast, maar de 
stijgpunten van de metro moeten ontworpen worden in het nieuwe 
stationsgebouw. 

5.5 TRAM 

Het tramverkeer is 
geconcentreerd aan de 
oostzijde van het 
Kruisplein. Er zijn 
nieuwe tramhalten 
gekomen voor het 
gebouw van de Natio
nale Nederlanden. Het 
nieuwe tracé krijgt een 
vervolg door het 
Delftseplein en de 
Poortstraat. Hiermee 
worden de conflicten die 
er waren tussen de 
grote stromen voetgan
gers en het tramverkeer 
op het Kruisplein 
geminimaliseerd. 
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5.6 Bus 

Er komen zes 
busperrons en één 
reserveperron in het 
gebied tussen het Groot 
Handelsgebouw en een 
nieuw te realiseren 
gebouw grenzend aan 
de spoordijk ter hoogte 
van de Conradstraat. De 
perrons zijn 25 meter 
lang, zodat twee bussen 
achter elkaar aan één 
perron kunnen staan. 

5.7 AUTO 

Het nieuwe stations
gebouw is van alle 
richtingen uit de stad 
goed bereikbaar. Er 
komen 25 taxistand
plaatsen op het Delftse
plein direct aan het 
Stationsplein. De taxi 's 
kunnen hier hun klanten 
ophalen, wegbrengen 
en er kan gewacht 
worden op klanten die 
uit het station komen. 
In het stedenbouw
kundig plan is er voor 
gekozen om het halen 
en brengen van 
reizigers op meerdere 
plekken in de directe 
omgeving van het 
station mogelijk te 
maken. Er komen kort 
parkeerplekken op het 
Delftseplein, aan de 
Conradstraat en er is de 
mogelijkheid om te 
~oppen aan de 
parallelbanen van het 
Weena. Hier kunnen 
reizigers worden afgezet 
of opgehaald. Ook aan 
de noordkant van het 
station in de 
Provernierswijk komen 
voldoende plekken voor 
taxi's en Kiss & Ride. 

TUle 

Het verkeer over het Weena gaat ter hoogte van het station onder de grond . 
Ondergronds komt hier een verbinding met de Schouwburgpleingarage en andere 
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garages. De bestaande en nieuwe gebouwen hebben en krijgen voldoende inpan
dige parkeerplaatsen. Het gaat hier om ongeveer 2200 parkeerplaatsen, waarbij 
in de Kruispleingarage HSL-parkeren mogelijk wordt. Bestemmingsverkeer kan 
bovengronds over het Kruisplein . 

5.8 FIETS 

De belangrijke fiets
routes liggen langs de 
hoofdinfrastructuur van 
de binnenstad. Het 
Weena is een belang
rijke doorgaande fiets
verbinding in de stad. 
Vanuit het centrum is de 
Westersingel de belang
rijke aan- en afvoer
route voor fietsers naar 
Rotterdam Centraal. 
Voor de Provenierswijk 
zijn de Spoorsingel, 
Stationssingel en de 
Proveniersstraat de 
verbindingen naar het 
station. De Proveniers
tunnel is de belangrijkste verbinding vanuit het centrum naar de Provernierswijk 
en omgekeerd. 

5.9 VOETGANGER 

Door de komst van de 
HSL, de verbetering van 
het stedelijk en regio-
naal vervoersysteem 
neemt het aantal 
reizigers op Rotterdam 
Centraal toe. Door deze 
ontwikkelingen ontstaan 
er impulsen voor een 
nieuw stedelijk pro
gramma in de Conrad-
straat en aan het 
Delftseplein. Hiermee 
zullen de voetgangers
stromen fors toenemen 
in en rondom het 
nieuwe Rotterdam 
Centraal en richting het 
centrum. Het Kruisplein zal met afstand de belangrijkste route van het station 
naar de binnenstad worden . 

5.10 CONCLUSIES 

Het nieuwe stedenbouwkundig plan is de situatie waarin het nieuwe Rotterdam 
Centraal moet worden ontworpen. De tekeningen hiervan zijn opgenomen in de 
bijlage. Er zijn een aantal karakteristieke punten in dit stedenbouwkundig plan. 
Het station ligt aan het einde van de culturele as. Daarnaast is het van belang dat 
het station zowel past binnen de kleinschalige bebouwing aan de noordzijde als 

18-8-2010 19 



Afs/lldee/7Jroject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege TUle 
aan de grootschalige bebouwing aan de zuidzijde van het station. De reizigers die 
van de verschillende vervoerssoorten komen, moeten zo gemakkelijk mogelijk de 
weg in het station kunnen vinden. De positie van de trein-, bus-, tram- en 
metroperrons liggen hierbij vast, maar het middenniveau van het metrostation 
ligt niet vast en moet binnen de keerwanden van het metrostation ontworpen 
worden binnen het nieuwe stationsgebouw. Een ander gegeven is de fietstunnel 
naast het station. Het is van belang dat de fietsenstallingen logisch op de 
fietsroute naast het station aansluit en de andere reizigersstromen niet verstoord 
worden. 
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EI I F"UNCTICNALITEIT BESTAANDE STATIONS 

6.1 INLEIDING 

TUle 

Om tot een goed functionerend ontwerp van het nieuwe stationsgebouw te 
komen, zijn enkele stations bezocht die beoordeeld zijn op functionaliteit, 
verbinding tussen de verschillende vervoersvormen, lichttoetreding en de sociale 
veiligheid. Aandachtspunt hierbij was dat de stations niet hetzelfde qua opzet 
waren. Zodoende zijn de stations Schiphol, Utrecht Centraal, Duivendrecht, 
Antwerpen Centraal, Brussel Centraal en het nieuwe HSL-station Luik-Guillemins 
bezocht. 

6.2 SCHIPH.OL 

In het van buiten modern ogende Schiphol komen verschillende vervoersstromen 
samen. Naast het autoverkeer zijn er aankomsthallen en vertrekhallen voor de 
passagiers van de vluchten en perrons voor het treinverkeer. Wat opvalt aan het 
ontwerp is de gestrektheid van het gebouw. Omdat er veel ruimte beschikbaar is, 
kon er een ruime termi,nal worden opgezet, waarin de verschillende functies 
achter elkaar liggen. Op die manier is er voor de reizigers een duidelijke route. 
Achter elkaar liggen er de parkeervoorzieningen, de Kiss & Ride voorzieningen, de 
Plaza met de gangen naar de perrons die onder maaiveld liggen, en ten slotte de 
aankomsthallen. Nadeel is dat de perrons niet te zien zijn vanaf de Plaza, 
waardoor er weinig sociale controle mogelijk is op de perrons. Op de perrons is er 
er ook alleen kunstlicht wat als onprettig en onveilig wordt ervaren. Op de Plaza 
is er lichttoetreding van buiten door de glazen gevel. Hier zijn ook diverse trappen 
naar boven waar de vertrekterminals liggen. Op deze manier is aankomst en 
vertrek dus gescheiden. Daarnaast is er door de gestrektheid van het ontwerp 
weinig tot geen connectie tussen de verschillende vervoersmogelijkheden op 
Schiphol. 

6.3 UTRECHT CENTRAAL 

Op Utrecht Centraal kom je met de trein aan op begane grondniveau. Vanaf de 
perrons kun je naar een ondergrondse gang die de verschillende perrons met 
elkaar verbindt. De meeste reizigers gaan echter met de roltrappen naar boven 
en komen uit in de stationshal van Utrecht Centraal. Deze hal is opgezet als een 
plein met commerciële ruimten. Door de hoogte van de hal en het glas in de 
gevel waar licht door naar binnen valt, ontstaat het idee van een echt plein . Dit 
gevoel wordt echter voor een groot deel tenietgedaan door de kille constructie 
van de hal, waar geen licht door naar binnen valt. Hierdoor is het dak een donker 
vlak. In het midden is ruimte voor de vele reizigers die dit station gebruiken . Er 
hangt een groot bord met reisinformatie die door veel reizigers wordt gebruikt. 
Vanuit de stationshal is het erg duidelijk waar je als reiziger naar toe moet. De 
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perrons staan duidelijk aangegeven, maar er is geen direct contact met de 
perrons, waardoor er minder sociale controle is. Daarnaast is het eenvoudig om je 
achter de diverse commerciële ruimtes te verbergen. De uitgang is niet 
gemakkelijk te vinden en de bussen vertrekken buiten, maar zijn vanaf de 
stationshal niet duidelijk aangegeven. Je kunt ze ook niet zien staan, wat de 
onduidelijkheid vergroot. 

6.4 DLlIVENDREGHT 

Het station Duivendrecht is 
bijzonder omdat de sporen 
hier op verschillende niveaus 
boven elkaar bevinden. 
Hierdoor is het een kruising 
van sporen. Door middel van 
openingen in de perrons is 
getracht om de perrons met 
elkaar in verbinding te 
brengen. De verdiepingen zijn 
echter zo hoog en de 
openingen zo klein dat dit niet 
gelukt is. Dit komt mede 
doordat niet door het 
trappenhuis kan worden 
gekeken. Door de 
verschillende niveaus is het 
verder niet duidelijk waar de uitgangen van het station liggen. Vanuit de meeste 
niveaus zijn de uitgangen namelijk niet zichtbaar. De hal is klein en aan beide 
zijden van de hal ligt een spoor waar veel reizigers in- en uitstappen. Om deze 
redenen oogt het station chaotisch en druk. Er zijn in dit station veel verborgen 
hoeken. Het gehele station heeft weinig sociale controle en wordt hierdoor als 
onveilig ervaren. Dit gevoel wordt versterkt door de permanente aanwezigheid 
van de politie in de hal van het station. 

6.5 BRUSSEL CENTRAAL 

Brussel Centraal is een oud station dat weinig ruimte op begane grond niveau in 
beslag neemt. De entree is niet erg breed. Daarachter bevindt zich een kleine hal 
waar de tijden van de vertrekkende treinen zijn aangegeven. Om naar de perrons 
te kunnen, moet eerst afgedaald worden naar de plaza, waar de commerciële 
ruimten zijn te vinden, om van daaruit nog een verdieping lager te gaan naar de 
perrons. Het station is dus zo opgebouwd dat elke verdiep i,ng zijn eigen functie 
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herbergt. Hierdoor kan het station op een relatief klein grondoppervlak met korte 
looproutes functioneren. 

Wel is de vrije hoogte van de plaza erg klein. De verdiepingshoogte is er 
nauwelijks drie meter. De trappen naar de perrons zijn ook weggestopt, waardoor 
de routing bij een eerste bezoek niet geheel duidelijk is. Bij calamiteiten kan dit 
ook een probleem gaan vormen. De perrons liggen ondergronds en er is slechts 
beperkte kunstmatige verlichting wat als onveilig wordt ervaren. De hoogte van 
de stationshal is wel groter en mede door de goede lichtinval wordt deze hal als 
een prettigere ruimte ervaren. Er is echter geen relatie tussen de perrons en de 
bovengelegen plaza en hal. De relatie van de plaza met de hal is heel duidelijk 
aanwezig door de brede trap. Er zijn verder geen verschillende vervoersvormen 
nabij dit station. 

6.6 ANTWERPEN CENTRAAL 

Net als Rotterdam Centraal wordt 
Antwerpen Centraal momenteel 
verbouwd. Het station is het einde 
van de spoorlijnen, waardoor er een 
helder ontwerp staat. Komend 
vanuit het centrum komen de 
passagiers in een oude ruime hal 
met informatiebalies. Van daaruit 
kan men naar de hoger gelegen 
perrons met verkeersruimte naar 
metro's. Deze verkeersruimte is een 
prettige verkeersruimte. Dit komt 
door de hoogte van de hal en de 
grote hoeveelheid daglicht die in de 
stationshal naar binnen valt. De 
metrostations zijn onder maaiveld 
gelegen. De tramstations liggen buiten op begane grond niveau. De fietsenkelder 
is onder maaiveld gelegen. Omdat ook hier elke functie een eigen verdieping 
heeft, is dit geheel ook zeer duidelijk en is er een duidelijke scheiding tussen de 
verschillende vervoersstromen. De routes zijn door de gestapelde functies kort. 
Omdat er een open verbinding naar de metro's is, is er sprake van sociale 
controle tussen de verschillende niveaus. Wel is er het nadeel dat op de perrons 
van de metro zelf geen daglicht binnenvalt. Door de open verbinding komt er ook 
veel daglicht bij de roltrappen naar de metro's. De ruime opzet van deze ruimte 
maakt het een aangename verkeersruimte. 
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6.7 LUIK-GUILLEMINS 

Het station Luik-
Guillemins, dat 
ontworpen is door 
Santiago Calatrava, is 
nog in aanbouw. De 
~den van de 
verbouwing is dat ook 
d ilt station een HSL
station wordt. Het 
station is de bekroning 
van het masterplan 
dat Santiago Calatrava 
heeft ontworpen voor 
de stad Luik. In dat 
masterplan ligt er voor 
het station een plein 
dat ook gerealiseerd 
wordt. Het station is 
vanwege de vorm en 
hoogte een blikvanger 
in de stad. Een punt 
van kritiek op de 
vormgeving van het 
station is dat de 
vloeiende vorm van 
de overkapping wordt 
verborgen door de I 

luifels die er een 
beetje aan vast lijken 
geplakt. Lopend voor 
dit station is bij de 
aanbouw al duidelijk 
dat de vorm van de 
constructie een plein 
nodig heeft om tot 
zijn recht te komen. 
Dit plein is op het 
moment van bezoek 
nog niet gerealiseerd. 

TUle 

De grote overspanning van de hal loopt door middel van een vloeiende vorm over 
in de perronoverkappingen. 

De indeling van het gebouw is erg helder. Bij aankomst met de trein wordt het je 
duidelijk dat je maar één kant op kunt omdat er aan één kant van het station een 
heuvel ligt en de andere kant open is. Er is echter geen connectie tussen de 
verschillende vervoersvormen. Nadat het station is verlaten, wordt duidelijk dat 
zich hier de bussen en taxi's bevinden. Voor reizigers die met de auto naar het 
station komen, is het station wel erg goed bereikbaar. Het station ligt naast de 
autosnelweg en er bevindt zich een parkeerkelder naast het station. Binnen is het 
gebouw erg licht door het lichte beton en de glazen bouwstenen die in de perrons 
zijn verwerkt. Hierdoor wordt het gebouw als veilig ervaren. 
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6.8 CONCLUSIES 

Uit de analyse van de diverse stations kunnen richtlijnen voor een goed 
functionerend ontwerp worden opgesteld. Een duidelijke opbouw van het station 
houdt de verschillende passagiersstromen gescheiden. Wel is het belangrijk om 
binnen deze opbouw een duidelijke verbinding tussen de verschillende 
vervoerssoorten te creëren zodat het voor de reizigers duidelijk is waar ze naar 
toe moeten . Voor de beleving van het station is een hoge hal met veel lichtinval 
tot op de lagere niveaus van het station van groot belang. Dit komt de kwaliteit 
en sociale veiligheid van de ruimte ten goede. Daarnaast is door een bijzondere 
vorm een blikvanger te ontwerpen die de bekroning van zijn gebied vormt. 
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7 I LITERATUURONDERZOEK 

7.1 INLEIDING 

TUle 

In de literatuur is er vooral in tijdschriften veel te vinden over lichte 
draagconstructies. Van de verschillende soorten lichte draagconstructies is 
bekeken wat er zoal mee mogelijk is. Per constructiewijze is er een voorbeeld bij 
gezocht en deze kort uitgelicht. 

7.2 KOEPELCONSTRUCTIES 

Koepels zijn constructies waarmee bijzonder grote 
overspanningen kunnen worden gehaald. Door hun 
bolvorm zijn deze constructies enorm stijf. Een koepel 
kan erg licht worden geconstrueerd omdat de staven 
alleen trek en druk hoeven op te nemen . Er zijn 
verschillende soorten koepels die een verschillende 
architectonische uitstraling hebben. Hiernaast zijn een 
aantal voorbeelden gegeven van koepelconstructies . 
Duidelijk hierin is dat de plattegrond voor een koepel 
niet rond hoeft te zijn, maar ook zes- of achthoekig kan 
zijn. 

7.3 VAKWERKCONSTRUCTIES 

In vakwerkconstructies worden de buigende momenten opgenomen door trek en 
druk in de diagonalen en randstaven. Op deze manier wordt er bespaard op het 
benodigde materiaal. Vakwerken lkunnen voorkomen als liggers en als 
driedimensionale vakwerkconstructies. 
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De ruimtelijke vakwerkconstructies kunnen op verschillende manier worden 
opgebouwd. De basisvormen die het meeste voorkomen zijn de octaëder en de 
tetraëder. Met deze vormen zijn verschillende structuren mogelijk. 

Een mooi voorbeeld van een vakwerkconstructie is het afstudeerproject van R. 
van Gestel waarin hij een nieuw ontwerp voor Stockholm CS heeft gemaakt. Het 
ontwerp is gebaseerd op de gedachte van een station als transferium. Rond het 
station ligt een betonnen voetgangersring, die maximaal uitzicht over de stad 
geeft. De dakspanten zijn evenwijdig aan de sporen geplaatst en vormen zo een 
virtuele onderbreking van het sporentraject. Boven de perrons valt daglicht naar 
binnen. De driedimensionale boogspanten bestaan uit twee naar elkaar toe 
hellende vierendeelliggers. Aan de detaillering van de aansluitingen van de 
staalconstructie op de betonring is duidelijk veel aandacht besteed. Het 
krachtenverloop is helder en het gewenste esthetische resultaat is door de 
subtiele overgang bereikt. Het is dan ook niet voor niets dat dit project de eerste 
prijs en de inventiviteitspijs van de Nationale Staalprijs 2004 is toegekend. 

7.4 TENSEGRITY CONSTRUCTIES 

Tensegrity is een Engelse term die bestaat uit de 
woorden tension en integrity. Dit wil dus zeggen dat 
tensegrity constructies onder spanning hun integriteit 
behouden. Net als de meeste andere lichte 
draagconstructies bestaan tensegrity constructies uit 
druk- en trekelementen. Vaak zien deze constructies er 
ingewikkeld uit. Er zijn niet veel gebouwen gemaakt in 
tensegrity constructies, maar in kunstwerken komen 
dergelijke constructies wel eens voor. In het Kröller 
Müller museum staat een bekend kunstwerk. In dilt 
kunstwerk, Snelsons 'Needie Tower' lijkt het alsof de 
drukelementen zweven. 

7.5 KABELCONSTRUCTIES 

Kabels kunnen dienen als liggers door ze voor te spannen. Hier heb je dan wel 
meerdere kabels voor nodig. Het geheel wordt dan een kabelspant genoemd. Een 
kabelspant kan als hoofdliggers voor daken gebruikt worden en heeft als voordeel 
een laag eigen gewicht door weinig materiaalgebruik in combinatie met een hoge 
sterkte. Naast kabelspanten bestaan er ook kabelnetten. Deze constructies zijn 
dubbel gekromd. De kabels lopen in twee richtingen en door ze voor te spannen 
wordt een dubbel gekromd vlak gecreëerd dat geschikt is voor zeer grote 
overspanningen. Vaak dienen dergelijke constructies als dakconstructie van een 
gebouw. Op de kabels kan met behulp van een secundaire constructie het dak 
worden bedekt. 

