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.. 

Voor u ligt het eindverslag van m ijn afstudeer

project . D it eindverslag vormt samen met het 

teken ingenboek en de bijlagen , de rapportage 

van m ijn afstuderen . Mijn afstuderen draait 

vooral om de interact ie tussen de verschillende 

discipl ines . Al vroeg tijdens mijn studie kwam het 

besef dat ik deze interact ie het meest interes

sante aspect vind b innen het bouwproces . Met 

name de interact ie tussen het architectonische

en het constructieve ontwerp fascineert mij . Het 

realiseren van een eenduidige ontwerp waarin 

de belangen van beide disciplines wordt behar

tigd, was dan ook het uitgangspunt van mijn af

studeerproj ect. 

Tijdens m ijn stage en werk b ij Adviesbureau 

Breke lmans in Maastricht heb ik vaak gebruikt 

gemaakt van het station. lk kwam al vr ij snel tot 

de conclusie dat de stationsomgeving niet naar 

behoren functioneert . Het idee ontstond om dit 

stationsgebied onderwerp te maken van mijn af

studeeropdracht . lk heb geprobeerd de stations-
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Voorwoord 

omgev ing weer als poort naar de stad Maastr icht 

te laten functioneren door onder andere de aan

leg van een spoortunne l. Hierdoor verandert 

het stat ion van barriere naar een stationsgebied 

met een spilfunctie voor de stad Maastricht . 

De opgave heeft me in staat gesteld om als 

constructief ontwerper na te denken over de 

uitwerking van mijn e igen ontwerp . Natuurlijk 

niet vergel ijkbaar met een reele werkomge

ving, waarbij je a lt ijd met meerdere parti j en te 

maken hebt. lk heb echter we l ondervonden wat 

het betekent om de belangen van twee verschil

lende disciplines te behartigen . De wisselwerking 

tussen deze disciplines kent evenvee l va lku il en 

als mogeli j kheden maar de construct ieve onder

bouwing van een architectonisch ontwerp levert 

a lt ijd n ieuwe inzichten en mogel ijkheden op . lk 

hoop deze kennis over niet al te lange tijd in de 

prakt ijk te kunnen brengen . 

lk kijk met ontzettend veel plez ier terug op mijn 



studententijd en afstudeertraject . lk ben ge

durende deze periode uitstekend begele id 

door mijn afstudeercommissie, bestaande uit: 

dhr. Bert Snijder, dhr. Rijk Blok en dhr. Maarten 

Willems. Zij hebben mij vanaf de beginfase weten 

te motiveren met scherpe kritiek. lk heb het ge

luk gehad dat de meeste afstudeerbegeleidin 

gen plaa t svonden met zijn vieren waardoor er 

regelmatig discussie tussen de verschillende di

sciplines gevoerd werd. lk ben altijd vol nieuwe 

ideeen en ambitie uit de begeleid ingen geko

men en daarvoor w il ik julli e b edan ken . 

Uiteraard mag ook de grote groep v rienden die 

m ij gesteund heeft niet onbenoemd bli j ven . Het 

afge lopen d ecenn ium zijn er vr iendschappen 

voo r het leven gesm eed. Een aanta l m ensen w i l 

ik graag persoon lij k bedanken. A ll ereerst Meriam 

voor je nooit aflatende vertrouwen in een goede 

aflo op, zonder jou was ik nooit zover g ekomen . 

M anon , I lse en Sta n voor j ul li e hu lp tijd ens d e 

laatste hectische weken. Th ijs en Sander voor 

onze etentjes waarbij de (constructieve)onder

werpen gevarieerd en alt ijd interessant waren . 

En natuurlijk m ij n ouders d ie m e al die t ijd zijn 

blijven steunen. Bedankt allemaa l! 

lk hoop dat ju lli e met vee l interesse m ijn vers lag 

lezen . 

Walther Planes 

Eindhoven, 2 november 20 10 
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Samenvatting 

Constructieve Connectie, 
Een ontwerp voor de herstructurering van Maastricht C.S. 

Het treinstation is voor veel mensen meer dan 

een overstapmachine. Het is het beginpunt van 

een reis, de eerste kennismaking met een stad 

of een plek om te verblijven en consumeren. Het 

toenemende gebruik van de trein, door onder 

andere de stijgende druk op het wegennet, heeft 

ertoe geleid dater een hernieuwde interesse is 

in stations en de stationsomgevingen. Het Minis

terie van VROM heeft dan ook in onder andere 

haar publicaties: Nieuwe Sleutelprojecten: het 

station als poort van de stad ( 2002) en Nieuwe 

Sleutelprojecten in aantocht (2003), een duide

lijke visie opgesteld over wat er in de toekomst 

verwacht wordt van een stationsomgeving. Bin-

nen deze visie zijn een aantal steekwoorden 

geformuleerd die van toepassing zijn op de 

stationsomgeving van de toekomst, te weten: 
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• Toplocatie 

• Vervoersknoop en 'reispaleis' 

• Stedelijke ontmoetingsplek 

De ontwerpopgave betreft het herstructureren 

van het stationsgebied Maastricht C.S. Het sta

tionsgebied kenmerkt zich door zijn centrale 

ligging in de stad waardoor dit gebied ook een 

duidelijke barriere vormt voor de stad. Er bestaat 

bij de gemeente Maastricht al lang de behoeft 

om de eenheid in de stad te bewaren of ver-

groten . Een (heel) vroeg voorbeeld is de aanleg 

van de eerste brug over de barriere de rivier de 

Maas door de Romeinen. Tegenwoordig wordt 

er gewerkt aan de ondertunneling van een meer 

recent aangelegde barriere; de stadstraverse 

autoweg A2. De spoorzone blijft, indien er geen 

actie ondernomen wordt, de zwakste schakel en 

zal de stad blijven doorsnijden en een eenwor-

ding letterlijk in de weg staan. 



De doelstelling van dit afstudeerproject is als 

volgt geformuleerd: 

'het onts/uiten en overkappen van de perrons 

van station Maastricht en het herstellen van de 

oost-westverbinding in de stad door middel van 

een constructieve aanvulling op de monumentale 

stationsarchitectuur.' 

Er is een ana lyse gemaakt van de spoor

geschiedenis en de stationsontwikkeling in het 

algemeen en van Maastricht specifiek. De ligging 

en bereikbaarheid van Maastricht zijn in kaart 

gebracht waarna de gewenste vervoersstromen 

zijn bepaald . Een viertal referentieprojecten zi jn 

onderzocht om oplossingenvarianten te gene

reren die vervo lgens geprojecteerd zijn op de 

Maastrichtse situatie . Op basis hiervan is gekozen 

de spoorbarriere te slechten middels de aanleg 

van een spoortunnel. Het vrijgekom en maa iveld 

wordt ingericht om de diverse modaliteiten 

(voetgangers , fietsers en bussen) te voorzien van 

een nieuwe oost-westverbinding . 

Naar aanle id ing van de analyses is het ontwerp

proces gestart met de formu lering van een aanta l 

uitgangspunten. Deze zijn : 

-Ontvlechten van vervoersstromen. 

-Prioriteit voor voetgangers. 

-Respecteren van het historische stations-

gebouw. 

-Achterzijde van het stationsgebouw wordt 

tweede voorzijde. 

-lntegraal ontwerpen. 

Het ontwerp voor station Maastricht vormt een 

geheel, maa r is op te de len in het ontwerp van 

het voetgangersplateau en het ontwerp van 

de dakconstructie. Een samenspe l tussen deze 

twee ontwerpen heeft het u iteindelijke ontwerp 

vormgegeven. De wisselwerking tussen het con 

structief- en arch itectonisch ontwe rp is hierb ij van 

groot belang geweest. De constructieve analyse 

gaf de grenzen van het gekozen architectonisch 

beeld aan. Door middel van een iteratief proces 

tussen deze twee disciplines heeft de definitieve 

vorm g estalte gekregen . 
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De vormgeving van het voetgangersplateau is 

tot stand gekomen door rekening te houden 

met een reeks randvoorwaarden, waaronder: 

de diversiteit van het aanbod aan modaliteit

en, looplijnen van de voetgangers en daglicht

toetreding op het perronniveau. Het dakontwerp 

is gebaseerd op de kenmerken van het bestaande 

stationsgebouw, zeals een fragmentarische op

bouw en varierende plafondhoogtes. De frag 

mentarische opbouw resulteert in het opdelen 

van het dakvlak in dakstroken die zowel varieren 

in breedte als in hoogte. Dit levert een beeld op 

van een golvend dak, opgebouwd uit dakstroken 

die varieren in breedte om daglichttoetreding 

mogelijk te maken. 

De aansluiting tussen het nieuwe ontwerp en 

het bestaande historische stationsgebouw wordt 

vooral gezocht in een programmatische kop

peling. De twee in-/uitgangen aan de spoor

zijde van het stationsgebouw spelen een cruciale 

rol in de vormgeving van het voetgangersplateau. 

Verd er is het bestaande stramien doorgezet in het 

nieuwe dakontwerp. 

De constructieve uitdagingen van het project zijn 

vooral het laag houden van het eigen gewicht om 

de kolomprofielen te minimaliseren en het stabi

liseren van de totale constructie. Door onder 

andere de toepassing van ETFE-luchtkussens ter 

plaatse van de daglichtopeningen tussen de dak

stroken wordt aan het eerste punt bijgedragen . 

De stabiliteit wordt verkregen door de verschil

lende dakstroken constructief te verbinden door 

middel van een koppelstaaf tussen de dakstro

ken. Hierdoor wordt de stabiliteit van de stroken 

die daartoe zelf niet in staat zijn, gewaarborgd. 

Uiteindelijk is een beeld ontstaan van een 

stationsomgeving waar de diverse modaliteiten 

ieder een duidelijke eigen plek hebben gekregen. 

De voetganger is verworden tot hoofdmodaliteit 

en heeft door de aanleg van de spoortunnel en 

het voetgangersplateau een goed overzicht van 

de stationsomgeving. 

De laatste Maastrichtse barriere is geslecht 

en de duurzame relatie tussen Oost- en West

Maastricht is een feit. 
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-Ill afb. 0.1 - lmpressie van het stationsontwerp. 
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1 lnleiding 
De aanleiding voor dit afstudeerproject wordt gegeven. Verder besprek

en we de ontwerpopgave, waarna de wisselwerking tussen de disciplines 

architectuur en constructie aan bod komt. Tot slot wordt de doelstelling 

geformuleerd. 

Aanleiding 

Het treinstation is voor veel mensen meer 

dan een overstapmachine . Het is het begin 

punt van een reis, de eerste kennismaking 

met een stad of een plek om te verblijven en 

consumeren. De ontstaansgeschiedenis van 

treinvervoer en de daarbij horende opkomst van 

stations laat zich lezen als een spannend boek. 

Sinds de opkomst van hogesnelheidstreinen is 

er een hernieuwde interesse voor het reizen met 

de trein. De reizigersa anta 11 en stijg en weer [O 1), 

na de voor de trein desastreuze jaren '80, waar

door de behoefte bestaat de vaak verpauperde 

stationsomgevingen nieuw leven in te blazen en 

zodoende de stedelijke ontwikkeling een nieuw 

impuls te geven . 

Reizigers, voornamelijk forensen, maken inten -

sief gebruik van het openbaar vervoer en laten 

vooral in de Randstad het autovervoer, met haar 

dagelijkse files, links liggen . De treinreiziger 

vraagt echter meer van de stationsomgeving dan 

voorheen het geval was. Waar vroeger volstaan 

werd met het kunnen in-/overstappen op een van 

de aanwezige modaliteiten wordt tegenwoordig 

een overzichtelijke, veilige en op consumptie 

gerichte stationsomgeving verlangd . 

Het Ministerie van VROM heeft haar 

visie op de stationsontwikkeling, van de 

zogenaamde Sleutelprojecten en stations

locaties in het algemeen, gegeven in onder 

andere de publicaties Nieuwe Sleutelproject

en: het station als poort van de stad [02] en 

Nieuwe Sleutelprojecten in aantocht [03]. Vol

gens deze visie moeten de stationslocaties zich 

ontwikkelen tot: 
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lnleld!ng 

Toplocatie 

Stationsgebieden worden toplocaties met een 

evenwichtige mix van wonen , werken en voor

zieningen. 

Vervoersknoop en 'reispaleis' 

Stat ions moeten toekomstbestendig zijn; op

timale bereikbaarheid, goede aansluiting 

en voldoende transfercapaciteit . Stations 

moeten grote stromen reizigers aan kunnen . 

Stedelijke ontmoetingsplek 

Stationsgebieden moeten aansluiten bij de be 

hoeften en gevoelens van gebruikers en be

woners; heldere, transparante gebouwen, een 

levendige , vei li ge omgeving en meer openbare 

ru imte . 

14 

Doordat bij de spoorzone van Maastricht sprake 

is van een chaotisch verkeersbeeld en er 

geen eenduidige architectonisch beeld wordt 

nagestreefd , ontbreekt het Maastricht C.S . op 

dit moment aan de bovenstaande kenmerken . 

Hierdoor is, wat de poort naar de stad zou 

moeten zijn, een dissonant in de stad die zich 

wil profileren als bourgondische arch itec

tuurstad. 



Ontwerpopgave 

De stad Maastricht kenmerkt zich door een aan

tal sterk noord-zuid georienteerde barrieres. De 

eerste en oudste barriere is de naamgever van 

de stad Maastricht, de Maas. De Romeinen be

dwongen deze barriere middels een brug, die in 

een aangepaste vorm nog steeds te zien is. Door 

de realisatie van deze brug was het mogelijk om 

Maastricht in oostelijke richting te laten groeien 

en de strategisch belangrijke Maasoevers beter 

te beschermen. 

De barriere die als laatste is aangelegd, is de 

begin jaren '60 aangelegde A2-Passage, een 

autoweg die de stad overduideli j k doorklieft. 

Er wordt sinds de jaren '90 gesproken over het 

elimineren van deze barriere om zodoende de 

stad te herenigen en de leefomgeving rond

om de A2 t e verbeteren . In 2003 is uiteindeli j k 

besloten om de weg te ondertunne len. Na een 

Europese aanbesteding is gekozen voor het pro

ject genaamd 'De Groene Loper'. Het hoofddoel 

van het plan : het bevordere n van de doorstro

ming van het verkeer op de A2, wordt bereikt 

lnleidlng 

middels een gestapelde tunne l. Bijkomende 

voordee l van deze oplossing is dat de boven

liggende ru imte vrijkomt en za l worden ingericht 

als parkachtige boulevard d ie de verweving van 

Oost- en West-Maastricht moge l ijk maakt. 

De barriere gevormd door de spoorzone was 

ten tijde van de aanleg, rond 1860, niet aan

wezig. Het eerste station werd gesitueerd aan 

de rand van de stad, zodat er geen overlast 

zou zijn van de spoorlijnen r ichting het noorden 

van het land en de Belgische grens. De sterke 

groei van het inwonersaantal na d e Wereldoor

logen, en de daarmee gepaard gaande stads

uitbre idingen zorgden ervoor dat het station zich 

meer in het stedelijke weefsel ging neste len. 

Hierdoor ontstond onbedoeld een nieuwe 

barriere tussen Oost- en West-Maastricht . 

De ontwerpopgave betreft dan ook het op los

sen van deze spoorbarriere. Het spanningsveld 

tussen architectonisch - en constructief ontwerp 

speelt bij de benadering van deze opgave een 

belangrijke rol. Een interessant spanningsveld 

dat uitvoerig beschreven is door de schr ijver 
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afb 1.1 - Stationsgebied Maastricht C.S. 

afb. 1.2 - Loopbrug station Maastricht . 



afb. 1.3 - Maa5tricht, stad van barrieres. 



C.P. Snow in zijn boek 'The Two Cultures' [04] . 

Hierin beschrijft hij de kloof die is ontstaan tus

sen de kunsten en de wetenschap, ten tijde van 

de Romantische periode toen het gevoel ging 

regeren over de ratio. De laatste jaren wordt, in 

de vorm van multidisciplinaire bouwteams, weer 

meer aandacht besteed aan de integratie van 

de diverse disciplines. Dit doordat recente com

plexe ontwerpen een samenwerking eisen om tot 

een gedegen ontwerp en gebouw te komen. 

Bij het ontwerp voor de herstructurering van de 

spoorzone van Maastricht wordt getracht om 

beide disciplines, architectonisch- en construc

tief ontwerpen, aan bod te laten komen.Getracht 

wordt, door het eerder genoemde spannings

veld, een ontwerp te genereren waarbij beide 

disciplines elkaar versterken. 

lnle1ding 

Doelstelling 

Het nieuwe ontwerp voor station Maastricht 

moet, zoals de stations van weleer, dienen als 

poort tot de stad en als visitekaartje van de 

stad. Ook moeten op een overzichtelijke manier 

de diverse modaliteiten met elkaar warden ver-

bonden . De voetganger staat centraal en dient 

als uitgangspunt voor zowel het organisatorische 

als het architectonische ontwerp. Het verbin

den van de twee stadsdelen is een voorwaarde 

tijdens de ontwerpopgave. 

Dit leidt tot de volgende formulering van de 

doelstelling: 

'het ontsluiten en overkappen van de perrons 

van station Maastricht en het herstellen van de 

oost-westverbinding in de stad door middel van 

een constructieve aanvul/ing op de monumentale 

stationsarchitectuur.' 
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2 Analyse 
De spoor- en stationsontwikkelingen warden kort beschreven, waarna er 

wordt gekeken naar de stationsproblematiek. De bestaande situatie in 

Maastricht met betrekking tot het stationsgebied en de bereikbaarheid 

wordt in kaart gebracht. Het Programma van Eisen wordt opgesteld. 

Spoorontwikkeling 

Een eeuw lang, vanaf halverwege de 19e eeuw, 

was de trein het vervoermiddel voor de reizende 

mens. Richard Trevithick (1771-1833) slaagde er 

in 1804 in een stoommachine, tot dan toe alleen 

stationair te gebruiken, toe te passen in een 

voertuig genaamd de Penydarren. Het zou ech

ter tot 1814 duren voordat George Stephenson 

(1781-1848) een in de praktijk bruikbare stoom

locomotief uitvond. Vanaf dat moment was de 

(ijzeren) weg geopend om de wereld te 

veroveren. 

In 1825 was er slechts 40 km spoor aangelegd, 

inmiddels is er meer dan een miljoen km trein

rails aangelegd. De trein maakte ineens grote 

verplaatsingen van zowel goederen als per

sonen mogelijk, waardoor mobiliteit voor grote 

groepen mensen werd gedemocratiseerd. De 

stormachtige ontwikkeling van de spoorwegen 

zorgde voor een omslag in het sociale, eco

nomische en politieke klimaat. Op eenzelfde 

schaal als het vliegtuig in de 20e eeuw de were Id 

verkleinde, heeft de trein dat in de 19e eeuw 

gedaan. De trein verving destijds het schip als 

belangrijkste vervoermiddel. Op fascinerende 

wijze is dit vastgelegd op een schilderij van 

Joseph William Turner, genaamd Rain, Steam 

and Speed, The Great Western Railway. Hij 

schilderde zichzelf tweemaal op dit schilderij, 

eenmaal al roeiend in een bootje en andermaal 

hangend uit een raampje van een voorbijrazende 

stoomtrei n. 

De aanleg van spoorlijnen maakte onder andere 

de ontsluiting van het Mid-Westen van Amerika 

mogelijk, zorgde in het uitgestrekte Rusland met 
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~ afb. 2. 1 - J.W. Turner - Rain, Steam and Speed, 
The Great Western Railway, 1844. 



afb. 2.2 - Art Deco 20th Century Limited Locomotief. 

Ana lyse 

de Transsiberische spoorl ijn voorongekende moge-

1 ij kheden en in Nederland werd de verbinding 

met het Duitse achterland cruciaal voor de 

concurrentiepositie ten opzichte van de 

Belgische havens. 

De ontwikkeling van een volwaardig spoor

net heeft in Nederland lang op zich laten 

wachten. De verbinding tussen Haarlem en 

Amsterdam, de lijn tussen de Antwerpse haven 

via Rotterdam en Den Haag naar Amster

dam en de lijn van Amsterdam via Utrecht en 

Arnhem naar het Duitse achterland waren de 

eerste spoorlijnen die in Nederland v66r 1856 

tot stand kwamen. Het duurde tot aan 1880 

voordat er in Nederland een volwaardig basisnet 

was aangelegd. De mazen in dit netwerk werden 

verder ingevuld door zogenaamde lokaal

spoorwegen die korte, technisch minder 

veeleisende, lijnen aanlegde om de lokale 

gebieden te ontsluiten. 

20 

Stationsontwikkeling 

Tegenover de nogal werktuigbouwkundige 

ontwikkeling van het spoor, de stoom- en later 

de electrolocomotief stond de ontwikkeling van 

een nieuw soort publiek gebouw; het stations

gebouw. De houten daken die in de begin

jaren van het treinverkeer het station vormden 

werden al snel vervangen. Vanaf het begin van 

vorige eeuw werd er door middel van stations

architectuur een statement gemaakt, het moest 

duidelijk zijn dater op de plek van het station een 

modern staaltje van techniek samenkwam met 

een flamboyante levensstijl. Dit gold ook voor 

de coupes die, voortgetrokken door mechanis

che juweeltjes zoals de Hudsons klasse Stream

lined 20th Century Limited Art Deco locomotief, 

vanaf eind 19e eeuw een vaak luxueus ontwerp 

hadden. 

De talloze verschillende spoormaatschap

pijen die, sinds de explosieve groei van het 

spoor, werden opgericht, wilden elk op hun 

beurt de concurrentie naar de kroon steken. In 

navolging van de stations werden de ont-



werpen voor de treincoupes steeds uitbundiger 

en van alle gemakken voorzien. Zo was er in de 

jaren '50 aan boord van de Union Pacific live 

muziek in de pianobar. Had de Canadian Pacific 

een panoramadek met hieronder een loungebar 

en pronkte de Great Northern Empire Builder in 

1920 met een bioscoop aan boord. 

Stationsarchitectuur en de ontwikkeling van 

het stationsgebied kent een lange en roerige 

geschiedenis. Zoals al eerder genoemd waren de 

eerste gebouwen niet veel meer dan houten da

ken, vaak vergezeld van door een simpel stenen 

wachthuisje. In de periode van groei die 

vanaf halverwege de 19e eeuw begon, ging 

men ook meer tijd en vooral geld besteden 

aan het ontwerpen en bouwen van stations

accommodaties. Toen het spoorvervoer goed 

op gang was gekomen en er ook steeds meer 

concurrentie kwam, werd het belangrijk om de 

klant te overtuigen met enerzijds luxe treinen 

en anderzijds fantastische stations. Er ontstond 

een type architectuur die in de stad een voor

name plaats zou gaan innemen. Het station 

werd een sociale condensator waar mensen, 

ook als ze niet op reis gingen, elkaar ont

moetten en waar ze afspraken in de vaak statige 

stationsrestauraties. Door de vaak immense 

stalen overkappingen, die ervoor zorgden dat de 

stoom geproduceerd door de locomotieven de 

perrons en de reizigers niet zou bereiken, werd 

er al snel gesproken over spoorwegkathedralen . 

Deze kathedralen zijn volgens de Franse 

dichter Blaise Cendrars: 'de mooiste kerken op 

aarde' [OS]. Het geloof in God in de Middel-

eeuwen en hetgeloofin de mens in de Renaissance, 

zeiden de filosofen, hadden plaatsgemaakt voor 

een onvoorwaardelijk geloof in de techniek 

als nieuwe religie. In de 19e eeuw werden vol gens 

Cendrars overal deze industriepaleizen opgericht: 

'ter ere van de godsdienst van de eeuw, de ere

dienst van de spoorweg'. Theophile Gautier 

beschreef stations op zijn beurt als 'zijnde 

een waar knooppunt van naties, een centrum 

waar al/es en iedereen elkaar ontmoet, het 

middelpunt van enorme reuzensterren met 

ijzeren stra/en, die zich tot over de gehele aarde 

u itstrekken.' 
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afb . 2.3 - Reclame: it's quicker by rail uit 1940. 





afb. 2.4 - Fragment van een schilderij van George Earl genaamd 
Coming South: Perth Station, waarop duidelijk de bedrijvigheid 
te zien is die destijds op het station heerste, 1895. 



afb. 2.5 - Le train blue, restauratie van Parijse station Gare 

de Lyon . 

' Le Train Bleu is oorspronkel ijk de bi jnaam gegeven aan de blauwe 
slaapcoupes van de Cala is-Mediterranee Express. Deze nachttrein 
bracht welgest elde en beroemde reizigers vanaf 1922 tot 1935 
van Calais naar de Franse Riviera . Vanaf 1963 zou de stations
restaurati e van het Parijse Gare d e Lyon de naam Le Train Bleu 
dragen om de historische trein te eren . 

Analyse 

Omdat de bouw van stations in Nederland 

achterbleef g reep de overheid in 1860 in. Het 

Ministerie gaf de opdracht aan de nieuw 

opgerichte Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen een vijfta l, versch illend in 

omvang, standaardontwerpen voor stat ions

gebouwen te maken . Uiteindelijk zi j n er 

verspreid over heel Nederland in totaa l 93 

zogenaamde Waterstaat stations in enigszins 

sombere bouwstijl gerealiseerd . Rond 1880 

begon er ook in N ed er land een concurren

tiestrijd te ontstaan die de ontwikkeling van 

stations ten goede kwam . Er werd ingezien dat het 

station naast de in - of overstapplaats voor 

reiz igers ook het visitekaartje van een stad kon 

zijn . In Amsterdam werd dan ook in 1889 het 

beroemde door Pierre Cuype rs in neogotische 

stijl ontworpen station geopend, gevolgd 

door onder andere stations in Groningen en 

' s-H e rtogenbosch . 

De sfeer d ie in deze bloeit ijd van het spoor 

op het station hing, wordt beschreven door 

Paul Depondt in het artike l De renaissance van 

het spoor [06], h ij schets het vol g en d e bee ld : 
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'Nergens proef en ru ik je het oude parfum van 

het spoorwegtijdpe rk zo goed als in Le Tra in 

Bleu 1, de majestueuze stationsrestauratie van 

het Parijse Gare de Lyon. Je z it er op le ren tre in 

banken , met koperen bagagerekken e rboven, 

in een interieur van klatergoud, karmijnrood 

velours en oogverblindend verguldsel. De p la

fondsc hilderingen bieden uitz icht op de bestem

mingen van de treine n, de oorden van het heerlijk 

nietsdoe n waar het spoor ons heen kan brengen: 

d e Franse Riviera, de stranden van Nice o f de 

vieux port van Marseille . Je hoort de obers /open 

over de krakende parketvloe ren, je snuift e r het 

aroma op van de zuidse keuken van che f Andre 

Signoret, je waant je tussen die wapperende 

draperie en in het theater of in de opera.' 