Een voorbeeld van een kabelconstructie is het kabelnet voor het Institut für 
Leichteflachen Tragwerken in Stuttgart van Frei Otto. Dit gebouw diende als 
prototype voor het Duitse Paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1967 in 
Montreal. Het kabelnet heeft een dakbedekking gekregen zodat het als gebouw 
kan functioneren. 
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De efficiëntie van de vloeiende vormen en de geschiktheid van de materialen zijn 
voor Frei Otto fundamenteel voor het maken van lichtgewicht constructies. Zijn 
werk is er dan ook veelal op gebaseerd om het maximale uit een minimum aan 
materialen te halen. 

7.6 MEMBRAANCONSTRUCTIES 

Membraanconstructies zijn te vergelijken met kabelnetconstructies. Door de 
membranen voor te spannen is de constructie stijf g,enoeg om de wisselende 
belastingen zoals sneeuwen wind op te nemen. De voorspanning kan op 
verschillende manieren worden aangebracht, namelijk door ballast aan te 
brengen, hydraulisch voor te spannen, mechanisch voor te spannen of door 
pneumatische voorspanning aan te brengen. Mechanische voorspanning wordt 
aangebracht door kabels die worden aangespannen. Hierdoor ontstaan er 
trekspanningen in de membranen, waardoor de constructie voldoende stijf wordt. 
Overkappingen met een pneumatische voorspanning danken hun stijfheid aan de 
overdruk die in het gebouw heerst. Door de overdruk wordt de constructie 
omhoog gedrukt. Tegenwoordig worden er pneumatische elementen als 
secundaire constructie toegepast. Deze doen dan vaak dienst als gevel bekleding 
of dakbedekking . 

Een voorbeeld van een mechanisch voorgespannen membraanconstructie is het 
nieuwe station in Fröttmaning. De kolommen zijn hier toegepast als een soort 
bomen met wijde takken. De kolommen zijn opgedeeld in vier verschillende 
buisprofielen, zodat er geen donkere hoeken zijn waarachter mensen zich kunnen 
verschuilen. Op de takken liggen de bogen. Daartussen is het membraan 
gespannen. Tussen de verschillende kolommen zijn trekstangen bevestigd voor 
de benodigde stabiliteit. Het dak is in totaal 210 meter lang, waarbij er elke 8,40 
meter een ligger de perrons overspant. 
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7.7 PNEUMATISCHE CONSTRUCTIES 

TUle 

Een voorbeeld van een pneumatisch voorgespannen dak is de studie van Frei Otto 
naar de te halen overspanning met behulp van pneumatisch voorgespannen 
daken. In City in the Arctic gaat Frei Otto uit van een overdruk waardoor de 
constructie met een extreem grote overspanning. Frei Otto heeft bij deze studie 
als uitgangspunt gehad om tegen lage kosten voor veel mensen een aangename 
leefomgeving te creëren. Het gebouw is nooit gerealiseerd, maar Frei Otto zegt in 
een interview dat hij er van overtuigd is dat het mogelijk is om dergelijke 
constructies te maken. Het project geeft de potentie van pneumatisch 
voorgespannen daken aan. 

7.B CONCLUSIE 

Mijn voorkeur binnen de lichte draagconstructies gaat uit naar mechanisch 
voorgespannen membraanconstructies. Ik heb nog niet eerder met deze 
constructies gewerkt en het lijkt mij een uitdaging om bij een helder 
functionerend gebouw een heldere membraanconstructie te ontwerpen die 
aansluit bij de eisen die aan het stationsgebouw gesteld worden. De 
hoogwaardige technische uitstraling van membraanconstructies sluit goed aan bij 
de moderne bebouwde omgeving van het station. 
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CONCEPTVORMING 

B. 1 STRUCTUUR VAN HET STATIONSGEBOUW 

De verschillende ruimtes die in het programma van eisen staan, moeten met 
elkaar verbonden worden. Als hiervan een relatieschema wordt gemaakt, kan 
worden bekeken welke ruimtes op elkaar aan moeten sluiten. Hierbij vormen de 
grote stippen een belangrijke verbinding en de kleinere stippen een minder 
belangrijke verbinding. 

Commercie op perron 

Transferhal 

Commercie in tra nsferha 
Fietsenstallingen 

Parkeren personeel 

NS Kantoor 

Kantoorruimte 

Fig. 8. 1: Relalieschellla )lan )IerschilIende /"lIim/es die //Iel elkaar )Ierbonden moelen worden 

Uit de figuur wordt duidelijk dat de verschillende vervoersstromen met elkaar in 
verbinding moeten staan zodat de reizigers zo efficiënt mogelijk na aankomst op 
een andere vervoerssoort over kunnen stappen. Verder wordt opnieuw duidelijk 
dat de stationshal de 
belangrijkste ruimte is 
van het station. Hier 
moeten alle vervoers
soorten op aansluiten . In 
de stationshal zullen dus 
veel reizigers komen en 
daarom is het van belang 
om de stationshal ruim op 
te zetten, zodat deze 
reizigers verschillende 
kanten op kunnen 
bewegen. Verder moeten 
ook de commerciële 
ruimtes, de kantoor-
ruimtes, de Koninklijke 
Landelijke Politie Dienst 
en de toiletten goed 
bereikbaar zijn vanuit de 
stationshal. 
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In plattegrond ziet het 
relatieschema er uit als in 
figuur 8.2. Uit deze figuur 
blijkt opnieuw dat de 
stationshal de verbindende 
ruimte is tussen de tram, 
bus en metro en de trein. 
Rondom deze ruimte 
moeten de diverse andere 
ruimtes, zoals de kantoren 
en commerciële ruimtes, 
worden geplaatst. 

Als dit relatieschema in de 
situatie wordt gezet, dan 
wordt de situatie van figuur 
8.3 verkregen. Hierin is 
goed te zien dat een hoge 
stationshal (oranje) ervoor 
zorgt dat het gebouw niet 
wegvalt in zijn omgeving. 
De stationshal bevindt zich 
dan aan de stadszijde en 
sluit aan op de bus (blauw), 
metro (bruin) en tram 
(g roen). De ka ntoor
gebouwen (grijs en wit), 
onderdoorgang (geel) en 
commerciële ruimten 
(rood) grenzen eveneens 
aan de stationshal, zodat 
dit het centrum van het 
gebouw is. 
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In het stationsgebouw moet ~--:-J \ \",~ 
de reiziger centraal staan. - V ." 

Deze moet de vrijheid - l ~\\~ nC:\':~"~"jr krijgen om alle kanten op \ 
te bewegen. Daarom .~ \ ,,100',..J 

moeten de belangrijkste .. ~ 
routes open blijven. Het \ \ 
station wordt als het ware 11---------' \. 

een kruispunt tussen de 
verschi lll ende vervoers
stromen. Door de route 
richting het centrum van 

- ~-

Fig. 8.4: Structuur stationsgebouw 

TUle 

Rotterdam en de lijn tussen bus, tram en metro vrij te houden ontstaat er voor 
de reiziger een heldere structuur van het gebouw. Deze figuur is gebaseerd op 
figuur 5.11, waarin de diverse voetgangersstromen zijn gegeven. 
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8.2 VORMGEVING 

TUle 

Als kader voor de vormgeving van het gebouw dienen de in de analyse gestelde 
randvoorwaarden. Daarnaast is het duidelijk dat de overkapping van het station 
het meest beeldbepalend is in de situatie van het nieuwe station. De belangrijkste 
randvoorwaarden zijn: 

~ Het station moet één integraal gebouw vormen 
~ De ligging van het centrum moet van elk punt in het gebouw duidelijk zijn 
'" Inpasbaarheid in de groot- en kleinschalige kant van het station 

Aan de hand van deze uitgangspunten zijn schetsen van gebouwvormen gemaakt 
waarin is geprobeerd om zoveel mogelijk aan deze eisen te voldoen. Hieronder 
worden de drie belangrijkste gebouwvormen kort besproken, waaruit één variant 
wordt gekozen. Deze variant wordt vervolgens verder uitgewerkt. 

8.2.1 HANGSYSTEEM 

De eerste optie is een gebouwvorm waarbij de overkapping over de sporen door 
middel van een hangsysteem wordt gemaakt. Door middel van de op en neer 
gaande bewegingen worden aan het einde de schaalverschillen verkregen en blijft 
het gebouw toch één geheel. Nadeel van dit systeem is dat de ligging van het 
centrum niet onmiddellijk duidelijk is doordat op elk perron het zicht naar links en 
rechts hetzelfde is. 

Fig. 8.5: Overkapping gecreëerd meI behllip van een hangsysleem 

Een voorbeeld van dit project 
is van het vliegveld Madrid
Barajas in waarbij de 
terminals van dit vliegveld 
middels een dergelijke 
constructie zijn overkapt. Ter 
illustratie is hiernaast een 
afbeelding van een termina ll 
weergegeven. Opvallend zijn 
de grote opblaasbare 
luchtkussens waardoor veel 
licht van boven naar binnen 
valt. 

18-8-2010 32 



Afstudeerproject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege 

8.2.2 KOM 

TUle 

De tweede optie bestaat uit een groot anti-elastisch vlak dat het gehele station 
overkapt. De ligging van het centrum is duidelijk door de uitwaaierende hoogte 
en breedte van het gebouw. Deze optie past eveneens binnen de eisen die beide 
kanten van het station stellen, maar het idee lijkt niet haalbaar door de 
gigantische overspanningen en de bijbehorende geringe kromming in het doek. 
Bovendien wordt het op deze manier lastig om van de overkapping een integrale 
bebouwing te maken. 

Fig. 8.7: Overkapping door een anti-elastisch vlak 

8.2.3 BOGEN 

Optie 3 bestaat uit een steeds 
ruimer wordende boogvorm 
die naar de stadskant 
uitwaaiert en steeds opener 
wordt. De hoofdvorm is 
hetzelfde als bij de tweede 
optie, maar bij deze optie is de 
ligging van het centrum 
duidelijker en past de vorm 
aan beide zijden van het 
station beter tussen de al 
bestaande bebouwing. De 
liggers kunnen worden 
geplaatst evenwijdig aan de 
sporen. Hierdoor wordt de 
functie van het gebouw 
benadrukt. Door de hoge hal is 
het gebouw ook overzichtelijk 
voor de reizigers die van het 
station gebruik maken. 

) 

.' , ..... 

I 
Fig. 8.8: IllIegrale overkapping door bogen en membraan 

18-8-2010 33 



Afstudeerproject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege 

8.2.4 KEUZE 

TUle 

Uit de analyse kwam naar voren dat de reiziger de belangrijkste gebruiker van 
het gebouw is en dat deze daarom vrij baan moet krijgen binnen het 
stationsgebouw. De routing van het station moet daarom vanuit elk punt van het 
gebouw duidelijk zijn. De bogen voldoen daar het beste aan. Daarnaast sluit de 
vorm die door de bogen en het membraan ontstaat qua verhouding goed aan bij 
zijn omgeving. Doordat het stationsgebouw qua vorm en materiaal afwijkt van de 
omringende bebouwing, kan het hierdoor worden gezien als bekroning op zijn 
omgeving. Aan de Provenierszijde van het station beidt de vorm door zijn de 
wetmatigheid mogelijkheden om duidelîjkheid in de situatie te scheppen. 

Als van deze vorm een massamaquette wordt gemaakt en deze in de situatie 
wordt gezet, is goed te zien dat het gebouw aan beide zijden van het station goed 
in de situatie past. Het gebouw kan overzicht creëren in de situatie aan het 
Proveniersplein. Ook is het vanuit het centrum van Rotterdam duidelijk dat het 
hier het station van Rotterdam betreft. 

In de volgende paragrafen wordt het ontwerp verder uitgewerkt. 

8.3 UITWERKING SCHETSONTWERP 

Bij de uitwerking van de vorm moet rekening worden gehouden met de andere 
uitgangspunten. Deze waren: 

Het gebouw moet een duidelijk einde van de culturele as zijn 
Duidelijke opzet van het station 
Hoge efficiëntie voor de reiziger 

~ Aansluiting van de fietsstallingen op de huidige fietsroutes 
Hightech uitstraling 
Mechanisch voorgespannen membraanconstructies 
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8.3.1 EINDE VAN DE CULTURELE AS 

TUle 

Het is voor het overzicht van het centrum van Rotterdam van belang dat het 
station een eindpunt vormt voor de culturele as. Door de gebogen vorm met de 
schaalverkleining wordt duidelijk dat hier een beëindiging wordt gecreëerd. Dit is 
goed te zien in onderstaande figuur. Door het plein en het station naar de 
centrumzijde open te houden, wordt duidelijk dat het hier het einde van de 
culturele as betreft. 

Fig. 8.10: Schets van de vorlll waarbij hel slalio/1 een beëindiging vall hel gebied vomu 

8.3.2 DUIDELI..JKE OPZET VAN HET STATION 

De overzichtelijkheid voor de reiziger bij aankomst op Rotterdam Centraal is 
hierboven al besproken. Door de hoge stationshal is het station een logisch 
gevolg van het stationsplein. Voorwaarde is wel dat de treinen in zicht blijven 
vanaf het stationsplein, waardoor de helderheid van het gebouw wordt vergroot. 
Tevens ontstaat door deze openheid voldoende zicht op de verschillende functies 
die het nieuwe station herbergt. De onderdoorgang is hierdoor ook duidelijk 
zichtbaar. Deze onderdoorgang wordt breder naar de stad toe, zodat het gebouw 
zich opent naar de stad. Op deze manier is het voor de reiziger onmiddellijk 
duidelijk wat de belangrijkste route binnen het stationsgebouw is . 

... 

Fig. 8.//.' Beeld van de stationshal en de onderdoorgang 

Door de perron kappen in materialisering te splitsen van de hoofdroute wordt het 
voor de reiziger duidelijk waar zijn bestemming ligt. Aan de centrumzijde van het 
station wordt de aanwezigheid van de drie verschillende vervoersvormen duidelijk 
gemaakt door drie grote openingen te creëren waar de reiziger zich door kan 
bewegen. Deze drie openingen benadrukken de drie vervoersmogelijkheden die 
hier zijn: de bus, metro en tram. In de schetsen zijn de perronkappen maar aan 
één zijde weergegeven, maar het is ook mogelijk om perronkappen aan beide 
zijden va n het station toe te passen. 
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Fig. 8.12: Splitsing in materialisering waardoor de belangrijkste route duide/(ik wordt 

8.3.3 AANSLUITING VAN DE FIETSENSTALLINGEN OP DE HUIDIGE 

FIETSROUTES 

Voor een efficiënt stationsgebouw is het van groot belang dat reizigers die per 
fiets naar het station komen een zo kort mogelijke overstaptijd hebben. Om 
hieraan te voldoen is besloten om één grote fietsenstalling te ontwerpen. Deze 
wordt gesitueerd onder de onderdoorgang en kan worden bereikt vanaf beide 
kanten van het station. De doorgaande fietsers kunnen gebruik maken van de 
fietstunnel naast het station. Op deze manier heeft de voetganger op het 
stationsplein alle ruimte. 

8.3.4 HIGHTECH UITSTRALING 

Aan deze voorwaarde wordt eigenlijk onmiddellijk voldaan door het gebouw als 
membraanconstructie uit te voeren. Dit brengt fijnzinnige details met zich mee 
die een hightech uitstraling hebben. Daarnaast is het van belang de ontmoetingen 
van materialen zo fijn mogelijk uit te werken zodat het gebouw laat zien waartoe 
men in staat is bij de bouw van membraanconstructies. 

8.3.5 MECHANISCH VOORGESPANNEN MEMBRAANCONSTRUCTIE 

Als constructie wordt gekozen voor grote vakwerkliggers die evenwijdig aan de 
sporen overspannen. Hiertussen wordt een mechanisch voorgespannen 
membraanconstructie gehangen. Dit membraan wordt aan de centrumzijde op 
twee punten afgespannen, zodat de drie openingen ontstaan die verwijzen naar 
de drie aanwezige vervoersvormen. Om ook de route richting het centrum 
duidel iijk te maken, is er voor gekozen om de middelste opening groter te maken 
dan de andere twee openingen. Op deze manier wordt de belangrijkste route het 
meest benadrukt. 
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Fig. 8.13: Foto van de maquette /liet de opzet van de membraan constructie 

8.4 AANZICHT PROVENIERSPLEIN 

TUle 

Aan de kant van het Proveniersp lein moet er vooral duidelijkheid in de situatie 
komen. De wetmatigheid die de ontworpen constructie met zich meebrengt kan 
hier een grote rol in spelen. Er zijn een aantal opties ontworpen die binnen de 
situatie passen. Die opties zijn hieronder weergegeven. 

De eerste is een beëindiging van het stramien in de vorm van een kruis. Het 
voordeel van deze oplossing is dat uit deze vorm ook stabiliteit kan worden 
gehaald. Nadeel is de inpassing in de situatie waar de nadruk mag komen te 
liggen op de breedte van het station. Daar wordt bij deze optie te weinig de 
nadruk op gelegd. 

Fig. 8.14: Foto van de maquette /liet de beëindiging in de vonl1val1 een kmis 
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Bij de tweede optie wordt een grote ligger gebruikt die evenwijdig aan de straat 
voor het station loopt. Het doek wordt afgespannen naar de middenberm. 
Hierdoor ontstaat een spannend beeld waarbij onder dit doek door wordt 
gereden . Nadeel is echter dat ook hier de duidelijkheid in de situatie ontbreekt. 
Het gebouw mag een duidelijker aanzicht krijgen dan hier het geval is. 

De derde optie, die hieronder is weergegeven is eigenlijk een verkleining van de 
voorkant van het station. Op die manier is er een duidelijke connectie tussen de 
verschillende stationsdelen, hoewel dit geen vereiste is. Deze oplossing heeft een 
duidelijkere entree van het station dan de eerste twee opties, waarbij ook direct 
duidelijk is dat het station een lange trechter naar het centrum vormt vanwege de 
uitwaaierende vorm. Constructief gezien is dit de beste keuze vanwege de 
symmetrie en de vergelijkende vorm met de voorzijde van het station, waardoor 
het afspannen van deze constructie helder kan werken. 

Fig. 8. /6: Foto van de II/aquelle van een verkleinde s{{/dskam aan de Provenierszijde 
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8.5 PERRONKAPPEN 

De perronkappen moeten aansluiten bij de grote bogen. Het gebouw moet 
immers één integraal gebouw worden. Toch wordt er voor gekozen de 
perron kappen niet een membraanconstructie te overkappen om zo de routing 
binnen het station duidelijk te maken met de membraanconstructie. Om toch tot 
een integraal gebouw te komen, worden de vakwerkliggers gebruikt om de 
aansluitin9 met de perronkappen te maken. Vanuit deze vakwerken moeten de 
overkappingen beginnen, zodat een logisch geheel ontstaat. In het zijaanzicht 
moet dit er zo uitzien, dat de perronkappen de hoge hal benadrukken. Dit is goed 
te zien in onderstaande figuur. 

l.!::::=====t;I: Fig. 8.17: Doorsnede van de liggers en de aansluiling op de perronkappen :1t=:====::::::!J 

Om dit aanzicht te bereiken zijn er een aantal opties uitgewerkt in een maquette 
om te zien welke vorm het beste bij de membraanconstructie past. De 
belangrijkste drie zullen hieronder worden besproken. 

De eerste optie is hieronder weergegeven. Deze bestaat uit een opeenvolging van 
bogen waarop met behulp van balken de overkapping wordt gecreëerd. Het 
voordeel hiervan is de eenvoud van de constructie, maar deze eenvoud is 
tegelijkertijd het grote nadeel. Het geheel oogt te simpel en past niet goed 
genoeg bij de hoofdconstructie. 

Fig. 8.18: FOIO vall de optie mei eenvoudige bogen als basis voorde perro:n~ka:p:p~el:l 1l===J' 

Optie twee bestaat uit twee bogen die uit elkaar zijn gehaald. Op deze manier 
wordt een overkapping gecreëerd. De vorm is opnieuw eenvoudig, maar de 
verbinding met de grote bogen is er niet en hierdoor lijken het op zichzelf staande 
constructie. Daarnaast ontstaan er grote gaten in de overkapping, waardoor deze 
nog niet voldoende ruimte overkapt. Een ander nadeel zijn de ruimtes waar de 
bogen bij elkaar komen. Door deze ruimte echter slim in te vuillen, lijkt dit 
probleem te verhelpen. 
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Fig. 8. 19: F% van op/ie twee waarin de bogell ui/ elkaar worden 

TUle 

Als de voorgaande opties worden gecombineerd, ontstaat de derde optie. Deze 
optie heeft alle voordelen ineen, waarbij de belangrijkste nadelen wegvallen. Het 
nadeel dat blijft is de beperkte ruimte op de punten waar de bogen bij elkaar 
komen. Dit lijkt echter op te lossen door in deze ruimte zitplaatsen te creëren of 
door de knoop hoger te laten beginnen. Het ligt voor de hand dat voor deze optie 
wordt gekozen . 

Fig. 8.20: Foto van de derde optie van de overkapping van de perrons 

Er ontstaat bij de verbinding van de vakwerkbogen aan de perronkappen nog een 
ander probleem. De overkapping loopt niet voldoende door boven de perrons. Ter 
plaatse van deze overgang zijn de stijgpunten vanuit de reizigerstunnel gelegen, 
maar is het perron niet overdekt. Dit wordt opgelost door het membraan verder 
door te laten lopen. Hierdoor ontstaat een overgangsgebied tussen de 
vakwerkbogen en de perronkappen. 

Een erg belangrijk detail wordt op deze manier de aansluiting tussen de grote 
boog en perronkappen. Dit geldt zowel voor het punt van de overkapping waar de 
grote vakwerkbogen zich splitsen in naar de perronkappen als de verbinding van 
de perronkappen met het onderste punt van de vakwerkbogen . 
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Er ontstaat bij deze aansluiting en de aansluiting met het doek een gedeelte in de 
plattegrond die niet overdekt is. Dit is precies de plek waar de reizigers via de 
trappen op het perron komen. Dit is eveneens te zien in figuur 8.19. Aangezien 
dit het drukste punt van de perrons is, is het zeer onwenselijk dat dit gedeelte 
niet overkapt wordt. 

Om dit probleem te ondervangen wordt een oplossing gezocht in het verlengen 
van het doek. Door de doekconstructie door te 'laten lopen tot het punt waar de 
perronkappen de volledige breedte hebben, ontstaat een ruimte die voor de 
reiziger volledig overdekt is. Een ander voordeel van deze oplossing is dat er een 
geleidelijkere overgang ontstaat in zowel vorm als materiaal tussen de grote 
vakwerkbogen en de perronkappen. Een nadeel van deze oplossing is dat er een 
buigpunt ontstaat in het membraan. 

Fig. 8.21: Probleemgebied de verkeersruimIe niet overdekt is 

B.6 LOOPBRUG 

De loopbrug die tussen de perrons moet komen als derde overstappunt wordt 
geplaatst aan de beide zijden van het station. In verband met de gekozen 
constructie van de perronkappen waarbij de punten van de bogen in één lijn 
liggen, wordt ervoor gekozen om aan beide zijden van het station een loopbrug 
toe te passen . Op deze manier ontstaat er extra capaciteit en kan de loopbrug 
voorzien in de stabiliteit van de perronkappen. 

Fig. 8.23: Aanzicht van de loopbrug. perronkappen en mogelijke stijgpunleu 
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De manier waarop de loopbrug wordt geïntegreerd in het ontwerp is van groot 
belang voor de beleving van de het gehele station. Er kan worden gekozen om de 
loopbrug op de perronkappen te leggen. Beter zou het zijn om de loopbrug te 
integreren in de constructie van de perronkappen. Wel moet er rekening worden 
gehouden met de vrije hoogte die benodigd is voor de treinen. De bovenleiding 
hangt in Nederland op 5,5 meter boven het spoor. De constructiehoogte van de 
ophanging van de bovenleiding is ongeveer één meter. De totale hoogte van de 
perronkappen moet dan ongeveer 10 meter bedragen om op een redelijke manier 
toegang te krijgen tot de loopbrug en voldoende hoogte te creëren voor de 
constructie van de loopbrug. 
Door op een slimme manier gebruik te maken van krommingen wordt ervoor 
gezorgd dat de loopbrug geen visueel obstakel wordt vanuit de diverse 
aanzichten. 

De krommingen dienen zodanig gekozen te worden dat het hellingspercentage 
van de vloer niet groter wordt dan de maximaal toegestane 4 %. Dit houdt in dat 
het hoogteverschil ter hoogte van de overspanning van bijna 16 meter niet groter 
mag zijn dan 640 mm o De lengte onder de perronkappen is ongeveer 8,6 meter. 
Derhalve mag het hoogteverschil niet groter zijn 350 mmo De bovenzijde van de 
kromming mag wel een groter hoogteverschil hebben, waardoor de loopbrug 
visueel één geheel vormt met de perronoverkappingen. 

B.7 INBEDDING IN OE STAD 

Om het gebouw nog beter de aandacht te geven die het verdient, zou de 
karakteristieke vorm van de membraanconstructie nog beter benadrukt kunnen 
worden. Door een contrasterende vorm te gebruiken, kan dit worden 
gerealiseerd. Aangezien het volledige programma van eisen niet past op de 
begane grond, wordt ervoor gekozen twee torens te plaatsen aan centrumzijde. 
Dit wordt gerealiseerd door de het membraan om twee grote torens te laten 
krullen. Deze blokken moeten echter voldoende volume hebben om niet weg te 
vallen tegen het ruime stationsgebouwen de hoge omliggende bebouwing . Het 
programma van eisen dat voor het station is gegeven past hier ruimschoots in. 
Omdat Rotterdam het binnenstedelijk wonen wil ontwikkelen is daarom besloten 
deze functie ook in de grote volumes onder te brengen. Op deze manier wordt er 
nog beter ingespeeld op de wensen van de toekomst en wordt het stationsgebied 
een ideale locatie om te wonen en werken. 

De volumes dienen qua vorm en materialiseren aan te sluiten op de omringende 
bebouwing. Hierdoor wordt het contrast met het stationsgebouw vergroot. De 
ronde krommende vormen met het membraan als zacht materiaal steken dan 
goed af tegen de rechthoekige volumes met strakke gevels daarnaast. Wat 
betreft indeling en constructieve uitwerking vallen deze volumes buiten dit 
afstudeerproject . De volumes worden als losse constructies gezien, die niet direct 
met de stationshal zijn verbonden. 

B.B PLATTEGRONDEN EN DOORSNEDEN' 

De globale indeling van het station zal hier besproken worden. Voor de 
plattegronden, aanzichten en doorsneden wordt verder verwezen naar de 
tekeningen behorende bij deze afstudeeropdracht. De indeling in de kelder is te 
zien op de volgende pagina. Hier is het tussenniveau van de metro met doorgang 
naar de fietsenstalling te zien. Tevens kan van dit tussenniveau afgedaald worden 
naar het metrostation . In beide gebieden zijn ook verkeersruimtes opgenomen 
die leiden naar de begane grond van het stationsgebouw. Door deze 
verkeersruimte ter plaatse van de metro open te houden, kan er daglicht 
doordringen tot de metroperrons. 
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Fig. 8.24: Begane grond /IIel de reizigerslunnel en afspanning van hel doek 
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!::tI Fig. 8.25: Eerste verdieping meI de perrons en beëindiging I'an de bogen lJd 
te verlaten. De ingangen van de stations bevinden zich dus op begane 
grondniveau. Voor voetgangers kan het station altijd als voetpad worden gebruikt 
om aan de andere zijde van het station te komen. 

8.9 IMPRESSIE DEFINITIEF ONTWERP 

Van het ontwerp is een 3D-model gemaakt waarin de gebruikte uitgangspunten 
terug komen. 
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In figuur 8.26 is de voorkant van het stationsgebouw te zien. Hierin is op de 
voorgrond de afspanning van de membraanconstructie weergegeven. Aan de 
linkerzijde staat het grootste vakwerk dat doorloopt tot voor de twee grote 
volumes waarin het ruimtelijke programma is ondergebracht. 

Fig. 8.27: Zichl van de onderdoorgang door de openingen op de gehele overkapping 

In de perrons zijn grote openingen gemaakt waarin veel licht door naar binnen 
kan vallen. De openingen verlengen de verkeersruimtes van trappen en liften. 
Hierdoor blijft ook de reizigerstunnel een prettige ruimte en wordt de helderheid 
van het gebouw vergroot. Op de achtergrond zijn in de onderdoorgang de 
commerciële ruimtes zichtbaar. Het midden van de onderdoorgang (tussen de 
kolommen) blijft hierdoor vrij. De zijkanten van de reizigerstunnel zijn bestemd 
voor deze commerciële ruimtes. 
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Fig. 8.28: Zicht vmw! de metroperrons Iwar hetlllssennil'eau en het maaiveld 

TUle 

Op de lagere niveau's van het station dringt ook voldoende licht door. In deze 
afbeelding zijn de volumes door de openingen nog te zien. De openheid en de 
lichtinval zorgen voor grote gevoel van sociale vei:ligheid. Tevens maakt het de 
routing binnen het gebouw duidelijker. 

Een mooi beeld is het zicht van het perron. Dit is een beeld zoals door de meeste 
reizigers wordt beleefd. De perronkappen lopen middels uitlopers logisch over in 
de stalen vakwerken. Het geheel is een indrukwekkend beeld. Om de constructie 
te kunnen funderen zijn betonnen volumes opgenomen waaraan bijvoorbeeld 
bankjes kunnen worden bevestigd. In de verte is de constructie van de loopbrug 
nog te zien . Du'ideiijk wordt dat deze loopbrug geen visuele belemmering is, maar 
door zijn krommingen juist een aanvulling vormt op de vormgeving van de 
perronkappen. 

Fig. 8.30: Achteraanzicht van hel stalion, vergelijkbaar met de voorzijde van het station 

18-8-2010 45 



Afl'1ltdeerproject ROllerdom Centraal 
KJ ter Steege 

B.l0 CONSTRUCTIEVE VORMGEVING 

B.l O. 1 VAKWERKEN 

TUle 

De vakwerken van de constructie komen op de punten te staan zoals aangegeven 
in de plattegronden hiervoor. De perron kappen lopen over in de vakwerken en 
deze worden aan beide zijden verbonden met een loopbrug. 

De vakwerken hebben alle een verhouding tussen overspanning en peil dat ligt 
tussen de 5 en 15. Hiervoor geldt een vuistregel voor de hoogte van het vakwerk: 
de verhouding tussen de overspanning en de constructiehoogte ligt volgens 
schatting tussen de 40 en 50. De boog met de grootste overspanning aan de 
voorzijde is 132,5 meter. De geschatte constructiehoogte is dan 3,30 meter. 

De repeterende bogen aan de achterzijde overspannen 67,5 meter. De geschatte 
constructiehoogte is bij deze bogen 1,70 meter. De uitwerking van de constructie 
is in het volgende hoofdstuk te vinden. 

B.l0.2 MEMBRAANCONSTRUCTIE 

Allereerst is het maatgevende en veelvoorkomende membraan bepaald. Hierbij is 
de overspanning van het membraan maatgevend. De repetitie ligt aan de kant 
van het Proveniersplein, waarbij het membraan dat drie sporen moet 
overspannen maatgevend is. Dit membraan is dan ook berekend. 

Voor de membraanconstructie is het van belang dat de krommingen in het doek 
niet te klein zijn, zodat de spanningen binnen de toegestane waarden blijven. De 
plaats en afmetingen van de vakwerkbogen worden echter als vast uitgangspunt 
genomen. De kromming van de vakwerken is niet erg groot, terwijl het 
membraan een overspanning van ruim 20 meter moet maken. 

Na de eerste berekening blijkt al dat het membraan de optredende krachten en 
vervormingen niet voldoende op kan nemen. Het membraan dient dus verstijfd te 
worden. Hiervoor zijn verschOlende opties onderzocht: 

>- Het toevoegen van een valleycable in het midden van het membraan; 
» Het toevoegen van kabels in de kleinste overspanningsrichting van het 

membraan; 
» Het toevoegen van een kabelnet aan het membraan; 
» Het toevoegen van een secundaire constructie bestaande uit kabelspanten 

tussen de vakwerken waardoor het membraan als tertaire constructie gaat 
werken. 

Deze verschillende opties zijn onderzocht. De keuze is hierbij gevallen op het 
toevoegen van kabelspanten waar het membraan op afdraagt . De kabelspanten 
brengen de krachten vervolgens naar de vakwerken. Dit is de meest efficiënte en 
geschikte oplossing voor de krachten die op de overkapping werken. 

Om de kabelspanten voldoende efficiënt uit te kunnen voeren, is er wel een 
benodigde hoogte van de vakwerken van 2,0 meter nodig. Hierdoor ligt de 
verhouding tussen de overspanning en het peil van deze spanten op ongeveer 
1/20ste . Het membraan wordt, om voldoende stabiliteit van de kabelspanten te 
waarborgen, aan de spankabel van de kabelspanten bevestigd en sluit dan ook op 
de onderregel van het stalen vakwerk aan. 
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B.10.3 PERRONKAPPEN EN LOOPBRUG 

TUle 

De perronkappen bestaan uit bogen met daarover liggers. Op die manier worden 
driescharnierspanten gecreëerd. De kromming die in het dak komt, is gespiegeld 
aan de kromming van de liggers ter plaatse van de overgang tussen de 
vakwerken en de perronkappen. De verbinding tussen deze elementen wordt een 
belangrijk element. Naast de stalen staven die op dit punt elkaar snijden, moet 
hier ook een kabelspant en het membraan worden bevestigd. Dit alles moet 
zodanig worden gedetailleerd dat de verbinding constructief overzichtelijk is en 
architectonisch niet te druk mag ogen. 

De stabiliteit van de perronkappen wordt in de lengterichting gewaarborgd door 
de boogwerking. In de dwarsrichting zorgt de loopbrug in combinatie met de V
vormige kolommen voor de stabiliteit van de perronkappen. Door de diagonalen 
in de loopbrug zodanig te kiezen dat deze doorlopen in de V-vormige kolommen 
wordt één constructie ontworpen die ervoor zorgt dat zowel constructief als 
architectonisch de perronkappen en de loopbrug één heldere constructie vormen. 
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CONSTRUCTIEVE UITWcERKING 

9.1 CONSTRUCTIEVE UITGANGSPUNTEN 

9.1.1 INLEIDING 

TUle 

De constructie kan worden onderverdeeld in drie delen: de membraanconstructie, 
de vakwerkbogen en de perronkappen met de loopbrug. Nadat de uitgangspunten 
voor de berekening hieronder zullen worden behandeld, volgt in de bovenstaande 
volgorde de berekening van de verschillende onderdelen . 

De berekening zal worden gemaakt met behulp van het computerprogramma 
Oasys GSA Suite, versie 8.3. Dit programma is in staat de vormbepaling van het 
membraan uit te voeren. en de verschillende onderdelen te berekenen. 

9.1 .2 BELASTINGEN EN COMBINATIES 

De belastingen die op de overkapping komen te staan, zijn als volgt: 

~ Permanente belasting; 
'Y Veranderlijke belasting; 
~ Sneeuw op de overkapping; 
'Y Wind op de overkapping; 
'Y Temperatuurbelasting. 

Permanente belasting 
De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de constructie en 
dakbedekking . Voor de membraanconstructie is dit eigen gewicht 
verwaarloosbaar ten opzichte van de sneeuw- en windbelasting . Het eigen 
gewicht van andere constructiematerialen, bijvoorbeeld het stalen vakwerk, dient 
wel meegenomen te worden in de berekening. 

Daarnaast wordt het membraan voorgespannen. De voorspankrachten vallen ook 
onder de permanente belasting. De belastingfactoren van de voorspanning zijn 
echter wel verschillend van de permanente belastingfactoren. Dit wordt bij de 
belastingcombinaties behandeld . 

Veranderlijke belasting 
De veranderlijke belasting op de overkapping is de belasting die tijdens de bouw 
en onderhoud op de overkapping komt te staan. Zo zullen er tijdens de bouwen 
het onderhoud aan het dak mensen over het dak moeten kunnen lopen . De norm 
schrijft een belasting voor die afhankelijk is van de dakhelling. Er wordt hier 
gerekend met een gemiddelde dakhelling van ongeveer 5°. Dit resulteert in de 
zwaarste mogelijke belasting voor dit soort daken en is dus een veilige aanname. 
Het resulteert in representatieve waardes van de veranderlijke belasting van: 

Prep =1 ,OkN/m
2
,1jI'=0, A=lOm2

; 

F,'ep = 1, 5kN, Ijl' = 0, knoopbelasting ; 

qrep =2,OkN/m ,1jI'=0, l=l ,Om' . 

De verdeelde belasting werkt op een grootte van het dakvlak van 10 m2
, waarbij 

een van de lengtematen 5 m is in de kleinste afmeting van het dakvlak. De punt
en lijnlast hoeven niet meegenomen te worden in de beoordeling van de 
doorbuiging van het dak. De puntlast werkt op een oppervlak van 0,1 m x 0,1 m 
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van het afgewerkte dakvlak en de lijnlast werkt over een lengte van 1,0 m en een 
breedte van 0,1 m. 

Veranderlijke belasting loopbrug 
De veranderlijke belasting op de loopbrug ten gevolge van de reizigers die 
gebruik maken van deze route bedraagt 5,0 kNfm2

• 

Sneeuwbelasting 
De hoeveelheid sneeuw die op de overkapping komt te liggen, is afhankelijk van 
een aantal vormfactoren. Deze factoren worden bepaald aan de hand van de 
vorm van het dak. De sneeuwbelasting op een dakoppervlakte moet zijn 
berekend met de volgende formule: 

P -C*p rep -i SII ;rep 

waarin: 
Prep is de sneeuwbelasting op het dak; 

Ci zijn de vormfactoren (zie figuur 50); 

P",or"" is de sneeuwbelasti ng op de grond; P",:rep =-0,7 kN / m2
, '1/ = 0 . 