Aan deze hoogtijdagen van het spoor kwam doo r 

de twee Wereldoorlogen een abrupt e inde. De 

voordelen die het spoor g root hadden gemaakt 

gedurende de 19e eeuw waren ook d e reden 

dat t ijdens de oorlog veel spoorinfrastructuu r 

w erd gebombardeerd. N a de Tweede Were ld 

oorl og w erd e r koortsachtig begonnen m et het 

herbouwen van stations e n b eschadigde spoor-



lijnen. De grootste klap voor de spoorwegen zou 

echter uit onverwachte hoek komen; namelijk de 

stijgende welvaart. Vanaf halverwege de jaren 

'60 steeg de welvaart sterk en daarmee werd 

het autobezit voor veel mensen mogelijk. Het 

reizen met de trein verloor langzamerhand zijn 

charme en de spoorwegen raakte diep in de rode 

cijfers. Ze konden enkel en a Ileen het hoofd boven 

water houden door stations te sluiten en 

luxueuze treinstellen van de hand te doen . 

Wereldwijd had het spoorvervoer te maken 

met een crisis; teruglopende reizigersaantallen 

zorgde ervoor dat veel stations gesloopt werden. 

Zo kopte de Portland Press Herald in 1961 'Union 

Station Tower Comes Tumbling Down', het 

station moest plaats maken voor een winkel

centrum. Dit was de tendens die overal 

waarneembaar was. Stations namen veel ruimte, 

vaak centraal in een stad, in beslag en nu de 

meeste gezinnen beschikten over een auto kon 

deze ruimte beter besteed worden. Depondt stelt 

andermaal dat het gebouw voor stedenbouwers 

al lang niet meer het kloppend hart van de stad 

was en planologen voorspelden het einde van het 

Analyse 

spoor. In 1962, algemeen gezien als het ramp

jaar voor stationsarchitectuur, werden het Euston 

Station in Londen en het New Yorkse Pennsyl

vania Station afgebroken . Kranten schreven over 

stations als over 'endangered species'. Met veel 

moeite en rechtszaken konden echter zowel het 

Grand Central in New York als het Antwerpse 

Centraal Station van de sloophamer gespaard 

blijven . 

Gelijktijdig met het stijgende autobezit maakte 

ook de luchtvaart een stormachtige ontwikkeling 

door, waardoor de luchthaventerminal het Par

thenon van de moderne stad werd. Een groot 

verschil met luchthavens is dat treinstations zich, 

door uitbreiding van de stad, vaak bevinden in 

het centrum van een stad. Er blijft bij de lucht

haventerminal een fysieke afstand bestaan, ter

wijl de spoorwegen de reiziger wel tot in het 

centrum van de stad kan brengen . In de periode 

tot aan de jaren '80 stond het treinverkeer in het 

teken van het vergroten van de efficientie. Dit is 

terug te zien in zowel het ontwerp van de trein en 

zijn coupes als in de stations; er is weinig ruimte 

voor de luxe uit de gloriedagen van de trein. De 
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afb. 2.6 - Grand Central Station, New York. 
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afb. 2.7 · Overzicht HSL-netwerk Noordwest-Europa 

inclusief de Sleutelprojecten. 

7 Het Form Follows Function principe is wereldwijd bekend ge
worden door haar vele volgelingen . Hieronder bevinden zich 
onder andere schilders, schrijvers en architecten . Louis Sullivan 
was de eerste architect die duidelijk volgens het principe ontwierp . 
Het was echter de relatief onbekende Amerikaanse beeldhouwer 
Horatio Greenough die de tekst Form Follows Function bedacht. 

Ana lyse 

ruimte die er is, wordt functioneel ingericht om 

zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren. 

Het is te zien dat het form follows fuction 2 prin

cipe ook hier zijn stempel begint te drukken. 

De ontwikkeling van het spoorvervoer kreeg 

vanaf 1981 te maken met een aardverschui-

ving. Zoals al genoemd, spreekt Depondt in 

Volkskrant Magazine van januari 2002 zelfs over 

'De renaissance van het spoor' [06]. In Frankrijk 

werd tussen Parijs en Lyon de eerste hogesnel

heidslijn, le train a grande vitesse, geopend. De 

twee grootste Franse steden werden verbonden 

met een levensader waarop men met ruim 300 

kilometer per uur comfortabel kan reizen. In 

Europa is, sinds de komst van de Hogesnel

heidslijnen, 20.000 km nieuw spoor aangelegd 

en dat zal de komende 15 jaar met nog eens 

10.000 km word en uitgebreid. De wedergeboorte 

van het spoor heeft ervoor gezorgd dat er een 

kentering is gekomen in het mobiliteitsdenken. 

l\Jadat in de jaren '60 volgens velen de, trage en 

ouderwetse, trein gedoemd was te mislukken is 

het volgens Burkhard Brunn en Diedrich Praeckel 

in Der Hauptbahnhof wird Stadttor, zum Ende 
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des Automobilzeitalters [07] de auto die het zal 

afleggen tegen de trein. De ontwikkeling van de 

hogesnelheidslijnen heeft het spoorvervoer en 

de stationsarchitectuur nieuw leven ingeblazen. 



Stationsproblematiek 

De huidige stationsproblematiek kenmerkt zich 

veelal door de ligging van het stationsgebouw. 

De meeste stations zijn gebouwd ten tijde van 

de eerste bloeiperiode van het spoorvervoer aan 

het einde van de 19e eeuw. Destijds werden ze 

aan de randen van de stad gebouwd omdat er 

enerzijds veel ruimte nodig was voor de bouw en 

anderzijds de overlast voor de omgeving tot een 

minimum beperkt kon blijven. Doordat steden, 

vooral na de twee Wereldoorlogen, enorm 

gegroeid zijn, liggen de stations nu vaak mid

den in de stad en doorsnijden zo het stedelijke 

weefsel. 

Er zijn talloze voorbeelden te noemen van 

stations die de afgelopen jaren zijn gebouwd 

of stations die een grondige renovatie hebben 

ondergaan. De aanpak van de diverse her

structureringsprojecten is op te delen in een 

aantal categorieen: 

Ana lyse 

• 1 a Behoud van het oorspronkelijk station 

in combinatie met nieuwbouw. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het renoveren van een oud 

stationsgebouw met de toevoeging van een 

nieuwe stationsoverkapping. Voorbeelden zijn: 

Amsterdam C.S., Zwolle, Antwerpen, Straatsburg 

en Leuven . 

• 1 b Behoud van oorspronkelijke elementen 

in combinatie met nieuwbouw. Denk hierbij 

aan een de renovatie van een historische 

overkapping, perrons of restauratie en de 

toevoeging van een nieuw stationsgebouw. Voor-

beelden zijn: 's-Hertogenbosch, Sittard. 

• 2 Sloop van oorspronkelijk station in combi

natie met nieuwbouw. Hierbij wordt 'tablula rasa' 

opnieuw begonnen met de ontwikkeling van 

het stationsgebouw. Voorbeelden zijn: Rotter

dam C.S ., Breda, Amsterdam Bijlmer-ArenA, 

Luik Guillemins 

Opgemerkt wordt dat, binnen de diverse 

categorieen, een grote diversiteit bestaat tus

sen de uiteindelijke oplossingen. Zo is bij de 
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alb. 2.8 - Trajecturn ad Mosarn - Braun en Hogenberg 1575, 

the Civitates Orbis Terrarum, Volume II. 



Analyse 
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eerste categorie (behoud van oorspronkelijk 

station in combinatie met nieuwbouw) een 

duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld de aanpak 

van station Amsterdam C.S. en station 

Antwerpen . Bij beiden is gekozen voor renovatie 

van het bestaande monumentale stationsge

bouw. Echter heeft men in Amsterdam gekozen 

voor een uitbreiding van de sporen parallel aan 

het bestaande spoor, terwijl men in Antwerpen 

gekozen heeft voor een geboorde tunnel onder 

het bestaande station. 

Om uit te zoeken welke elementen en criteria 

van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van 

de stationslocatie van Maastricht, worden een 

aantal stationsgebieden onderzocht die de af

gelopen tijd zijn geherstructureerd . De grote ho

eveelheid recente stationsontwikkelingen maakt 

het noodzakelijk een keuze te maken. Aan de 

hand van een aantal criteria is een keuze gemaakt 

met betrekking tot de te onderzoeken stations. 

Deze criteria en de daarop volgende analyse 

moeten uiteindelijk een goed beeld opleveren 

van de mogelijkheden die er zijn met betrekking 

tot het ontwikkelen van een stationslocatie. Om 



de benodigde diversiteit te behalen wordt er uit 

elke bovengenoemde categorie minimaal een 

station onderzocht. Om inzicht te krijgen in het 

belang van de grote van een station en het vaak 

daarmee samenhangende complexere stedelijke 

weefsel is de te verwerken passagiersstroom ook 

een criterium op basis waarvan er een keuze ge

maakt is. 

Achtereenvolgens zullen de stations van Zwolle, 

's-Hertogenbosch, Amsterdam Bijlmer-ArenA en 

Straatsburg worden geanalyseerd. Station Zwolle 

kent een grote overeenkomst met Maastricht qua 

stations lay-out en historische ontwikkeling . 's-

Hertogenbosch heeft een vergelijkbare proble

matiek a Is het gaatom de verbinding van twee stads

del en die gescheiden zijn door het spoor. De 

transformatie van station Amsterdam Bijlmer

ArenA kenmerkt zich door een rigoureuze keuze 

en volharding in een bepaalde ontwerprichting, 

waarbij dit tot het kleinste detail wordt door

gevoerd. Ten slotte station Straatsburg(Fr.) 

omdat men een kwaliteitsinjectie heeft gedaan 

zonder het oorspronkelijk stations hierbij aan te 

tasten. Het voorbeeld dat een unieke oplossing 

Ana lyse. 

niet ten koste hoeft te gaan van een monumen-

taal pand. 

De analyse bestaat uit een aantal algemene vra

gen die per station beantwoord worden. Deze 

antwoorden helpen bij het formuleren van zo

wel de problematiek die zichtbaar is bij stations

ontwikkeling als de oplossingen die worden 

toegepast. Gekeken wordt welke oplossings

elementen nodig zijn om Maastricht C.S . te laten 

voldoen aan de tegenwoordig gestelde eisen 

aan een stationslocatie. 

Ana lysevragen 

1. Hoeveel reizigers maken gebruik van het 

station? 

2. Welke modaliteiten doen het station aan? 

3. Wat is de historische en programmatische 

ontwikkeling van het station? 

4. Wat is de lay-out en situering van het station 

in het stedelijke weefsel? 
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.. alb. 2. 912. 10 - Nieuwe stations van respectievelijk 
Breda en Luik. 



Voor een uitgebreid antwoord op deze 

vragen en de daarbij horende afbeeldingen wordt 

verwezen naar Bijlage A. De belangrijkste 

bevindingen worden hier per stationslocatie 

puntsgewijs beschreven . 

Station Zwolle: 

(+) 

Analyse 

-Het duidelijk structureren van de verschillende 

modaliteiten. 

-Het enerzijds (h)erkennen van de kwaliteit van 

het historische station en anderzijds de poging 

om de uitbreiding hiermee te integreren . 

(-) 

-Verbinding middels een 

heeft een 

tunnel tussen de 

stadsdelen we1n1g 

(architectonische) uitstraling. 

uitnodigende 

-Door de toevoeging van het zogenaamde Pavil

joenplein , vervalt de functie en daarmee tevens 

het gebruik van het historische pand. 
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Station 's-Hertogenbosch: 

(+ ) 

-De ruimte die gereserveerd is voor de voetgang

ers in het stationsgebied en de hiermee samen

hangende verbinding tussen de twee stadsdel

en. 

-Het behoud van authentieke elementen zoals de 

perronoverkapping. 

(-) 

-lnteg ratie van het, qua arch itectuurvrij ano-n ieme, 

stationsgebouw met de expressieve overkapping 

-Verbinding tussen de stadsdelen blijft voor 

fietsers en busvervoer problematisch. 

-Ontsluiting van de sporen middels de loopbrug 

is tijdens de spits ontoereikend. 



Station Amsterdam Bijlmer-ArenA: 

( ) 

-Overzichtelijk stationsgebied waar de voetgang

er centraal staat . 

-Architectuur en constructie ingezet om het ge

bied van structuur te voorzien. 

-Een integrale aanpak van meerdere problemen. 

De verloedering van de wijk is tegen gegaan en 

er is eenheid ontstaan in het stedelijke weefsel. 

() 

-Er is niets meer zichtbaar van de geschiedenis 

van de plek. (Hoewel er in het geval van station 

Bijlmer-ArenA wellicht geen reden was om dit te 

laten zien?) 

Analyse 

Station Straatsburg(Fr.) 

(+) 

-Prioriteiten toekennen aan de diverse mo-

daliteiten waardoor er een heldere opbouw van 

het stationsgebied ontstaat. 

-De nieuwe foyer (afgeschermd door de glazen 

pui) dient enerzijds als buffer tussen de verschil

lende architectuurstijlen en anderzijds als over

gangsgebied tussen stad en station . 

-Zowel korte als overzichtelijke routing tussen de 

modaliteiten. 

(-) 

-Visuele aantasting van het gevelaanzicht van het 

historische stationsgebouw. 
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afb. 2.11 tlm 2. 14 - Van links naar rechts stations van Zwolle, 

's-Hertogenbosch, Amsterdam-ArenA en Straatsburg. 



Analyse 

conclusies 
Naar aanleiding van de analyse van dit viertal 

stations kunnen een aantal conclusies worden 

getrokken. 

1. Bij de herstructurering van de diverse sta

tions wordt de voetganger als belangrijkste 

modaliteit behandeld. De omgeving van het 

station wordt voor een groot deel ontdaan van 

obstakels als kruisingen en parkeerplaatsen 

om een heldere en veilige situatie te kunnen 

garanderen voor de reiziger. Het flaneren zoals 

ten tijden van het stoomtijdperk lijkt te herle

ven en mede door deze ontwikkeling wordt het 

station voor de reiziger weer een plek om te 

verblijven. De uitgebreide voorzieningen die 

aanwezig zijn op de stations maken dit verblijf 

ook mogelijk. 

2 . De diverse vervoersstromen worden uit 

elkaar gehaald. Waar vroeger verschillende 

modaliteiten (verkeers)ruimte deelden, wordt 

er nu voor elke afzonderlijke modaliteit een op 

maat gemaakt oplossing bedacht . In de prak

tijk betekent dit het ontvlechten van de di-
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verse vervoersstromen, waardoor er een helder 

verkeersbeeld ontstaat en er voor de reiziger 

een omgeving gecreeerd wordt waarin hij zich 

veilig kan voortbewegen. Een consequentie is 

dater bij de herstructurering wordt gekozen voor 

het werken met verschillende niveaus voor de 

diverse modaliteiten . Op deze manier kunnen de 

vervoersstromen ruimtelijk worden ontvlecht en 

ontstaat er een overzichtelijk geheel. 

3. Reizigers, ongeacht wat de ontwerpers in 

gedachten hadden, kiezen de snelste route 

die beschikbaar is. Dit gegeven is van groot 

belang bij de planning van zowel winkelruimte 

als het betrekken van een eventueel historisch 

gebouw bij een nieuwe stationsontwikkeling. Men 

moet de reiziger middels het ontwerp proberen 

duidelijk maken wat de te volgen routes zijn om 

zodoende een efficient gebruik van het station 

mogelijk te maken. 

Van belang is het herkennen van de sterke en 

minder sterke punten van de stationslocatie. 

lndien deze in kaart gebracht zijn, kan er een 

gerechtvaardigd besluit genomen worden over 



de toe te passen ingreep. Tijdens de beschreven 

analyse is het duidelijk geworden dat indien 

men integraal (een totaaloplossing voor de ver

voersproblematiek) te werk gaat, zoals te zien bij 

de voorbeelden van zowel Amsterdam Bijlmer

ArenA als Straatsburg, het eindresultaat 

verreweg de sterkste indruk maakt. 

Ana lyse 

afb. 2. 15 - Nieuwe tweede sch ii van station Straatsburg 
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afb. 2.16 - Voorgevel Station Maastricht. 



Analyse Maastricht 

In navolging van de voorgaande analyse van het 

viertal stations, wordt station Maastricht bekeken . 

Dezelfde vragen worden gesteld en in aanvulling 

hierop wordt de vervoerssituatie en bereikbaar

heid van Maastricht geanalyseerd. Er wordt 

voor een uitgebreide analyse verwezen naar de 

bijlage. 

stationsgebouw 

Vanaf 1853 is Maastricht te bere iken per trein . 

Toendertijd kon nog niet gesproken worden 

over een stationsgebouw, aangezien het alleen 

een in - en uitstapplaats was . Omdat dit gebied 

aan de rand van de stad lag, koos men voor een 

simpel houten gebouw dat in tijden van oorlog 

snel afgebroken kon worden. Deze in- en uitstap

plaats bevond zich enkele honderden meters 

noordelijker ten opzicht van het hu id ige station . 

Er zijn op deze locatie drie verschi llende 'kleine' 

stations gevestigd geweest. 

Het eerste houten station dat gebouwd werd 

in 1866 geopend . Het station b leek na ope-

Analyse 

ning echter d irect veel te klein voor de ver

voersstroom d ie inmiddels op gang was 

gekomen. Men begon meteen te speculeren over 

de realisat ie van een volwaard ig stenen station . 

Echter, doordat er drie spoorwegmaatschap

pijen waren die gebruik moesten maken van het 

station, kwam men niet tot een eenduidig besluit 

aangaande ontwerp, locatie en kosten. 

Tijdens de raadsvergadering van 25 novem

ber 1910 werd er uiteinde lij k besloten een 

volwaardig stenen station te bouwen. Men 

besloot om het station a ls beeindiging van de 

Stationsstraat te laten dienen. Het imposante 

bouwwerk is ontworpen door arch it ect H .G . van 

Heukelom. De overkapping van de perrons is 

gelijktijdig ontworpen met het eigenl ijke station 

maar vormt zowel door vormgeving als mate

riaalgebruik geen eenhe id met het station. Het 

stationsgebouw is een uit baksteen opgetrokken 

neoclassicistisch bouwwerk, de overkapping is 

een gewapend betonnen constructie de eerste 

in Nederland. 
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afb. 2. 17 - Bovenaanzicht stationsgebouw waarbij de 
fragmentarische opbouw duidelijk zichtbaar is. 

Analyse 

Het station kenmerkt zich door een gefragmen

teerde ontwerpopzet. Er is aan de hand van een 

aantal basiselementen, die zich kenmerken door 

eenzelfde architectonische taal, een compo

sitie gemaakt die uiteindelijk het station vormt . 

Elk afzonderlijk element is ontworpen op de 

functie die het gaat bekleden, waarbij de hoogte 

is afgestemd op het gebruik. Zo wordt het station 

ervaren als een aaneenschakeling van ruimtes 

die door de diverse hoogtes en veranderende 

lichtinval de bezoeker begeleiden. 

De gemeente Maastricht gaf direct nadat het 

stationsgebouw was opgeleverd de opdracht 

aan van Heukelom om een voetgangersbrug 

te ontwerpen die West- met Oost-Maastricht 

zou verbinden. Dit na hevige kritiek op de ont

stane situatie waarin de spoorwegovergang ter 

plaatse van het nieuwe station verwijderd was 

en er nog geen alternatief geboden werd. Er 

werd een stenen brug, in de volksmond 'de 

Passerelle' genoemd, ontworpen en gebouwd. 

Vanaf de opening van deze brug in 1916 werd 

hij door de passanten verfoeid. Dat men al in 

die tijd veel problemen ondervond, is te 
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lezen in het volgende krantenartikel: 

"Daar ons gebleken is, dat de toestand van den 

overdekten spoorwegovergang, alhier, van dien 

aard is, dat doorgaans -en voora/ bij warm weder

de lucht in dien overgang door aldaar liggende 

fecalien, afval enz. dermate bezwangerd is, dat 

het publiek, hetwelk van die Passerelle gebruik 

maakt, daarvan ernstigen hinder ondervindt, 

mogen wij U verzoeken verbetering van dien toe

stand te willen bevorderen." 

Burgemeester en wethouders aan Nederlandse 

Spoorwegen, 1932 

Pas in 1964 werd deze loopbrug afgebroken en 

kreeg de inmiddels aangelegde tunnel onder 

het spoor een voetgangers- en fietsgedeelte . 

In 1985 kwam er echter, tot ongenoegen van 

veel mensen die zich het debacle van de eerste 

loopbrug nog konden herinneren, een nieuwe 

loopbrug. Deze loopbrug zou het nieuw ge

realiseerde eilandspoor ontsluiten en tevens 

de verbinden tussen Oost en West moeten vor-

men. De loopbrug werd opgebouwd uit een 

stalen constructie met aan de oostzijde een 



stenen toegang. De aansluiting van de loop

brug op het historische stationsgebouw getuigt 

van weinig respect voor de architectuur van het 

stationsgebouw. Een van de doorgangen naar de 

perrons wordt nu bezet door de opgang naar 

de loopbrug . Bovendien is materialisatie , 

afwerking en algehele uitstraling van de loop

brug van een dermate slecht niveau dat het 

een wonder mag heten dat de brug al bijna 25 

dienst doet als de verbinding tussen Oost- en 

West-Maastricht. 

Er wordt geconcludeerd dat het historische sta 

tionsgebouw van grate waarde is voor de stad. 

Het monumentale gebouw heeft onmisken

baar architectonische kwaliteiten waar de stad 

Maastricht de afgelopen jaren bekend om is 

komen te staan. Het gebouw wordt in het 

nieuwe ontwerp geintegreerd om zodoende deze 

stationsarchitectuur te behouden en het 

gebruik van het gebouw voor de toekomst 

veilig te stellen. De diverse storende elementen, 

zoals zowe l de betonnen- als de stalen 

overkappingen en de bovengenoemde loopbrug 

tasten het beeld van het station dermate aan 

Ana lyse 

dat deze niet zullen warden meegenomen in het 

vervolg van het ontwerpproces . 
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afb. 2.18 - Zicht op het stationsgebouw wordt 
door allerlei elementen verstoord . 

alb. 2. 19 - Verloederde aanblik van de loopbrug. 



D economisch kerngebied 

nationaal stedelijk netwerk 

D mainport 

infrastrvctuur 

hoofdverbindingsas water 

hoofdverbindingsas spoor (w.o. Hanzelijn) 

Zuiderzeelijn I ontbrekende schakel IJzeren Rijn 

hoofdverbindingsas weg 

ontbrekende schakel hoofdverbindingsas weg 

D scheepvaartroute 

afb. 2-20 - Hoofdverbindingsassen. 

Ana lyse 

afb. 2.21 - Steden rondom Maastricht in het 

Tripool en MHHAL-gebied . 
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Bereikbaarheid & Ligging 

Maastricht is een middelgrote stad met 

ongeveer 120.000 inwoners en is daarmee de 

21e stad van Nederland . Daarentegen is Maas

tricht de tweede toeristische bestemming van 

Nederland met op jaarbasis v ijftien miljoen 

bezoekende toeristen. Opvallend is ook 

dat een relatief kleine stad als Maas-

tricht de 31e congresstad ter wereld is. Zo

wel de toeristische als de zakelijke sector 

zijn gebaat bij een goede bereikbaarheid van de 

stad. 

Maastricht maakt deel uit van een tweetal 

stedelijke netwerken. Ten eerste is Maastricht 

onderdeel van het door VROM gedefinieerde 

stedelijk netwerk Zuid-Limburg. Dit netwerk 

is geconcentreerd rondom de steden Sittard, 

Geleen , Heerlen en Maastricht. Deze steden 

vormen een samenwerkingsverband, genaamd 

Tripool, ter bevordering van de onderlinge relat

ies. Ten tweede is er op grotere schaal de grens

over-schrijdende samenwerking in het MHHAL

gebied, dit staat voor de steden Maastricht, 

Heerlen, Hasselt, Aken en Luik. De thema's die 



door de regio aangepakt worden zijn onder an

dere het versterken van de economische relaties 

en het verbeteren van de bereikbaarheid van de 

regio. 

De bereikbaarheid van die regio is de laatste 

jaren onderwerp van onderzoek . De aanwezige 

infrastructuur zou in potentie een goede ontsluit

ing van de stad Maastricht naar de omliggende 

regio's mogelijk moeten maken. Zo is de stad 

aangesloten op het autosnelwegennet middels 

de A2, en is er zowel een goede spoorverbind

ing richting Eindhoven en verder noordelijk als 

met de Belgische grens. Ook zijn er voldoende 

secundaire wegen die de bereikbaarheid met de 

auto van de regio waarborgen. 

Er is echter een aantal factoren dat ervoor zorgt 

dat de bereikbaarheid van de stad Maastricht te 

wensen overlaat. Enerzijds is er, zoals al aange

haald, de veranderde stedelijke structuur die 

gevolgen heeft voor zowel de verkeersader A2 

als het functioneren van de stationszone. An

derzijds is er de beperkte 'icoon'-werking die 

uitgaat van het Maastrichtse station, waardoor 

Analyse 

het stationsgebied niet de allure heeft van een 

'poort' naar de stad. 

De problematiek van de A2 is al kort aangestipt 

tijdens de inleiding van dit verslag, maar ver

dient een iets uitgebreidere analyse aangezien 

de aanpak hiervan van invloed is op het verdere 

ontwerpproces. Sinds de aanleg van de A2 is 

er sprake van steeds groter wordende hinder 

voor het kruisende verkeer. Doordat het oos

telijk deel van de stad een sterke groei heeft 

meegemaakt is voor zowel het noord-zuid als het 

oost-westverkeer de A2-barriere steeds nadruk

kelijker aanwezig. Naast de verkeersoverlast is uit 

studies gebleken dat de snelweg door de stad 

duidelijk meetbare negatieve gezondheids

effecten op de bevolking heeft. 

Bovenstaande problemen hebben ertoe geleid 

dat er sinds de jaren '90 wordt gesproken over 

de aanpak van de problematiek rondom de A2-

traverse. Er zijn talloze scenario's onderzocht die 

een einde zouden moeten maken aan de overlast 

en de druk op de bestaande infrastructuur zouden 

moeten verlichten. Uiteindelijk heeft men in 2003 
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afb. 2.22 - Wegontsluiting random Maastricht . 

afb. 2.23 - Spoorontsluiting random Maastricht. 



afb. 2.24 - Project ' De Groene Loper', A2 ondertunneling. 

Analyse 

besloten dat de tunnelvariant de beste oplossing 

is en er zijn een aantal bouwteams samengesteld 

die een ontwerpvoorstel hebben gedaan. lnmid

dels is er een consortium uitgekozen die het plan, 

genaamd 'De Groene Loper', gaat realiseren. Er 

is gekozen voor een dubbele gestapelde tunnel

buis waarop een parkachtige stadboulevard zal 

worden aangelegd. Het noord-zuidverkeer zal 

zodoende ongehinderd de stad kunnen passeren 

en Oost- en West-Maastricht zullen intensief met 

elkaar worden vervlochten. 

De nieuwe stadsboulevard gaat dienst doen 

als secundaire verkeersontsluiting waaraan een 

nieuw stadcentrum gerealiseerd kan worden. Er 

komt immers door de aanleg van de A2-tunnel 

een aanzienlijke hoeveelheid vierkante meters 

vrij voor investeringen in woningbouw en voor

zieningen . Het ligt in de lijn der ver-wachting 

dat de vervoersstroom, vooral de voetgangers, 

tussen het historische stadscentrum en deze 

nieuwe stadboulevard sterk zal gaan toene

men. Het voorgestelde plan stelt dat de twee 

stadshelften middels de ondertunneling een 

duurzame relatie aangaat. Echter, bij deze rede-
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nering wordt de aanwezighe id van de spoorzone 

als barriere, onterecht, genegeerd . 

De spoorzone kenmerkt zich door een komen en 

gaan van auto's, bussen en voetgangers. Allen 

maken gebruik van de zelfde historische straten 

om bij het station te komen. Straten die ten 

tijden van de aanleg van het spoor en de bouw 

van het station breed genoeg waren voor paard 

en wagen, maar nu tekort schieten om al het ver

keer te verwerken. Hier komt bij dat de diverse 

modaliteiten elkaar op een chaotische manier 

ontmoeten, waardoor er met name voor de voet

gangers een onoverzichtelijke situatie ontstaan is. 

Alie buslijnen in Maastricht maken gebruik van 

het station als halte en gebruiken de route door 

de smalle straten om hier te komen. De gemeen

te heeft de wens uitgesproken een oost-west

verbinding te maken over of onder het spoor. 

Hierdoor kunnen de bussen aan de westelijke 

zijde van het station de veel bredere 

Wilhelminasingel en Sint Maartenslaan ge

bruiken. Nadat het spoor gepasseerd is kun

nen ze dan via de Professor Nijpersstraat en de 
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Situatie 
Schaal 1 :5000 

@:TI Maas 

~ S1nt Servaasbrug 

~ Spoorzone 

~ A2-Traverse 

~ Stat1onsstraat 

~ Wilhelm1nas1ngel 

@ZJ Sint Maartenslaan 

~ Professor N1J persstraat 
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nen ze dan v ia de Professor N ij persstraat en de 

Professor Cobenhagenstraat de nieuw aan te 

leggen stadsboulevard, boven de ondertunnelde 

A2, gebru iken bereiken om de rest van het oos

telijk deel van de stad te bedienen. 

Het huidige busstation is opgeleverd in 1985 

en bestaat uit een sta len constructie met een 

halve c il inder als dak. De u itstra ling van het bus

station contrasteert enorm met de monumenta le 

architectuur van het stationsgebouw. De staat 

waarin het busstation verkeerd draagt hier sterk 

aan bij. De g lazen wachtru imte onder de stalen 

overkapping is al jaren niet toeganke lijk en de 

voorzieningen voor de re iziger, de bestrating en 

verbind ing met het station , laten te wensen over. 

Er wordt geconcludeerd dat het busstation en 

erzijds n iet meer aan de huidige eisen van de 

reiziger vo ldoet en anderzij ds dat de ligg ing 

de voorgestelde nieuwe busroute onmoge lijk 

maakt. Om aan deze eisen te kunnen vo ldoen za l 

er op een n ieuwe locatie een busstation moeten 

warden gerealiseerd. 

Voor f ietsverkeer is op dit moment de enige 

mogelijkhe id om het spoor te kruisen de zu id e lij k 

gelegen ondertunneling van het spoor. Deze tun-
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nel heeft echter een b ij zonde r slechte ver lichting 

en staat van onderhoud, waardoor het gebru ik 

ervan geen prettige erva r in g is . Naast de hie r

boven voorgeste lde oost-westverbinding voor 

bussen zou een toevoeg ing van een fietsverb ind

ing u itermate wense lijk zij n . Hierdoor zou het 

fietsnetwerk random het station een enorm e 

kwal ite itsimpu ls krijgen en het fietsgebruik be

vorderd warden . 

Een gel ij ke redenering kan voor voetgang

ers warden gevo lg . De hoofdverbind ing d ie er 

op d it moment bestaat tussen Oost- en W est 

Maastricht is de a l eerder genoemde verouderde 

loopbrug. Deze loopbrug is op onsubtiele w ijze 

in het bestaande gebouw geplaatst. De doel

stell ing met betrekking tot d e intensieve verbi nd

ing van de twee stadshelften en de u itstra ling in 

het algem een warden n iet geh aald. Met het oog 

op de toenemende voetgangersstroom moet e r 

gezo cht warden naar een oplossing waarb ij de 

voetgangers de spoorzone op een dege lij ke 

man ier kunnen kruisen. 

Vanaf pag ina 44 wordt een overzicht g eg even 

van de b estaande v ervoersstromen rondom 

station Maastricht. 



Analyse 
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A afb. 2.25 - lngang van de voetgangersbrug geplaatst in 
een oorspronkelijk ingang van het stationsgebouw. 

A~ afb. 2.26 - Aansluiting busstation Maastricht op het treinstation. 
~ afb. 2.27 - Zicht op busstation vanuit uitgang station. 



Analyse 

afb. 2.28 - Huidige busroutes. (sch a al 1 :4000) 
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afb. 2.29 - Huidige fietsroutes . (sch a al 1 :4000) 
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afb. 2.30 - Huidige voetgangersroutes. {sch a al 1 :4000) 
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r ing van het station zich vooral moet richten op 

het ontvlechten van de diverse vervoersstromen 

en het toekennen van een eenduidige locatie per 

modaliteit . Het is duidelijk dat in de bestaande 

situatie het chaotische vervoersverloop ten 

nade le komt van de reizigers . Vooral de voet

gangers en fietsers zijn hiervan, als kwetsbare 

groep, de dupe. 

Het ontvlechten van de vervoersstromen za l 

samen moet en gaan met het vergrote n van het 

voetgangersgebied, zoals werd aangegeven in 

de conclusies van de voorgaande analyse . De 

voetganger zal profiteren van de nieuw verwor

ven ru imte en weer kunnen flaneren rondom 

het station . lnd ien er tevens wordt voldaan aan 

de eis om korte verbindingsroutes tussen de 

modaliteiten te rea liseren ontstaat er een samen

hangend stationsgebied. 

Deze samenhang moet er voor zorgen dat de 

bereikbaarhe id van de twee stadshe lften gega

randeerd w o rdt . Op deze mani e r kan er e indelijk 

gesproken w o rd en van een ware eenwording van 

Analyse 

de stad Maastr icht. 

De architectonische kwa l ite iten van het bestaande 

stationsgebouw zullen ge·lntegreerd moeten 

worden met het nieuwe ontwerp . Zodoende kan 

er een statio nsgebied ontstaan dat zich weer 

een poort tot de stad mag noem en en als visite

kaartje voor de st ad wel kan ge lden. 
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afb. 2.31 - Overzicht huidig prograrnrna 
Maastricht C.S . in het stedelijke weefsel. 

Ana lyse 
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Program ma 

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd van sta

tionslocaties. Men verlangt een licht, schoon en 

veilig gebouw dat voorzien is van een heldere 

vervoersstructuur, waarbij makkelijk en snel van 

modaliteit kan worden gewisseld. Tevens is er 

een grote vraag naar winkelruimte en dient er 

een restauratie aanwezig te zijn. 

Het veiligheidgevoel van de passagiers is van 

groot belang. Hierbij spelen meerdere facetten 

een rol. Zo is de lichtvoorziening, zowel dag

licht als kunstlicht, van essentieel belang bij het 

creeren van een aangename verblijfplek. Middels 

een gedegen (licht)ontwerp kunnen reizigers 

(actief) worden begeleid door het gebouw. Ook 

de overzichtelijkheid van het ontwerp speelt bij 

de beleving een grote rol. Doordat de diverse 

modaliteiten goed zichtbaar zijn kan de reizigers 

zich orienteren, wat het veiligheidgevoel ver-

9 root. 

In het geval van station Maastricht gaat het om 

de realisatie van 6 treinperrons van minimaal 325 

Analyse 

meter lengte, 10 busperrons, een parkeergarage 

voor circa 600 auto's en een uitbreiding van de 

fietsenstalling. Er worden Kiss&Ride voorzie

ningen en een LightRailhalte voor de verbinding 

tussen Maastricht en Hasselt(B) ge.lntegreerd. 

Het bestaande monumentale stationsgebouw 

zal worden ingepast in het nieuwe ontwerp, 

hierdoor blijft de functie als 'icoon' voor de stad 

behouden. 

Programma van Eisen (PvE): 

6 Treinperrons 

1 0 Busperrons 

Parkeergarage 

Fietsenstalling 

Halfunctie 

Restauratie 

Wi nkelvoorzien ingen 

Toiletten 

lengte minimaal 325m, breedte afhankelijk van reizigersaantallen. Als basis voor de vervoers

omvang gelden de cijfer van Proraif omtrent de passagiersaantallen[1 ]. Er wordt uitgegaan van 

16.000 treinreizigers per dag . De breedte die wordt aangehouden voor de perrons bedraagt 9 

meter 

lengte bussen 14,Sm 

ca. 600 auto's, 17000m 2 

ca . 500 fietsen, 1300m 2 

met voorzieningen voor kaartverkoop, informatie en zit-/stawachtgedeelte 600m' 

aanwezig stationsgebouw, er wordt wel een plein toegevoegd waar de mogelijkheid bestaat om 

een terr as van ca. 200 vierkante meter uit te stall en 

aanwezig stationsgebouw 

aanwezig stationsgebouw 
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3 Arch itecton isch On twerp 

De belangrijkste aandachtspunten warden geformuleerd waarna er 

oplossingsvarianten warden gegenereerd. De gewenste vervoersstromen 

warden in kaart gebracht en het ontwerp van het plateau en de overkap

ping wordt verder toegelicht. Vervolgens wordt de materialisatie bespro

ken en wordt ingegaan op de relatie tussen bestaand en n1euw. 

Algemeen 

De voorgaande studies en de analyse van de 

referentieprojecten hebben inzicht gegeven in 

de problematiek zoals die aanwezig is bij veel 

herstructureringsprojecten van stationsgebieden. 

Belangrijkste aandachtspunten geprojecteerd op 

de situatie in Maastricht kunnen als vol gt worden 

geformuleerd: 

-Ontvlechten vervoerssLromen 

Het ontvlecht van de vervoersstromen komt neer 

op twee ingrepen . Ten eerste het definieren 

van de verschillende locaties voor de diverse 

modaliteiten en ten tweede deze locaties ruimte

lijk te organiseren en met elkaar in relatie te 

brengen. 

Priori teit voor voeLgangers 

Zoals duidelijk is geworden, wordt een stations

omgeving tegenwoordig ontworpen voor de 

voetganger. De voetganger moet in staat worden 

gesteld om de diverse modaliteiten te kunnen 

overzien en veilig te kunnen bereiken . Door het 

toepassen van een hierarchische opbouw zal het 

station naast een (veilige) overstapmachine ook 

weer meer een verblijfsplek worden. 

-Respecte ren van historische stationsgebouw 

In de loop van de tijd is er een aantal (storende) 

elementen gerealiseerd dat het aanzicht van het 

station en haar omgeving verstoort . Denk hierbij 

voornamelijk aan de loopbrug, stationsoverkap

pingen en het busstation. Deze elementen zul

len in het nieuwe ontwerp worden verwijderd 

en voorzien worden van een nieuwe invulling. 
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Architectonisch Ontwerp 

Het stationsgebouw zal verder programmatisch 

warden betrokken bij het nieuwe ontwerp en kan 

zodoende weer dienst gaan doen als icoon voor 

de stad Maastricht. 

-Achterz.i jde wordt tweede voorzijde 

Door de ontwikkeling van de A2 locatie tot 

tweede stadscentrum zal de huidige 'achter

zijde' van het station dienst gaan doen als 

tweede voorzijde. Het is wenselijk om dit mee te 

nemen in de ontwerpopgave en zodoende ook 

deze zijde van het station visueel aantrekkelijk te 

maken. De toevoeging van een terrasfunctie aan 

de bestaande stationsrestauratie kan hier een 

bijdrage aan leveren. 

-lntegraa l ontwerpen 

De diversiteit aan modaliteiten en ver

voersstromen maken de behoefte aan een 

eenduidige ontwerp groat. Door de afzonderli

jke elementen te schakelen middels het ontwerp 

ontstaat er een omgeving die zich laat lezen als 

een stationsgebied en dit zal bijdragen aan het 

verminderen van het huidige chaotische (ver

keers)beeld. 
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Varianten 

De mogelijkheden om de vervoersstromen te 

ontvlechten zijn sterk beperkt door de aan

wezigheid van de trein. Aangezien de ligging 

van het station in de stad en het monument 

als stationsgebouw de sterke punten zijn, is 

het wenselijk om het station op deze locatie 

te behouden. Om een verbinding tussen Oost

en West-Maastricht te realiseren zal het spoor 

hoe dan ook moeten warden gepasseerd. 

lndien we de varianten bekijken die mogelijk zijn 

door het vertikaal verplaatsen van het spoor dan 

krijgen we het volgende pallet aan oplossingen: 



Architectonlsch Ontwerp 

1 a . variant 's-Hertogenbosch 

voetgangers opgeti/d. 

Deze variant is qua uitvoering de eenvoudigste 

aangezien de (zware) spoorvoorzieningen op 

het huidige niveau worden gehouden. De oost

westverbinding voor zowel het busvervoer als de 

voetgangers en fietsers blijft evenwel problema

tisch. Omdaterdoordevoetgangervan niveau ver

anderd moet worden zal de oost-westverbinding 

nog steeds ervaren worden als een barriere. Voor 

het busvervoer en de fietsers kan worden gedacht 

aan een tunnel, echter I eve rt dit niet het gewenste 

overzichtelijke beeld op wat ons voor ogen staat. 

afb. 3.01 - Schets doorsnede variant 1 a. 
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1 b. variant Zwo lle 

voetgangers verdiept. 

Deze variant is qua uitvoering aanzienlijk com

plexer. De spoorinfrastructuur zal nadat een bus

en voetgangers tunnel is gegraven op een via

duct worden geplaatst. Ook hier geldt echter dat 

de voetgangers van niveau moeten veranderen 

om het spoor te kruisen. Tevens kan men zich 

afvragen wat de kwaliteit van de ruimte onder 

het spoor wordt, aangezien er een vrij zware 

constructie nodig zal zijn om het spoor te onder

steunen. De relatie tussen de diverse modaliteit

en vraagt in deze variant extra aandacht. 

afb . 3.02 - Schets doorsnede variant 1 b. 



Architecton isch Ontwerp 

afb. 3.03 - Schets doorsnede variant 2. 
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2 . va r ian t Am ste rdam-A renA 

trein verhoogd. 

De variant kenmerkt zich door een uitstekende 

relatie tussen Oost- en West-Maastricht voor 

zowel het langzame- als het busverkeer. De 

ruimtelijke impact op het gebied zal echter 

gigantisch zijn aangezien er over een lengte van 

circa 1 km een viaduct door de stad zal word en 

aangelegd. De stedelijke omgeving van station 

Amsterdam-ArenA neemt deze vorm van spoor

infrastructuur moeiteloos op, echter het histo

rische karakter van de stad Maastricht zal hier 

aanzienlijk meer moeite mee hebben. 



3 . variant Antwerpen 

trein verdiept. 

Deze variant kenmerkt zich door de aanleg van een 

tunnel in de vorm van een spoorbak . Er wordt een 

grote investering gevraagd om dit te realiseren, 

maarde spoorbarriere wordtvoorgoed verwijderd. 

Dit in lijn met de redenering van de te realiseren 

A2 ondertunneling. Voor zowe l langzaam - a ls 

busverkeer ontstaat er een idea le situat ie, waar in 

het spoor makkelijk kan warden gepasseerd . 

Bijkomend voordeel is de gewenste zichtbaar

heid van de oostgevel van het stationsgebouw. 

Architectonisch Ontwerp 

afb. 3.04 - Schets doorsnede variant 3. 
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Architectonlsch Ontwerp 

Variant la Variant lb Variant 2 Variant 3 

Stedelijke inpassing -+ -+ -- + 

Mogelijke integratie stationsgebouw - ++ -+ + 

Relatie Oost-West -- -+ + ++ 

Bereikbaarheid - bus - -+ -+ ++ 
- trein -+ + + ++ 

- voetgangers - + ++ ++ 

- fiets -- -+ ++ ++ 

- tram -+ + + + 

Overzichtelijkheid -+ -+ + ++ 

Veiligheid(voor de voetganger) - -+ + ++ 

Mogelijkheid tot ontwikkeling 
-- -- -- + 

vrijgekomen gebied 

Flexibiliteit -- -+ - + 

Kosten ++ -- -- -

Allure -+ + -+ ++ 

Uitvoerbaarheid + - -+ -+ 

Overlast tijdens uitvoering + -- - --

afb. 3.05 - Prestatieschema varianten. 
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Conc lusie 

Het beslissingsschema geeft voor de diverse va

rianten een beoordeling van de belangrijkste cri

teria . Op basis van de voorgaande analyse wordt 

er gekozen voor variant 3; de variant waarin het 

spoor verdiept wordt aangelegd. Deze variant 

geeft de beste mogelijkheden om de proble

matiek random station Maastricht integraal aan 

te pakken. 

Het belangrijkste criterium is de verbinding tus

sen Oost- en West-Maastricht. Zoals al een aan

tal maal is aangegeven, is dit een belangrijk 

aandachtspunt van de gemeente Maastricht. De 

integratie van de twee stadsdelen zal de ontwik

keling van de stad ten goede komen en de 

levensvatbaarheid van de A2-ondertunneling 

vergroten. Voor langzaam verkeer (voetgangers 

en fietsers) is er doro de tunnelvariant een in

tensieve verbinding mogelijk. Het voetgangers

gebied kan beduidend grater warden dan nu het 

geval is en de zichtbaarheid van het bestaande 

station wordt sterk vergroot. 
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De voor het busvervoer gewenste oost-west

verbinding kan gelijkvloers gerealiseerd warden, 

wat een lange viaduct- of tunnelconstructie dwars 

op de sporen overbodig maakt. Hierdoor wordt 

de stad, buiten de spoortunnel, minimaal belast 

en zal het verkeer routes kunnen volgen die in 

het stedelijke weefsel optimaal zijn. 

Duidelijke negatief aspect bij alle varianten, 

met uitzondering van Variant 1, is de over

last tijdens de uitvoering. Voor de gekozen 

variant kan gedacht kan warden aan een 

tijdelijke station ten noorden van het 

huidige station en de aan te leggen tunnelbak. 

De kosten voor de aanleg van de tunnel zijn ook 

relatief hoog. Eventuele winst valt te halen door 

de ontwikkeling van de vrijgekomen grand ter 

plaatse van de vrijgekomen sporen. 

Op de volgende pagina's warden de uit de 

analyse voortgekomen gewenste vervoers

stromen weergegeven. 
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afb. 3.06 - Gewenste busroutes . (schaal 1 :4000) 
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afb. 3.07 - Gewenste fietsroutes. (schaal 1 :4000) 
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afb. 3.08 - Gewenste v 
oetgangersroutes. (schaal 1 :4000) 
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afb. 3.09 - Gewenst -e autoroutes. 
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afb. 3.10 - Gewenste t ramroute . (schaal 1 :4000) 
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lndien de gewenste routing van de verschil 

lende modaliteiten wordt gecombineerd met 

de keuze voor de tunnelvariant, ontstaat er 

een ruimtelijk en organisatorisch schema 

(afb . 3.11/3.12) a ls hiernaast weergegeven. 

Duidelijk wordt dat er een belangrijke rol 

is weggelegd voor een zogenaamde voet

gangersplateau. Het plateau kan enerzijds word en 

gebruikt om de diverse modaliteiten met elkaar 

te verbinden en anderzijds om de integratie van 

Architectonisch Ontwerp 

de stadsdelen te realiseren. 

Om de aans lu iti ng tussen bestaande stat ion en 

nieuw voetgangersplateau te rea liseren is het van 

belang het programma van het bestaande station 

te bekijken . Belangrijk zijn met name de in-/uit

gangen van het stationsgebouw omdat deze een 

cruciale ro l gaan spelen in de voetgangersroutes 

tussen oost en west. Daarnaast geeft de ligging 

van de restau ratie aanleiding om h ier met het 

nieuwe ontwerp op in te spelen . 

P'l 
1 / 
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afb. 3. ! 1 - Ruimtelijk relatieschema. 
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West (historisch) 

Bestu ndt- station nlv. O 

Voetgangersgebied nlv. 0 
Perromn1v. -l 

Oest (A2-Traverse) 

afb. 3.12- Vlekkenplan ruimtelijke indeling tunnelvariant. 





Voetgangersplateau 

Het ontwerp voor het voetgangersdek is het 

resultaat van de hiervoor genoemde analyses 

en overwegingen . Allereerst wordt het ontwerp 

voor het voetgangersplateau aan de hand van 

een aanta l stappen toegelicht. 

Het historische stationsgebouw is het meest 

prominente element in de bestaande situatie . 

Verder bestaat het station uit een busstation 

en zijn er 4 kopperrons en 2 later aangelegde 

eilandperrons. Het eilandperron is alleen te be

reiken door middel van de later aan het station 

toegevoegde stalen loopbrug die oak gebruikt 

wordt om de twee stadsdelen te verbinden. 

Het besluit om de sporen te verdiepen leggen 

heeft grate gevolgen voor de directe omgeving 

van het stationsgebied. Er zal een (open)tun

nel warden gerealiseerd om de treinen tot een 

niveau van -7000mm onder maaiveld te brengen. 

De diepte van de tunnel wordt gegeven door het 

Profiel Vrije Ruimte (PVR) zoals die gedefinieerd 

is door ProRail.(zie Bijlage B) Om deze diepte 
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te bereiken zullen de treinen, die maximaal een 

helling van 25mm per meter aankunnen, over 

een lengte van 300 meter naar dit niveau worden 

gebracht. 

Aan de noordzijde van het station zal deze mini

male lengte worden gebruikt om het rangeerter

rein en de werkplaats bereikbaar te houden. In 

zuidelijke richting zal er een langer tunneltra

ject worden aangehouden om zodoende hier de 

spoorkruisingen gelijkvloers te maken. De tun

nel kan hier, in tegenstelling tot ten noorden van 

het station, een breedte krijgen die voldoende 

is voor twee treinen. Ter hoogte van station 

Randwijck zal het spoor weer zijn oorspronkelijke 

hoogte volgen. 

• alb. 3. 13 - Doorsnede van het Parijse station d'Orsay, 1898 

ter lnspiratie voor het voetgangersplateau. 
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afb. 3.14 - Huidige situatie inclusief nieuwe 

spoortunnel. (schaal 1: 10000) 
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afb. 3.15 - Verplaatsen kopperrons. 
(schaal 1 :4000) 
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De kopperrons komen te vervallen om eilandper

rons te kunnen realiseren die voldoende lang 

zijn. De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen 

door een tweelaags parkeergarage en een fiet

senstalling. De fietsenstalling bevindt zich in het 

centrum van de modaliteiten. Hierdoor ontstaat 

er voor de fietser een vervoerssituatie waarin hij 

makkelijk van modaliteit kan wisselen . 

Het ontwerp van de parkeergarage komt voort 

uit beschikbare ruimte, de gewenste parkeer

behoefte en de parkeernorm. (NEN 2443 - par

keren en stallen van personenauto's op terreinen 

en parkeergarages) 

Om tot het uiteindelijke ontwerp voor de par

keergarage te komen zijn er varianten gege-

nereerd met betrekking tot de opstellengte, de 

parkeerhoek en de wegbreedte. Deze variabelen 

produceren verschillende inrichtingspatronen 

voor de parkeergarage en bepalen daarmee 

de routing in en de capaciteit van de garage. 

Uiteindelijk is er gekozen voor een parkeer

vorm waarbij er onder een hoek van 60 graden 

wordt geparkeerd. Deze optie levert bij het be-



schikbare opperv lak de meeste bru ikbare aantal 

parkeerplekken. 

De parkeergarage telt twee lagen en heeft 

capaciteit voor ca. 600 auto's. Opva llend aan de 

garage is het open karakter ervan, een gehele 

langszijde van beide parkeerdekken is open en 

biedt zichtop hetnieuwe stationsgebied. Hierdoor 

is het orienteren in de garage een stuk makkelijk

er dan bij een vo ll ed ig gesloten variant. Doordat 

er een wisselwerking ontstaat tussen enerzijds de 

treinperrons en het voetgangersdek en ander

zijds de parkeergarage, wordt bovendien het 

veiligheidsgevoe l vergroot . 

Architecton1sch Ontwerp 
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afb 3.16 - Parkeerga rage. 
(schaal 1 :4000) 
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afb. 3.17 - Gewenste looplijnen en openingen 

voetgangersplateau.(schaal 1 :4000) 
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De gewenste looplijnen zijn met behulp van 

voorgaande analyses voor de directe stations

omgeving ingevuld. Duidelijk is dat het histo

rische station een belangrijke spilfunctie vervult 

in de regulering van deze voetgangerstromen. 

Om de perrons te bereiken warden openingen 

gedefinieerd in het voetgangersplateau . Deze 

definiering is het resultaat van de analyses en 

een aantal ruimtelijke kenmerken. Middels een 

iteratief proces is de optimale positie van de 

openingen bepaald . 

Er is rekening gehouden met : 

-de functies (positie en omvang van het 

program ma) 

-de gewenste looplijnen. 

-de ontsluiting van de perrons en parkeer-

garage. 

-de lichttoetreding op de perrons en in de par

keergarage. 