30 <0<60 

0:::60 

D41k~ 

C," C:" 0.6 

C, =0.6 

C =06 60-0 
, . 3.0 

0_=12 160-0 
- • 30 

C," c: '" e 

a , =:?Il, t5m :: a,~15 m) 

::. 15 m) 

Snee .. wl.ast door afglijden en opwaaien 

c· = i).8 

C: "Cs + C. 

Co is de vormfactor .-001 extra sne.u ... 1as! door 
alg :t<Jen 
0 _ 15 
c ·~ 15 

C.- is de onnfaclOf VOOf ma~le. sneeu-.. las! • an 
het a~ende dak~lak volgens al t m e); 

C. is de 'ormfactor ·.mor het opwaa...,. 

c. _ " •. ': ~.:..1 = =--,_. "_. ' 08 c...$ 4 ,C, 
2" p","-

~_ = 2.0 kNlm' 

" 0 .. 7 kNl =; 

is het hoogte .elschil, on 

a =2"' (5m::; .a~15m) 

Indlef'l ol ::: I" getat voor C:, 

~=C,+ I ICg+Cw-C,) 
a 

r 

.' 

Fig. 9.1: SchemlJ van de vorlllfaC/oren bij sneeuwophopillg 
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De dakhelling is voor de langs- en dwarsdoorsnede verschillend. De 
langsdoorsnede heeft een verlopende dakhelling over de gehele lengte. Over de 
dwarsdoorsnede verloopt de dakhelling ook, maar hierbij wordt de dakhelling als 
een constante dakhelling aangehouden. 

11 Fig. 9.2: Verloop van de uniforme sneeuwbelasling over de dwarsdoorsnede 11 

Er zijn drie situaties voor de sneeuwbelasting berekend. De eerste situatie betreft 
een uniforme sneeuwlast van 0,56 kN/m2 op het gehele dakvlak. De tweede 
situatie gaat uit van een doorsnede over de lange zijde van het dak, waarbij met 
behulp van bovenstaande formules en optredende hoekverdraaiingen ten opzicht 
van het grondvlak de belastingen zijn bepaald. 
De grootte van de belastingen verloopt van 1,61 kN/m2 aan de linkerzijde van de 
doorsnede tot 0,41 kN/m2 in het midden van de overkapping tot 0,81 kN/m2 aan 
de rechterzijde. Dit is dus een situatie waarbij de sneeuw onder invloed van wind 
en afglijden over het dak wordt verdeeld. Vanwege de symmetrie van de 
constructie kan de berekening van de zwaardere last aan de rechterzijde 
achterwege blijven. 

Fig. 9.3: Verloop van de sneeuwbe/asling bij opwaaien en afglijden van hel dak in kN/n/ 

De derde situatie gaat uit van een doorsnede over de korte zijde van de 
overkapping. Hierbij hoopt de sneeuw over de volledige doorsnede in het midden 
op. 

0,56 kN/m2 1,12 kN/m2 0,56 kN/m2 

t_--*---~--J-J __ ~-l-1_i~liD~LLJ ___ l-J~-J.---' 

I1 Fig, 9.4: Verloop van hel belaslinggeval Sneeuw over de dwarsdoorsnede 11 

Bij deze situatie verloopt de grootte van de belastingen van 0,56 kN/m2 aan de 
zijkanten tot 1,12 kN/m2 in het midden van het membraan waar de sneeuw zich 
ophoopt. 

Windbelasting 
De bepaling van de grootte van de windbelasting geschiedt als volgt: 

=C *C *C *""* Prep dim index e(j 'f'1 PH' 

waarin: 
PreI' is de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of 

onderdruk in kN/m2
; 

Cdim is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt; 

Cim/ex zijn de windvormfactoren; 
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Cl''! is een drukvereffeningsfactor; 

rA is de vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind in de 

windrichting op het bouwwerk in rekening brengt; 
PlI' is de extreme waarde van de stuwdruk. 

Ct a Cl 

~l 
-200 +0,7 -1,3 
-15" +0.5 -1,4 
_10° +0,4 -1,4 

_5° +0,3 -1,3 
~ >. 

0" +0,2 -1,3 
0: >06 

5° +0.3 -1,3 
ft 10" +0,4 -1,3 

,r*01 
15" +0,4 -1,3 
20" +0,6 -1,3 
25° +0,7 -1,3 
30° +0,9 -1,3 

I Voor tussengelegen waarden mag 
0: oe 0" lineair worden geïnterpoleerd. 

De factoren Cdim ' 

C
elf 

en rfJl worden 

op 1,0 aangeno
men. De overkap
ping van het 
stationsgebouw ligt 
in windgebied II en 
hee~ een hoogte 
van ongeveer 40 
meter. Omdat het 
gebouw vrij kan 
worden aangebla
zen wordt er 
gerekend met een 
extreme waarde 
van de stuwdruk 
van 1,35 kN/m 2

. =1[ Fig. 9.5: Tabel mei de windl'ormfacToren bij wind op een overkapping I~ 

Er doen zich bij de wind belasting twee situaties voor. De wind kan van de kant 
van de sporen komen of de wind waait van voor naar achter door het station. 
Door de symmetrie hoeft er maar één situatie voor de wind vanaf de sporen 
gerekend te worden. Met behulp van de vormfactoren die hierboven zijn gegeven, 
wordt de windbelasting bepaald. 

De grootte van de windbelasting bij wind vanaf de sporen is verdeeld zoals in 
onderstaande afbeelding. De windbelasting ligt dan tussen de 1,76 kN/m 2 

(zuiging) en 1,22 kN/m2 (druk): 

P =C . *C *C. *A.*p =\ 0*(09)*1 0*1 0*135=\ 22kN/m2 (druk) rep dim IIIdex ('ij '1'1 \1 " , , , , , 

P =C. *C *C *A. *J7 =10*(-14)*10*10*135=1 76kN /m2(zuiging) rep dlln IIIdex (,ll '1'1 w' , , , " . 

1,22 

-~ 
-1 49 1,22 , 
~ 

1,49 1,22 

Fig. 9.6: Verloop van de windbelasling in de richling van de sporen in kNlm2 

Bij de windbelasting die qua richting van de voorkant naar de achterkant van het 
station wordt beschouwd, wordt een onderverdeling gemaakt in drie gevallen: 
winddruk, windzuiging en een combinatie van deze twee. De groottes van de 
windbelasting (druk en zuiging) over de korte doorsnede zijn gelijk aan de 
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hierboven genoemde waardes. Het verloop van de windbelasting waarbij er een 
combinatie van druk en zuiging optreedt, is hieronder weergegeven. 

'77Tnrr, 1 /"LLl TTTm1\\' 

LILL1JJJj J j 1,~2kN/m2 
l 

1,76kN/m2 

==9l Fig. 9.7: Verloop van de windbelasting bij wind van de voorkant naar de achterkant van het station IF 

Windbelasting loopbrug 
Naast de druk- en zuiging op het loopvlak van de loopbrug, wordt de loopbrug 
ook belast met een horizontale windbelasting. Deze horizontale windbelasting 
bedraagt 1,5 kN/m 2 loodrecht op de brugas. Het getroffen oppervlakte bedraagt 
de lengte maal de dekhoogte van de loopbrug. Daarbij opgeteld moeten de 
uistekende delen van de hoofdliggers belast worden met tweederde van deze 
waarde. Er wordt gerekend met een dekdikte van 0,4 meter, wat resulteert in een 
lijnbelasting van 0,6 kN/m op de liggers van de brug. 

Temperatuurbelasting 
De constructie staat voor een gedeelte onbeschermd in zijn omgeving en wordt 
voor een ander gedeelte afgedekt door de overkapping. Hierdoor ontstaan er 
temperatuurverschillen in de constructieonderdelen, die spanningen in de 
constructie opleveren. In de afbeelding is te zien welke constructiedelen direct en 
indirect door de zon worden beschenen. Het membraan staat onder directe 
zonbestraling. De perronkappen en de constructie daaronder worden afgedekt en 
niet direct door de zon beschenen. Voor de vakwerken is het afhankelijk van de 
plaats waarop het membraan wordt bevestigd aan de boog en of deze boog 
verder afgedekt wordt. Uitgangspunt hierbij is dat de boog direct door de zon 
wordt beschenen. 

In de tabel op de volgende pagina staan de volgens de norm geldende waarden 
voor temperatuurvariaties van een constructie. Uitgangspunt hierbij is dat de 
gehele constructie een zeer lichte kleur heeft. Het computerprogramma berekent 
aan de hand van deze temperaturen de optredende spanningen. De 
montagetemperatuur van de constructie wordt op 15°C aangenolllen. Het verschil 
in temperatuur met de momentane en extreme waardes wordt in de tabel tussen 
haken aangegeven. Dit verschi l wordt in het computerprogramma op de 
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Fig. 9.8: Consrl1lcrie mer afgedekre perronkappen en open va/a'verken 'II~ =====::!J 

constructie gezet en meegenomen in de belastingcombinaties. Het 
computerprogramma berekent de optredende spanningen ten gevolge van de 
temperatu u rbel asti ng. 

Temperatuurvariaties 
op 

constructies 
Temperatuur mom oe 
Temperatuur extr oe 

Situatie 
Zomer - buiten 

niet-direct 

17 (2) 
30 (15) 

direct 

17 (2) 
50 (35) 

Winter - buiten 

4(-11) 
-25 (-40) 

il========I:I: Fig. 9.9: Temperaruurl'ariaries op consrrucries in de zomer en lI'inler ~1t=~=======!1 

Belastingcombinaties 
Er kan onderscheid gemaakt worden in belasting combinaties in de uiterste 
grenstoestand (UGT) en de bruikbaarheidgrensstoestand (BGT). De combinaties 
in de UGT zijn maatgevend voor de sterkte van de constructie. De eisen aan de 
stijfheid (doorbuiging) van de constructie worden getoetst aan de hand van de 
combinaties in de BGT. 

De combinaties zijn als volgt: 

UGT: 1,Ox Vrsp + (1,2x Eigen Gewicht) + 1,5xl,Ox Sneeuw + 1,5x Temp mom; 
UGT: 1,Ox Vrsp + (1,2x Eigen Gewicht) + 1,5xl,Ox Veranderlijke belasting; 
UGT: 1,Ox Vrsp + (1,2x Eigen Gewicht) + 1,5xl,Ox Wind + 1,5x Temp mom; 
UGT: 1,Ox Vrsp + (1,2x Eigen Gewicht) + 1,5xl,Ox Temp extreem. 

BGT: 1,0 x Vrsp + (l,Ox Eigen Gewicht) + 1,Oxl,Ox Veranderlijke belasting; 
BGT: 1,0 x Vrsp + (l,Ox Eigen Gewicht) + 1,Oxl,Ox Sneeuw + 1,Ox Temp mom; 
BGT: 1,0 x Vrsp + (l,Ox Eigen Gewicht) + 1,Oxl,Ox Wind + 1,Ox Temp mom; 
BGT: 1,0 x Vrsp + (l,Ox Eigen Gewicht) + 1,Oxl,Ox Temperatuur extr. 

Tevens is de nulsituatie berekend zoals die geldt na voorspanning, maar zonder 
dat de constructie door een andere belastinggeval wordt belast: 

NUL: 1,0 x Voorspanning (+ 1,Ox Eigen Gewicht). 

Het eigen gewicht staat hierbij tussen haakjes omdat deze bij de berekening van 
de membraanconstructies kan worden verwaarloosd. 
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Voor alle combinaties geldt dat elke situatie van de verschillende belastingen 
getoetst dient te worden. 

9.1.3 EISEN AAN STERKTE EN STI.JFHEID 

De bestaande regelgeving is gebaseerd op stijve constructies met een relatief 
kleine vervorming. Omdat hier een relatief fIIexibele constructie wordt berekend, 
worden de eisen op eigen inzicht opgesteld. De veiligheidsfactoren voor 
membranen zijn 5 en 4 voor respectievelijk de permanente en veranderlijke 
belastingen. Deze waardes gelden voor sterkte van het membraan en er mag licht 
vanaf worden geweken. 

Qua stijfheid is de eis die aan de berekende constructie wordt gesteld dat de 
optredende vervorming maximaal 500 mm mag zijn. De forse doorbuiging die 
wordt toegelaten heeft te maken met het feit dat de lichte constructies die 
worden toegepast flexibele constructies zijn en geen starre constructies zoals een 
betonvloer of een stalen ligger. 
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9.2 MEMBRAANCONSTRUCTIE 

9.2.1 RANDVOORWAARDEN 

TUle 

Voor de eerste ontwerpberekeningen is aangenomen dat het vakwerk zo stijf is, 
dat de bevestiging van het membraan aan het vakwerk kan worden gezien als 
een lijnscharnier. De horizontale en verticale krachten worden hier overgedragen 
op het vakwerk, waarbij de vervormingen van het vakwerk relatief klein zullen 
zijn. 

De lijnen van het vakwerkspant vormen dus de randvoorwaarden van het doek. 
Aan het einde van het doek wordt een kromming met een randkabel gecreëerd 
waarmee het membraan wordt afgespannen. 

9 . 2.2 HANDBEREKENING 

Een membraan heeft in de twee richtingen waarin het geweven wordt 
verschillende eigenschappen. Tegenwoordig lukt het de fabrikanten om deze 
verschillen met behulp van speciale weeftechnieken te verkleinen. 

Het doek in de overkapping heeft een anticlastische vorm. Dit wil zeggen dat de 
krommingen in de twee richtingen tegengesteld zijn. Deze twee richtingen werken 
samen bij het opnemen van een belasting op het doek. Een kracht in de x
richting heeft ook een kracht in de y-richting tot gevolgd. Er is hier dus sprake 
van een twee veren systeem. Dit systeem werkt als volgt: als het doek wordt 
voorgespannen, worden de krachten opgenomen door afname van de krachten in 
de ene richting en toename van de krachten in de andere ricthing. Hierdoor 
kunnen neerwaartse krachten (sneeuwen winddruk) en opwaartse krachten 
(windzuiging) worden opgenomen. 

/ 

KJ KJ KJ 

F·l , vrsp 

F2 , v r sp 

F2 
1<"2 

Fig. 9.11: De werking van een/wee veren systeem na belas/en 
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Omdat de materiaaleigenschappen in de twee verschillende richtingen 
tegenwoordig niet meer zo groot hoeven te zijn, wordt er in de handberekening, 
voor gekozen de eigenschappen van het membraan in beide richtingen gelijk aan 
te nemen, waardoor geldt: kdk2 = 1. Uit de grafiek volgt nu: 

() -s *R --0 5* P * R 
x:vrsp - \'I'Sp .r -, x 

() = -() * (R 1 R ) y :vnp x: \'rsp y x 

s = (-k * P) I(k + k ) = -0 5 * P vnp 2 I 2 , 

waarin: 
S"I' I1' is de verticaal ontbonden voorspankracht in kNjm2 

P is de rekenwaarde van de belasting in kNjm2 

k" k2 zijn de veerstijfheden in beide richtingen van het doek 

R, is de straal van het membraan in x-richting (evenwijdig aan het vakwerk) 

Ry is de straal van het membraan in v-richting (loodrecht op het vakwerk) 

De straal van het vakwerk is ongeveer 45 meter. De straal in de v-richting wordt 
aangenomen op 40 meter. 

In voorgaand hoofdstuk zijn de maatgevende belastingen genoemd. De 
representatieve waarde van de maatgevende neerwaartse (sneeuw)belasting is 
1,61 kNjm2 en de representatieve waarde van de maatgevende opwaartse 
(wind)belasting is 1,76 kNjm2. Met een veiligheidsfactor van 1,5 levert dit de 
volgende minimale voorspan krachten op in het doek: 

Sneeuw: 

(}r:vnp = -0,5 *1,5 * (-1,61)*42 = 50, 7kN 1 m' 

(}Y:l'I ,p = - 50,7 *(-45/42) = 54,3kN Im ' 

Wind: 

(}y: vl',p =-0,5 *1,5*1,76*(-45) = 59,4kN Im' 

(}x;vrsp =-59,4 *(42/-45) =55,4kN Im' 

Hieruit blijkt dat de opwaartse windbelasting maatgevend is voor de voorspanning 
die in het doek moet worden aangebracht. De voorspanningen worden nu met 
10% verhoogd om ontspannen van het doek te voorkomen. 

De optredende doekspanning onder sneeuwbelasting worden nu: 

Sneeuw: 

(})" = 1,1 * (}X;I'I'I1' +.t.(), = 1,1 * (}';VI'.,p + (-kl I(k, + k2 ) * P * R, ) = 94, 8kN 1 m' 

(}y =1 ,1 * (}P'FSP +.t.(}y = 1,1 * (}Y; I'J''I' + (-k2 I(k, +k2 )* p * RJ = 29,1kN 1 m' 

Wind: 

(}y = 1,1 * (}Y:l'r,,, +.t. (),. = 1,1 * (}Y: l'I"" + (- k2 I(k , + k2 ) * p * Rr) = 104, 9kN 1 m' 

(), = 1, 1 * (jc ,'"" +.t.(), = 1,1 * (})":vr,p + (- k , I(k, + k2 )* p * R ,) = 24, OkN 1 mI 
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De spanning in y-richting wordt het grootst. De sterkste richting van het doek kan 
dan ook het beste in deze richting liggen. 

Ter vergelijking wordt ook het membraan bekeken dat tussen de spanten een 
overspanning van 16 meter maakt. 

Vanwege de grote overspanning van het doek tussen de vakwerken van ongeveer 
22 meter wordt er een zware kwaliteit doek gekozen als uitgangspunt voor de 
handberekening. Het doek dat gekozen wordt is van PVC-gecoat polyester weefsel 
van de firma Ferrari, type 1502. Dit doek heeft eens sterkte van 10000 en 8000 
Nj5cm voor respectievelijk de ketting- en inslagrichting. Dit komt neer op een 
sterkte van 200 kNjm 1 voor de kettingrichting en 160 kNjm 1 voor de 
inslagrichting . 

Zonder veiligheidsfactoren zou het dus mogelijk moeten zijn om de spanningen in 
het doek op te nemen. De materiaalfactoren die toegepast worden bij 
membranen zijn echter hoog, waardoor de theoretisch opneembare spanning met 
een factor vier moet worden verkleind. De optredende spanningen zullen dan de 
opneembare spanningen ruim overschrijden, waardoor het doek niet zal voldoen. 
Met behulp van een computermodel zullen nu de spanningen en vervormingen 
berekend en vergeleken worden met de handberekening. 

9.2.3 BEREKENING MEMBRAANCONSTRUCTIE 

Voor de 
vormbepaling van 
het membraan is 
allereerst een 
kabelnet getekend. 
Dit kabelnet met een 
maaswijdte in het 
bovenaanzicht van 
1,0 x 1,0 meter 
modelleert het 
membraan. Door de 
eigenschappen van 
het membraan te 
verdisconteren in de 
afmetingen van de 
staalkabels, worden 
de membraaneigenschappen aan het doek toegekend. Vervolgens zijn de randen 
van dit net op hoogte gebracht en is de randkabel aangebracht, waardoor de 
randvoorwaarden van het kabelnet vastliggen. 