Door de openingen in het plateau ontstaan er 

een aantal pleinen die de hoofdfuncties van het 

voetgangersdek herbergen. Zo ontstaat er in het 



noorden een p le in voor het busstation, in het 

zu iden een plein ter hoogte van de bestaande 

restauratie en in het centrum een plein voor de 

halfunctie. Ten westen en oosten van de hal-

functie bevinden zich de fietsensta lli ngen en de 

Kiss&Ride faciliteiten. 

Ter plaatse van de hal zullen een aantal voorzie

ningen voor de reiziger worden gevestigd. Te 

denken valt aan kaartverkoop, informatie

voorziening en een kioskfunctie. Aangezien de 

halfunctie een relatief groot oppervlak in bezit 

neemt, kunnen de voorgenoemde voorzieningen 

worden ingevuld zonder de looproutes te storen. 

Het bestaande station doet in de huidige situ

atie vooral dienst a ls ontmoetingsplek en winkel

voorziening. Door de aanleg van de looproutes 

zal het station een belangrijke plek gaan in

nemen in de relatie tussen de stadsdelen. Ook 

zal de integratie van de restauratie met het voet

gangersniveau de samenhang versterken . Als 

locatie voor winkelvoorzieningen zal het station 

door de groeiende voetgangersstroom aantrek

kel ijker worden. 
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afb. 3.18 - Het ontstaan van p leinen. 

(schaal 1 :4000) 
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afb. 3.19 - Overzicht alle modalite iten. 
(schaal 1 :4000) 
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Het n ieuwe busstat ion bestaat u it tweemaa l v ij f 

busperrons. Een cluster perrons is gericht op ver

voer naar de Oost-Maastr icht en het ander c lu s-

ter bed ient West-Maastr icht. Deze busopst e ll ing 

garandeert een voor de re iziger overzichtel ijke 

situatie, aa ngezien h ij altijd de voorkant van de 

bussen ka n zien . Voetgangers hoeven daarvoo r 

maar een keer de busbaan , w aar maa r u it een 

richting een bus kan komen, o ver te steken. 

r~ 
~ ,. 

alb. 3.20 - Busperrons e n routes . 

Op d eze mani e r wordt er op een relat ief kle in 

oppe rv lak een busstation gerea li seerd dat vee l 

passagiers kan verwe rken . Een station dat in 

tegenstelli ng tot b ijvoorbeeld varianten met 

zaagtandperrons of een enkel e i landperron vee l 

minder ruimte in b eslag neemt . 



Dakconstructie 

Gelijktijdig met het ontwerpproces van het 

plateau is gestart met het ontwerp van de dak

constructie. Op voorhand zijn een drietal voor

waarden gesteld aan het ontwerp. Zo moeten 

de reizigers vanuit het stationsgebouw droog 

alle perrons en het busstation kunnen bereiken, 

dient de overkapping het zicht op de oostelijke 

gevel van het stationsgebouw niet te belem

meren en moet er een integratie ontstaan met 

het bestaande stationsgebouw. 

Het ontwerp van het dak is gebaseerd op een 

aantal principes. Om te beginnen is bij het ar

chitectonische ontwerp van het bestaande 

station gebruik gemaakt van een spel met hoogte. 

Dit spel resulteert in een gefragmenteerde op

bouw van een op het eerste gezicht monolithisch 

gebouw. Doordat het bestaande gebouw is 

opgedeeld in kleinere eenheden krijgen de ver

schillende ruimtes elk een eigen uitstraling. Zo 

ontstaan bij het bestaande station door de grote 

hoogte een imposante centrale hal en wordt er 

bij de noordentree een intieme sfeer gecreeerd. 
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afb. 3.21 - Lage plafondhoogte, intieme gang. afb. 3.22 - Hoge plafondhoogte, imposante hal. 
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afb. 3.23 · Stramien dakstroken. 
(schaal 1 :4000) 
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afb. 3.24 - Verlengen/verkorten dakstroken . 
(schaal 1 :4000) 

~2 

Om aan te sluiten bij de fragmentarische opzet 

van het bestaande station, krijgt ook de nieuwe 

overkapping een opdeling. De opdeling bestaat 

uit langgerekte dakstroken die door enerzijds 

variatie in breedte aansluiten op het stations

gebouw en anderzijds door variatie in lengte 

voldoen aan de eis om droog de perrons te be

reiken. Dit resulteert in een afwisselend beeld 

waarin de stroken naar behoefte zijn verkort of 

verlengd. 

Het belang van voldoende lichttoetreding is al 

eerder genoemd. Dit in verband met de over

zichtelijkheid en het veiligheidgevoel van de 

reizigers. Om te garanderen dat er voldoende 

licht op het voetgangersplateau en het daar

onder gelegen perronniveau toetreedt , worden 

een aantal stroken versmald. De mate van 

ver-smalling van de bogen voor de daglicht

toetreding is gebaseerd op de factor gesloten 

vs. open. Algemeen wordt aangehouden dat 

een gesloten/open verhouding van 40%/60% 

le idt tot een prettig omgevingslicht. lndien 

deze percentages toegepast worden op de dak

stroken van 9,0m dan moet er een versmalling 



van 9,0x0,4=3,6m worden toegepast . De dak

stroken word en 2,5 meter versmald, wat in het uit-

eindelijke ontwerp resulteert in een gemiddelde 

daglichtopening d ie iets groter is dan 3,6 meter. 

De ruimte die tussen de dakstroken ontstaat 

wordt ingevuld met ETFE luchtkussens (08]. De 

keuze voor dit materiaal is gebaseerd op een 

aantal aspecten . Ten eerste is het eigen gewicht 

van de luchtkussens zeer laag, wat de dimen

sionering van de totale staalconstructie te goede 

komt. Ten tweede kunnen de eventueel optre

dende vervormingen tussen de dakstroken goed 

worden opgenomen doordat de luchtkussens 

vrij kunnen vervormen. De dikte van de kussens 

is variabel en zal zich aanpassen al naar gelang 

belastinggeval. Het laatste aspect is de goede 

maakbaarheid van het ontwerp . Doordat het dak 

een verlopende vorm krijgt, varieren zowel de 

lengte als de hoek van de ETFE-banen. Doo r

dat de vorm van de afzonderlijke luchtkussens 

fabrieksmatig kan worden gemaakt voorkom 

je te grote segmentering . Dit zou met glas het 

vloe iende verloop van het dakvlak kunn en on

derbreken en h iermee het ontwerp verstoren. 
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afb. 3.25 - Overzicht dakstroken in situatie. 

(schaal 1 :4000) 
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a 
afb. 3.26 - Daglichttoetreding doo r versmallen stroke n . 

(schaa l 1 :4000) 



afb. 3.27 - Principe dakvormgeving . 

Architecton isch On twerp 

In dit stadium van het ontwerp is er een fragmen

tarisch dak waar voldoende licht doorheen kan. 

Het architectonische concept van het stations

gebouw gaat echter uit van veranderende hoogte 

bij veranderend gebruik. Dit principe wordt ook 

bij het dakontwerp toegepast waardoor de ver

schillende functies die worden overkapt een 

eigen ruimte gaan innemen op het voetgangers

plateau. 

perrons 
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Het perronniveau met daarboven het voet

gangersdek is het uitgangspunt. Zoals vermeld 

bij het ontwerp van het voetgangersplateau, 

zijn er een aantal pleinen met bepaalde functies 

ontstaan. Hierboven is een doorsnede te zien 

waarin het restauratieplein, de stationshal en het 

busstation te zien zijn. De groene lijn geeft de 

dakstrook weer zoals net besproken. 

Per doorsnede en functie wordt bekeken wel

ke hoogte het dak moet krijgen . De diverse 

hoogtes zijn gerelateerd aan de hoogtes van het 

bestaande gebouw. 

Daar waar het perron niet door het voetganger

splateau overdekt wordt, daalt de overkapping 

onder plateauniveau . Ter plaatse van bijvoor

beeld de stationshal wordt een hoogte bereikt 

van ca. 10 meter boven voetgangerplateau. 

Hierdoor worden, net zoals bij het oorspron

kelijke stationsgebouw, met dezelfde elementen 

verschillende ruimtes gecreeerd. 



De hiervoor beschreven ontwikkeling van een 

dakstrook wordt toegepast op al le stroken. Hier

bij zal rekening worden gehouden met de func

ties die zich in een bepaalde doorsnede bevinden 

maar ook met de naastgelegen dakstrook. De 

lichttoetreding tussen de verschillende stroken is 

een ander argument om de hoogte van stroken 

te varieren. De opzet van de verschillende dak

stroken genereert een overkapping d ie, ondanks 

de fragmentarische opzet, een geheel vormt. 

Ten tijden van de stoomtreinen werden er grote 

boogconstructies ontworpen om de passagiers 

van de stoom te vrijwaren . Omdat de afmetingen 

in dwarsrichting op het spoor meestal kleiner 

waren, werd er vaak voor gekozen om de boog

constructie dwars op de sporen te plaatsen. Denk 

hierbij aan bekende voorbeelden a ls Amsterdam 

C.S . en Antwerpen C.S . In dit ontwerp worden de 

afmetingen van de boogconstructie bepaald door 

de menselijke maat en de verschillende functies 

die onder het dak worden ondergebracht. 

Arch itectonisch Ontwerp 
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alb. 3.28 - Enkele dakstroo k in combinatie met voetgangersplateau. 

afb. 3.29 - Ve rzameling dakstroken in combinatie me t voetgange rsplat ea u. 



afb. 3.30 · Kenmerkend bestratingspatroon Maastricht. 

Archi tecton isch Ont werp 

Materialisatie 

Bij de analyse van de vier referentieprojecten is 

reeds gesproken over de sterke uitstraling die 

een zogenaamde totaaloplossing kan geven . 

Hiermee wordt bedoeld dat het concept van een 

station wordt doorgezet tot in de kleinste de

tails . Hierbij valt te denken aan balustrades en 

informatievoorzieningen. Een ander aspect dat 

de uitstraling van een station positief kan be'i'n

vloeden, is een weldoordachte keuze met betrek

king tot de materialisatie. 

Om het station een uniforme stijl te geven is er 

gekozen om het aantal materialen te beperken. 

Het hoofddoel van het ontwerp is om inten

sief deel uit te gaan maken van het stedelijke 

weefsel. Daarom wordt er voor de materialisatie 

van het voetgangersplateau gekozen voor de in 

Maastricht geldende norm. Sinds 2000 is de stad 

Maastricht bezig om de bestrating rondom het 

centrum te voorzien van een eenduidige mate

rialisering te weten grijs graniet in een duidelijk 

gedefinieerd straat profiel. Door de continuer

ing van dit patroon en materiaal op het plateau 
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ontstaat er een van oost naar west doorlopende 

straten structu u r. 

De materialisatie van de dakbogen wordt onder

verdeeld in de onderzijde, gericht naar het voet

gangersplateau en de bovenzijde . Bij zowel de 

onder- als bovenzijde wordt de nadruk gelegd 

op de langsrichting van het spoor. Op deze 

manier wordt het samenspel tussen de rails op 

perronniveau en dakconstructie geaccentueerd. 

Het voetgangersplateau 'hangt' hier tussen in en 

benadrukt op haar beurt de dwarsrichting. 

Een stationsomgeving kenmerkt zich in het 

algemeen door harde afwerkingen. Dit gebeurt 

enerzijds om een intensief gebruik mogelijk te 

maken en anderzijds een zogenaamde 'hufter

proof' kwaliteit te verkr ij gen. Om de langsrich

ting te benadrukken en de bogen, ten opzicht 

van de 'hardere' afwerkingen, een vriendelijker 

karakter te geven wordt er aan de onderzijde een 

afwerking met houten elementen gerealiseerd. 

De bovenzijde zal, in verband met het onderhoud 

en de relatie met het industriele karakter van het 

station, een metalen dakbedekking krijgen in de 



vorm van zinken stroken. 

Voor de lichttoetreding wordt gebruik gemaakt 

van doorzichtige stroken tussen de gesloten 

bogen. Er is gekozen voor een invulling met ETFE 

luchtkussens. Dit materiaal bevat een aantal 

eigenschappen die voor dit specifieke ontwerp 

van groot belang zijn . Ten eerste is dit mate

riaal, afhankelijk van de uitvoering, ongeveer een 

factor 25 lichter dan glas. Ten tweede zijn de 

luchtkussens uitstekend in staat om de vervor-

mingen, die de verschillende stroken ondergaan 

ten opzicht van elkaar, op te nemen. 

Architectonisch Ontwerp 
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afb. 3.31 - Gebruikte materialen : 

graniet, vurenhout, zink en ETFE. 
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Bestaand - Nieuw 

De integratie van het bestaande stationsgebouw 

met het nieuwe ontwerp vraagt extra aandacht. 

De aansluiting van het voetgangersplateau op 

het bestaande gebouw is een natuurlijk gevolg 

van de uit de ana lyse naar voren komende ge

wenste looproutes. Vanuit de stad ontstaat een 

doorlopende looproute tussen Oost- en West

Maastricht, waarb ij het bestaande gebouw als 

een overd enkt rustpunt kan worden beschouwd. 

Het gebouw wordt onderdeel van deze looproute, 

die door de verwi jdering van de loopbrug een 

breedte krijgt d ie d it toelaat. 

Bij de aansluiting van de dakconst ructie op 

het bestaande gebouw bestaat u it een aantal 

aspecten . Er is voor gekozen, zoals aangegeven 

bij het d akontwerp , een fragm entar ische dakop

bouw t e g ene reren voor d e d akstroken. Dit naar 

aanleiding van de gefragmenteerde opbouw van 

het bestaande station . De ruimtes d ie ond er het 

golvend dak ontstaan zijn een subtiele verwij 

zing zijn naar d e van sfeer wisselend e ruimtes 

in het h istorische gebouw. Lichtinva l en ru imt e-

Archi tectonisch Ontwerp 

lijkheid veranderen al naar gelang funct ie en 

afmetingen . 

Enke! de bas ism aterialen hout, zink en ETFE 

wordt gebru ikt ter plaatse van het raakvlak tus

sen oud en nieuw een ove rgangsgebied te 

realiseren . Op deze manier wordt di rect duidel ij k 

wat oud i s en wat nieuw. Het stramien van de 

dakconstructie is ter p laatse van de aans lu it ing 

aangepast op het stram ien gegeven door het 

bestaande stat ionsgebouw. Hierdoor kr ijgt d e 

overgang een logisch verloop tussen h istorisch 

gebouw en nieuwe dakconst ructie . De inbed 

ding van het b estaande gebouw wordt afgerond 

door de dakstrook die tevens een lu ife lconstruc

tie vormt langs de oostzijde van het bestaande 

stationsgebouw. 

Tekeningen 
Op de vo lgende pagina's vo lgt een se lect ie van 

de tekeningen van het ontwerp . Er wordt een 

aanta l plattegrond en e n aa nzichten g egeven . 

Voor een volledig overzicht van de tekeningen 

wordt verwezen naar het teken ingen boek. 
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~ a(b. 3.32 - Stramienaansluiting bestaand en nieuw. 
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afb. 3.33 - Plattegrond perronniveau/parkeerniveau -2. (schaal 1 :2000) 
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@) perrons 

@ parkeergarage, niveau -2 

@ rolt rap 

@) lift 

@ kolommen plateau, C35 300x300mm 

@ kolommen dak, 5355 buis219,1x10mm 

A. stijgpunt 

8 
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--------

afb. 3.34 - Plattegrond perronniveau -1. (schaal 1 :2000) 
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- --------

@) parkeergarage 

@) ingang parkeerdek -2 

@ roltrap 

---

4 stijgpunt 
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afb. 3.35 - Plattegrond voetgangersplateau, maaiveld (schaal 1 :2000) 
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@) bestaand gebouw @ fietsenstalling ~ stijgpunt 

@ stationshal @ restaurat ie/ terras ~ ingang 

@) busstation 

@) tramha lte 

@ kiss&ride 

@ fietsverbinding 

@l busverb inding 
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afb. 3.37 t/m 3.40 - Aanzichten, met de klok mee vanaf 
linksboven: west, noord, zuid en oost. (sch a al 1: 1000) 



4 Constructief Ontwerp 

De interactie tussen de diverse ontwerpelementen wordt uitgelegd. Het 

voetgangersplateau wordt globaal ontworpen en de constructie van de 

overkapping wordt verder uitgewerkt. Afgesloten wordt met een aantal 

tekeningen. 

Algemeen 

Het constructieve ontwerp richt zich op het voet

gangersplateau en de dakconstructie. Voor het 

voetgangersplateau wordt een principe ontwerp 

gemaakt. De dakconstructie zal worden uit

gewerkt tot een defin itief ontwerp. Het span n i ngs

veld tussen het architectonische en constructieve 

ontwerp, genoemd in de ontwerpopgave, heeft 

een iteratief proces ge·i"nitieerd. Dit proces heeft 

op de eerste plaats de afzonderlijke ontwerpen 

van plateau en dak be·1·nvloed en op de tweede 

plaats een wisselwerking doen ontstaan tus

sen plateau- en dakvorm. Hierdoor zijn in de 

uiteindelijke situatie de ontwerpen op elkaar 

afgestemd wat leidt tot een coherent geheel. 

Het iteratieve proces heeft, met betrekking 

tot het voetgangersplateau, geleid tot een 

aangepaste vorm van de openingen in het 
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plateau om zodoende de kolom posities te op

timaliseren. De gedefinieerde dakvorm is door 

ditzelfde proces aangepast om enerzijds de 

maakbaarheid te verbeteren en anderzijds de 

vervormingen in de hand te houden. 

De constructie speelt ook een belangrijke rol in 

de relatie tussen de verschillende onderdelen. 

Zo hebben we te maken met drie niveaus, te 

weten: het perronniveau, het voetgangerspla

teau en het dakniveau. De drie niveaus worden 

zowel letterlijk als visueel met elkaar verbond

en door de kolommen. Er is een aantal relaties 

mogelijk; tussen perron en plateau, perron en 

dak en plateau en dak. lndien deze relaties ge

materialiseerd worden, blijven er twee groepen 

over. De betonkolom tussen perronniveau en vo

etgangersplateau en de stalen kolom die vanaf 

het perronniveau of voetgangersplateau het dak 

ondersteunt. 



Voetgangersplateau 

Het ontwerp van het voetgangersplateau ken

merkt zich door vloeiende vormen en een rela

t ief hoge variabele belastingen (5,0kN/m2 ge

bruiksfuncties voor het personenvervoer volgens 

NEN6702 - Belastingen en vervormingen). De 

keuze va lt op een voetgangersplateau gereali

seerd uit beton . Als uitgangspunt was overzich

telijkheid een belangrijk motief. Hierdoor kunnen 

er geen steunconstructie met grote afmetingen 

worden geplaatst ter hoogte van de perrons . 

Deze zouden namelijk het zicht op het perron 

dusdanig belemmeren dat het veiligheidsgevoel 

zou worden aangetast. 

Daarom is gekozen voor een variant waarbij er 

wordt gewerkt met slanke betonelementen in 

plaats van met enkele grote constructie ele

menten. Hierdoor neemt het aantal kolom

men toe, maar de afmeting van deze kolom

men kan beperkt blijven. Om de belasting van 

het voetgangersplateau verder te reduceren is 

er gezocht naar een betonvloer die zowel de 

gewenste vloeiende en vlakke vloer kan rea-

Constructief Ontwerp 

liseren als een relatief laag eigen gewicht heeft . 

Het materiaal waarmee dit goed realiseerbaar is 

de zogenaamde bollenvloer of BubbleDeckvloer. 

Deze vloer kenmerkt zich door de mogelijkheid 

tot vlakke afwerking aan boven- en onderzijde 

en tevens een sterk gereduceerd gewicht, on

geveer 35% ten opzichte van een massieve be

tonvloer. De vloer wordt opgebouwd uit een 

prefab betonnen onderschil waarop, afhankelijk 

van de overspanning, een bepaald type plastic 

bal wordt geplaatst. Hierboven wordt eventuee l 

benodigde wapening toegepast, waarna het ge

h eel wordt afgestort. 

Om de betonkolommen zo slank mogelijk te 

houden worden ze als pendelkolommen onder 

het voetgangersplateau gezet. Door het gebruik 

van een BubbleDeck vloer is een in twee richting

en afdragende systeem aan te raden om zo een 

vierkant kolomraster te genereren . Er is gekozen 

om in dwarsrichting de kolommen in het midden 

van de perrons en tussen de twee spoorlijnen te 

plaatsen, wat inhoudt dat er een stramien van 

h .o .h. 9 meter ontstaat. Om een gelijkmatige 
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afb. 4.01 - Bollenvloer. 



afb. 4.02 - Stramien betonconstructie plateau. 
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krachtswerking te bevorderen wordt in langs

richt ing eenze lfde stramien aangehouden. De 

volgende afbeelding geeft inzicht in het op het 

voetgangersplateau geprojecteerde stramien. 

Op de kru ispunten in het stram ien worden be

tonkolommen geplaatst. In beide richtingen tus

sen de kolom men, worden versterkte stroken in 

de vloer gecreeerd door het leggen van ext ra 

wapening in de BubbleDeck vloer. De randen van 

de openingen in het voetgang ersplateau worden 

extra g ewapend om zo de optredende (wring) 

krachten over te kunnen brengen. 

38 

De stabil ite it van de gehe le betonconstructie 

wordt gehaald uit de bevestig ing aa n d e t un

ne lwanden. Extra aandacht ve rd ient de be las-

t ing ten gevolge van temperatuursfluctuaties. 

Om schade t e verkomen aa n het zeer grote be

tonopperv lak moet er op een aantal posit ies ge

d ilateerd worden . Deze d ilata t ies kunnen worden 

uitgevoerd door in langsrichting d ubbe le ko lom

men te plaatsen en de betonvloer als het ware 

door t e sn ijden . Een andere optie is om m iddels 

tandop leggin gen de vloer in een aantal seg

menten op te delen d ie ho rizontaa l vrij te n op

zichte van e lkaar kunnen vervormen . De uitwerk-

ing van deze principes za l in d it verslag n iet ver

der worden besproken . 

Om een o nderbouwde inschatting te kunnen 

maken van de (on)mog eli j kheden van d e b eton

construct ie is het nodig om een ana lyse t e mak

en van de krachtswerking in de betonnen p laat. 

Zodoende kan er wo rden ingeschat of er al d an 

n iet een aanpassing moet p laatsvinden aan het 

platea u en/ o f d e kolommen . Een m ee r uitge

breid e analyse h ie rvan valt buiten het kader van 

dit afstudeerproj ect . 
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afb. 4.03 - lmpressie betonconstructie voetgangersplateau. 
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Dakconstructie 

De dakconstructie bestaat u it in breedt e 

varierende stroken waartussen ETFE kussen zijn 

aangebracht. Het stramien voor de dakconstruc

tie in dwarsrichting is gebaseerd op de gegeven 

afwisselende perron- en spoorbreedte van 9 

meter. De perrons worden overdekt met een 

volledig gesloten dakconstruct ie van 9 mete r 

breed . De dakstrook boven de sporen bestaat uit 

een gesloten dakconstructie van 4 meter breed 

en aan weerszijde hiervan een ETFE strook van 

2,5 meter waardoor ook deze strook in totaal 

9 meter breed is. Ter plaatse van de aans lui 

ting met het bestaande gebouw is het stramien 

aangepast op dat van het stat ion om zodoende 

een doorlopend geheel te rea l iseren . 

Het is belangri j k om het gewicht van de dakcon

structi e zovee l mogelijk te bepe rk en, zodat er 

een beeld ontstaat van een moeiteloos go lvend 

dak boven de stationgebruikers. Het contrast met 

de relatief zware betonnen constructie voor het 

voetgangersplateau wordt zodoende gebru ikt 

om de twee ve rschillende 'wereld en' t e onder-
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scheiden . Er is daarom gekozen voor een sta

len liggercon structie, waa rvan de hoofd liggers 

bestaan uit gebogen li ggersegmenten d ie in 

staat zij n de expressieve vorm m ogel ijk te maken 

en een re lat ief licht gewicht hebben. 

Om de maakbaarheid van het dak n iet onno

dig te comp liceren en desondanks de arch itec

ton ische u itstra li ng t e kr ij gen d ie gewenst is, 

worden de gebogen stalen l iggers opgedeeld in 

segmenten . Deze segmenten hebben over hun 

lengte een vaste straa l waa rdoor ze gemakke l ij k 

kunnen wo rden geproduceerd . Het segmenteren 

van de dakgolf is afgebee ld in de afbeeld ing 

hiernaast. Door deze aan pass ing wordt de u it 

voerbaa rhe id van het proj ect vergroot zonde r 

dat er grote concessies gedaan worde n aan het 

architecton ische beeld . 
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Varian ten 

Bij het ontwerp van de ondersteuningscon

structie dient een aantal uitgangspunten te 

worden meegenomen. 

• Zo dient er rekening mee te worden gehouden 

dat er tussen de sporen geen ruimte is om de 

eventuele constructie in dwarsrichting te kan

telen . Dit omdat het stramien van 9 meter een, 

door de sporen beperkte, vrije ruimte toelaat van 

SOOmm. 

• Moet de constructie qua materialisat ie en 

ontwerp duide lijk contrasteren met de construc

t ie voor het voetgangersplateau . 

• D ient er rekening gehouden te worden dat 

mochten er kolommen geplaatst worden op het 

voetgangersdek dat dit bij voorkeur gebeurt 

op het eerder aangegeven stramien van h .o.h. 

9 meter. Zodoende wordt voorkomen dat grote 

puntlasten aangrijpen op de vloerve lden van het 

voetg a nge rsp lateau. 

Constructief Ontwerp 

Omdat de constructie d ie de dakstroken gaat 

dragen van groot belang is voor de ruimtelijke 

beleving van het voetgangersp lateau is er een 

aantal varianten gegenereerd: 

Variant 1 a . kolommen in een orthogonaal grid . 

Variant 1 b . ko lommen met een V-structuur. 

Variant 2 . Organische bu isstructuur. 
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afb. 4.05 - Geometrie dakconstructie langsrichting 

variant 1 a. (kolommen h.o.h. 18,0m) 

9,0m 9,0m 
2,Sm 4,0m 2,Sm - ·--- · . 

afb. 4.06 • Geometrie dakconstructie variant 

1a dwarsrichting (kolommen h.o.h. 18,0m) 

9,0m 9,0m 

Construct1ef Ontwerp 

Bussen 

9,0m 
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Variant 1 a. 

kolommen in een orthogonaal grid. 

Variant 1 a kenmerkt zich d oor het t oepassen 

van orthogona le ko lommen . De brede dakstrook 

(9meter) wordt gedragen d oor twee ko lommen 

terwij l de sm alle strook (4mete r) op een ko lom 

steunt. Het voordee l van deze const ructie is de 

relat ief eenvoudige construct iewijze . Nade len 

zi j n de un ifo rme u itstralin g d ie a ll e staa lko lom

m en hebben. Er is, afgezien van het st ramien , 

geen onderscheid te ontdekken t ussen d e d i

verse dakst roken . De hoevee lheid ko lommen is 

een vo lgend punt van kr it iek, h ie rdoor komen 

er voora l het p erronn ivea u veel steunp unten . 

Tevens wordt aan het uitgangspunt met betrek

king tot het enke l plaatsen van ko lommen b oven 

de betonko lo mmen n iet voldaan . Het zwevende, 

lucht ig e ka rakter van het dak komt in d eze va ri

ant niet goed tot zij n recht. 

..,. afb. 4.07 - lmpressie variant 1 a. 
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Variant 1 b . 

kolommen met een V-structuur. 

Variant 1 b kenmerkt zich door V-kolommen die 

de brede dakstrook dragen en orthogonale 

(i.v.m. passeren treinen) kolommen die de smalle 

stroken dragen. Het ritme dat ontstaat door de 

afwisseling tussen de strookbreedtes krijgt hi

erdoor een vervolg in ondersteuningsconstruc

tie. Deze variant maak het ook mogelijk om de 

kolommenuiteinden op het stramien van het 

voetgangersplateau aan te sluiten. De kolom

structuur draagt ook duidelijk bij aan de inrich

ting van het voetgangersplateau . Er ontstaat een 

relatie tussen zowel dak en plateau, als dak en 

perron. De stabiliteitsvoorzieningen betreffende 

deze variant vragen door de specifieke V-vorm 

van de kolommen extra aandacht. 

.,. afb. 4.08 - lmpressie variant 1 b. 
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9,0m 
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9,0m 
2,Sm 4,0m 2,Sm --- ·-

a(b. 4.09 - Geometrie dakconstructie langsrichting 
variant 1 b. (kolommen h.o.h. 18,0m) 

9,0m 9,0m 9,0m 

afb. 4. 70 - Geometrie dakconstructie variant 
1 b dwarsrichting. (kolommen h.o.h. 18,0m) 
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afb. 4.11 - Geometrie dakconstructie langsrichting variant 2. 

9,0m 9,0m 

afb. 4. 12 - Geometrie dakconstructie variant 

2 dwarsrichting. 

9,0m 

Constructief Ontwerp 

,.. I u I ,, a:f I 
I i ;: 

9,0m 9,0m 
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Vari ant 2 . 

Organische buisstructuur. 

Bij variant 2 is een totaal andere ontwerpbena

dering gebruikt. Geprobeerd is om de golvende 

vorm van het dak door te zetten in de onder-

steuningconstructie . Sterk aan deze variant is de 

expressieve uitstraling van het geheel. Er zijn op 

het voetgangersplateau geen steunpunten nodig 

waardoor er een kolomvrije ruimte ontstaat . Na -

deel is dat deze constructie ruimtelijk goed werkt 

voor de grote overspanning maar bij de lagere 

gedeeltes van het dak geforceerd overkomt. Ook 

ide grote hoeveelheid elementen is een verstor

ing van het beeld. Omdat de dakstroken worden 

opgebouwd door liggerelementen met verschil 

lende boogstralen is er geen sprake van een zu i 

vere boogwerking, waardoor het veronderste lde 

krachtsverloop niet geheel overeenkomt met het 

werkelijke. 

,... afb. 4 13 - lmpressie variant 2. 
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Conclusie Varianten 

Een comb inatie van variant 1 a en variant 1 b 

wordt geformuleerd om verde r uit te werken tot 

een defin it ief ontwerp . Het u ite indelijke ontwerp 

bestaat uit een combinatie van rechte - en V

kolommen. Rechte kolommen ter plaatse van 

de spoorstramienen waar, door aan weerszij de 

passerende treinen, geen V-kolommen kunnen 

worden geplaatst. Deze ko lommen dragen de 

smalle dakstroken . V-kolommen bij de perron

stramienen waar de ruimte voor plaatsing er we l 

is. Deze kolommen dragen de brede dakstroken . 

De different iatie van kolomontwerpen geeft de 

reiz iger een directe v isue le aanwijzing voor de 

aanwezigheid van meerdere functies. O nder het 

voetgangersp lateau bevinden zich immers zo

w el perronstramienen van 9,0 meter breed, als 

spoorstramienen m et eenze lfde breedte . Een 

ande r aspect is de mogelijkheid om het ko lom

stram ien d irect te plaatsen op het stramien van 

de b etonko lommen . Hierdoor word en er geen 

grate puntlasten op d e betonv loer aangebracht 

en kan deze slanker gedimensioneerd worden. 
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Het voordee l ten opzicht va n variant 2, de or

ganische buisvariant, is dat de constructie n iet 

de confrontatie aangaat met het expressieve 

dak-ontwerp . De ko lommen sch ikken zich naar 

het ontwerp en verstoren het arch itecton is

che bee ld dat eerder is ontwikkeld n iet . Hier

door wordt de gewenste overzichte lijkh e id be

houden en kan de reiz igers het station goed 

overzien . 

1111- afb. 4.14 - lmpressie uitgewerkte variant lb. 







Uitwerking variant 

Stram I en 

We hebben gezien dat het voetgangers

plateau een stramien heeft van 9x9 meter. Om 

een samenhangend gehele te krijgen wordt het 

dakstramien hierop aangepast. De staalcon

structie is echter vele malen lichter dan de be

tonnen plateauconstructie waardoor er grotere 

overspanningen mogelijk zijn . Gekozen is voor 

een dakstramien in langsrichting van h.o.h. 18,0 

meter, in dwarsrichting wordt het stramien 

h.o.h. 9,0 meter. D it garandeert dater ruim vol

doende bewegingsruimte is voor de voetgang

ers op het voetgangersplateau en op de per

rons. De h.o.h. afstand van 18,0 meter tussen de 

kolommen wordt onderverdeeld in vier gelijke 

delen waardoor er een stramien ontstaat van 4 ,5 

meter voor de secundaire liggers. 

Opbouw 

Voor de opbouw van de afzonder lijke dakstro

ken is een aantal varianten gemaakt. We hebben 

feitelijk te maken met twee verschillende soorten 

constructies, de brede dakstrook en de smalle 

Constructief On twerp 

dakstrook. Onder de brede dakstrook staan de 

V-kolommen en onder de smal le dakstroken de 

rechte ko lommen. De breedte van de twee dak

stroken is verschillend. De brede dakstrook is 

9,0m en de smal le dakstrook is door de toevoe

ging van de dag lichtstroken (tweemaal 2,5m) zo 

als aangegeven bij het hoofdstuk architectonisch 

ontwerp 5,0meter dus bl ijft 4,0meter over. De 

uiteindel ijke vormgeving van de twee versch i l

lende systemen moet overeen komen om een 

duidelijke eenheid te vormen. De constructie

hoogte van de bogen mag dus n iet tevee l ten 

opzicht van e lkaar afwijken. 

Door het stramien van 4,5 meter op de in het 

architectonische ontwerp bepaa lde dak te leg

gen blijkt dat er een aanpass ing v.an deze dak

stroken nodig is. De dakstroken worden verlengt/ 

verkort zodat ten opzichte van de e indkolommen 

er een stramien van 4,5 meter u itkraagt. Dit komt 

de krachtswerking en daarmee de vervormingen 

van het laatste liggerveld ten goede zonder dat 

de vervormingen van de u itkrag ingen te groot 

word en . 
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afb. 4.15 - lmpressie constructie smalle dakstrook. 

Constructief Ontwerp 

smalle dakstrook 

De dakstrook is 4,0m breed en h .o.h. ondersteund 

om de 18,0m. De kolommen staan in het midden 

van de 4,0 meter brede secundaire dwarsliggers. 

Om deze liggers in dezelfde laag te krijgen als 

de uit cirkelsegmenten opgebouwde hoofdlig

ger wordt besloten de strook te construeren 

met twee hoofdliggers aan de randen. Hiertus

sen worden de dwarsliggers (ook wel secundaire 

liggers genoemd) gelegd. De verbinding tussen 

de hoofd - en secundaire liggers wordt schar

nierend uitgevoerd om het grote aantal te ma

ken verbindingen relatief eenvoudig te houden. 

(zie de uitwerking van de details in hoofdstuk 5 

Bereken in gen) 
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Een constructielaag 

2,Sm 4,0m 2,Sm 

9.0m 

afb. 4. 16 - Schematische dwarsdoorsnede 
opbouw smalle dakstrook.(schaal 1 :500) 



2.Sm 

4,0m 

2.Sm 

kolom kolom kolom 

4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

kolom kolom 

4.Sm 4,Sm 4,Sm 4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

kolom 

4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

afb, 4.17 - Schematische langsdoorsnede 
opbouw smalle dakstrook.(schaal 1 :500) 

hoofdhgg" •~II• ,~;::,I +Koloml +Koloml +Koloml +Koloml +Koloml +Koloml 11 
hoofdligger smalle strookl-· __ _._._ _ _._._ _ _.._ _ __. ____ ..._ __ _. ___ __. __ __. ____ ._ __ ._ ___ _._ __ _._ __ _._._ _ __,_._ _ __, __ __. ____ .._ __ .... __ _... __ _... ____ ._ __ ._ ____ ._ 

ETFE 
~-----------------------------------------------------------------------~ 

4,Sm 4,Sm 4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4.Sm 4.Sm 4,Sm 

18,0m 18.0m 18,0m 
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4,Sm 4,Sm 4,Sm 4.Sm 4,Sm 4,Sm 

18,0m 

4,Sm 4,Sm 4.Sm 4.Sm 4.Sm 

18,0m 18,0m 

afb. 4. 78 - Schematische plattegrond opbouw 
smalle dakstrook.(schaal 1 :500) 



afb. 4.19 - lmpressie constructie brede dakstrook 
met elementen in een constructielaag. 

afb. 4.20 - lmpressie constructie brede dakstrook 
met elementen in twee constructielagen. 

Constructief Ontwerp 

brede dakstrook 

In eerste instantie was de gedachte om ook deze 

dakstrook te construeren door alle elementen 

in een laag te leggen. Door de andere geo

metrie en ondersteuning levert dit echter een 

probleem op. Zo moeten, door de breedte van 

9,0 meter, de secundaire liggers aanmerkelijk 

zwaarder worden geconstrueerd willen we en

kel twee hoofdliggers als randliggers toepassen . 

Deze afwijkende constructiehoogte blijkt de ar

chitectonische een-heid te verstoren. lndien we 

uitgaan van twee hoofdliggers h.o.h. 4,0 meter 

ondersteund door de V-kolommen in combinatie 

met twee randliggers ontstaat ook een conflict . 

Bij plaatsing in een constructielaag moeten de 

9,0 meter lange secundaire liggers worden on

derbroken bij de hoofdliggers. Dit levert relatief 

gecompliceerde momentvaste verbindingen op 

die we, gezien het aantal te maken verbindingen 

en bijbehorende kosten, willen vermijden . 

Gekozen wordt om een concessie te doen aan-

gaande de constructiehoogte door de hoofdlig

gers in een tweede constructielaag te plaatsen. 

Hierdoor kunnen de secundaire liggers in dwars-
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richting zonder onderbreking door lopen en 

scharnierend aan de randl iggers worden beves

tigd. Er ontstaat een randdetail van de brede 

dakstrook conform de detaillering van de smalle 

dakstrook. De constructiehoogte in het gebied 

tussen de twee hoofdliggers verstoord het archi

tectonische beeld minder dan bij de voorgaande 

opties. De lengterichting van de constructie 

wordt ter plaatse van deze hoofdliggers extra 

benadrukt en wordt gedetailleerd zoals de ran

den van de dakstroken om een eenduidig beeld 

te genereren. 

Twee 
constructielagen 

afb_ 4.21 - Schematische 
dwarsdoorsnede opbouw brede 
dakstrook.{schaal 1 :500) 
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2.Sm 

4,0m 

2.Sm 

randligger brede strook 

hoofdligger brede strook 

hoofdligger brede strook 

randligger brede strook 

4,Sm 

4,Sm 

4,Sm 

I 
V-Kolorr 

4,Sm 

4,Sm 4,Sm 4,Sm 

4,Sm 4,Sm 4,Sm 

18.0m 

V-kolom V-kolom 

4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

JV-Kolorr I ~-Kolorr 

4,Sm 4,Sm 4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

18,0m 18,0m 
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V-kolom V-kolom 

4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

I ~-Kolorr V-Kolorr 

'· I 

4,Sm 4.Sm 4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

18.0m 

4,Sm 

4,Sm 

V-kolom 

4.Sm 4,Sm 4,Sm 4,Sm 

afb. 4.22 - Schematische langsdoorsnede 

opbouw brede dakstrook.(schaal 1 :500) 

I )/-Kolorr 

4,Sm 4,Sm 4.Sm 4,Sm 

18,0m 18,0m 

afb. 4.23 - Schematische plattegrond opbouw 

brede dakstrook.(schaal 1 :500) 



Constructief Ontwerp 
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Verspringend ko lomstramien 

De h.o.h. afstand tussen de kolommen is vast-

gesteld op 18,0 meter. Deze keuze heeft een 

visuele impact op het voetgangersplateau om

dat er een kolomraster ontstaat waarin geen 

verschil zit in de kolompositie van de brede- en 

smalle dakstrook. Tevens lijkt er op het voet

gangersplateau een barriere te ontstaan door 

de rijen kolommen die om de 18,0 meter staan. 

Om dit te voorkomen wordt het kolomstramien 

van de smalle dakstrook met een half stramien, 

9,0 meter, in langsrichting verschoven. Hierdoor 

ontstaat een dynamischer beeld en worden de 

looproutes op het plateau benadrukt in plaats 

van geblokkeerd. 

Sta b i l lteit 

De stabiliteit zou gehaald kunnen worden uit 

de inklemming van de diverse kolommen aan 

de fundering. Dit heeft echter tot gevolg dat 

er grote inklemmingsmomenten ontstaan in de 

kolommen. Het beeld van licht dak gedragen 

door slanke kolommen wordt hierdoor geen 

recht gedaan. Gekozen wordt dan ook voor 

scharnierende verbindingen met de funder-

Constructief Ontwerp 

ing waarbij de stabiliteit gehaald wordt uit het 

toevoegen van trek/druk elementen. Deze ele-

menten vormen in aanvulling op de aanwezige 

kolommen stijve driehoeken die middels nor

maalkrachten de stabiliteit waarborgen. Om 

het voetgangersplateau te vrijwaren van extra 

elementen worden er geen stabiliteitsvoorzien-

ingen op het plateau geplaatst. zodoende wordt 

het beeld waarbij de V-kolommen en de rechte 

kolommen elkaar afwisselen in stand gehouden. 

De stabiliteitselementen worden derhalve ge

plaatst op de perrons en tussen de sporen en 

moeten ook de stabiliteit waarborgen voor het 

gedeelte van de dakstrook dat zich boven het 

voetgangersplateau bevindt. 

Het stabiliteitsprobleem kenmerkt zich door de 

verschillende benadering per richting. In langs

richting wordt de constructie per dakstrook ge

stabiliseerd door zijn eigen stabiliteitselement. 

Dit is mogelijk omdat er zowel voor de brede 

dakstrook op de perrons als voor de smalle dak

strook tussen de sporen ruimte is om extra ele

menten te plaatsen. In dwarsrichting is er onder

scheid te maken tussen de brede- en smalle 
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_. afb. 4.24 - lmpressie voetgangersplateau met 

zicht op verspringend kolomstramien 



Constructlef Ontwerp 

afb. 4.25 - Overzicht langsstabiliteit. 

afb, 4.26 - Overzicht dwarsstabiliteit. 
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dakstrook. Bij de brede dakstrook kunnen er 

stabiliteitselementen op de perrons warden toe

gevoegd om de gehele dakstrook te stabiliseren . 

Het is door gebrek aan ruimte niet mogelijk de 

smalle dakstroken op een soortgelijke wijze te 

stabiliseren. Gekozen wordt voor een systeem 

waarbij de smalle dakstroken warden gestabili

seerd door het stabiliteitssysteem van de brede 

dakstroken. Dit wordt vormgegeven door de toe

voeging van koppe lstaven tussen de dakstroken 

op een stramien van 9,0m. De randliggers van 

de brede dakstrook en de hoofdliggers van de 

smalle dakstrook warden verbonden door mid-

de l van een scharnierend trek-/druk e lement. Op 

deze wijze wordt de stabiliteit van de smalle dak

strook gegarandeerd. 

De laatste elementen die het stabiliteitssysteem 

vormen zijn de diagonalen . De dakconstructie zal 

de krachten naar de d iverse dwarsstabiliteitsele-

menten moeten brengen . Om te voorkomen dat 

dit gebeurt door voornamelijk bu iging in de 

hoofd-, rand- en secundaire liggers warden er 

diagonale trekelementen toegepast. Deze zor

gen ervoor dat de kra chten middels normaaltrek

krachten naar d e stabilieitselementen warden 

gebracht. 

Construct ief Ontwerp 

afb. 4.27 - Overzicht koppelstaven. 

alb. 4.28 - Overzicht diagonalen. 
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Scharnier 

Scharnier Scharnier 

18,0m 18,0m 

afb. 4.29 - Schematisering brede dakstrook. Scharnierende verbinding 
van V-kolommen aan de hoofdliggers. 

18,()m 

Moment verbinding 
secundaire liggers 

18,0m 

afb. 4.30 - Schematisering smalle dakstrook. Momentvaste verbinding van 
kolommen aan secundaire liggers. (niet aan de hoofdliggers, zie afb. 4.31) 

Stabiliteitsverband langsrichting 

18,0m 18,0m 

Stabiliteitsverband langsrichting 

18,0m 18,0m 
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Scharnier 

Scharnier 

18,0m 

Moment verbinding 
secundaire lig ers 

Scharnier 

18,0m 

18,0m 18,0m 

Scharnier Scharnier 

18,0m 



Schematiser ing 

De uiteindelijke constructie moet geschema

tiseerd worden. Als uitgangspunt is aange

houden dat er zoveel mogelijk met scharnier

ende verbindingen moet worden gewerkt. Dit 

om relatief ingewikkelde, en daarmee dure, 

aansluitingen te vermijden. Om een stabiel en 

veilig geheel te krijgen is ervoor gekozen om de 

kolommen onder de smalle dakstroken moment-

. . . . . . . . . . . . . . .. . . 

. . . . . . . 
. . . . ,,._ . . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Corist ructief Ontwerp 

vast te verbinden aan de secundaire dwarsliggers 

van de smalle dakstrook . Uit de analyse van het 

3d-model (zie Hoofdstuk 5 Berekeningen, on

derdeel 9, krachten kolommen smalle dakstrook) 

blijkt dater in langsrichting, zoals te verwachten 

valt, maar een klein moment (My;s;d= 1, 91 kN) 

op de kolomkop wordt overgedragen. In dwars-

richting blijkt 

(Mz;y;s=44,83kN) . 

. 
• . . 
. . . 
. . . . . . . . 
#~- • 

het moment groter 

. . . . .· '• 

2,Sm 4,0m 2,Sm 2,Sm 4,0m 2,Sm 2,Sm 4,0m 2,Sm 2,Sm 4,0m 2,Sm 2,Sm 

I I I I I I I I I I I I I 
9,0m 9,0m 9,0m 9,0m 
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4,0m 

I 
9,0m 

Tekeningen 

Op de volgende pagina's volgt een selectie van 

de tekeningen van het ontwerp. Voor een volle

dig overzicht van de tekeningen wordt verwezen 

naar het tekeningen boek. 

2,Sm 

I 

I 

0 Scharnierend 

'Y Momentvast 

···· Dwarsstabiliteit 
(op een aantal stramienen) 

afb. 4.31 · Schematisering dwarsdoorsnede. 
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K1 V-kolommen bu is 0219,1*10 (5355) 
K2 kolommen buis 0219, 1*10 (5355) 
K3 kolommen stabiliteitselementen bu is (0219,1*10 (5355) 
51 Koppelstaven dakstroken dwarsstab. bu is P 114,3*6,3 (5355) 
Diagonalen (trekelementen) stalen strip 100*10mm2 (5235) 
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Bestaande stationsgebol.Jw 
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18000 18000 18000 

Kolomstramienen K2 verspringt een half stramien t.o.v. stramien K1. 
Kolom K1 t.p.v. brede dakstrook op de oneven stramien tussen stramien 1 en 30. 
Kolom K2 t.p.v. smalle dakstrook op de even stramien tussen stramien 14 en 29. 
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Stabil iteitselement y 
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varierende hoogte 
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18000 18000 18000 

varic?-rend in lengte. Maximale booglengte is 279meter. 

5tabiliteitselementen bestaan zowel in x- als in y-richting uit 
kolommen K3 toegevoegd aan K1 en K2. 

18000 18000 18000 18000 4500 

5taalsoort is 5235, tenzij anders aangegeven 
Permanente & veranderlijke belastingen volgens NEN 6702 
(zie de Bijlagen deel C voor een uitvoerige behandeling van de belastingen) 
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afb. 4.32 - Overzicht Conctructie. 

(schaal 1 :500) 
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afb. 4.33 - Langsdoorsnede AA 
(schaal 1 :500) 
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36500 

afb. 4.34 - Dwarsdoorsnede BB 
(schaal 1 :500) 
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Zinken felsdak 

Houten beplating 

Regelwerk 

Houten beplating 

Bekleding, vuren houten planken 80x20mm2 

Houten ligger, bouwkundige afbouw 71x221 mm2 (K17) 

5talen liggers, randligger HEA 340 (5235) 

5talen stabiliteitsverband, 100x1 Omm2 

Houten ligger bouwkundige afbouw 71x196mm2 (K17) 

5talen liggers, hoofdligger HEA 340 (5235) 

5talen ligger, secundaire HEA 260 (5235) 

5talen kolom, buis rand 219,1x10 (5355) 
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afb. 4.35 - Fragment brede dakstrook convel<.tschaal 1 :20) 



Zinken felsdak, hoogte fels 25mm, breedte 500mm 

Multiplex 

• 

5talen ligger, secundair t .p.v. kolom, HEA 320 (5235) 

5talen kopplaat 20mm 

• 

Bekleding onderzijde, vuren houten latten 80x20mm 

Watervaste folie 

J 

5talen kolom, buis rond 219, 1x10 (5355) 

• 

a(b. 4.36 - Detail 1 

(schaal 1: 10) 
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Houten regelwerk 

Dubbel hoekstaal, gaffel aansluiting 

5talen liggers, hoofdligger HEA 340 (5235) 

Aluminium bevestigingsprofiel ETFE 

lngelast schot d= 15 

\\ 

Bevestiging boogkoppeling (dwarsstabiliteit) 

Boogkoppeling stalen buis rond 114,3x6,3 (5355) 

ETFE luchtkussens 

afb. 4.37 - Detail 2 

(schaal 1: 10) 



Houten ligger bouwkundige afbouw 71x221 

Stalen ligger, secundaire HEA 260 (5235) 

Stalen Jiggers, hoofdligger HEA 340 (5235) 

Aluminium bevestigingsprofiel ETFE 

Bevestiging boogkoppeling (dwarsstabiliteit) 

Boogkoppeling stalen buis rond 114,3x6,3 (5355) 

ETFE luchtkussens 
afb. 4.38 - Detail 3 

(schaal 1: 10) 
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--1 

~\ 
\ 

\ Zinken felsdak, fels 25mm, breedte 500mm 

Stabiliteitsverband, platstaal 1 OOxl Omm 

I Bekledin~' onderzijde, vuren houten latten 80x20mm 

~alen kolom, bu rond 219,1 x10 (5355) 

Stalen l ig~ers, hoofdligger HEA 340 (5235) 

\ \ 

\ 
a(b 4.39 - Detail 4 

(sch a al 1: 10) 

\ 





5 Berekeningen 

De uitgangspunten van de berekeningen warden gegeven. Vervalgens 

warden de belastingen uitgewerkt en wardt de kwalificatie van het raam

werk bekeken. Ten slatte warden de canstructie elementen en aan

sluitingen getaetst. 

Uitgangspunten 

Het ontwerp bestaat uit een aantal elementen 

die alle in veiligheidsklasse 3 vallen. De refe

rentieperiode is 50 jaar. De bijbehorende 

veiligheidsfactoren zijn : 

U GT (Uiterstegrenstoestand) 

y 1;9 
= 1 . 2 I 1 . 3 5 

(0. 9 bij gunstig werkende belasting) 

Y1;q = 1.5 

B.G.T. (B ru ikbaarheidsg renstoestand) 

Y1;9 = 1.0 

Y1;q = 1.0 

De gebruikte normen zijn: 

NEN 6702 - Belastingen en vervormingen 

NEN 6770 - Staalconstructies 

NEN 6771 - Staalconstructies (Stabiliteit) 
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Oak 

PERMANENT 
Hoofdliggers HEA-340 
Randligger HEA-340 
Secundaire liggers HEA-260 
Kolommen buis0219,1*10 

Koppelingen bu is 0114,3*6,3 
Windverband 75*1 Omm 2 

Bevestigingsconstructie ETFE 
ETFE 
Houten onderzijde 20mm 
Metaaldak (zink) 
Beplatinq boven en onderzijde 
Houten liggers 
totaal 

alb. 5.1 - Permanente belastingen. 

Berekeningen 

p Q."NP I [kN/m2] 

1,05 [kN/m 11 
1,05 [kN/m 11 
0,68 [kN/m 1] 

0,52 [kN/m 1] 

0, 16 [kl\J/m 1] 

0,08 [kl\J/m1l 

0,1 
0,02 
0,14 
0, 1 
0, 15 
0, 10 
0.61 
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Belastingen 

De uitwerking van de diverse belastinggeval

len is gecompliceerd, aangezien we te maken 

hebben met een niet alledaagse gebouwvorm . 

Vooral de sneeuw- en windbelastingen vragen 

extra aandacht. Een windgeval wordt hier verder 

uitgewerkt, de overige windrichtingen zijn terug 

te vinden in Bijlage C. 

Er wordt vanuit gegaan dater voldoende hemel

waterafvoeren, afschot en noodafschotten zijn, 

zodat het belastinggeval wateraccumulatie niet 

maatgevend is. 

Permanente belasting 

Het eigen gewicht van de totale constructie staat 

vermeld in figuur 5.1. De constructie onderdel

en die als elementen zijn ingevoerd in het 3D 

model, worden als eigen gewicht meegenomen 

in de berekening. De overige materialen zijn 

afzonderlijk als belasting toegevoegd om een 

realistische belasting opbouw te krijgen. 