Dit kabelnet wordt vervolgens geïmporteerd in GSA, waar de scharnieren worden 
aangebracht langs de randen van het net. Vervolgens wordt er een 
krachtdichtheid opgegeven van 1 kNjm 1 voor het kabelnet en een krachtdichtheid 
van 3 kNjm 1 voor de randkabel. Met behulp van de krachtdichtheidmethode 
wordt nu de vorm van het kabelnet bepaald. De vorm van het kabelnet wordt nu 
als in figuur 62. 

Dit is de vorm van de constructie in onbelaste vorm. Om nu vervolgens dit model 
te belasten, dienen de knoopkrachten van de belastingen bepaald te worden. Dit 
kan door middel van het toepassen van 2D-elementen die de diverse punten 
verbinden. Door deze elementen te belasten en de punten scharnierend vast te 
zetten, worden de reactiekrachten in elke knoop van dit model berekend. Deze 
reactiekrachten zijn gelijk aan de actiekrachten die in het kabelnet meegenomen 
moeten worden als belasting. 
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Fig. 9.13: Vorm van hel kabelnel na vO/711bepaling aan de hand I'On de krachldichtheidsmethode 

Fig. 9.14: Een deel van de gevonden vorm in 2D-elementell. ondersteund en belast 

Nadat de verschillende belastingen op de constructie zijn gezet, kan het model 
berekend worden. Hierbij is de voorspankracht in de kabels van 1 kNfm 1 in een 
factor 60 meegenomen zodat een totale voorspankracht van ongeveer 60 kNfm 1 

gekregen wordt. 

g7.36 kN 

84.g8 kN 

72.5g kN 

60 .21 kN 

47.82 kN 

35.44 kN 

23.05 kN 

Fig. 9. 15: Maximale spanningen in het membraan 

De wind loodrecht op de stationsoverkapping blijkt voor dit model maatgevend te 
zijn. De maximale optredende spanningen zijn spanningen die nu optreden zijn 
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109,7 kNjm 1

• Deze spanningen treden op aan de rand bij het omslagpunt van de 
krommingen in verschillende richtingen en komen in orde van grootte goed 
overeen met de spanningen die berekend zijn in de handberekening. De minimale 
spanningen zijn 22,0 kNjm1

. Ook deze waarde komt goed overeen met de 
handberekening zoals uitgevoerd in de vorige paragraaf. 

De pieken in de randen worden ook deels veroorzaakt doordat voor het gehele 
net eenzelfde krachtdichtheid is aangenomen in de berekening . Doordat er aan de 
randen verschillende lengtes van de gemodelleerde kabels voorkomen, neemt het 
net hier geen ideale vorm aan en zijn de voorspankrachten in deze elementen 
niet precies gelijk. 

Resolved Translation. lUI: 
1560. mm 

1337. mm 

1114. mm 

891.4 mm 

668,5 mm 

445 ,7 mm 

222.8 mm 

O.Omm 

Fig. 9.16: Maxima le ver vol7lrillgell van he/membraall 

De vervormingen van de constructie onder de verschillende belastingen zijn fors. 
De maatgevende vervorming is die onder windzuiging. De verplaatsing in het 
midden van de overspanning is 1560 mmo Deze waarde overschrijdt ruim de 
eigen vastgestelde eis van 500 mmo 

Uit de eerste berekeningen blijkt dat het membraan niet sterk en stijf genoeg is 
om de belastingen op de overkapping op te nemen. Het membraan zal dus 
versterkt moeten worden. Dit kan op verschillende manieren, die hieronder 
besproken worden. 

Het vergroten van de krommingen van het membraan 
De spanningen in het membraan zijn terug te brengen door de krommingen te 
vergroten. Hierdoor wordt de kromtestraal kleiner en daarbij ook de spanningen. 
In het ontwerp ligt echter de plaats van de vakwerkbogen vast door de plaats van 
de reizigerstunnel, waardoor alleen het verhogen van de stationshal een optie is 
om de straal te verkleinen. Het architectonische ontwerp laat deze ruimte echter 
niet toe. 

Een valleycable in het membraan 
In het midden van het membraan kan een valleycable worden toegepast. Deze 
'dalkabel' zal meer worden voorgespannen en een deel van de krachten voor zijn 
rekening nemen, waardoor het geheel sterker en stijver wordt. Dit kan door 
middel van een kabel die door het gehele membraan wordt gespannen of door de 
kabel tot aan het buigpunt in krommingen te laten lopen en dan af te spannen. 
Beide opties zullen worden onderzocht. 
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Een kabelnet in het membraan 

TUle 

Het membraan kan worden versterkt door een kabelnet dat de grootste krachten 
opneemt. Dit kabelnet ligt dan in het membraan. Doordat de kabels de grootste 
krachten opnemen, worden de membraanspanningen kleiner. Door de stijfheid 
van het kabelnet neemt de stijfheid van de gehele constructie toe en nemen de 
vervormingen af. 

11 Fig, 9,18: Het kabelnet dat ;n het membraan ligt en de meeste krachten opneemlIl 

Het membraan gespannen tussen kabelspanten 
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Fig. 9.19: Versterking membraan met kabelspanlen 

TUle 

In plaats van het membraan zelf te versterken kan er ook voor worden gekozen 
om een secundaire constructie toe te voegen, waardoor het membraan een 
tertiaire constructie wordt. Er kan voor worden gekozen om kabelspanten toe te 
passen die werken als gordingen tussen de vakwerkbogen. Deze kabelspanten 
zijn licht en kunnen om een bepaalde hart-op-hart afstand worden geplaatst. De 
kabelspanten zullen echter wel zoveel mogelijk de vorm van het membraan 
volgen. 
In de volgende paragrafen zullen de verschillende opties om het membraan te 
versterken worden onderzocht op sterkte en stijfheid. Aan de hand van de 
resultaten zal één van de oplossingen gekozen worden. 

9.2.4 VALLEYCALBE IN HET MEMBRAAN 

In het membraan kan een valleycable worden toegepast in het dal van de 
kromming. De staalkabel heeft aanzienlijk hogere sterkte- en 
stijfheideigenschappen dan het membraan waardoor de membraankrachten en 
vervormingen aanzienlijk kleiner zullen moeten worden. 

Bij de optie om deze kabel tot aan het buigpunt te laten lopen wordt de kabel 
naar het beginpunt van de vakwerkboog afgespannen. 

Om een schatting te maken voor de benodigde voorspanning van de valleycable, 
wordt de maximale sneeuwbelastingJ van het halve dakoppervlak berekend. De 
kabel ontspant immers bij neerwaartse belasting en daarbij is de sneeuwbelasting 
maatgevend: 

1 1 
F,na, ="2* l,S *1 *b* P = "2*1,5*40*22 *1,61 = 1062kN 
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waarin: 
I is de lengte van de constructie; 
b is de breedte van de constructie; 
P is de maatgevende sneeuwbelasting. 

TUle 

Er vanuit gaande dat deze belasting door de kabel wordt opgenomen, zal de kabel 
een minimale voorspanning van naar schatting 1170 kN moeten hebben om niet 
te ontspannen. De voorspanning wordt 60 keer op de constructie gezet, waardoor 
er een voorspankracht van ongeveer 19,5 kN in belastinggeval L1 moet 
overblijven. In eerste instantie zal voor de voorspanning van het kabelnet 
dezelfde waarde worden aangehouden. 

De resultaten van de berekening laten zien dat de kabel een deel van de belasting 
overneemt van het doek. De maximale krachten in de kabel worden 1387 kN en 
in het doek zijn de maximale spanningen 151,7 kN/m 1

. Dit zijn echter 
piekspanningen op de plaats waar de valleycable wordt afgespannen. Buiten deze 
piekspanningen zijn de maximale spanningen ongeveer 80 kN/m 1 met iets hogere 
piekspanningen aan de randen. Daarbij komt dat in de bruikbaarheids
grenstoestand de maximale doorbuiging nog altijd 1030 mm is. Dit heeft als 
reden dat het vlakke deel van het membraan niet voldoende gesteund wordt door 
de valleycable, waardoor dit deel van het membraan alsnog gaat vervormen. 

133.2 kN 

114.7 kN 

96.24kN 

77.76 kN 

59.28 kN 

40.80 kN 

22.31 kN 

Fig. 9.21 .' Maximale krachten in de valleycable en het membraan 

Fig . 9.22: Maximale krachten in het membraan 

Omdat de valleycable de doorbuiging in het midden wel drastisch vermindert en 
eventuele piekspanningen ook op te vangen zijn door verstevigingen in het doek, 
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wordt gekeken naar de toepassing van een kabel die door het gehele net wordt 
gespannen. In de afbeelding is al te zien dat het doek door deze kabel vlak wordt 
getrokken. Dit heeft als oorzaak dat de stijve kabel zo recht mogelijk door het 
membraan gespannen wordt. Hier komt al bij de formfinding het nadeel van het 
buigpunt naar voren. 

Fig . 9.24: Toepassing van een valleycable door hel gehele membraan 

Uit de berekening van het model met een valleycable door het gehele doek blijkt 
dat de krachten in het membraan en de kabel iets afnemen. De maximaal 
optredende kracht in de kabel is nu 1620 kN o De maximale spanningen in het 
doek zijn nog altijd 105,4 kNJm1

• Dit zijn de piekspanningen in de randen. In het 
veld liggen de maximale spanningen rond de 90 kNJm 1

. De doorbuiging van de 
constructie neemt echter toe. Dit heeft als oorzaak dat de kabel in het doek recht 
wordt getrokken en hierdoor de vervormingen groter worden. 

De krachten die in de valleycable optreden blijven erg groot door de geringe 
kromming van de kabel. Indien de membraanconstructie hierbij voldoende ontlast 
wordt, zou de oplossing acceptabel kunnen zijn. De spanningen en vervormingen 
van het doek zijn echter niet significant kleiner dan bij de toepassing van een 
membraan allen om als geschikte constructie voor de stationsoverkapping in 

1392. kN 

1164. kN 

936.2 kN 

708,4 kN 

480.5 kN 

252.7 kN 

24.91 kN 

te komen. 
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Fig. 9.26: Maximale vervomzingen van hel membraan met mlleycable 

9.2.5 KABELNET IN HET MEMBRAAN 

TUle 

Een stap verder dan een enkele kabel door het doek te laten lopen, is het 
versterken van het membraan door middel van een kabelnet. Door het membraan 
met een kabelnet te versterken, zal de belasting voornamelijk door de kabels 
afgedragen worden aan de vakwerken. Er is voor gekozen om de kabel hart-op
hart 3 meter van elkaar te leggen in de richting van de kortste overspanning. In 
de andere richting liggen de kabels op 5 meter hart-op-hart, waardoor in het 
midden een afstand van 3 meter tussen de kabels overblijft. 

Na berekening blijkt dat de maximale krachten in de uiterste grenstoestand 
ongeveer 940 kN worden. De benodigde diameter van de kabels is 35,8 mmo De 
maximale krachten in het doek zijn 24,0 kNjm 1

. De maximaal berekende 
doorbuiging is op de volgende pagina te vinden en komt uit op 603 mmo 

De resultaten laten zien dat de versterking van het membraan door een kabelnet 
goede resultaten geeft. De krachten in het membraan en de bijbehorende 
doorbuiging zijn aanzienlijk minder. Wel is voor deze oplossing een behoorlijke 
hoeveelheid kabels met een niet geringe diameter nodig. De kabels liggen in dit 
model 3 meter hart-op-hart en hebben een benodigde diameter van ongeveer 37 
mmo 

816.2 kN 

6Q2.6 kN 

56Q.O kN 

446,4kN 

321.Q kN 

1Q8.3 kN 

74.67 kN 

Fig. 9.27: Maximale krachten in de kabels 
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Axial Force. Fx: 200.0 kN/pie.cm 
23.99 kN 

20.64kN 

17.29 kN 

13.94 kN 

10.59 kN 

7.244kN 

3,895 kN 

0,5460 kN 

Fig. 9.28: Maximale krachten in het mel/lbraan 

Translation, Uz: 2000. mm/pic.em 

603.1 mm 

476,2 mm 

Fig. 9.29: Maximale vervormingen van het membraan versterkt met kabels 

9.2.6 MEMBRAAN GESPANNEN TUSSEN KABELSPANTEN 

TUle 

In bovenstaande oplossingen blijft het probleem bestaan dat er een omslagpunt 
in de krommingrichting voorkomt. Hierdoor komt het membraan in een relatief 
vlakke vorm te staan. Tel daarbij de geringen krommingen op en er is een 
verklaring voor de grote spanningen en vervormingen. 

Door nu een secundaire constructie te gebruiken die geen nadelige gevolgen 
ondervindt van het omslagpunt, wordt het grootste nadeel van deze constructie 
ondervangen. De toepassing van een soort gordingen lijkt de problemen van de 
te grote spanningen en doorbuiging te kunnen ondervangen. Deze gordingen 
kunnen toegepast worden in het vlak van het doek, waardoor het doek de afstand 
tussen deze gordingen overspant. De vorm van deze gordingen is afhankelijk van 
de afmetingen van het stalen vakwerk. Gekozen wordt voor een kabelspant 
vanwege het karakter van de constructie. De neerwaartse belasting wordt dan 
opgenomen door de draagkabel en de opwaartse belasting door de spankabel. 

Achtereenvolgens zullen hieronder verschillende soorten spanten in het 
computermodel aan de orde komen, te weten: 

• Kabelspanten met een totale hoogte van 1,6 meter; 
• Kabelspanten met een totale hoogte van 2,0 meter, waarbij de kabels niet 

aan elkaar zijn verbonden; 
• Kabelspanten met een totale hoogte van 3,2 meter, waarbij de kabels 

elkaar kruizen; 
• Kabelspanten met een totale hoogte van 2,0 meter, waarbij de kabels in 

het midden met elkaar worden verbonden, 
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Handberekening kabelspant 
Om een inschatting te maken van de benodigde afmetingen van de spanten wordt 
een handberekening gemaakt van de verschillende kabels. Hiervoor moeten een 
aantal stappen doorlopen worden. De vorm in belaste toestand, 
materiaaleigenschappen en minimale toelaatbare kracht in de kabels moeten 
worden bepaald. Vervolgens kunnen de krachten in de kabels berekend worden. 

23,4 

.. 9.30: Vorm van het kabelspant in onbelaste toestand 

De handberekening wordt opgesplitst in een berekening van de draagkabel en 
van de spankabel. De vorm in belaste toestand wordt bepaald door de vorm van 
het membraan en de hoogte van de vakwerkspanten. In voorgespannen toestand 
is de doorbuiging van het membraan één meter, zodat de spankabel bij een 
vakwerkhoogte van 1,6 meter slechts een peil van 0,5 meter heeft. 

De belastingen op de kabels wordt bij een hart-op-hart afstand van 5,0 meter en 
een belastingfactorvan 1,5: 

Windbelasting : 

J- q =149*5 0*15=112kN/m' en Îq=176*5 0*15=13 2kN/m' , , " , , , , 

Sneeuwbelasting : 

J- q = 1,61 *5,0*1,5 = 12, IkN / m' 

Bij de neerwaartse belasting op de draagkabel is de sneeuwbelasting 
maatgevend. De spankabel wordt berekend op de opwaartse belasting. De E
modulus die wordt aangehouden is 160.000 N/mm2. Deze waarde is afkomstig uit 
documentatie van een Pfeifer. 

Draagkabel : 

H= q12 = 12,1*22,4
2 

= 759kN 
8F 8*1,0 

V = ~ ql = ~ '" 12 1 * 22 4 = 136kN 2 2 ' , 

Sm"x =.J H
2 

+ V
2 = .J759

2 
+ 136

2 
= 77lkN 

771 * 103 
2 

Ab' = = 825mm 
(11 935 

f't'(,11 = 32, 4mm 

Spankabel: 

13 2 * 23 42 

H =' , 1806kN 
8*0,5 

V = ~ * 13 2 * 23 4 = 1 54kN 2 ' , 

Smax =.J18062 +1542 
=1813kN 

A = 1813*10
3 

= 1 939mm 2 

heli 935 

CPbelI = 49,7mm 

Computermodel membraan met kabelspanten 
Hoewel de afmetingen van de kabels zoals deze in de handberekening naar voren 
komen fors zijn, is er, om het principe te toetsen, wel een model gemaakt om de 
vervormingen van de totale constructie te bekijken. De spanten worden hierbij 
alleen toegepast ter plaatse van de vakwerkbogen en liggen loodrecht op de vorm 
van het doek zoals deze was na de oorspronkelijke vormbepaling. 
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1130. kN 

942.0 kN 

753.6 kN 

565.2 kN 

376.8 kN 

188.4 kN 

O.OkN 

58.83 kN 

49.91 kN 

40.99 kN 

32.06 kN 

23.14kN 

14.22 kN 

5.293 kN 

Fig. 9.31: Model van hel membraan ondersteund door kabelspallfen 

Fig. 9.32: Maximale spanningelI in de kabelspallfen 

Fig. 9.33: Maximale spanningen inlilleen 

TUle 

De spanningen in het membraan tussen de kabelspanten zijn ongeveer een factor 
twee lager dan de spanningen in het doek dat niet versterkt wordt. Hierdoor kan 
een lichter soort doek toegepast worden. Ook de vervormingen van het doek ter 
plaatse van de kabelspanten neemt enorm af. Tussen de spanten treedt een 
maximale vervorming op van ongeveer 600 mmo In het vlakke gedeelte van het 
doek naast de spanten zijn de doorbuig ilngen en spanningen echter nog steeds te 
groot om door het membraan opgenomen te worden. 
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Translation. Uz: 2500. mm/pic.cm 
1465. mm 

1121. mm 

Fig. 9.34: Maximale vervormingen van de constructie 

TUle 

In de handberekening werd al duidelijk dat de spankabel een hoger peil zal 
moeten krijgen om het materiaalgebruik te verminderen. Als nu het vakwerk 
wordt verhoogd tot 2,0 meter, waarbij de spankabel een peil heeft van 0,9 meter, 
dan wordt het benodigde oppervlakte: 

Fig. 9.35: Vorm van het kabelspanl in onbelaste toestand 

H = 13,2*24.5
2 

= IlO0kN 
8*0,9 

1 
V = - * 13 2 * 24 5 = 1 62kN 2 ' , 

Smax = .JII 002 + 1622 
= 1I12kN 

1112 * 10' , 
A, = = 1189ml11~ 

Je" 935 

fjJ"CII =38,9111111 

Ook bij deze afmetingen van het kabelspant zijn er forse kabels benodigd om de 
krachten op te kunnen nemen. Het verder verhogen van het vakwerkspant is 
echter onwenselijk om het vakwerkspant voldoende efficiënt te houden. Er kan 
wel gekeken worden naar een andere vorm van het kabelspant, waarbij de kabels 
niet de vorm van het doek in voorgespannen vorm volgen. De aansluiting aan de 
vakwerken zal dan met behulp van profielen onder de bogen worden gerealiseerd. 
Het doek zal ook puntsgewijs worden verbonden met de kabelspanten. Verder 
kunnen de kabels in het midden aan elkaar worden bevestigd, wat een gunstig 
effect heeft op de vervormingen onder asymmetrische belastingen. Om de 
vervormingen van het doek nog iets verder te reduceren, worden de spanten 
hart-op-hart 4,0 meter toegepast. 
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Fig. 9.36: Vorm van hel exlra hoge kabelspant lussen de vakwerken 

De belastingen op de spanten worden bij een hart-op-hart afstand van 4,0 meter: 

Wind belasting : 

J,q=l 49*40*15=9 OkN/m' en l q =l 76*40*15=10 6kN/n/ , , , , " , , 

Sneeuwbelasting : 

Il q=1 61*40*15=9 7kN/m' .JI , , , , 

Draagkabel : 

H = ql2 = 9,7 *22,4
2 

= 243kN 
8F 8*2,5 

V =~ql =~*9 7*22 4 = 109kN 
2 2' , 

Sm", = -J H 2 + V 2 = -J243
2 + 1092 = 266kN 

266*103 
2 

AI = = 285mm 
Jeu 935 

(Am = 19, lmm 

Spankabel: 

H = 10,6*24,5
2 

= 497kN 
8*1,6 

V =~*1O 6*24 5 = 130kN 2 ' , 

Sm"x = -J 497
2 + 130

2 
= 514kN 

514* 103 
2 

A, = = 550mm 
)ClI 935 

(Ael/ == 26,5mm 

Het verschil belangrijkste verschil tussen de twee kabelspanten is de werking. In 
de extra hoge kabelspanten komen drukkrachten terwijl er bij de andere 
kabelspanten alleen trekkrachten voorkomen. 