Veranderlijke belasting 

Belasting door personen ; 

Afhankelijk van de hellingshoek van het dak moet er 

een bepaalde waarde worden aangehouden voor de 

belasting door personen. Het oppervlakte van het dak 

is groter dan 1 Om2, het te beschouwen oppervlak voor 

deze belasting is dan beperkt tot 1 Om 2 . De aan te 

houden belasting is afhankelijk van de hellingshoek 

van het dak. 

0°<n<15°p =1,0kN/m2 
rep 

15°<cx <20° p =(4-0,2.cx) kN/m 2 
rep 

In dit geval hebben we te maken met alle drie 

verschillende gevallen. Er wordt voor de toetsing 

van de dakconstructie een belasting van 1,0 kN/m2 

aangehouden op het eerder, genoemde gebied van 

1 Om2
. Dit zal gebeuren op de, voor de krachtswerking/ 

doorbuiging, meest ongunstige positie. 

Voor een puntbelasting dient F =1,5 kN te worden rep 

aangehouden. 

Bereken1ngen 

Sneeuwbelasting; 

Afhankelijk van de hellingshoek (De hellingshoek van 

de boogconstructie varieert van 0° tot ca. 18°) van het 

dak moet er een waarde worden aangehouden voor 

de belastingen door sneeuw. 

Omdat we te maken hebben met een dakvorm die 

niet direct is te herleiden naar de normen, is er een 

combinatie gebruikt van drie basisgevallen (zie de 

afbeeldingen hiernaast). 

We hebben te maken met verschillende 

belastingsgebieden. Er wordt per element bekeken 

welke waarde voor de sneeuwbelasting aangehouden 

moet worden. Afhankelijk van het lastvlak per element 

kan er een lijnbelasting worden berekend op de 

elementen. Er is voor de belasting op de secundaire 

liggers (HEA260) ter plaatse van de stramienen die 

niet in een dal liggen en een hellingshoek hebben die 

kleiner is dan 15°(geen afglijden), gerekend met: 
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b} Zadeld•k 

o· a ;. 1s c, = c, = o.a 
t5'" c; er< 30·· C1 =0.6 

JO < a<60 

"~ 60 

l a-15 1 C,=0.8+0.4 -,5-

c =oa ( 6(1-a 
I • JO 

C- =1 z j·GO-a I 
- • JO 

c, = c, = 0 

afb. 5.2 - Figuur B.2 - NEN6702 

Dakvormfactoren C, +C2 voor Zadeldaken. 

c) Aaneeoge9'oten daken 

c, = 0,6 

c.=o a(.lD +a - . JO 

30 -= o -= 60~ c,=O.I [ 603~a I 
C, =I 6 

a ~ 60' C, = 0 
c, = 1.6 

De randdaken mogen ?Jjn ~rekend vdgere b). 

afb. 5.3 - Dakvormfactoren C, +C2voor 
aaneengesloten daken, 

Figuur B.4 - NEN6702 



afb. 5.4 - Plaatsingen van sneeuwbelasting op het 

30-Model. lndicatief. 

Berekeningen 

Voor de laagste punten van de dalen is er gerekend 

met een vormfactor van: 

0,8((30+15)/30).0.7=1,2.0.7=0,84 kN/m2 

De tussen deze twee gevallen liggende stramienen 

worden belast met een ge·lnterpoleerde belasting. 
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Afhankelijkvan de locatie van de randliggerskomtereen 

additionele belasting bij ten gevolge van de belasting 

uit de ETFE banen. Omdat a/le mogelijke hoeken 

tussen 0 en 60° voorkomen is er een (conservatieve) 

keuze gemaakt ten aanzien van de te berekenen 

belasting. Er worden twee situaties onderscheiden, 

de eerste situatie waarbij de sneeuwbelasting gelijk 

verdeeld is over de twee steunpunten en de tweede 

situatie waarbij door afglijden alle sneeuwbelasting 

op de onderste rand komt. lndien de hoek die de 

twee golven met elkaar maken kleiner is dan 15°, zal 

het gewicht verdeeld worden over de twee golven. 

Bij een hoek die groter is dan 15° glijdt de sneeuw 

eraf naar het laagste punt. Deze belasting zal dan voor 

rekening komen van dit element. 

Dit betekent dat in situatie 1 de belasting per element 

neer komt op: 

0,7kN/m2 • 2,5m/2= 0,88 kN/m1 

Dit betekent dat in situatie 2 de belasting per element 

neer komt op: 

0,7kN/m2 • 2,5m= 1,75 kN/m1 



W indbelastingen; 

W ind uit het oosten : 

(overige windbelastingen zijn te vinden in 

Bijl age C.) 

Windgebied Ill; Bebouwd 

volgens tabel A.1 NEN 6702 P w = 0 .64 kN/m 2 

<p
1

=1;Ceq=1 

Cdim=0.86 (hoogste punt van de constructie is 

ca. 14m, breedte is grater dan 100m) 

De windbelasting is opgebouwd uit een aanta l 

belastingcomponenten, te weten: 

a. windwrij ving 

C1=0,02 (uitsteeksel kleiner dan 40mm) 

P w;rep = 0,02.0.64 kN/m 2 
X 0,86=0,011 kN/m 2 

Dit levert bij dwarswind op de smalle boog een 

puntlast per secundaire ligger van: 

F w = 0,011 *4m (lengte element)*4,Sm(stramien) 

F w =0,20kN 

Berekeningen 

Echter treedt er windwrijving op aan zowe l de 

boven - als de onderzijde van de dakconstruct ie, 

dus moet deze punt last tweemaal wa rden 

meegenomen . 

F w;smel;tot=0,40kN 

Voor de brede boog, te weten 9 meter breed, 

is dit: 

F w;breed;tol=0,011.9.4,5.2=0,90kN 

b. horizontale w inddruk/zu ig1ng 

cp.=+0,81-0,4 

De constructieh oogte waartegen de w ind 

be la sting waa it bedraagt SOOmm . Dit levert een 

windbelasting van: 

druk 

P w:r•p = +0,8.0.64 kN/m2.0,86.0,5m=0,22kN/m 1 

zuiging 

P w:r•p = -0 ,4.0.64 kN/m2.0,86.0,Sm=O, 11 kN/m 1 
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a C1 

-20' +0.7 -1 .3 
-15° +0,5 -1.4 
-10' +0.4 -1,4 
-5' +0,3 -1,3 

rx >O' 
oo +0,2 -1,3 

50 +0,3 -1.3 
w· +0.4 -1,3 

~l 
15• +0,4 -1,3 
20· +0,6 -1 ,3 
25° +0.7 -1 ,3 
30° +0,9 -1,3 

)' ' Voor tusse-ngelegen vraarden mag 
lineair worden geTnterpoleerd. 

afb. 5.5 - Figuur A.Sb - NEN6702, Windvormfactoren 

voor tweezijdig hellende overkappingen. 

afb. 5.6 - Plaatsingen van windbelasting op het 

30-Model. lndicatief. 

/f-. 

.Berekeningen 

c.vertlkale winddruk/zu iging 

Er kunnen bij dit belasting geval twee situaties 

ontstaan. In het geval van oostenwind is er 

gekozen om dit belasting geval met windzuiging 

te combineren (winddruk op de horizontale 

elementen wordt bekeken in het belastinggeval 

'wind uit het westen'). 

Er onstaat een lijnbelasting op de secundaire 

liggers te grootte van: 

zuiging 

P w:r•p = -1,3.0.64 kN/m 2.0,86.4,5m(stramien) 

P w;rep =-3,24kN/m 1 

d. W indbelasting ETFE, druk/zu1ging 

De ETFE-banen zijn bevestigd aan de twee liggers 

waartussen ze zitten. Deze liggers zullen be last word en 

ten gevolgen van de windbelasting op de ETFE-banen. 

Het is echter niet mogelijk een belastingpatroon te 

vinden, omdat de ETFE-banen een wisselende hoek 

a. ten opzichte van de horizontale vlakken hebben . 

Er zijn daarom een aantal verschillende 

'standaard'-situaties bekeken. Om dit aantal 
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niet te groot te laten worden en daardoor 

onnodig gecompliceerd, worden er drie gevallen 

onderscheiden. 

a=0°, a=30°, a=60° (voor a=60° worden de 

vormfactoren uit de situatie a==30° worden 

aangehouden). 

Afbeelding 5 .5 maakt duidelijk dat indien de 

hoek groter wordt en de afstand d gelijk blijft, 

zoals in ons geval is die afstand altijd 2 ma al 2,5m, 

de lengte van het element waarop windbelasting 

waait vergroot . 

a=0° levert een horizontaal vlak en daarmee een 

lengte van 2,5m op. Door de twee randbalken 

wordt ieder de helft van deze overspanning 

gedragen . De bijbehorende belastingen worden 

dan: 

druk 

P w;rep=+0,2.0.64kN/m 2.0,86.1,25m=O,13kN/m 1 

zuiging 

P w:r•p = -1,3.0.64kN/m 2.0,86.1,25m=-0, 90kN/m 1 



a=30° levert een schuin vlak en daarmee een 

lengte van 2,5m/cos30°=3,0m . Door de twee 

randbalken wordt ieder de helft van deze 

overspanning gedragen. De uiteindelijke lijnlast 

werkt onder een hoek van 30° op het betreffende 

onderdeel. De bijbehorende belastingen warden 

dan: 

druk 

P w;r•p = +0,9.0.64 kN/m 2.0,86.1,5m=0,75kN/m 1 

zuiging 

Pw:••p = -1,3.0 .64 kN/m 2.0,86.1,5m=-1,08kN/m 1 

a = 60 ° levert een schuin vlak en daarmee een 

lengte van 2,5m/cos60°=5,0m . Door de twee 

randbalken wordt ieder de helft van deze 

overspanning gedragen. De uiteindelijke lijnlast 

werkt onder een hoek van 60° op het betreffende 

onderdeel . De bijbehorende belastingen warden 

dan: 

druk 

P w;r•p = +0,9.0.64 kN/m 2.0,86.2,5m=1,25kN/m 1 

zuiging 

P w:rep = -1,3.0.64 kN/m 2 .0,86.2,5m=-1,80kN/m 1 

Berekeningen 

Afhankelijk van de orientatie van de ETFE-baan 

zal er bij wind uit het oosten, een druk- of een 

zuigkracht op de rand ontstaan. 

Er zal per stramien van 4,Sm gekeken warden 

welke belasting, zoals hierboven aangegeven, 

het beste overeenkomt met het ontwerp. 

W indbe lastingen totaa l uit het oosten 

Er is voor gekozen om bij het windgeval uit het 

oosten alle druk/zuiging op de onder-/boven-zi

jde van de boog als druk op de bogen te zetten. 

Bij het windgeval uit het westen zal deze compo

nent als zuiging erop warden gezet. 

Op de volgende pagina staat een afbeelding 

met de totale windbelasting (schematisch) bij 

wind uit het oosten . 
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c. druk 

afb. 5.7 - Schematisch overzicht windbelastingen 

bij wind uit het oosten. 

a. wrijving 

c. druk 

Berekeningen 

CJ) 
c 
.Qi 
::J 
N 

\/ 
d. zuiging ETFE 

CJ) 
c .Qi 

d. zuiging ETFE 

-"-

CJ) 
c 
61 

2 a. wriJ'ving ::i 
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--0 61 
~ 

·:; 
N 

~ c. druk 

c. druk 

c. druk 
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Belasting (F ) door scheefstand; 
ff"f'il 

Bij de bepaling van de krachtsverdeling moet een 

initiele scheefstand ljJ danwel een equivalente 

be lasting F • qu;d volgens afbeelding van NEN67 in 

rekening zijn gebracht : 

I/I = l/Jo k 1 k2 doch If! niet kleiner dan I/I 

Dwarsrichting 

Erwordt onderscheid gemaakt tussen de belasting 

door scheefstand in de UGT en de BGT, dit om 

de verwerking van de belastingcombinaties 

makkelijker te laten verlopen . 

Bij de krachtsbepaling wordt uitgegaan van de 

belasting door eigen gewicht en sneeuw. De 

belastingen zijn dan G= 1,4kN/m2 en 0=0,56kN/m 2 . 

Het oppervlak waaraan steun wordt verleend 

bestaat gemiddeld per schoor uit 4 stramienen 

brede boog (9m) en 3 stramienen smalle boog 

(4m). Dit brengt het gesteunde oppervlak per 

schoorop 4*18m*9m= 648m en 3*18m*4m=216m 

is totaal 864m 2 . 

Berekeningen 

UGT; 

Voor de uiterstegrenstoestand levert dat een F eq u 

van (862* (1,2*1,4+1,5*0,56))/250=8,6kN per 

schoor. 

BGT; 

Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand levert dat 

een F van (862* (1,0*1,4+1,0*0,56))/250=6,7kN equ 

per schoor. 

De kracht die voortkomt uit de scheefstand 

moet worden geplaatst in de desbetreffende 

windrichting . Er hoeft dus geen belastingfactor 

meer te warden toegepast anders dan 1,0 . 

Langsrichting 

De bepaling van de krachten door scheefstand in 

de langsrichting is uitegewerkt in de Bijlage C. 
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of 

l 
F~ 

' .1,,. 

afb. 5.8 - Figuur 32 - NEN6770. Geometrische imperfectie en 

equivalente belasting voor een raamwerk (scheefstand). 



Berekeningen 

Temperatuursbelastlng; 

Er is een belastinggeval in het model ingevoerd 

met betrekking tot een temperatuursbelasting. 

De hoofdliggers van de brede - en smalle 

dakstrook en de randliggers van de brede strook 

zijn voorzien van deze lineaire belasting. 

Omdat h et voor het arch itecton is ch e bee Id 

niet wenselijk is dat de liggers gedilateerd 

warden is er besloten om de in langsrichting, 

maximaal 260meter, te kiezen voor een enkele 

schoorconstructie per dakstrook. Omdat we met 

een dakconstructie te maken hebben die in principe 

'vrij' mag vervormen, wordt op deze manier 

voorkomen dat er grate spanningen optreden 

ten gevolge van temperatuursfluctuaties. 

Het materiaal wordt niet direct blootgesteld 

aan het zonlicht aangezien de constructie overal 

wordt afwerkt met een bouwkundige ombouw. 

Dit geldt niet voor de koppelstaven die de bogen 

met elkaar verbinden, maar deze staven zijn niet 

van substantiele invloed op de totale vervorming 

ten gevolge van temperatuursfluctuaties. 
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De in rekening gebrachte belasting is enkel 

afhankelijk van het materiaal, in dit geval staal 

met een uitzettingscoefficient van 1,2*1 o-s en van 

de temperatuurwisseling, volgens NEN 6702, 

art. 8.8. Hierin wordt de temperatuur die moet 

warden aangehouden genoemd. De verandering 

betreft 1H=17°-4°=13°. 



Type Raamwerk 
Om te toetsen of er sprake is van een star 

geschoord raamwerk moet er aan de volgende 

voorwaarde worden voldaan: 

Deze toetsing houdt in dat bij het belasten 

van het raamwerk onder horizontaal geplaatste 

verikale belasting (de maatgevende vertikale 

belastingcombinatie in de uiterste grenstoestand) 

een uitbuiging tot stand komt die kleiner is dan 

0, 1 h. 

De belastingcombinatie die hiervoor gebruikt 

wordt, is de combinatie met eigen gewicht (y 1:9 

= 1.2) en sneeuw (Y1.q = 1.5). Eenzelfde verdeling 

per schoor als bij scheefstand wordt toegepast. 

De belastingen per vierkante meter zijn dan 

voor e.g. =1,4kN/m 2 en voor sneeuw=0,56kN/ 

m 2 . In uiterste grenstoestand levert dat 

1,2*1,4+1,5*0,56=2,52kN/m2 

Berekeningen 

dwa rsrichti ng 

Het geschoorde raamwerk dient de stabiliteit 

te verzorgen voor de gehele dwarsstabiliteit. 

Dat wil zeggen ook voor de smalle dakstroken 

die de dwarsstabiliteit verkijgen door de 

stabiliteitsconstructie van de brede dakstroken. 

Het oppervlak waaraan steun wordt verleend 

bestaat gemiddeld per schoor uit 4 stramienen 

brede dakstrook en 3 st ram ienen sma I le dakstrook. 

Dit brengt het gesteunde oppervlak per schoor 

op 4*18m*9m=648m en 3*18m*4m=216m is 

totaal 864m 2 . 

Dit levert een totale horizontale belasting die 

op de schoorconstructie moet worden geplaatst 

van: 

864m 2 *2,52kN/m 2 =2177kN 

toets 10*u
1
:./h<1,0, 

u
1
:•

1
= (zie volgende pagina.) 180, 9mm I eve rt 

(10*180, 9)/6470mm=0,28<1 ,0 

Dit betekent dat het raamwerk in dwarsrichting 

als star geschoord mag worden beschouw en 

dat: 
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Berekeningen 

a) de eerste orde elastische krachtsverdeling 

voor kolommen niet hoeft worden aangepast 

omdat tweede-orde effecten zijn verwerkt in de 

controleformules . 

b) de eerste orde elastische krachtsverdeling voor 

liggers niet hoeft worden aangepast, mits voor 

de kolommen de systeemlengte als kniklengte 

wordt gebruikt. De liggers worden geacht geen 

extra steun te verlenen aan de kolommen. 

langsrichting 

Het geschoorde raamwerk dient de stabiliteit te 

verzorgen voor de gehele langsstabiliteit . Dat 

wil zeggen dat zowel de brede als de smalle 

dakstroken de eigen stabiliteit verzorgen. Het 

oppervlak waaraan steun wordt verleend, bestaat 

per stabiliteitselement uit het totale oppervlak 

van de betreffende dakstrook. 

Boog 1 (9m) heeft een lengte van 270m en dus 

een oppervlak van 2430m 2, 

Boog 2 (4m) heeft een lengte van 157m en dus 

een oppervlak van 628m 2, 

Boog 3 (9m) heeft een lengte van 230m en dus 
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een oppervlak van 2070m 2 , 

Boog 4 (4m) heeft een lengte van 140m en dus 

een oppervlak van 560m 2
, 

Boog 5 (9m) heeft een lengte van 195m en dus 

een oppervla k van 17 55m 2
, 

De te plaatsen puntlasten worden zodoende: 

Boog 1, 2430m 2 *2,52kN/m 2= 6124kN 

Boog 2, 628m 2*2,52kN/m 2= 

Boog 3, 2070m 2*2,52kN/m 2= 

Boog 4, 560m 2*2,52kN/m 2= 

Boog 5, 175Sm2*2,52kN/m2 = 

toets 10*u1,. /h<1,0, 

1582kN 

5216kN 

1411kN 

4423kN 

u1,01 = (zie volgende pagina.) 174,6mm levert 

(10*174,6)/6470mm=0,27<1,0 

Dit betekend dat het raamwerk in langsrichting 

als star geschoord mag worden beschouw en 

dat: 

a) de eerste orde elastische krachtsverdeling 

voor kolommen niet hoeft word en 

aangepast omdat tweede-orde effecten 

zijn verwerkt in de controleformules. 

b) de eerste orde elastische krachtsverdeling voor 



liggers niet hoeft worden aangepast, mits voor 

de kolommen de systeem lengte als kniklengte 

wordt gebruikt. De liggers worden geacht geen 

extra steun te verlenen aan de ko lommen. 

Berekeningen 

1. Puntlasten in knopen 

Naam I Knoop I Belastl nggeval I Systeem I Rich 

Puntlast1 K6596 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast2 K359 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast3 K3609 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast4 K3613 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast5 K363 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast6 K1926 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast7 K3620 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast8 K1984 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast9 K3607 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast10 K369 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast11 K1983 type raa - type raamwerk dwars LCS y 

Puntlast1 2 K6596 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast13 K6429 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast14 K527 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast15 K359 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast16 K3609 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast17 K3641 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast18 K4579 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 
Puntlast19 K3350 type raa1 - type raamwerk langs LCS x 

2. Verplaatslng van knopen dwarsrtchtlng type raamwerk 

Knoop BG 

K1882 l type raa 

Uy 
[mm] 

-180,9 

Knoop BG 

K4999 I type raa 

Uy 
[mm] 

174,6 

I 
Type I Waarde - F 

[kN] 

Kracht 21 77,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 2 177,00 
Kracht 2 177,00 
Kracht 2 177,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 21 77,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 2177,00 
Kracht 3062,00 
Kracht 3062,00 
Kracht 2608,00 
Kracht 2608,00 
Kracht 2216,00 
Kracht 221 6,00 
Kracht 1582,00 
Kracht 1411 ,00 

3. Verplaatsing van knopen in langsrichting, toets type raamwerk 

Knoop BG 

K272 I type raa 1 I 

Ux 
[mm] 

0,0 
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Knoop BG Ux 
[mm] 

K3350 I type raa1 I 174,3 afb. 5.9 - Krachten en verplaatsingen 

ter bepaling type raamwerk. 



Berekeningen 

Belasting combinaties 
Overzicht van de in Scia ingevoerde belasting combinaties op basis van de 

hieraan vooraf gaande belasting gevallen. 

1. Belastlnggevallen 

Naam I Omschrljvtng I Actle type I Last groep I Belutlngtype I Spec 

BG1 eg Permanent e.g. Elgen gewichl 
BG2 eg alwerklng Permanent e.g . Standaard 
BG3 sneeuw Variabel sneeuw Statisch Standaard 
BG4 wind oosten Vanabel wind Statisch S1andaard 

SGS wind oost etle Vanabel wind Statisch Standaard 
BG6 wind westen Vanabel wind Statisch Slandaard 
BG7 wind west etfe Variabel wind Stalls ch Standaard 

BG6 wind zuiden Vanabel wind Stallsch Slandaard 
BG9 wind zuiden etle Vanabel wind Statisch 

1 

Standaard 
BG10 wind noorden Variabel wind Stalisch Standaard 
BG11 wind noorden Vanabel wind Sia ti sch Standaard 

etle 
BG12 scheelst UGT Permanent scheefsl Standaard 

oost 
BG13 scheelst BGT Permanent scheefsl Standaard 

oost 

BG14 scheefst UGT Permanent scheefst Standaard 
west 

BG15 scheefst BG T Permanent scheefst Standaard 
,. 

west 

BG16 scheefst UGT Permanent scheefst Standaard 
zuid 

BG17 scheefst BGT Permanent scheefsl Standaard 
zuid 

BG1B scheefst UGT Permanent scheefsl Slandaard 
noord 

BG19 scheefst BGT Permanent scheefst Standaard 
noord I Vanabel BG20 tern peratuur tempera! Statisch Standaard 

I Rlcbllng I Duur I 'Nla.sler' 
belasllnggeval 

-Z 

Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 
Kor1 Geen 

Kor1 Geen 
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2. Comblnaties 

Naam [ Omschrljvlng Type Belastlnggevatten Col!ff. 
[-) 

Combl1 e.g. 1otaal Lineair- UGT BG1 - eg 1,35 

BG2 - eg alwerking 1,35 

BG12 - scheefstUGT oost 1,00 

Combi2 - e.g. en sneeuw e.g. en sneeuw Lineair- UGT BG1 - eg 1,20 

BG2 - eg afwerking 1,20 

BG3 - sneeuw 1,50 

BG12 - scheefst UGT cost 1,00 

Combl3 - wind oost wind OOSI Llnealr - UGT 
8 G1 -eg 1,20 

BG2 - eg afwerking 1,20 

BG4 - wind oosten 1,50 

BGS - wind oost etfe 1,50 I BG12 - scheefst UGT ooSI 1,00 

BG1 - eg 1,20 

BG2 - eg afwerking 1,20 

Combi4 - wind west wind west Llneair- UGT 

BG6 - wind westen 1,50 

BG7 - wind west ctfe 1,50 

BG14 - scheefs1UGT west 1,00 

Combi5 - wind zuid wind zuid Llneair - UGT BG 1 - eg 1,20 

~G2 - eg afwerking 1,20 

SGS - wind zuiden 1,50 

BG9 · wind zuiden etfe 1,50 

! BG16 · scheefstUGT zuid 1,00 

BG1 • eg 1,20 

BG2 - eg afwerking 1,20 

Combi6 - wind noord I wind noord Lineair- UGT 

BG10 - wind noorden 1,50 

BG11 - wind noorden etfe 1,50 

BG18 • scheefs1UGT noord 1,00 

Combi7 - e.g. en sneeuw , e.g. en sneeuw Llneair - BGT BG1 - eg 1,00 

i BG2 - eg afwerking 1,00 

BG3 - sneeuw 1,00 

BG13 - scheefstBGT ooSI 1,00 

Combi8 - wind oost wind oost Linealr - BGT BG1 - eg 1,00 

8G2 - eg afwerking 1,00 

BG4 - wind oosten 1,00 

BG5 - wind cost etfe 1,00 

BG13 - scheefstBGToost 1,00 



Bereke n1ngen 

Combi9 - wind west wind west l Lineair - SGT BG1 - eg 1,00 
NL UGT4 - wind zuld wind zuld Uiterste Grenstoestand BGl - eg 1,20 

BG2 - eg alwerking 1,00 BG2 - eg alwerking 1,20 

BG6 - wind westen 1,00 BGS - wind zuiden 1,50 

BG 7 - wind west etfe 1,00 BG9 - wind zuiden etfe 1,50 

BG15 - scheelstBGTwcst 1,00 eG16 - scheefstUGT zuid 1,00 

Combi10 - wind zuid wind zuid Llneair - BGT BGl - eg 1,00 
NL UGTS - wind noord wind noord Uilersle Grenstoestand BG1 -eg 1,20 

BG2 - eg afwerking 1,00 BG2 - eg afwerking 1,20 

BGS - wind zuiden 1,00 BG10 - wind noorden 1,50 

BG9 - wind zuiden etfc 1,00 BG11 - wind noordcn ctfo 1,50 

BG17 - scheefst BGT zuid 1,00 BG 18 - scheefst UGT nccr 1,00 

Combi11 - wind noord wind noord Lineair - SGT 
BG1 -eg 1,00 NL BGT1 - e.g. en sneeuw eg en sneeuw Bruikbaarheidsgrenstoestand BGl - eg 1,00 

BG2 - eg afwerking 1,00 BG2 - eg afwerking 1,00 

f BG10 - wind noorden 1.00 BG3 - sneeuw 1,00 

BG11 - wind noorden etfe 1,00 BG13 - scheefst BGT cost 1,00 

BG19 - scheefstBGTnccrd 1,00 NL BGT2 - wind cost wind cost Brulkbaarheldsgrenstoestand BG 1 - eg 1,00 

Combl12 - temperatuur tem peratuur Linealr - BGT BG1 - eg 1,00 BG2 - eg afwerking 1,00 

BG2 - eg afwerking 1,00 BG4 - wind oosten 1,00 

BG17 - scheefst BG T zuid 1,00 BG 5 - wind cost etfe 1,00 

~ BG20 - temperatuur 1,00 BG13 - schee fstBGT cost 1,00 

NL SGT3 - wind west wind west Bruikbaarheidsgrenstoestand BG1 - eg 1,00 

3. Nlat-llneaire comblnatles BG2 - eg afwerking 1,00 

Na am I Qnuchrlfvlng Belastlnggevallen Coilff_ 
1-1 

Type BG6 - wind westen 1,00 

BG7 - wind west etfe 1,00 

BG1 - eg 1,20 

BG2 - eg alwerking 1,20 

NL UGT1 - e.g. en eneeuw I e_g_ en sneeuw I Uiterste Grenstoestand BG15 - scheefst BGT west 1,00 

NL BGT4 - wind zuid wind zuid Bruikbaarheldsgrenstoesland BG 1 - cg 1,00 

BG3 - sneeuw 1,50 BG2 - cg afwerking 1,00 

BG12 - scheefstUGT cost 1,00 BGS - wind zuiden 1,00 

NL UGT2 - wind oost wind oost Uiterste Grenstoestand BG 1 - eg 1,20 BG9 - wind zuiden etfe 1,00 

BG2 - eg alwerking 1,20 BG17 - scheefst BGT zuid 1,00 

BG4 - wind oosten 1,50 NL BGTS - wind noord wind noord Bruikbaarheldsgrenstoe.stand BG1 - eg 1,00 

BG5 - wind oost etfe 1,50 BG2 - eg afwerking 1,00 

BG12 - scheefst UGT cost 1,00 BG10 - wind noorden 1,00 

NL UGT3 - wind west wind west Uiterste Grenstoestand BG1 -eg 1,20 BG11 - wind noorden etfe 1,00 

BG2 - eg afwerking 1,20 BG19 - scheefst BGT 1,00 

BG6 - wind westen 1,50 

BG 7 - wind west etfe 1,50 

noord 

NL BGT6 - tem peratuur tem peratuur . Bruikbaarheidsgrenstoesland BG1 - eg 1,00 

BG14 - scheefstUGT west 1,00 
BG2 - eg afwerking 1,00 

BG17 - scheefstBGTzuid 1,00 

BG20 - ternperatuur 1,00 
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Berekeningen 

Berekening constructie 
Model 

Aangezien we te maken hebben met een 

relatief gecompliceerde constructie, waarbij de 

krachtswerking niet is in te schatten middels een 

2D-analyse, is er besloten om een 3D-model te 

maken in het programma SCIA Engineer 2009. 

Nadat de eerder genoemde belastingen 

zijn gecombineerd tot (niet-lineaire) 

bel as ti ngcombi naties kunn en de op de con structi e 

werkende krachten en de daarbij behorende 

vervormingen worden geanalyseerd. Omdat er 

vooraf niet is te voorspellen welke diagonalen 

(trekelementen) onder druk komen te staan is er 

fysisch niet lineaire gerekend. 

Aangezien het gewenst is dat we de doorgaande 

vervormingen ( vervormingen t.g.v. extra krachten 

in de constructie door uitbuiging - 2e orde) wilde 

meenemen in de analyse is er ook geometrisch 

niet-lineair gerekend. 

Dit heeft geleidt tot een zeer groot aantal 
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gegevens, dat onmogelijk in dit verslag en de 

bijlage behandeld kan worden. De gegevens, 

uiterste krachten en vervormingen, die ge

genereerd zijn met het model worden bij de 

verschillende toetsingen gegeven. 

Aangezien er een zekere mate van repetitie is, 

wordt volstaan met het geven van een aantal 

profielberekeningen. Voor de overige elementen 

en Scia gegevens wordt verwezen naar Bijlage 

D. 

Ook in de berekening wordt er onderscheid 

gemaakt in de constructie van de brede dakstrook 

en de smalle dakstrook. 

Berekend in dit verslag (overige elementen zie 

Bijlage D, overige nummers worden in de Bijlage 

uitegewerkt. 

1. hoofdliggers brede dakstrook (HEA340) 

3. secundaire liggers brede dakstrook (HEA260) 

4. diagonalen brede dakstrook (100*1 Omm 2) 

5. V-kolommen brede dakstrook (rond 219, 1*10) 

9. kolommen smalle dakstrook (rond 219, 1*10) 



Berekeningen 
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afb. 5.11 - Overzicht hoofdliggers brede dakstrook.(rood) 
steungevende elementen (green) 

Berekeningen 
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Toetsing elementen 

1. Hoofdliggers brede dakstrook 

Dit is de uit cirkelsegmenten opgebouwde ligger. 

Opleggingen voor de ligger zijn ter plaatse van 

de V-kolommen d ie 18,0m h.o.h . staan. De liggers 

zijn hier scharnierend verbonden en wordt tegen 

kippen en knikken gesteund door de secundaire 

ligger (zie afbeelding hiernaast) . 

profielkeuze: HEA-340 (5235) 

Het profiel behoort tot profielklasse 1. 

Opneembare krachten 

M =M =f W =235*1680*10 3=3940kNm y;p l;d y;pl;d y;d y;pl ' 

M = M = f W = 2 3 5 * 4 9 6 * 1 03 = 11 6 6 k N m i.;p l;d z;p l;d z;d z;pl / 

Vi.pl;d=Aw* (fy:d;-../ 3){3) 

V z;pl;d =0, 58* f y; / Aw =0,58*235*(13350-2(300-9 ,5-

2*27)* 16,5 = 7 55 , 9kN 

V =1 16f *b*t= 116*235*300*165=1349kN y;pl;d ' y;d f ' ' 

N =N =f *A=235*13350=3137kN c,u; d pl;d y;d 

Contro le van de doorsnede: 

Enkelvoudige krachten en momenten 

Berekeningen 

1. lnteme krachten in hoofdllggers brede dakstrook, HEA 340 

Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd 
Selectie : S3686.S3563,S3407 ,S3684 ,S3685 ,S3609 
Klasse : niet lineair UGT 

staar I BG 

S3685 NL UGT2 - wind oost 

S3685 NL UGT3 - wind west 

S3685 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

S3609 NL UGT1 - e.g . en eneeuw 

S3609 NL UGT3 - wind west 

S3609 NL UGT3 - wind west 

S3685 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

S3609 NL UGT5 - wind noord 

S3563 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

S3609 NL UGT5 - wind noord 

(NEN 6770 , art 11.2): 

My,,)My:pl;d=292, 7 /392,0=0, 74 voldoet 

Mz;,)M,;pl:d=47,32/116,6=0,41 voldoet 

v,,,) v zpl;d =95,5 6/755, 9=0, 13 voldoet 

N 
[kN] 

-392, 18 

268,53 

60,48 

37 ,20 

-284 ,40 
-319,44 

60,39 

-328, 18 

-4,54 

-151,93 

dx 
[m] 

135,621 

134,410 

22,500 

22,500 

134 ,410 
135 ,016 

4,500 

134 ,410 

225,457 

70,076 

Combinatie van krachten en momenten (NEN 

6770, art 11 .3) : De combinatie van snedekrachten 

waarbij het moment (M) maximaal is, wordt 

getoetst. 

lnteractieformule voor buiging om de sterke as : 
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Vy 
[kN] 

-0,85 

-1, 16 

-13,23 

12,65 

-0,76 

1,24 

10,78 

0,76 

0,00 

0,01 

Vz 
(kN] 

10,86 

-18,06 

-67,33 

-67,34 

-95,56 

86,97 

51,09 

65,95 

81 ,80 

8,23 

Mx 
[kNm] 

-0,27 

0,54 

0,24 

-0,32 

1,03 

0,87 

-0, 72 

1,07 

0,16 

-0,01 

My 
[kNm] 

6,63 

-155,34 

-237,43 

-237 ,88 

-256,68 
-198,13 

-124 ,36 

-204 ,44 

-292,82 

181,17 

Mz 
[kNm] 

0,57 

-3 ,75 

-47,32 

44,66 

-4,37 

-3,34 

-35,07 

-2,48 

0, 19 

0,56 

afb . 5. 12 - lnterne krachten in hoofdliggers 

brede dakstrook, HEA340. 

Aangezien: 

V,,,,d < 0,5*V,,pi:d =81,8 <0,5*755,9 voldoet 

A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26 

4,54<0,5*0,26*3137kN=407 ,8kN voldoet 

Dus geldt: My,,)M y:pl;d < 1, levert , 

My:s)MY pl;d=292, 7 /392,0=0, 7 4 voldoet 

lnteractieformule voor bu iging om de zwakke as: 



M,,,,/Mz;pl;d < 1, Aangezien : 

Vy;s;d < 0,25*Vy; pl ;d =0,00<0,25*755,9 voldoet 

Ns;d < 1,0*a,*Np1;d , waarbij a,=(A-2*bi*t1)/ 

A=(13350-2*300*16,5)/13350=0,26 

4,54 <0,26*3137kN=407,8kN voldoet 

Dus geldt: M"',/M <:pl:d < 1, levert, 

M,,,,/M,;pl:d=47 ,32/116,6=0,41 voldoet 

In het krachtenoverzicht is te zien dat er een 

combinat ie mogelijk is waarb ij M y;s;d=256,68kNm 

en Ns:d=284,40kN . lndien deze waarden worden 

ingevuld in bovenstaande formule, blijkt de zelfde 

interact ie formu les te moeten worden getoetst 

als hierboven gedaan. Vandaar dat de toets met 

de het maximale moment is uitgevoerd . 

Combinatie met dubbele buiging met 

normaalkracht en afschuiving (NEN 6770, art 

11 .3 .2 .): 

13o(My;s;/ M N;V;y;u)al + 13, (M,,s;/M N;V;z;u) a2 < 1 

-formule voor M N;Vy;u;d voor buiging om de sterke 

as is My;pl;d aangezien : 

Berekeningen 

V,,,,d < 0,5*Vz. pl ;d =81,8 <0,5 *755 ,9 voldoet 

Ns;d < 0 ,5*a ,*Np1;d , waarbij 

4,54<0,5*0,26*3137kN=407 ,8kN voldoet 

- formule voor M N:V:z; u;d voor buiging om de 

zwakke as is M,;pl ;d aangezien : 

Vy,s;d < 0,25*Vy; pl ;d =0,00<0,5*755,9 voldoet 

Ns;d < 1,0*a ,*N pl;d = 

4,54 < 1,0*0,26*3137kN=815,6kN voldoet 

Aangezien we te maken hebben met 

doorsnedeklasse en geldt dat b >0,3h, 

300>0 ,3*330=99 mogen de variabel 

13 0 • 13,. a, , 0 2 op 1,0 worden gesteld . 

Dit levert de volgende controle : 

1,0(My;s; /My;u;d)l .O + 1,0 (M,;s,/ Mz;pl;d)l,O < 1 

(292,7 /392,0) + (0, 19/116,6)=0,7 5 < 1 voldoet 

Stab il lte it 

Kip : (lk;p=4500mm, zie afbeelding 5.11) 

de re lat ieve slankheid is: 

A,01 = ~../((J ma/ h)/(b*t1)*(fy,/E)) 
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A,01 = 1 ,32 *" ((4500*330)/(300* 16,5)*(23 5/2, 1 *1 05)) 

A,.1 = 0,76 levert wk;p kromme a volgens Tabel 24 

NEN 6770 is 0,835 

Controle : 

My;max;s;/ wk;p * M y;u:d = 292,8 I 0,835*394 ,0= 0 ,89 

voldoet 

Torsi estab i I ite it : 

Volgens NEN 6770, art 12.1 .2. ge ldt dat voor 

de walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM volgens 

N EN-EU 19 en N EN - EU 53 hoeft geen toetsing 

van de torsiestabiliteit uitgevoerd te zijn. 

Toetsing van de vervorm 1ngen: 

de gehele Jigger is getoetst op doorbuiging . 

ue;nd;d= ub;i;d=0,004*L (indien de vervorming de 

bruikbaarheid kan schadenl) 

De overspanning van de hoofdligger is 18000mm 

waardoor de maximale vertikale doorbuiging 

wordt : u.;nd;d= ub;i;d=0,004*18000=72mm 

toetsing: 

65,6<72mm voldoet 



De verplaatsingen in het horizontale vlak 

warden niet expliciet gesteld in de norm, maar 

vaak begrenst door een eis van 1/250 van de 

hoogte . Deze eis is op deze manier gesteld om 

schade aan de gevels te voorkomen en om het 

veilighe idgevoel te waarborgen. Aangezien we 

te maken hebben met een constructie die geen 

gevels heeft en waarbij de tussen de dakstroken 

liggende ETFE-kussens uitstekend in staat zijn 

de vervormingen op te nemen, is deze eis erg 

conservatief. Per vervormingsgeval zal, oak 

omdat de hoogte per meetpunt kan varieren door 

de veranderende dakhoogte, bekeken worden of 

de vervormingen toelaatbaar geacht worden . 

De minimale hoogte van het dak is ?meter, 

waarmee de eis zou uitkomen op : 

1/250*7000 =28mm. 

De maximale hoogte van het dak is 14,7meter, 

waarmee de eis zou uitkomen op: 

1/250*14700=58,Smm. 

lndien we de maximale verplaatsingen zoals 

gegeven in de onderstaande figuur bekijken zien 

we: 

Berekeningen 

- u. ,max;d=41,9mm dit is een vervorming ten gevolge 

van een temperatuursbelasting . Aangezien 

de constructie in x-richting ongehinderd kan 

vervormen ontstaat deze verplaatsing aan 

de noordzijde. Zo ver mogelijk van de vaste 

punten (stabiliteitselementen) vandaan . Deze 

verplaatsing is acceptabel. 

- uy;max;d=50,8mm t.g.v. wind uit het westen. 

Deze verplaatsing op het hoogste punt van de 

dakconstructie waarbij we te maken hebben met 

de hoogste kolommaat van 14,7m. Er wordt aan 

de eis voldaan maar er wordt ook opgemerkt 

dat een overschrijding van deze eis hier niet tot 

schade of een vergoot onveiligheidsgevoel zou 

le id en . 

1. verplaatsing van knopen, hoodfliggers brede dakstrook 

Niet-lineaire berekening. Extreem : Globaal 
Selectie : S3686,S3563,S3407 ,S3684,S3685 ,53609 
Klasse : niet lineair BGT 

BG dx 
[m] l 

ux 
[mm] 

NL BGT5 - wind noord 83563 248,431 -39,3 
NL BGT6 - temperatuur 83407 270, 156 41,9 
NL BGT3 - wind west 83684 158,328 2,2 

NL BGT2 - wind oost 83563 140,826 3,3 
NL BGT4 - wind zuid 83609 87,165 5,5 

NL BGT5 - wind noord 83609 85,908 -18,3 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83609 9,000 0,3 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83685 9,000 -0,2 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83685 206, 113 -2,8 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83685 193,378 2,2 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83609 0,000 0,2 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw 83685 0,000 -0,3 
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11/ 
[mm] 

-6,4 

-1 ,5 

-50,8 
47,7 
11,2 

-13,9 

-18,6 

15,6 

-2,9 

-0,9 

-3,4 

-4, 1 

uz 
[mm] 

16,4 

-28,9 

-16,0 

-0,9 
-65,6 

30,8 

-32,7 

-31 ,0 

-21 ,8 

-24,9 

10,2 

12,7 

fix 
[mrad] 

1,0 

0,4 

5,6 

2,0 
-7,7 

2,0 

-98,1 
110,2 

-6,0 

-3,0 

-17,7 

20,7 

fly 
[mrad] 

-2, 1 

3,3 

2,4 

1,2 
-0,4 

-0,3 

6,1 

6,2 

-9,6 

8,9 

1,3 

1,3 

fiz 
[mrad] 

-0,7 

0,3 

-0,3 

0,0 
0,7 

-1 ,6 

0,2 

0,2 

-0,5 

-0,5 

-5,2 
5,8 

afb. 5.13 - Vervormingen hoofdliggers 
brede dakstrook, HEA340. 



Berekeningen 

.:ifb. 5.14 - Ove . h 
rz1c t secundair . 

steungevende elernent ( e l1ggers brede dakstrook ( 
en groen) · rood) 
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3. Secundaire liggers 

Dit zijn de liggers die in de brede golf over de 

hoofdliggers heen liggen. Ze hebben een lengte 

van 9,0m en worden gesteund tegen kippen en 

knikken door de hoofdliggers (knik en kip) en de 

randliggers (kip). De liggers zijn scharnierend 

(behalve in de lengte richting, gaffelverbinding) 

verbonden aan de hoofd- en randliggers . 

profielkeuze: HEA-260 (S235) 

Het profiel behoort tot profielklasse 1. 

Opneembare krac.hten : 

My:pl:d = M y:pl:d = fy:d W y:p i =235*919 ,8*1 03=216,2 kNm 

M z: pl :d = M,:pl:d = fz:d W,,P1 =235*430,2*103= 101, 1 kNm 

V =A *(f /1/3.~J..fi.'1 
z;pl ;d w y;d ., 

=0,58*fy:d *Aw =0 ,58*235*(8680-2(260-7 ,5-

2*24)* 12 ,5 =486 ,3kN 

Vy:pl:d=1, 16fy,/b*t1= 1, 16*235*260*12,5=886,0kN 

Nc;u;d= Npl;d=fy;d * A=235*8680=2040kN 

Controle va11 de doorsnede : 

Enkelvoudige krachten en momenten (NEN 6770, 

Berekeningen 

3.lnteme krachten in secundalre llggers brede dakstrook, HEA260 

Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, 5ysteem : Hoofd 
51209,51381,51392,51409,51412,51415,51427 .. 51432,52192.52200,52202,52205,52346,5234 7 ,52349,52351 .. 52353, 
52355 .. 5235 8,52360,52362 .. 52369 ,5237 2.5237 5 ,5237 6,52462,52464,52466,52470,524 7 4,5247 8 ,52480,5248 7 ,52489 , 
52493,52500,52509 ,52510,52512,52513,52516,52718 ,52726,52732 .52733,52797 ,52799 .. 52801,52815,52817 .. 52819, 
53662 .. 53665 ,53668 .. 536 73,53679 ,53681 
Klasse : niet lineair UGT 

Staaf I BG 

82353 NL UGT2 - wind oost 

8469 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

82718 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

82718 NL UGT5 - wind noord 

8359 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

82464 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

8371 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

81093 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

8358 NL UGT5 - wind noord 

82718 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

82718 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

art11.2) : 

N 
[kN] 

-132,35 

120,72 

-20,97 

-19,35 

43 ,66 

-64,22 

15,29 

-7,70 

-4,45 

-21,34 

-21,20 

My:siMy;pl;d= 170,2/216,2=0,78 voldoet 

Mz:s: /Mz:pl:d=75,96/101, 1 =0,75 voldoet 

V,:s:/ V,:pl:d=74,38I486,3=0,15 voldoet 

Combinatie met dubbele buiging 

dx 
[m] 

6,500 

9,000 

7,333 

2,500 

2,500 

6,500 

9,000 

0,000 

5,700 

9,000 

6,500 

met 

normaalkracht en afschuiving (NEN 6770, art 

11 .3 .2 .): 

Omdat er in deze elementen sprake is van een 

relatief grote buiging om de zwakke as wordt 

deze controle uitgevoerd. 
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Vy 
[kN] 

2, 10 

18,59 

-54,60 

50,46 

8,87 

-10,95 

-16,45 

15,20 

-1 , 10 

-54 ,47 

-54 ,51 

Vz 
[kNJ 

9,74 

-9 ,84 

9 ,74 

-9 ,53 

-71,34 

74,38 

39,27 

-39,39 

2,46 

2,70 

13,25 

Mx I My I Mz 
[kNm] [kNm] (kNm] 

-0,07 15,79 5,42 

-0,27 18,35 19,38 

-0, 19 -9, 16 15,00 

0,16 -13,25 56,48 

0,22 -147,89 14,21 

-0,33 -170,20 24,98 

-0,44 1,95 -22, 79 

0,48 -1,06 -22,05 

0,16 57,95 -1,49 

-0, 15 1, 17 -75,96 

-0,21 -18,81 60,48 

afb. 5.15 - lnterne krachten in secundaire 

brede dakstrook, HEA260. 

130 (M y;s;/M N;V:y;u)al + 13, (M ,;s;/M N;V,;u)a2 < 1 

-formule voor M N;V:y;u:d voor buiging om de sterke 

as is My:pi:d aangezien : 

V,:s:d < 0 ,5*Vz:pl :d =74,38 < 0,5*486,3=243,2 voldoet 

Ns;d < 0 ,5*a,*Npl:d, waarbij 

a 1 =(A-2*bi*t1)/ A=(8680-2*260*12 ,5)/8680=0,25 

N,,d= 64, 22 <0 , 5*0 ,25* 2040k N = 25 5, OkN voldoet 

- formule voor M N;V:z:u:d voor buiging om de zwakke 

as is M z: pl:d aangezien : 



Vy:s:d < 0,25*Vy:pl:d = 

10,95<0.25*886,0 = 221,5 voldoet 

Ns:d < 1,0*a1*Npl:d = 

64,22< 1,0*0,25*2040kl\J=51 OkN voldoet 

Aangezien we te maken hebben met 

doorsnedeklasse 1 en geldt dat b>0,3h levert 

260>0,3*250=75 geldt voor de variabele: 

130 =131=1,0 

a1 =a2 = 1,6 - l((N,)NP1)/(21n(N,,/Np1:d))I 

a1 =a
2 

= 1,6-1((64,22/2040)/21n(64,22/2040)) = 1,6 

1,0(My:s:/M y:p1)
1·6 + 1,0(M,,,,/ M,,p1)

1·6 <1 

(170,2/216,2)1·6 + (24, 98/101, 1)1·6=0,79<1 voldoet 

Toetsing stab1l iteit : 

Knik (zie afbeelding 5. 14): 

Lbuc:y =9000mm 

Lbuc;z =4000mm 

\=9000/110=81,8 levert \,,.
1
=81,8/93,9 =0,87 

>.,=4000/65,0=61,5 levert \,,.
1
=61,5/93,9 =0,65 

Aangezien h/b=250/260=0,96<1,2 geldt: 

knik om y-as kromme b, en knik om z-as kromme c. 

Bereken ingen 

wy;buc=0,74 (kromme b) 

w,;buc=0,75 (kromme c) 

Toetsing, (enkel druk) 

N c;s:/ ( W y:buc * N c;u) = 

132,4kN/(0,74*2040kN)=0,09 voldoet 

N c:s:/ ( W z;buc * N c:u) = 

132,4kN/(0,75*2040kN)=0,09 voldoet 

Voor de combinatie van druk en buiging geldt: 

toetsing, druk & dubbele buiging (NEN6771, 

art. 12.3.1.1), Driedimensionale schematisering 

lndien de constructie zodanig wordt belast dat 

eerste-orde buiging ontstaat in twee richtingen, 

moet de krachtsverdeling zijn bepaald voor 

de driedimensionale constructie als geheel. 

lndien het raamwerk bij de tweede-orde 

elastische berekening van de krachtsverdeling 

als driedimensionale constructie is beschouwd 

en evenwicht in vervormde toestand is bereikt, 

bij een belastingsniveau van ten minste de 

rekenwaarde van de belasting, is geen nadere 

toetsing van de stabiliteit vereist. 
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Kip:(zie afbeelding 5. 14) 

Lk;p =4000mm 

de relatieve slankheid is: 

>. = 7.,/((1 * h)/(b*t )*(f /E )) 
rel '°l max f y;d d 

\
01 

= 1,32 *y ((4000*250)/(260* 12,5)*(235/2, 1*1 05)) 

>. 
1 
= 0,77 levert wk. kromme a volgens Tabel 24, 

re 1p 

NEN6770 is 0,815 

Controle: 

My:max:s:/ wk,p * My:u:d = 170,2/ 0,815*216,2= 0,97 

voldoet 

Torsiestabi lite it: 

Volgens NEN 6770, art 12.1.2. geldt dat voor 

de walsprofielen IPE, HEA, HEB en HEM volgens 

NEN-EU 19 en NEN-EU 53 hoeft geen toetsing 

van de torsiestabiliteit uitgevoerd te zijn. 

Toetsing van de vervormlngen : 

de gehele ligger is getoetst op doorbuiging. 

De verplaatsingen van deze ligger komen 

grotendeels door de vervorming van de hiervoor 

behandelde hoofdliggers en randligger. De 

knoop met de maximale vertikale verplaatsing 



is K4028, met een u, van -66,2mm. Dit betreft 

het oplegpunt van de secundaire l igger op de 

randligger. Die daar uiteraard ook een zelfde 

verplaatsing ondergaat. 

De secundaire liggers maken als het ware deel 

uit van een liggersysteem tussen de oplegpunten 

met een overspanning van 18000mm . Waardoor 

ook de doorbuiging in verikale zin beperkt moet 

zijn tot: 

u.,nd;d= ub,j;d=0,004*L (indien de vervorming de 

bruikbaarheid kan schaden!) 

De lengte van het liggersysteem is 18000mm 

waardoor de maximale vertikale doorbuiging 

wordt: 

toetsing: 

66 ,2 < 72mm voldoet 

lndien we de maximale verplaatsingen zoals 

gegeven in de bovenstaande figuur bekijken zien 

Berekeningen 

we: 

- ux;max;d=53, 1 dit is een vervorming ten gevolge 

van wind uit het noorden. Deze vervorming is iets 

boven de (conservatieve eis) en we accepteren 

hier de overschrijding aangezien er geen schade 

kan optreden. 

- uy;max;d=52,4mm t.g .v. wind uit het westen. 

idem 

3. Verplaatsing van knopen, secundiare liggers brede dakstrook 

Knoop BG Ux 
[mm] 

K3335 NL BGT5 - wind noord -53,1 
K2347 NL BGT6 - tern peratuur 41,7 
K30 NL BGT5 - wind noord -33,9 
K687 NL BGT2 - wind oost 4,4 
K4028 

1 

NL BGT1 - e.g. en sneeuw -0,3 
K552 NL BGT3 - wind west -15, 1 
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[:J I 
Uz 

[mm) 

4,7 -15,0 
-1,0 -30,6 

-52,4 1,3 

47,2 3,7 
-1,1 -66,2 

-29, 1 25,6 

afb. 5.16 - Vervormingen secundaire Jiggers 
brede dakstrook, HEA2600. 