Om de piekspanningen in de randen van het membraan te voorkomen is het 
model opnieuw uitgetekend. Alle lengtes van het membraan aan de randen zijn 
opgemeten en de krachtdichtheid is hierop aangepast. Hierdoor hoeft bij de 
formfinding van het model alleen de hoogte van de punten van het membraan 
bepaald te worden en blijven piekspanningen ten gevolge van een onnauwkeurig 
model achterwege. 

Fig. 9.37: Vonn van de gehele constructie waarin de kabels als steunen zichtbaar zijn 
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De berekening van dit model convergeert niet doordat het kabelspant kampt met 
instabiliteitproblemen. Deze worden veroorzaakt door de vervormingen van het 
doek. Onder belasting vervormt het membraan, waardoor de kabe spanten gaan 
kantelen. Door verdere belasting en hierdoor toenemend kantelen komen de 
spanten uiteindelijk vlak te liggen, waardoor de werking ervan wordt 
verwaarloosd. Door steunen tussen de kabelspanten aan te brengen wordt dit 
grotendeels voorkomen, maar de berekening is hierbij minder nauwkeurig dan bij 
de toepassing van elementen die alleen op trek worden belast . 

De benodigde stabiliteitskabels hebben een minimale diameter van 18,9 mmo 
Door de hoeveelheid benodigde toevoegingen om de spanten stabiel te houden, is 
dit ontwerp van de spanten niet efficiënt genoeg. Er moet teveel materiaal 
worden toegevoegd. Wel kan worden gecontroleerd of de doorbuiging van het 
membraan met een hart-op-hart afstand van 4,0 meter tussen de spanten 
voldoet. 

2g.40 kN 

26.47 kN 

23.54kN 
20 ,61 kN 

17.6g kN 

14.76 kN 

11 .83 kN 

Fig. 9.38: Maximaal krachten in de kabelspanlen 

Fig. 9.39: Maximaal krachten in het membraan 

Uit de figuur 89 blijkt dat de doorbuiging binnen de gestelde eisen blijft. Alleen 
aan het einde van de overgang tussen de vakwerken en de perronkappen is de 
doorbuiging meer dan de genoemde 500 mm eis. Door hier een extra kabelspant 
te plaatsen, zal dit worden opgelost. De hart-op-hart afstand van 4,0 meter 
tussen de kabelspanten is de goede afstand om het membraan te ondersteunen. 
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Fig. 9.40: Maximale vervOlmingen van de construClie 

In het model zijn ook de kabelspanten die de ruimte tussen de overgangen van 
de stalen vakwerken naar de perronkappen overspannen te zien. Deze 
kabelspanten hebben een andere vorm doordat er maar één punt is waarop deze 
bevestigd kunnen worden aan de stalen profielen. In de constructie komt dus 
naar voren dat het hier een overgang tussen de twee ruimtes betreft. Hierdoor 
wordt het concept van de overgang naar de perronkappen versterkt, maar blijft 
het duidelijk één constructieprincipe. 

De handberekening van deze kabelspanten verloopt analoog aan die van de 
andere kabelspanten. Het kabelspant met de grootste overspanning bij een 
gelijkblijvend peil wordt hierbij als uitgangspunt genomen: 

r=n;IIJJIIIMD 11111In=1 
23,0 

Fig. 9.41: VOlm van het kabe/spant in onbelaste toestand 

Draagkabel: 

H = ql2 = 9,7 *23,0
2 = 641kN 

8F 8*1,0 

V = ~ ql = ~ * 9 7 * 23 ° = I 12kN 2 2' , 

Sm"x =.JH
2

+V
2 

=.J641
2

+112
2 

=651kN 

A 651*103 696 2 = = nun 
hen 935 

fÁ,ell = 29,8mm 

Spankabel: 

H = 10,6*23,0
2 

=701kN 
8*1,0 

V = ~ * 10 6 * 23 ° = 122kN 2 ' , 

Smax = .J701
2 + 122

2 = 7l2kN 

LI = 712*10
3 

= 761mm2 

"',,<'11 935 

f/Jbell = 31, 1mm 

De resultaten geven een iets gunstiger beeld. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
belastingen op dit deel van de constructie iets kleiner zijn dan de hierboven 
aangegeven waarden. De verschillen worden deels ook veroorzaakt doordat een 
gedeelte van het membraan de belastingen direct afdraagt aan het vakwerk. 
Nadeel van de toepassing van dit type kabelspanten is dat ook deze kabelspanten 
gesteund moeten worden om niet te verdraaien onder de vervormingen van het 

18-8-2010 71 



Aj.i'tlldeerproject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege TUle 
membraan. Bij deze spanten volstaat echter één enkele kabel die de draagkabel 
van de kabelspanten loodrecht op de lengterichting steunt. 

Het kantelen van de kabelspanten wordt veroorzaakt door de vervormingen van 
het membraan. Het membraan is bij deze modei llen aan de bovenzijde van de 
kabelspanten bevestigd. Het kantelen wordt vervolgens veroorzaakt door de 
neerwaartse belasting. De kabelspanten draaien en de werking van de 
kabelspanten gaat hierdoor verloren. Een oplossing zou kunnen zijn om het 
membraan aan de onderzijde te bevestigen, maar dan zouden de kabelspanten 
gaan kantelen bij de opwaartse belasting. De vorm van de kabelspanten moet 
dus worden aangepast. Door de kabels alleen in het hoogste en laagste punt 
elkaar te laten snijden, wordt dit probleem opgelost. Verder wordt ook terug 
gegrepen op het model waarbij de kabelspanten niet hoger zijn dan de 
vakwerken. 

Definitief model membraan met kabelspanten 
Het definitieve model wordt gevormd door kabelspanten waarbij de kabels een 
peil hebben van 1,0 meter. De totale hoogte van de spanten is dan 2,0 meter. 
Aan de onderzijde van deze spanten en aan de onderzijde va n de stalen 
vakwerken wordt vervolgens het membraan bevestigd. 

~=:.~'_ I 22,5 ~70 
:r~~~~----~M~~~.~.~n--~~~:JI: ~~ 

spo.nk.b.. _ ---L 

1------------ 24,5 

l.!:::::=======tt" Fig. 9.42: Vorm van het kabelspant in onbelaste toestand 11 

Draagkabel : 

H = q{2 = 9,7*22,4
2 

=608kN 
8F 8*1,0 

V =~q{ =~*9 7*22 4 = 109kN 
2 2' , 

S ma, =,J H 2 + V 2 = .Jr-60- 8--::-2 -+-10-9--:-2 = 618kN 

A 618 * 10
3 

661 2 = = mm "en 935 

ifJ"l'lI = 29,0111m 

Spankabeli: 

H = 10,6* 24,5
2 

= 795kN 
8*1,0 

1 
V = - * 10,6 * 24,5 = 130kN 

2 

Smax = ,J7952 + 1302 = 806kN 

A 806*103 862 2 
= = 111nl 

/)('// 935 

ifJ"m = 3 3, lm111 

Fig. 9.43: Het definitieve mode/met de verschillende spanten 
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Ook deze resultaten van de hand berekening zijn ietwat ongunstig doordat het 
membraan ook een deel van de belasting rechtstreeks afdraagt aan de stalen 
vakwerken. In het definitieve model van GSA worden de maximale krachten in de 
spankabel 633,7 kNo 

Fig. 9.44: Maa/gevende krachTen in heT de kahelspanTen van heT definiTieve /Ilodel 

Na berekening van dit model blijkt dat de maximale krachten die optreden in de 
spanten ongeveer 660 kN zijn. De benodigde doorsnede van de kabels is daarbij 
36,3 mm, met een netto oppervlak van 789 mm2

. 

In de tabel hieronder zijn de maatgevende krachten in draag- en spankabel van 
de spanten ter plaatse van de reizigerstunnel gegeven. 

Draagkabel Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie WL 1 + TEMP mom W WL2 + TEMP mom Z 

Maxima 284,8 582,3 kN 
284,7 553,9 kN 

Minima 280,0 9,4 kN 
284,7 12,3 kN 

1.6=====4111 Fig. 9.45: MaaTgevende krachTen in de draagkabel van de spanTen :11=:=====:dJ 

Spankabel Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie WL 1 + TEMP mom Z WL2 + TEMP mom W 

Maxima 283,6 663,7 
282,9 543,3 

Minima 280,0 134,4 
282,9 136,2 

...... ----.. 11:: Fig. 9.46: MaaTgevende krachTen in de .\jJankabel van de spanTen :11-:----111 

Om de krachten in de draagkabel op te kunnen nemen is een minimaal 
kabeloppervlak van 623 mm2 benodigd. Dit resulteert in een kabel met een 
doorsnede van 36,3 mm, met een netto oppervlak van 789 mm2

• De spankabel 
heeft een minmaal benodigd kabeloppervlak van 710 mm 2 om de krachten af te 
kunnen dragen naar de vakwerken. Hier kan dus dezelfde kabel gebruikt worden 
als bij de draagkabel. Wel is in de resultaten te zien dat de spanning op de 
spankabel hoog blijft in alle belastinggevallen. 

De verticale kabels tussen de draag- en span kabel staan in de nulsituatie onder 
trek. Hoewel deze hangers bij belasten ontspannen, wordt hier genoegen mee 
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genomen, omdat dit ontspannen zich alleen in extreme situaties voordoet. In 
onderstaande tabel zijn de maximaal optredende krachten te zien. Het benodigde 
oppervlak van deze kabels is 17,6 mm2

• Er wordt gekozen voor een doorsnede 
van 18,9 mm vanwege praktische redenen. 

Verbinding Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie WL 1 + TEMP mom W WL2 + TEMP mom Z 

Maxima 6,219 16,47 
6,048 14,88 

Minima 2,501 0 
6048 0 

I!:::====" ::1 Fig. 9.47: Maatgevende krach/en in de hangers van de spanten :11==:=====11 

Voor de spanten in de overgang van de grote bogen naar de reizigerstunnel 
gelden vergelijkbare waarden. Deze zijn hieronder in twee tabellen weergegeven 
voor de draag- en spankabel. 

Draagkabel Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie WL 1 + TEMP mom Z WL2 + TEMP mom W 

Maxima 253,7 591,0 
249,6 591,0 

Minima 244,3 97,8 
249,6 104,6 

I!:::=====I:I: Fig. 9.48: Maatgevende krachten in de draag kabel val! de spalllen :II=: ====!I 

Spankabel Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie WL 1 + TEMP mom W WL2 + TEMP mom Z 

Maxima 254,2 439,1 
247,4 430,6 

Minima 245,0 48,8 
2474 71 3 

]I Fig. 9.49: Maatgevende krachten in de spankabel van de spanten :11==:====:11 

Voor de afmetingen van de draag- en spankabel van de spanten ter plaatse van 
de overgang tussen de perronkappen en de reizigerstunnel worden dezelfde 
diameters gekozen als voor de spanten boven de reizigerstunnel. De kabels 
hebben dus een doorsnede van 36,3 mm, met een netto oppervlak van 789 mm2

. 

Verbinding Maatgevend belastinggeval in de uiterste grenstoestand 
Nul situatie Sn2 + TEMP mom W WL3 + TEMP mom Z 

Maxima -2 ,737 -0,04 
-3 ,485 -1,7 

Minima -15,46 -23,0 
-3,485 -4,6 

16::======1:1: Fig. 9. 50: Maatgevende krachten in de drukkers van de spal11en :11:====="1 
De maximale kracht in de drukkers is 23,0 kNo Dit is eveneens één van de 
langere drukstaven in de constructie, waardoor deze kracht maatgevend is. De 
staaf heeft een lengte van 1,99 meter. De maximale knikkracht van de doorsnede 
zal maatgevend zijn voor deze profielen. Met behulp van onderstaande formules 
worden de minimale afmetingen van de drukkers bepaald. 
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waarin: 
Fk is de optredende maximale drukkracht (23,OkN) 

TUle 

E is de elasticiteitsmodulus van het materiaal (E, = 2lO.000N / mm2
) 

I is het benodigd axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (AKOM) 

Ik is de kniklengte van het beschouwde element (1, 99m) 

Fl 230*103 *(199 *103
)2 I =~= , . , = 43.946mm4 

bell Jr2 E Jr2 * 210.000 
s 

Vanwege de vorm wordt gekozen voor ronde profielen, zodat deze qua vorm 
aansluiten bij de gekozen kabels. Als voor een buisprofiel wordt gekozen, is een 
buisprofiel van 42,4x2,6 mm 0=64,6*103 mm4

, A=325 mm 2
) of een massief 

profiel met een doorsnede van tenminste: 

1 4 4 2 
Ibm = 64 Jrdbell = 43.9461111n ~ d'wll = 30,8mm (A = 745mm ) 

Vanwege de efficiëntie van het profiel wordt gekozen voor een buisprofiel. Het 
materiaalgebruik bij deze profielen is aanzienlijk lager dan het materiaalgebruik 
van massieve staven. Nadeel van dit profiel is dat de diameter groter is dan de 
diameter van de staven, waardoor de drukkers wel duidelijk aanwezig zullen zijn 
in de constructie. 

De krachten in het doek zijn aanzienlijk kleiner dan in de voorgaande modellen . 
De maximaal optredende trekkracht is 26,4 kN/m 1

. Met een veiligheidscoëfficiënt 
van 4 komt het erop neer dat het doek een sterkte moet hebben van ongeveer 
100 kN/m 1 

:::: 5 kN/5cm. Het Précontraint 1202 Fluotop T2 doek van de firma 
Ferrari voldoet hieraan. Deze heeft een sterkte van 5,6 kN/5cm (112 kN/m 1

) in 
beide richtingen. 

Fig. 9.5/: Maximaal ofJ'redende krachten in hel membraan 

De vervormingen van de constructie blijven eveneens binnen de gestelde eisen, 
zoals genoemd in paragraaf 9.l.3. De maximale doorbuiging van de totale 
constructie is 457 mm en valt binnen de gestelde eis van 500 mmo De 
doorbuiging van de spanten is maximaal 178 mmo 
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Fig. 9.52: Maximaal optredende vervormingen in de constructie 

TUle 

Vanwege het ontspannen van de hangers en om te controleren of de spanten nog 
efficiënter uitgevoerd kunnen worden, is bekeken of het toepassen van diagonale 
hangers een groot voordeel oplevert ten opzicht van de rustiger ogende rechte 
hangers. I n het model blijkt echter dat de maatgevende vervormingen hierdoor 
niet afnemen. Alleen bij asymmetrische belastingen heeft deze vorm van de 
spanten een gunstige invloed op de doorbuiging. Deze asymmetrische belasting is 
echter niet maatgevend voor de maximale doorbuiging. Er wordt gekozen voor 
verticale hangers omdat deze een rustiger beeld geven dan de diagonale hangers. 

/~~" ./ '-/~~ 
---- 11 Fig. 9.53: Spant met hal/gers die diagonaal/ltssen de draag- en spankabellopen 11 ------------

Fig. 9.54: SpallI met hangers die ver/icaa//ltSsen de draag- en spankabellopen 

De spanten in dit model overspannen zoals berekend overspannen 24,5 meter. 
Hierbij liggen er tussen de perrons een drietal sporen. Het komt echter ook voor 
dat er tussen perrons twee sporen liggen en de overspanning hierdoor 18,8 meter 
is. Ter vergelijking met de krachten in de hierboven berekende spanten, zijn deze 
spanten ook met de hand berekend. De verwachting is dat door de geringe lengte 
de benodigde kabeldoorsneden aanzienlijk lager liggen, aangezien de lengte van 
de overspanning een kwadratisch verloop heeft in de berekening van de 
horizontale krachten. Deze horizontale krachten bepalen voor het grootste deel 
de afmetingen van de kabelspanten bij de gekozen vorm. 

Fig. 9.55: Vorlll van he/ kabelspaJllme/ 18,8m overspanning in onbelaste toestand 
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Draagkabel : 

H = ql2 = 9,7*16,82 = 342kN 
8F 8*1,0 

I 1 
V =-ql = -*9,7 *16,8 = 82kN 

2 2 

Smax =~H2+V2 =~3422+822 = 352kN 

352 *1 03 

~ell = 935 

9bell = 21, 9mm 

Spankabel: 

H = 10,6 *18,82 = 468kN 
8*],0 

V = ~* 10,6*18,8 = 100kN 
2 

Smax = ~4682 +1002 = 479kN 

~ 479*103 512 2 = = mm 
ell 935 

9"ell = 25, 5mm 

Uit de berekening volgt inderdaad dat er aanmerkelijk lichtere kabels nodig zijn 
als deze constructie op zichzelf wordt beschouwd. In het gehele systeem van de 
constructie dienen de kabel krachten echter af te worden gespannen naar de voor
en achterzijde van het station, waardoor deze berekening geen goede indicatie 
vormt voor de uiteindelijke trekkrachten in de kabels. Uitgangspunt in de verdere 
uitwerking van het project is dan ook dat in elk spant dezelfde kabeldoorsnede 
wordt gebruikt. 

9.2.7 AFSPANNEN MEMBRAANCONSTRUCTIE 

De membraanconstructie dient aan beide zijden van het station te worden 
afgespannen. Het principe van afspannen is aan beide zijden van het station 
gelijk. Aan beide zijden van het station ligt het laatste vakwerkspant buiten de 
perrons en het station. Hieraan zijn dus geen perronkappen bevestigd. De 
krachten uit het membraan en de kabelspanten moeten hier echter wel naar 
afgespannen worden. Dit kan op verschillende manieren, waarvan er hieronder 
drie schetsmatig en in onbelaste evenwichtstoestand zullen worden uitgewerkt. 
Berekening in belaste toestand valt buiten bestek van dit project. 

Kabel tussen perronkap en vakwerk 
Ter plaatse van de overgang van de 
stalen vakwerken naar de 
perronkappen dienen de grote 
krachten uit de kabelspanten op een 
efficiënte wijze moeten worden 
afgespannen naar de fundering. Dit 
kan op verschillende manieren . De 
eerste optie is om een grote kabel te 
trekken van de perronkap naar het 
laatste vakwerk. Tussen deze kabel 
en de perronkappen worden dan ter 
hoogte van de kabelspanten kabels 
getrokken, zodat de grote krachten 
worden afgespannen naar het laatste 
vakwerk. Nadeel hiervan is het geen 
mooi, beeld oplevert in het aanzicht 0 

I. 

~. 

van het station. Daarbij worden de 
krachten in de randkabels extreem 
groot en zijn er dus aanzienlijke 
afmetingen nodig voor de kabels. Fig. 9.56: Srangenl'ee/lwek mIJl/ir de lijlJ 0-0 ' 
Met behulp van een stangenveelhoek 
kan dit worden aangetoond. Dit is een grafische methode ter bepaling 
vorm en krachten in een kabel of stang (zie bijlage 2). 
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Bij de hand berekening is 
uitgegaan van de reactiekrachten 
van de kabelspanten uit de 
grotere modellen. Uitgangspunt 
hierbij is dat deze krachten in de 
randkabel moeten worden 
opgenomen. Uit de 

TUle 

0 ' 

o 

/ 

stangenveelhoek blijkt dat de 
vorm van de kabel in de 
onbelaste toestand wordt zoals 
hiernaast in de afbeelding 
weergegeven. Door het trekken 
van een cirkel door deze lijn, 
wordt de vorm van de kabel 
benaderd en is de straal van de 
kabel bekend. Met behulp van 
de volgende formule kan nu de 
kabelkracht in deze randkabel 
worden benaderd: Fig. 9.58: Globale vorl1/ van de randkabel 

s=m*R 

waarin:j 
s is de kabel kracht in kN 
m is de gemiddelde reactiekracht uit de kabelspanten 
R is de straal van de kabel 

Deze waarde dient nog te worden gedeeld door de hart-op-hart afstand van de 
spanten. Deze hart-op-hart afstandl is 4 meter. 

s::;: m * R = 498*30 = 14940kN * mI 

14940/4= 3735kN 

Rechtstreeks afspannen naar fundering 
Een tweede optie spant de kabels rechtstreeks af naar de fundering. Op deze 
wijze hoeven deze krachten niet door de verdere constructie te lopen. Nadeel van 
deze optie is dat door de grotere voorspanning in de kabels er driehoekige vlakke 
vormen ontstaan. Hierdoor worden de krachten niet efficiënt afgespannen. 
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Fig. 9.59: De kabels in een model/open door he/membraan rech/reeks naar defwulering 

Door het aanbrengen van kabels in de andere richting kan dit deels worden 
opgelost. Er wordt als het ware een kabelnet in dit deel van het membraan 
gelegd. Hierbij ontstaat er een mooier beeld doordat het membraan langs het 
volledige vakwerk loopt. Als wordt geprobeerd dit model te berekenen blijkt 
echter dat de laatste perron kap wordt omgetrokken door de kabels die 
rechtstreeks naar de fundering worden afgespannen. Door de richting van de 
kabels ontstaan er relatief grote verticale en horizontale krachten ter plaatse van 
de uitkraging van de perronkap. Hoewel dit ontwerp dus uitgaat van vier punten 
waar een dubbel gekromd vlak in kan ontstaan, blijkt dit in de praktijk niet te 
werken door de grotere voorspanning en richting die de kabels in dit model 
hebben. 

Fig. 9.60: Kabels in de andere richting om een dubbe/gekromd vlak te creëren 
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Fîg. 9.61: Toepassing van een lalbelnet met één richting evenwijdig aan de kabelspanlen 

Kabelnet met kabels evenwijdig aan kabelspanten 
De derde optie betreft een kabelnet dat de krachten overbrengt naar het vakwerk 
en ervoor zorgt dat de krachten verder door de constructie lopen. Hierdoor wordt 
een vorm met een duidelijke dubbele kromming gevonden en kunnen de krachten 
naar de pylonen en kabels worden afgespannen middels de laatste randkabel. Het 
aanzicht van het station ziet er bij deze oplossing ook meer als één geheel uit en 
past met de dubbele krommingen goed in de materiaalkeuze van een 
membraanconstructie. 
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Fig. 9.62: Toepassing van een kabelnet met kabels in de hoofdrichting van de kromming 
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In de afbeeldingen is goed te zien dat er een dubbelgekromde vorm ontstaat. 
Door de kabels op deze manier af te spannen, ontstaat een beeld dat in 
overeenstemming is met het materiaalgebruik en het blijft een logische 
beëindiging van de constructie. De afmetingen van de kabels zijn door de 
krommingen en het logische ontwerp acceptabel. 

Kabelnet met kabels in hoofdrichting krommingen 
De mogelijkheid bestaat ook om het kabelnet in de hoofdrichtingen van de 
krommingen te leggen. Dit is de vierde optie. Het voordeel hierbij is dat de 
krommingen van de kabels groter zijn, waardoor het kabelnet als geheel stijver 
is. Er worden dan ook diagonalen toegevoegd in de overgang naar de 
perronkappen, waardoor de krachten ontbonden en afgevoerd kunnen worden 
naar de fundering. 

Uitgangspunt bij het uitwerken van het definitieve ontwerp is dat door de grotere 
krommingen in deze kabels kan worden volstaan met de kabeldoorsneden die ook 
voor de kabelspanten worden gebruikt. Deze hebben een doorsnede van 36,3 
mmo Wellicht voldoen lichtere kabels ook, maar de exacte berekening valt buiten 
het bestek van dit afstudeerproject. 

Afspannen membraanconstructie naar pylonen en kabels 
Vanaf het laatste vakwerk dient de constructie nog beëindigt te worden door het 
model af te spannen naar de grond. Dit wordt gedaan door de 
membraanconstructie af te spannen met randkabels naar een kolom met tuien. 
Het punt waarop deze tuien en kolom samenkomen wordt als een scharnier 
beschouwd . De hoogte van dit scharnier ligt echter niet vast en zal gekozen 
worden na aanleiding van een aantal modellen waarbij met de hoogte van deze 
punten is gevarieerd. 

De modellen zoals op de volgende pagina gegeven, vaneren in hoogte van de 
afspanpunten. Er ontstaan duidelijk verschillende vormen, waarbij de hoogste en 
de laagste als extreem uitgangspunt zijn genomen. Uiteindelijk wordt het model 
gekozen waarvan de hoogte van de afspanpunten aan de achterzijde van het 
station gelijk is aan de hoogte van de perronkappen. Dit levert een eenduidig 
beeld op en schept op die manier rust en duidelijkheid in de situatie aan het 
Proveniersplein. Aan de voorzijde is gekozen voor een gelijke verhouding met de 
achterzijde. Hierdoor blijft het station open en uitnodigend voor de reiziger. 
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Fig. 9.63: Modellen met de afspanning van he/ membraan /laar verschillende hoog/es 

/8-8-20/0 82 



Afstlldeelproject Rotterdam Centraal 
K.J. ter Steege TUle 
De krachten uit de kabelspanten moeten hier nog in worden meegenomen. In het 
midden lopen de kabelspanten door in het model. Deze spannen af naar de 
middelste kabel . Aan de belde zijkanten waar het membraan wordt afgespannen 
lopen kabels om de krachten vanuit het kabelnet via de randkabel naar de 
afspanpunten te brengen . 

Fig. 9.64: Definiliefmodel van hel ajçpanne/l van de membraanconslruclie 

Van het definitieve model zijn de kabelkrachten in onbelaste toestand bepaald. 
Hierbij is het model met de kabels evenwijdig aan de kabelspanten gebruikt. Aan 
de hand van deze krachten kunnen de krachten in de uiterste grenstoestand 
worden geschat met behulp van de eerder verkregen resultaten. Hierna kunnen 
de benodigde afmetingen van de randkabels worden geschat. 

Er is een schatting gemaakt van de benodigde afmetingen van deze kabels. Dit is 
gedaan met behulp van een stangenveelhoek waarbij de maximale krachten in de 
kabels van de kabelspanten zijn gebruikt. Met een 40 meter grote straal van deze 
kabel aan de achterzijde van het station, zou de maximale kracht in deze kabel 
ongeveer 4500 kN worden. Dit zou betekenen dat er een kabel met een diameter 
van 80 mm benodigd is om deze spanten af te spannen. Voor de voorzijde van 
het station is deze diameter bij uitwerking van het model geschat op 115 mmo 
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9.3 VAKWERKEN EN PERRONKAPPEN 

9.3.1 SCHEMATISERING 

De vakwerken en perronkappen kunnen op verschillende manier worden 
geschematiseerd. Door de totale lengte van de staalconstructie kunnen de 
spanningen ten gevolge van verschillende belastingen (bv temperatuurbelasting) 
extreem hoog oplopen. Daarom is bij voorbaat een splitsing in de constructie 
gemaakt en worden de vakwerken en perronkappen gesplitst. 

Globaal kan de constructie op drie manieren worden geschematiseerd. Deze drie 
opties worden hieronder weergegeven. 

@F==-=-=--=~--=-=-=-=-=-=-=-=-~ 
Fig. 9.65: Drie opties voor het construClieschema en aansl/litillg van de I'errollkappen 

De derde optie valt af omdat hierin geen dilatatie is opgenomen waar de 
verschillende onderdelen vrij langs elkaar kunnen bewegen. De eerste twee opties 
zijn betere verdelingen omdat de punten niet per sé gekoppeld hoeven te worden. 
Omdat het membraan aan het vakwerk en de overgang tussen vakwerk en 
perron kappen wordt bevestigd, wordt gekozen voor de twee variant. Op deze 
manier worden de verschillende systemen gescheiden gehouden . Deze twee 
constructies dienen los van elkaar te kunnen functioneren in hoogte en 
lengterichting, maar mogen elkaar wel steunen in de diepte. 

9.3.2 VAKWERKEN 

Het vakwerk kan nu verder worden geschematiseerd. Het is daarbij de vraag hoe 
de overgang naar de perronkap moet aansluiten op het vakwerk. Vooral aan de 
onderkant is dit een belangrijke aansluiting. Het wordt al snel een druk punt. Dit 
is de reden dat gekozen is voor de variant waarbij de diagonalen niet in de 
onderste knoop komen . Na berekening blijkt dat de staaf tussen deze diagonalen 
niet nodig is, waardoor gekozen wordt voor de tweede variant uit figuur 9.64. 

Het vakwerk wordt in het model verder gesplitst in het deel dat tevens belast 
wordt door de overgangsconstructie en het deel dat alleen belast wordt door de 
membraanconstructie. Het vakwerk wordt onderin momentvast verbonden, dat 
wil zeggen dat het gehele vakwerk een moment in het steunpunt op kan nemen, 
hoewel de staven zelf in principe alleen trek en drukkrachten opnemen . 
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Fig. 9.66: Drie opties voor de aansluiting van de perronkappen op het stalen vakwerk 

Voor de berekening van het stalen vakwerk is het model van de 
membraanconstructie als uitgangspunt genomen. In eerste instantie was een 
model gemaakt waarbij de randen van het membraan scharnierend vast waren 
gezet. Nu kunnen deze scharnieren worden vervangen door de staalconstructie. 

Fig. 9.67: Compleet IrUJdel voor de berekening van het vakwerk en de overgang TIaar de perronkappen 
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Beide vakwerken worden nu echter maar met de helft van de belasting uit het 
membraan belast. Daarom is het gehele model gekopieerd en is het begin van de 
perronkappen ingetekend . Hierbij wordt een model verkregen waarbij het 
middelste vakwerk wordt belast door twee keer een veld met grote overspanning, 
zoals te zien is in figuur 9.65. 

In de werkelijke situatie 
wordt het vakwerk niet 
symmetisch belast door de 
verschOlende overspanningen 
van de vakwerken. Omdat er 
bij de windbelasting een 
belastinggeval is meege
nomen met op de ene helft 
van de constructie wind
zuiging en op de andere helft 
van de constructie winddruk, 
is dit toch een veilige 
aanname. Dit komt door de 
excentriciteit bij deze wind
belasting in onderstaand 
model 9roter is dan in de 
werkel ijke situatie. 

Het model wordt in dwarsrichting gesteund op de plaats waar de kabelspanten 
aangrijpen (zie P1l5 tjm P1l8 in figuur 9.67) en waar de perronkappen 
aansluiten op deze constructie (Pl06 tjm Pl09). Verder zijn alleen de staven van 
de vakwerken scharnierend ondersteund. De staven die de dakbedekking moeten 
dragen (P1l2) worden gezien als enkelveldsliggers die scharnierend zijn 
verbonden met het doorgaande profiel (PllO) waaraan het membraan is 
bevestigd . Deze staven worden dus ook belast door de verschillende belastingen 
die op de overkapping aangrijpen. 

Fig, 9,69: Classijicalie van de verschillende doorsneden in hel definilieve model 

Het vakwerk is opgebouwd uit balkelementen die momentvast verbonden zijn . Dit 
komt overeen met de werkelijke situatie waarbij een dergelijk vakwerk in elkaar 
wordt gelast. In het systeem zuillen echter de normaalkrachten het grootste deel 
van de spanningen veroorzaken door de driehoekige vorm die overal in de 
doorsnede terugkomt. De constructie is symmetrisch, daarom zijn aan beide 
zijden dezelfde doorsnedes toegepast. Er is gekozen voor de staalkwaliteit 5355 
omdat de onderlinge elementen ontworpen worden op sterkte en niet op stijfheid. 
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Uitgangspunt hierbij is dat de constructie voldoende stijf zodat de vervormingen 
binnen de gestelde eisen blijven. 

De belasting op dit model komt rechtstreeks uit de membraanconstructie. Naast 
de belastingen die behandeld zijn in paragraaf 9.1.2 wordt deze constrcutie ook 
belast door het eigen gewicht. Dit wordt door het computerprogramma berekend 
aan de hand van de gekozen profielen . Ter plaatse van de overgang naar de 
perron kappen wordt echter een dak gecreeerd dat ook belast wordt. De 
belastingen grijpen aan op de staven die worden beschouwd als liggers op twee 
steunpunten. Hierover komt de dakbedekking te liggen die de belasting afdraagt 
naar deze liggers. De lijnlasten zijn bij een hart-op-hart afstand van 4,0 meter: 

Belasting Grootte in kN/m2 Lijnlast element in kN/m2 

Sneeuw1 -0,70 -2,80 
Sneeuw2 -2,01 -8,05 
Sneeuw2 -0,70 -2,80 
Sneeuw2 -1,01 -4,05 
Sneeuw3 -0,70 -2,80 

Wind van Links -1,19 -4,75 
Wind van Links 1,86 7,45 
Wind van Links 2,20 8,80 

Wind Loodrecht1 -1,53 -6,10 
Wind Loodrecht2 2,20 8,80 
Wind Loodrecht3 2,20 8,80 
Wind Loodrecht3 -1,53 -6,10 

~=""""""==flll Fig. 9.70: BelaSlingen op de Jigge/:ç van de perronkappen in hel model 11 

De berekening is diverse keren doorlopen, waarbij is gezocht naar de gunstigste 
doorsnedes in het model. Hierbij zijn voor de verschililende modellen en 
elementen wel zoveel mogelijk dezelfde doorsnedes aangehouden. 

Uit de berekening blijkt dat de spanningen en krachten in figuur 9.69 zich in het 
model zich voordoen. De elementen die op druk worden belast, moeten na 
berekening in het model worden getoetst op de stabiliteit. Deze berekening is te 
vinden in bijlage 3. De uitkomst van deze berekening is in onderstaande tabel 
vewerkt. De maatgevende unity checks zijn cursief weergegeven. 

Classificatie Profiel [mm] 2 omax(N/mm] U.c. [-] Omin [N/mm2
] U.C. [-] 

P106 0323 x 16 301,4 0,85 196,7 0,76 
P107 0355 x 20 228,8 0,64 -322,9 0,91 
P108 0193 x 10 217,2 0,61 -317,0 0,89 
P109 0193 x 10 121,0 0,34 -100,0 0,34 

P110 0323 x 16 95,0 0,27 -131,8 0,40 
P111 0406 x 20 180,3 0,51 -239,5 0,86 
P112 0323 x 16 156,0 0,44 -111,0 0,62 
P113 0273 x 1 ° 158,3 0,45 -189,2 0,61 

P115 0323 x 16 180,2 0,51 -316,2 0,89 
P116 0355 x 16 204,2 0,58 -305,4 0,86 
P117 0168 x 8 112,3 0,32 -133,4 0,38 
P118 0168 x 8 163,1 0,46 -19,5 0,49 

~I 
Fig. 9.71 : Classificatie vall de verschillende doorsneden in hel definitieve model :: 11 
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Fig. 9.72: Maximale doorbuiging van hel model onder invloed van wind 

TUle 

Tijdens het berekenen van het model is ook gekeken naar de vervorming van de 
constructie. Deze moet eveneens binnen de perken blijven . Voor sommige 
profielen is hierdoor voor een zwaarder profiel gekozen dan volgens de sterkte 
strikt noodzakelijk. Hierdoor is voor sommige profielen de vervorming 
maatgevend. De vakwerkboog blijkt erg stijf te zijn en vervormt niet veel. De 
overgang naar de perronkappen vervormt aanmerkelijk meer. De maximale 
vervorming van de constructie is 150 mmo De eis, waarbij 1/250ste van de 
overspanning is toegestaan, wordt hierbij gehaald. Deze eis ligt bij de 20 meter 
lange uitkraging op 160 mmo De optredende vervorming van 150 mm valt hier 
dus binnen. 
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9.3.3 PERRONKAPPEN EN LOOPBRUG 

TUle 

De perronkappen worden geschematiseerd als driescharnierspanten waarbij de 
boogwerking en de liggers daarop voor de stabiliteit in lengterichting zorgen. De 
stabiliteit in de dwarsrichting wordt door de V-vormige kolommen en het 
vakwerkspant van de loopbrug verzorgd. Tussen de bogen en de liggers worden 
diagonalen geplaatst, waarbij de aansluiting hetzelfde zijn als bij de aansluiting 
op het vakwerkspant. 

Fig. 9.73: Zijaanzicht van de perronknppen en de loopbl'llg JIF======::::::!J 

De loopbrug wordt geïntegreerd in het ontwerp. Waar eerst nog gedacht werd 
aan een loopbrug boven het station, bleek het ook mogelijk de loopbrug te 
integreren in de overkapping. Door te spelen met de hoogte van het vakwerk sluit 
de vorm goed aan bij het ontwerp van de perron kappen en de 
membraanconstructie. Tevens wordt door de open constructie het vakwerk geen 
visuele belemmering, maar j uist een versterking van het ontwerp. 

Fig. 9.74: Omwikkeling van de imegratie in het ontwerp tussen perronknppen en loopburg 

De verandering in hoogte in de perronkappen wordt ook meegenomen over de 
lengte van de perronkappen. Dit heeft voordelen voor de afwatering van het dak 
en zorgt voor een verdere integratie van de verschillende elementen tot één 
ontwerp . 

Fig. 9.75: Il1Iegratie van perron kappen en loopbrug in één oll/werp 
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De belastingen op de perronkappen en de loopbrug zijn gelijk aan of lichter dan 
de belastingen op de liggers van het model met de stalen vakwerken. Tevens 
wordt de loopbrug belast door een veranderlijke belasting en een horizontale 
windbelasting zoals bepaald in hoofdstuk 9.1. 

De classificaties van de doorsneden is zoa lrs hieronder in de afbeelding 
aangegeven. De constructie in de loopbrug is opgebouw uit drie types profielen, 
namelijk het bovenste staalprofiel (P121), het onderste staalprofiel (P122) en de 
diagonalen (P123). Ter plaatse van de beëindiging van de vorm zij n extra 
doorsneden aangebracht zodat deze eenvoudig gewijzigd kunnen worden als het 
op die plaats nodig blijkt te zijn. 

Fig. 9.76: Classificaties van de doorsneden in het model 

Na belasten en berekenen van het model, blijkt dat de vervormingen voor dit 
model maatgevend zijn. Daarom zijn alleen de spanningen gecontroleerd die door 
het G5A gegeven worden. Er wordt gesteld dat als deze binnen de maximale 
spanningen blijven de constructie qua sterkte zal voldoen. 

Als de spanningen bekeken worden, kan zelfs gesteld worden dat staalkwaliteit 
5235 voldoende zal zijn om deze constructie te dragen. Wel zullen hiervoor 
sommige profielen aangepast moeten worden. Vanwege deze reden wordt hier 
gewoon uitgegaan van 5355. In de praktijk zal deze keuze worden gebaseerd op 
de kosten die deze keuzes met zich meebrengen. 

~Iassificatie Profiel [mm] Oma x [N/mm2
] U.C. [-] Omin [N/mm2

] U.C. [-] 
P112 0273 x 10 214,6 0,60 -42,8 0,12 
P113 0273 x 16 181,7 0,51 -155,3 0,44 
P114 0355 x 16 142,6 0,40 -204,1 0,57 
P115 0273 x 10 200,2 0,56 -161,2 0,45 

P116 0355 x 16 109,1 0,31 -226,9 0,64 
P117 0273 x 16 171,4 0,48 -174,7 0,49 I 

P118 0323 x 16 231,6 0,65 -225,5 0,64 
P119 0168 x 8 49,1 0,14 -82,3 0,23 

P120 0168 x 8 11,7 0,03 -260,0 0,73 
P121 0273 x 10 183,2 0,52 -252,1 0,71 
P122 0273 x 10 227,7 0,64 -275,8 0,78 
P123 0168 x 8 100,2 0,28 -99,0 0,28 
P124 0168 x 8 108,5 0,31 -120,5 0,34 

11 
Fig. 9.77: Classificatie van de verschillende doorsneden in het definitieve lIIodel 11 
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De doorbuigingen van dit model mogen ter plaatse van de ronde achterzijde niet 
groter worden dan 180 mmo In onderstaande afbeelding is te zien dat de 
maximale doorbuiging van dit gedeelte 175 mm is. 

. :-<f<· :" i ,;~{etI~ ...... 
175.0 mm ·.l"""v.--" 
150,0 mm 
125,0 mm 
100,0 mm 
75,00 mm 
5C,00 mm 
25,00 mmfi===============~~=!!! 
00 mm 

Fig. 9.78: Doorbuiging van het model van de perronkappen na belasten 

Met deze berekening liggen de constructiedelen en daarmee het ontwerp vast. De 
resultaten van de berekeningen zijn reeds meegenomen in de afbeeldingen van 
het definitieve model zoa'ls weergegeven in hoofdstuk 8.9. 
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1 0 I DETAILLERlNG 

1 0.1 SPECIFIEKE DETAILS 

In het ontwerp komen enkele specifieke detail1s voor die kenmerkend zijn voor dit 
project. Het betreft hier de details ter plaatse van de splitsing van de vakwerken 
naar de perronoverkappingen, de aansluiting van het stalen vakwerk en de 
perronkap op de fundering en de aansluiting van het membraan en de 
kabelspanten op de stalen vakwerken. Hieronder zullen deze details worden 
besproken. Voor gedetailleerdere afbeeldingen wordt verwezen naar de 
tekeningen behorend bij dit afstudeerverslag. 

1 0.1 .1 MEMBRAAN EN KABELSPANTEN OP STALEN VAKWERKEN 

De aansluiting van het membraan 
op de kabelspanten wordt tot stand 
gebracht door klemringen om de 
onderkabels van de kabelspanten. 
Hieraan hangt een dubbel 
kederprofiel die op de manier 
puntsgewijs wordt opgehangen . 

Uitgangspunt bij de detaillering is 
het membraan met de afmetingen 
tussen de vakwerken in zijn geheel 
wordt bevestigd. Dit doek is op 
maat gemaakt. Door nu het doek 
los op te hangen aan de (lange) 
draadeinden, wordt het doek op de 
juiste plaats gehangen . Bij het 
aandraa'ien van de 'bouten, wordt 
het membraan opgespannen en 
wordt de juiste vorm verkregen. 

De kabelspanten zijn op hun beurt 
aan de stalen vakwerken bevestigd. 
Hierbij wordt gebrUik gemaakt van 
een kabelkop, een adapter en een 
spanschroef waardoor de kabels zijn 
aan te spannen. B~ de onderlinge 
aansluiting tussen de kabels wordt 

Fig. 10.2: Detail van de aansturing van de kabelspal1len en her membraan op her sralen vakwerk 
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gebruik gemaakt van subtiele profielen waarop de kabel koppen kunnen worden 
aangesloten. Door nu de onder- en bovenkabel van het kabelspant aan te 
spannen, krijgt het kabelspant zijn definitieve vorm en stijfheid. 

[(~-I+---l(S-f--::: · _____ F-W-3s=E~ -~- ___ H--31-----·~ 
~*~/~.~ : 

11 
Fig. 10.3: Verschillende onderdelen 01/1 de kabels te bevestigen en op te spannen 

11 

Nu het membraan aan de kabelspanten hangt, wordt het doek naar de vakwerken 
opgespannen . Aan deze zijde wordt eveneens een kederprofiel gebruikt. Echter 
wordt hier een half kederprofiel gebruikt, zodat ook van de andere zijde een 
kederprof,iel hierop aan kan sluiten. Door de hart-op-hart afstand van de 
draadeinden te halveren, is het mogelijk om beide aansluitingen te maken. Onder 
de kederprofielen hangt een klein gootje om eventueel lekkend regenwater af te 
voeren. 

Fig. /0.4: Twee halve kederprofielen op elkaar aangeslolen met hel doek om de keders 

Deze aansluiting loopt door tot de plek waar het vakwerkspant zich splitst in de 
perronkappen. Hier worden staalkabels gebruikt om een opening in het 
membraan te creëren. Door deze opening zal het regenwater, dat op het dakvlak 
valt, naar beneden stromen. Vanaf dit punt is dus onder het vakwerk een grotere 
goot opgenomen, waardoor het hemelwater naar de fundering wordt afgevoerd. 
In de bijlage is een overzicht van het gekozen systeem voor de hemelwaterafvoer 
toegevoegd. 

Fig. 10.5: Aansluiting van de perro/lkap op hel kederprofiel op hel stalen vakwerk en de perronkap 
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Door het uitlopende profiel van de perronkap door te laten lopen tot het onderste 
profiel van het vakwerk, ontstaat een kruis in het vakwerkspant. Op deze manier 
wordt een stijve aansluiting gecreëerd en ontstaat een evenwichtig beeld van de 
knoop. Een probleem ontstaat bij de aansluiting van het membraan op deze 
profielen. Bij de perronkap wordt het doek aan de bovenzijde op het profiel 
bevestigd, terwijl deze bij het vakwerk aan de onderzijde wordt bevestigd. In 
deze knoop zit derhalve een overgangsgebied waarbij de bevestiging rondloopt 
langs het staalprofiel. 

Fig. 10.6: Aansluiting van de stalen kabels en het membraan op de perronkappen met de staalplaten 

In de perronkappen wordt het 
hemelwater afgevoerd naar de zijkanten, 
waarin een goot is opgenomen. Deze 
goot brengt het hemelwater naar 
afvoerpunten. Hier worden de 
afvoerleidingen aan de binnenzijde van 
de perronkappen aan de staalprofielen 
bevestigd. Met een bocht worden deze 
leidingen aangesloten op de afvoerpunten 
in de fundering. 

De afspanning van de constructie komt 
samen in een punt. Dit punt wordt 
gekenmerkt door de vele oren die aan de 
kolom zijn bevestigd. Aan deze oren 
worden de diverse kabels bevestigd . Een 
beeld van dit detail is hieronder 
weergegeven, waarbij wordt opgemerkt 
dat de bevestiging van de 
membraanconstructie niet in dit detail is 
meegenomen. 
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10.1.2 VAKWERK EN PERRONKAP OP FUNDERING 

TUle 

De fundering bestaat uit een groot betonnen blok waarop de vakwerken en 
perronkap aansluiten. Bij elke aanslu iting wordt een vlak gecreëerd dat loodrecht 
op de richting van het staalprofiel staat. Op die manier ontstaat een heldere 
krachtswerking in het detail. Uit het grote funderingsblok steken bij de montage 
reeds de ankers. Op deze ankers zijn bouten geplaatst waarmee het aan te 
sluiten staalprofiel kan worden gesteld. De buisprofielen worden hierop 
aangesloten middels een voetplaat die aan de buisprofielen is gelast. Door nu op 
de ankers een bout aan te draaien wordt het buisprofiel verankerd. De ruimte di1e 
overblijft tussen het beton en de voetplaat wordt ondersabelt met een mortel. 

Fig. JO.7: Aansluiting van het vakwerk en de perronkap op het funderingsblok 

10.2 STANDAARD DETAILS 

In het ontwerp zitten nog een aantal standaarddetails die minder specifiek zijn 
voor het project, maar daarom niet minder belangrijk voor een goede uitvoering 
van het bedachte concept. 

10.2.1 AFSPANNEN CONSTRUCTIE 

De krachten in de kabelspanten worden 
via de randkabels, een kolom en twee 
tuien naar de fundering gebracht. Hierin 
zijn drie details terug te vinden die 
hieronder zijn weergegeven. 

Een vergelijkbare aansluiting bevindt zich 
in in het project. De verschillende 
randkabels sluiten hierbij aan op de 
kolomkop door middel van oren die op de 
kolomkop zijn gelast. Het doek wordt op 
dit punt op afstand gehouden door een 
randkabel. De krachten worden verder 
afgevoerd door de twee tuien die naar de 
fundering lopen. 
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De tuien worden onder bij de fundering 
opgespannen. Dit zal als laatste moeten 
gebeuren, waardoor de definitieve vorm 
van de constructie ontstaat . De tuien 
worden (net als de kolom) aangesloten op 
een funderingsblok zodat bij een 
eventuele aanrijding de tuien niet direct 
worden belast. 

Het andere uiteinde van de kolom wordt 
net als een enkele boog uit het 
vakwerkspant bevestigd. De kolom loopt 
wel meer uit in een punt, wat een 
subtielere bevestiging tot gevolg heeft. 
Middels vier stekken met draadeinden 
wordt deze kolom bevestigd. De 
tussenliggende ruimte wordt met een 
krimpvrije mortel gevuld. 
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AI BILILAGE 

A.l. kRACHTDICHTHEIDMETHODE 

Om de vorm van het membraan te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van de 
krachtdichtheidmethode. Allereerst wordt het membraan geschematiseerd als een 
kabelnet met een maaswijdte van 1 meter. Op deze manier wordt met behulp van 
eenvoudige kabelelementen de werking van het membraan gemodelleerd. De 
krachtdichtheid van een kabel wordt vervolgens gedefinieerd als de interne axiale 
kracht gedeeld door de lengte van de kabel: 

waarin: 
q is de krachtdichtheid 

S 
van de kabel; 
is de interne axiale 
kracht van de kabel; 
is de lengte van de 
kabel. 

Met behulp van deze 
vergelijking voor 
verschillende kabels, kan de 
plaats van een punt bepaald 
worden. Hiernaast staat een 
voorbeeld gegeven in een 
plat vlak waarbij de plaats 
van knoop 1 bepaald moet 
worden. Volgens de 
mechanica gelden de 
volgende randvoorwaarden: 

q = S 11 [kN / m)] 

Fig. Al: : Mechanicaschema van eelllwbelcollstruc 

I. Fr = 0 ~ «x2 -x)/l,) * Sa + «x3 -x)/l,,) * S" + «x4 -x)IIJ * Sc + F;,x = 0 

I. Fr = 0 ~ «Y2 - y,)III/) * SI/ + «y) - y)/l,,)* S" + «Y4 - y,)I1,,) * Sc + F;.\, = 0 

Door nu een vaste krachtdichtheid (verhouding tussen 5 en I) en optredende 
belasting te bepalen, kan de plaats van knoop 1 bepaald worden. Het evenwicht 
is dus een krachtenevenwicht en heeft niets met de stijfheid van de kabels te 
maken. 

Hetzelfde principe kan toegepast worden bij een kabelnet, maar hier is dan een 
iteratief proces voor elke knoop nodig om tot een (benaderd) evenw ~cht te 
komen. De veranderingen van de coördinaten van de knopen wordt daarbij steeds 
kleiner totdat er een vorm is gevonden van de constructie, waarbij er een 
voldoende nauwkeurig evenwicht is tussen de verschillende krachtdichtheden. 
Deze iteratieve berekening zal door het computerprogramma uitgevoerd worden. 
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A.2 STANGENVEELHOEK EN POOLFIGUUR 

De stangenveelhoek is een grafische bepaling van resultanten van krachten. De 
methode is gebaseerd op de parallellogram constructie van kracten door een 
punt. 

IIwicht van de verschillende krachten die aangrijpen in pUilt P 

Bij een parallellogram maakt kracht F evenwicht met kracht Fa en Fb, volgens de 
werklijnen a en b. Hiervoor zijn er meerdere goede mogelijkheden. In het midden 
is dan de gesloten krachtenveelhoek te zien, waarbij er evenwicht tussen de 
krachten is. In snijpunt P worden de stangen of staven van een willekeurige 
lengte aangebracht waarop Fa en Fb werken . 

Om nu de vorm van een stang of kabel te bepalen dient eerst de poolfiguur te 
worden getekend. Hiervoor dienen eerst de krachten F op schaal te worden 
uitgezet. Vanuit een willekeurig gekozen punt 0 (de pool) dienen er nu lijnen te 
worden getrokken naar ieder begin- en eindpunt van elke kracht. De figuur die nu 
ontstaat noemt men de poolfiguur. 

;~~ t ~'" t ~lIIt 5", tP\. 
t. FQ Pb ~ Fel 

I ~kW --Q I '!> \Ol \ ~ k~ I, '2..K\t I ~~ 
I I 

10. 'b Ic 1c:J. Ie. 

\ I I 

R. 

Fig. A2: : Slang en veelhoek vanuit punt P bepaald met behulp van de poolstralen 

Bepaal nu punt P dat op een willekeurig punt op de werklijn van kracht Fa ligt. De 
resultante R is ingesloten door de stralen 1 en 6 en gaat dus door het snijpunt 
van stangen 1 en 6. Daartussen dienen de verschillende werklijnen van de 
poolstralen te worden getekend. 

Omdat het begin- en eindpunt en de krachten bekend zijn, kan de vorm van de 
stang of kabel worden bepaald. Aan de hand van de ontstane figuur kan een 
schatting worden gemaakt van de optredende krachten in deze stang of kabel. 
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A.3 KEUZE HEMELWATERAFVOER 

TIU/e 

In de fundering kan een gesloten (UV) afvoersysteem worden gemaakt. Ten 
opzichte van een traditioneel systeem heeft dit systeem de volgende voordelen: 

~ grotere afvoercapaciteit; 
~ kleinere afmetingen van de afvoerleidingen benodigd; 
~ minder dakafvoeren benodigd. 
~ Door het toepassen van bijzondere dakafvoeren is dit systeem minder 

instabiel dan het inpandig h.w.a. systeem. Het systeem staat beter bekend 
als het UV systeem. 

Het systeem is gebaseerd op volledig gevulde leidingen. Dat is mogelijk door de 
toepassing van speciale dakdoorvoeren, die zijn voorzien van een vergaarbakje. 
In dit bakje is boven de uitloop een geperforeerde ring aangebracht met een 
gesloten kap onder het niveau van de plakplaat. In de liggende leidingen onder 
de dakvloer zal in dit systeem een negatief drukverschil ontstaan. De hoge 
snelheden die in dit systeem ontstaan, maken het systeem tevens zelfreinigend. 
Een nauwkeurige dimensionering is echter wel een vereiste voor een goed 
functionerend systeem. Dit wordt meestal door de fabrikant zelf gedaan om zo de 
garantie van het systeem te kunnen garanderen. 

In onderstaande tabellen is een simpele berekening gemaakt voor de benodigde 
afmetingen van de hemelwaterafvoer. 
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HWA-berekening 
~~-~ ~~ -- , - -----------------------1 

• l~ • _ -. • - I 

• • .', _. - • - '" : '. - I __ , _ _ 

meter lengte 
dakoppervlak: I 

breedte 

JI 60 
--~------------

I1 20 
-----------------------1 

meter 

dakhelling: 6 - 45 graden ..:J ~-- !I ------= 
graden 

~Ir---............... ===~----=~~=o--_ I 
II Dakafvoer ..:.:..J situering: 

diameterleiding_uit-w-e-n-d-i9- :------- / 31S 3
mm

. 

waterafvoer van ander dak of gevel FI =O==-I/-sec-.---------~~-------------I 

Uitgangspunten berekening: 

i - - ---------------------------- - ~------

dakoppervlak: 
lengte 60 mlo 

breedte 20 mlo 

dakhelling: 6 - 45 graden 

situering afvoerleiding: Dakafvoer 
diameter afvoer (uitwendig): 315 mmo 
waterhoeveelheid van ander dak/ gevel: l a I/sec. 

Resultaat van de ingevoerde gegevens: 

(*) Opmerkingen: 

Bovenstaande tabel geldt voor hwa- standleidingen. Voor de bepaling van de diameters 
van horizontale leidingen of leidingdelen in het gebouw of in het terrein dienen 
drukverliesberekeningen te worden gemaakt. 
Voorkeur < 250 m2 per leiding bij platte daken. Kies een kleinere leidingdiameter. 
Daken groter dan 100 m2 minimaal 2 afvoeren 