Bereken ingen 

I {rood) . . ht diagona en fb 5 17 _ Overz1c a . . 
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4. Diagonalen brede dakstrook 

De diagonalen in de brede dakstrook zijn 

scharn ierend verbonden met de hoofdliggers . 

De e lementen zijn als trekstaaf ingevoerd in het 

3d -model waardoor er een realistische benadering 

wordt verkregen m.b.t de krachtswerking. 

profielkeuze: platstaal 100x 10mm 2 (S235) 

Het profiel behoort tot profielklasse 1. 

Zoals te zien is, nemen de diagonalen enkel trek op. 

toets ing : 

N1;s;d I Nt;u;d = 208kN/ (100*10*235)*10-3=0,89 voldoet 

Stabiliteitsproblemen doen zich bij op trek belaste 

elementen niet voor. 

Berekeningen 

4.lnterne krachten in diagonalen brede boog 

Niet-lineaireberekening, Extreem: Globaal, Systeem. Hoofd 

Selectie : 

S1671 .. S1727,S1729.51785,S2068,S2069,S2822 .. S2829,S1787 .S1834,S18 37 .. S1888,S2804 .S2811,S2522 .. S2562, 
S2594 S2634,S2521,S2665,S2748 .. S2755 
Klasse : niet li neair UGT 

Staaf I BG 

S2607 NL UGT 4 -wind zuid 

S2618 NL UGT2 - wind oost 
S1671 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 
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I • 

N 
[kN] 

-0, 14 
208,14 

4,26 

dx 
[m] 

0,000 

6,089 
0,000 

Vy 
[kN] 

0,00 
0,00 
0,00 

Vz 
[kN] 

0,00 

0,00 
0,00 

Mx 
[kNm] 

0,00 
0,00 
0,00 

My 
[kNmJ 

0,00 

0,00 
0,00 

Mz 
[kNm] 

0,00 

0,00 
0,00 

afb. 5.18 - lnterne krachten in diagonalen 
platstaal 1OOx1 Omm2 (5235). 



afb. 
. tV-l<o\om 

Overz1ch 5.19 -
men brede 

\<(rood). dal<stroo 

gen •·enln sere" 
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5. V-kolommen (incl.stabiliteitselementen) 

Het betreft de kolommen onder de brede 

dakstroken . De kolommen var ieren in lengte 

van ca . 7,0m tot ca . 14,0m . De kolommen zijn 

scharnierend verbonden met de fundering en 

de hoofdliggers . Voor de kniklengte wordt 

systeemlengte aangehouden . Er zal bij de 

contro le een moment (10% van het M,,u) op het 

kolomu ite inde worden gezet. 

profielkeuze: buiskolom 0 219, 1*10 (5355) 

Het profiel behoort tot profielklasse 1, 

aangezien d/t < 50a/ =219,1/10=21,9<50* (·./ 

f,./fy) 2=21'9 <50*(\/ 235/355)2 =21'9<33' 1 

De kolom wordt getoetst op druk, de imperfecties 

zijn verwerkt middels de scheefstand en worden 

in rekening gebracht (restspanningen) middels 

de toets ingsregels. 

Afbeelding 5 .20 met de interne krachten zegt 

niet alles, aangezien de kolommen nogal een 

varierende lengte hebben . 5taaf 5166, blijkt de 

hoogste normaalkracht in combinatie met de 

Berekeningen 

5.lnteme krachten kolommen brede dakstrook rond219, 1"10 

Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem Hoofd 
Selectie : 
S2181,S2184,S2185,S2187 ,5218 8 ,52190,52191,52193,52196,52206,52208 .. 52211 ,52213,52215,52259,52260,52702,52703, 
52706 .. 52709,52724,52746,52795,52796,52180,52214,52182 ,52207,5157,5159,5163,5165,5166,5168 ,5169,5256, 
5259 . .5262,55 35,5536,52704,52705,52714 .. 52717 ,52798 ,52803,52833,528 34 ,51049,51181,51252,51271,5127 5, 
51299,51 303 .. 51 305 ,51 307 ,51 312,51 316,51 324,51 325,51 329,51331,51333,51334,5138 3 .. 51 387,51 390,51396,51397, 
52710 .. 52713,52816,528 21,5167 ,5258,5158,5263,5257,5160,5164,5255,5325,5331 ,51285,51306,51070,51332, 
51269,51328 ,51250,51 302,51 326,51 327 ,S162,5346,52183,52216 
Klasse niet lineair LJGT 

Staaf I BG 

S1386 NL UGT3 - wind west 
S2259 NL UGT2 - wind oost 
S256 NL UGT5 - wind noord 
S1307 NL UGT5 - wind noord 

S536 NL UGT3 - wind west 

S536 NL UGT3 - wind west 
S2216 NL UGT5 - wind noord 

S325 NL UGT5 - wind noord 
S1250 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 

S536 NL UGT3 - wind west 
S163 NL UGT5 - wind noord 
S256 NL UGT5 - wind noord 
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N 
[kN} 

-388,46 
339,26 

-330 ,86 
-334,01 

-225,49 
-233,72 

-77,94 
-119 ,97 
-219 ,54 
-229 ,61 
-334 ,54 
-334 ,56 

dx 
[ml 

0,000 
7,528 
6,724 
0,000 

13,699 
0 000 
0,000 
0,000 
0,000 
6,850 
0,000 
0,000 

Vy 
[kN] 

0,00 
0,00 

-0,15 
0,15 
0,00 
0,00 

-0,01 
0,02 
0,00 
0,00 
0,02 

-0,02 

Vz 
[kN] I Mx I My I Mz 

(kNm) (kNm] (kNmJ 

1,20 ' 
-0,51 
-0,90 
0,90 

-1,27 
1,29 
0,76 
0,75 
0,81 
0,00 

1,06 1 
1,06 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

-0,01 -1 ,25 0,00 
0,01 -0,82 -0,01 
0,00 -2,80 0,00 
0,00 5,02 0,00 
0,00 -0,65 -0,72 
0,00 -0,65 0,72 

afb. 520 - lnterne krachten in V-kolommen 
buiskolom 0 219,1*10 (5355) . 



Berekeningen 

lengte te hebben, namelijk: 

a.) Nc;s;d=243,8kN met een lengte van 14,1meter 

uit bovenstaande gegevens vol gt Staaf S 1386 

(onderdeel van dwarsstabiliteit) : 

b.) Nc;sd=388,5kN met een lengte van 10,3meter 

beide staven zullen worden getoetst, waarbij 

wordt aangenomen dat lbuc=l,ys 

Toetsing : 

knikstabiliteit: buisprofiel dus wy;buc=wz;buc 

lbuc;y = lbuc;z = 141 OOmm 

i =i =V(l/A) = v'(3598*10 4 /6569)=74,0 
y z 

\=14100/74,0=190,5 levert \,,.1=190,5176,4 

=2,5 

wy;buc= wz;buc =0, 15 (kromme a) 

Toetsing, (enkel druk): 

243,8/(0, 15*6569*355*1o-3)=0,70 voldoet 
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knikstabiliteit: buisprofiel dus wy;buc=wz;buc 

lbuc;y = lbuc;z = 10300mm 

iy=i,=\1
1
(1/A) = .J(3598*10 4 /6569)=74,0 

\=10300/74,0=139,2 levert 

\,,.1=139,2176,4 =1,82 

wy;buc= wz;buc =0,264 (kromme a) 

Toetsing, (enkel druk): 

388,5/(0,264*6569*355*10-3)=0,63 voldoet 

Aangezien we te maken hebben met relatief 

slanke en lange kolommen is er voor gekozen 

om een extra toetsing met een toevallig 

inklemmingmoment te bekijken_ Het maximale 

moment in de secundaire liggers dat (toevallig) 

kan overgedragen worden op de kolom is 170kN, 

hiervan wordt 10% als uitwendig moment op 

de kolom met de hoogste u.c. gezet. Dus een 

Mys;d=1 OkNm. Omdat de kolommen scharnierend 

zijn verbonden met de fundering zal het moment 

aan de voet 0 zijn. 

Toetsing druk en buiging (twee richtingen 



geschoord en wk;p = 1, 

1,1 * ((N c;s; /(Wbu/Npl;d)) +1,1*(Mequ;s;/My;u) < 1 

M equ:s;d de grootste waarde van: 

I 0,1 (M y;B;s;d - My;A;s) + My;m;d;s,d I= I 0,1*(17-

0)+(17 /2)1= 10,2kNm 

10,4 MyB;s;d I = I 0,4*17 I = 6,8kNm 

levert een toetsing van: 

1, 1 *((243,8/ (0, 15*2332)) + 1, 1 * (10,2/ 

((355*328*10 3)*10-6) =0,76 + 0,09= 0,85 < 1 

voldoet 

Vervormingen: 

De verplaats ingen van de kolomkoppen zijn 

u iteraard gelijk aan de verplaatsingen van de 

hoofdliggers, aangezien die met elkaarverbonden 

zijn. Deze zijn reeds getoetst bij onderdeel 1. 

hoofdliggers brede dakstrook. 

De vervorm ingen van de kolommen zelf zijn : 

de maximale vervorming van de kolom is 

7,7mm, de lengte van de betreffende kolom 

is 13,7 meter lang. Dus de vervorming is 

13700mm/7 , 7mm= 1 /1779 voldoet 

Berekeningen 

5.Vervormingen kolommen brede dakstrook 

Niet-l ineaire berekening, Extreem . Globaal, 5ysteem · Hoofd 
5electie : 
52181,52184,5218 5,52187 ,52188 ,52190,52191,52193,52196,52206,52208 .. 52211,52213,52215,52259,52260,527( 
52706 . .52709,52724,527 46,52795,52796,52180,52214,52182,52207 ,5157 ,5159 ,5163,5165 ,5166,5168 ,5169,5256, 
5259 .. 5262,5535,5536,52704,52705,52714 .. 5271'7,52798 ,52803,528 33,528 34,51049,51181,51252,51271,51275, 
51299,51 303 .. 51 305,51 307,51 312,51 316,51 324,51 325 ,51329,51331 ,51 333,51 334,51 383 .. 5138 7 ,51 390,51 396,51 39 
5271 0 .. 52713,52816,52821,5167 ,5258 ,5158 ,5263,5257,5160,5164,5255,5325,5331,5128 5,51306,51070,51 332, 
51269,51 328 ,51250,51 302,51 326,51327,5162,5346,5218 3,52216 
Klasse . niet lineair BGT 

Belastinggeval - Combinatte I Staaf I 

NL BGT5 - wind noord S1307 
NL BGT5 - wind noord S163 
NL BGT3 - wind west S536 
NL BGT3 - wind west I S168 
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dx 
[m) 

3,735 
2,988 
6,850 
0,761 

I uy I uz 
[mm) [mm) 

-0,3 -0,6 
0,3 -0,6 
0,0 -7,7 
0,0 0,0 

afb. 5.21 - Vervormingen V-kolommen 
brede dakstrook, buiskolom 0219,1*10 (5355). 



afb. 5.22 - Overzicht ko o II dakstrook.(rood) I mmen sma e 

Berekeningen 
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9. Kolommen smalle dakstrook (incl stabiliteit) 

Het betreft hier de kolommen die de smalle 

dakstrook ondersteunen. De kolommen staan 

recht onder de liggers en tussen de sporen in. 

Dit betekend dat er een extra betonnen rand 

wordt aangebracht, als aanrijbeveiliging, waarop 

de kolommen zullen worden gefundeerd. De 

kolommen zijn momentvast aan de secundaire 

liggers van de smalle dakstrook bevestigd en 

scharnierend aan de fundering . 

profielkeuze: buiskolom 0 219,1*10 (5355) 

Het profiel behoort tot profielklasse 1, 

aangezien: d/t < 50a/ =219,1/10=21,9<50*hf 

f,./fy;d) 2=21'9 <50*(-v.235/355) 2=21'9 <33' 1 

De kolom wordt getoetst op druk, de imperfecties 

zijn verwerkt middels de scheefstand en worden 

in rekening gebracht (restspanningen) middels 

de toetsingsregels. 

De bovenstaande tabel met interne krachten 

zegt niet alles, aangezien de kolommen nogal 

een varierende hoogte hebben. 5taaf 5135, blijkt 

Bereken ingen 

9. lnterne krachten in kolommen, smalle dakstrook buis219,1x10 

Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, 5ysteem : Hoofd 
5electie: 52126,52128,52139 ,52420,52105,52114,52134 ,521 37 ,52140,5120,51 35 . 5141, 52666, 52667 
Klasse . niet lineair UGT 

Staaf l BG 

82666 NL UGT5 - wind noord 
82666 NL UGT4-wind zuid 
82140 NL UGT 4 - wind zuid 
8120 NL UGT3 - wind west 
82128 NL UGT4 -wind zuid 
82128 NL UGT4 - wind zuid 
82140 NL UGT4 - wind zuid 
82140 NL UGT1 - e.g. en eneeuw 
82128 NL UGT4 -wind zuid 
8120 NL UGT4 - wind zuid 
82126 NL UGT5 - wind noord 

N 
(kN] 

-339,15 
251,04 
-59,25 

-200,76 
-298,08 
-304,71 

-55, 10 
-146,69 
-302 ,06 

-0,85 
-0,92 

de hoogste normaalkracht in combinatie met de 

lente te hebben, namelijk : 

a.) Nc;s;d=230,3kN met een lengte van 

14,56meter 

uit bovenstaande gegevens volgt 5taaf 52666 

(onderdeel van langsstabiliteit, getuige 'wind 

noord') : 

b.) Nc;s;d=339,2kN met een lengte van 9,0meter 
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dx 
(m] 

0,000 
9,077 
0,000 
0,000 

11 ,093 
0,000 
7,034 
7,034 
4,437 

10, 237 
11,617 

Vy 
[kN] 

-2,83 
-5,69 
-6,43 
5,84 

-0,28 
0,47 

-5,27 
1, 12 
0,30 

-4,36 
3,67 

Vz 
IkNJ 

0,59 
-0 ,78 
0,05 

-0,01 
-0,81 
0,62 
0,03 
0,00 

-0,03 
-0,01 
-0 ,01 

I 
Mx I My I 

P<Nm] [kNm] 

0,00 0,00 
-0,02 -1,45 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 -1,91 
0,00 0,00 

-0, 18 0,28 
0,06 0,20 
0,00 1,41 

-0,09 0,01 
-0,05 -0, 12 

Mz 
[kNm] 

0,00 
-29,03 

0,00 
0,00 
1,86 
0,00 

-42,33 
11,99 

1,81 
-44,83 
43,23 

afb. 5.23 - lnterne krachten in kolommen 
smalle dakstrook buiskolom ©219, 1*10 (5355). 

beide staven zullen worden getoetst, waarbij 

wordt aangenomen dat lbuc= l,ys 

a.) Toets ing 

knikstabiliteit: buisprofiel dus wy;buc=w,;buc 

lbuc;y =lbuc;z= 14560mm 

i =i =•./(I/A)= ,/(3598*10 4 /6569)=74,0 
y z 



Berekeningen 

\ = 14560/74,0=196,8 I eve rt \ ,,.,= 196,8/7 6,4 

=2,57 

wy;buc = w,;buc =0, 143 (kromme a) 

Toetsing, (enkel druk) 

Nc:si{Wy;bu/Nc;u) = 230,3/{0, 143*6569*355*1 O-

3)=0,69 voldoet 

b.) Nc;s;/ {Wy;buc * Nc;u;d) 

knikstabiliteit: buisprofiel dus Wy;buc=Wz;buc 

lbuc;y =lbuc;z= 9000mm 

i =i =.../(I/A)= .J(3598*104 /6569)=74,0 y , 

\=9000/74,0=121,6 levert\,.,=121,6/76,4 =1,59 

w y;buc= w ,;buc =0,334 (kromme a) 

-Toetsing. (enkel druk) 

Nc;s;/ {W y;bu/Nc;u) = 339 ,2/{0,334*6569*355*1 O-

3)=0,43 voldoet 

-Toetsing druk en buiging (twee richtingen 

geschoord en w,,P=1, 

1, 1 * {{N c;s;/ {Wbuc*Npl ;d)) + 1, 1 * {M,,,,,/M,,u) < 1 
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levert een toetsing van : 

1, 1 *((0,85/ (0,334*779)) + 1 '1 * (44,83/ 

((355*328*103)*10•6) =0,004 + 0,42= 0,42<1 

voldoet 

- Toetsing, druk& dubbele buiging (NEN6771, 

art. 12.3.1 .1), 

Driedimensionale schematisering, lndien de 

constructie zodanig wordt belast dat eerste

orde buiging ontstaat in twee richtingen, 

moet de krachtsverdeling zijn bepaald voor 

de driedimensionale constructie als geheel. 

lndien het raamwerk bij de tweede-orde 

elastische berekening van de krachtsverdeling 

als driedimensionale constructie is beschouwd 

en evenwicht in vervormde toestand is bereikt 

bij een belastingsniveau van ten minste de 

rekenwaarde van de belasting, is geen nadere 

toetsing van de stabiliteit vereist. 

Vervormingen : 

De verplaatsingen van de kolomkoppen zijn 

uiteraard gelijk aan de verplaatsingen van de 

hoofdliggers van de smalle strook, aangezien die 



met elkaar verbond en zijn. Deze worden g etoetst 

bij onderdeel 6 hoofdliggers smalle dakstrook. 

(zie Bijlage D) 

De vervorming en van de kolommen zelf zijn: 

de max imale vervorming is 34 ,Smm, de lengte 

van de betreffende ko lom is 11 ,617 meter lang. 

Dus de vervorming is 11617mm/34,5mm= 1 /337 

vol do et 

Bereken ingen 

9.vervorming kolommen smalle dakstrook 

Niet-lineaire berekening, Extreem : Globaal, Systeem : Hoofd 
Selectie : S2126,S212 8, S2139,S2420, S2105,S2114,S21 34,S2137 ,S2140, S120,S1 35 . S141,S2666,S2667 
Klasse : niet lineair BG T 
Belastinggeval - Combinatie I Staaf I dx uy I uz 

[m] [mm] [mm] 

NL BGT5 - wind noord S2126 6,970 
NL BGT2 - wind oost S138 7,657 
NL BGT4 - wind zuid S2128 4,437 
NL BGT1 - e.g . en sneeuw S138 7,657 
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-34,5 0,0 
27,8 0,2 
-1 , 7 -1,3 
2,2 0,8 

afb. 5.24 - Vervormingen kolommen 

smalle dakstrook, buiskolom (0219, 1*10 (5355). 



,-------------r-koppelplaatje 

k3=87,5 

A 

~+ + 

+ 

L. 

afb. 5.25 - Details aansluiting Randliggers brede dakstrook 
(HEA 340) - Secundaire ligger brede dakstrook (HEA 260) 

i.v.m. kipstabiliteit 'Gaffe!' 

--L 75x75x8 

Boutgroep B 

M20 

HEA 260 

HEA 340 

Berekeningen 
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U") 
(") 

II 
N 

"' 

koppelplaatje 
i.v.m. kipstabiliteit 'Gaffe!' 

e1=40 --L 75x75x8 

11 s1=100 Boutgroep A 

~ 

e1=40 + 
HEA 260 - ·--

HEA 340 

k1 =40° 35 
jll I 
5 e2=35 

drsn AA' 



Toetsing details 

De details van de brede dakstrook worden 

getoetst. Voor de detail berekeningen van de 

smalle boog wordt verwezen naar Bijlage E. 

brede boog 

Aansluiting secundaire ligger (HEA260) 

randligger (HEA340) 

Het betreft een scharnierende (gaffel) verbinding 

die een dwarskracht en een normaalkracht 

moet overbrengen . De maximale schuifkracht 

die moet worden overgebracht is 56, 11 kN, de 

normaalkracht is 120,72kN. 

Er worden bouten toegepast met afmeting 

M20 en kwaliteit 8.8, de draad gaat door 

het afschuifvlak. De controle bestaat uit een 

toetsing van een boutrij in het liggerlijf (HEA-

260) genaamd boutgroep A en een toetsing van 

een boutrij in het lijf van de randligger (HEA-340) 

genaamd boutgroep B. Het momentennulpunt 

is aangehouden in het lijf van de randligger 

vanwege de geringe torsiestijfheid en de 

Berekeningen 

asymmetrische belasting. 

In boutgroep A ontstaat er een moment ten 

gevolge van de excentriciteit. 

Boutgroep A: 

De krachten op de bouten worden opgedeeld in 

een vertikaal gedeelte (F,,d) en een horizontaal 

gedeelte (Fs.d:h) . De horizontale kracht is de som 

van het horizontale aandeel van het moment 

door de afschuifkracht en de normaalkracht. 

Op de boutrij A werkt : 

een dwarskracht van Vs;d =Rs;d =56, 11 kN 

een moment M 1;s;d = (k,+tj2)*Rs;d 

=(40+9,5/2)*56, 11 =2,51 kNm 

een normaaltrekkracht van F1,s;d= 120, 72kN 

De maatgevende bout is de bovenste bout, de 

krachten hier zijn: 

-vertikaal gedeelte (Fs;d): 

dwarskracht Vs;d=Rs;d=56, 11 /2=28 ,0kN 

-horizontaal gedeelte (Fs;d;h): 

moment M,,,,/s,= 2,51/0,1=25,1kN 
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normaalkracht Ft;s:d= 120, 72/2=60,4kN 

combinatie: 

Gren safsch uifvlak: 

Het afschuifvlak gaat door de draad van de 

bout (M20) . De bouten zijn dubbelsnedig . De 

grensafschuifkracht wordt: 

2(0,48*1*800*245*10-3)=188,2kN 

Toetsing : 

Fs;d/ Fv:u;d =90/188 ,2=0,47 voldoet 

Stuikcapaciteit : 

Vertikale stuikcapaciteit : 

a is de kleinste waarde van: 
c 

ac=1,0 

ac =e/(3*dg.nom)=40/(3*22)=0,60 

ac =s/(3*d
9

.
0 0

m)-114= (100/66)-1I4= 1 ,27 

ac =ft;b;/f,,d=800/360=2,22 

aangezien is 

1,5*dg;nom = 1,5*22=33 

groter dan 



t=tw; HE A260= 7 • 5mm 

Dit levert : 

F c;u;d ;v =2*0,60* 1 *360*20*7,5*1 0-3=64,8kN 

horizontale stuikcapaciteit: 

F c: u:d:h =2* a/a,ed: 1 *f,:d * db:nam *t 

a is de kleinste waarde van: 
c 

ac = 1,0 

ac =ft;b)ft;d=800/360=2,22 

Dit levert: 

F c:u:d:v =2* 1 *1*360*20*7,5*10-3=108kN 

Toetsing: 

G rensstu ikkracht vol gens de 

methode. 

\ l (F s;d) Fc;u;d)2+( Fs;d;/ Fc;u;d;h)= 

elliptische 

.J(28,0/ 64 ,8)2 +( 85,5/108) 2 =0, 90 voldoet 

De grensstuikracht van de hoekstalen 

horizontaal is maatgevend: 

F c;u;d;h =2*a/a,ed;I *ft;d *db;nom *t 

a is de kleinste waarde van: 
c 

ac=1,0 

ac =e/(3*dg;no)=35/(3*22)=0,53 

ac =ft;b)ft;d=800/360=2,22 

Berekenlngen 

Dit levert: 

F c;u;d;v =2*0,53* 1*360*20*7,5*1 0-3=57kN 

per hoekstaal, aangezien we te maken hebben 

met een dubbelhoekstaal 2*57kN=104kN 

toetsing: 

Fs;d;/ Fc;u;d;h =(25, 1+60,4)/104=0,82 voldoet 

De grensstuikkrachten van het liggerlijf (HEA-

260) zijn niet maatgevend_ 

Boutgroep B: 

De krachten op de bouten worden opgedeeld 

in een vertikaal gedeelte (Fs:d)' een horizontaal 

gedeelte (Fs;d;h)en een Trekkracht(F,:u)· 

Op de boutgroep B werkt : 

een dwarskracht van Vs:d =R,:d=56, 11 kN 

een moment M 2 :s:d per boutrij van groep B 

= 1/2*V,:/k3=1/2*56,11 *87 ,5/2=2,45kNm 

een normaaltrekkracht van F, :s;d=120.72kN 

De maatgevende bout is de onderste bout, de 

krachten hier zijn : 

-vertikaal gedeelte (Fs:d:): 
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dwarskracht V,:d=R,:d=56, 11/4=14,0kN 

-horizontaal gedeelte (F s:d:h): 

moment M 2;s:/r/(r,2+r/)= 

(2,45*0, 14)/(0,0352+0, 14 2)= 16,47kN 

-treknormaalkracht F,;s:d= 120 .7 2 

combinatie: 

G rensafsch uifvlak: 

Het afschuifvlak gaat door de draad van de bout 

(M20). De grensafschuifkracht wordt: 

Fv:u:d =0,48*1*800*245*10-3=94, 1 kN 

Toetsing : 

F,:d/ Fv:u:d=21 ,6/94, 1 =0,47 voldoet 

Trekcapac iteit : 

F,:u:d =0.72*1*800*245=141 kN 

Toetsing: 

F,;,)F,:u:d= 120, 72/141 =0,86 voldoet 



Toetsing combinatie afschuiving en trek : 

= 21,6/94 ,1 +(120,72/1,4*141)=0,84 voldoet 

Stuikcapaciteit: 

Vertikale stuikcapaciteit: 

Fc;u;d;v =2*a/a,ed;1 *ft;d *db;nom *t 

ac is de kleinste waarde van: 

ac=1,0 

ac =s/(3*dg;nom)-1/4=(100/66)-1/4=1 ,27 

ac =f,,bift;d=800/360=2 ,22 

a,.d;1 =1, aangezien k/d g;nom =40/22= 1,8dg;nom 

t=tw;HEA360 =9 ,5mm 

Dit levert: 

F c;u;d;v =2*1*1*360*20*9,5* 10·3= 1 36,8kN 

horizontale stuikcapaciteit: 

a is de kleinste waarde van: 
c 

ac= 1,0 

ac = k/3 *dg;nom =40/(3*22)=0,60 

a,ed;1=1, aangezien e/dg;nom =35/22=1,59d g;nom 

Dit levert: 

Bereken ingen 

F c;u;d;v =2*0,60*1 *360*20*9,5*10·3=82, 1 kN 

Toetsing: 

G rensstu ikkracht vol gens de elliptische 

methode. 

..J(F s;d;/ F c;u;d)2+( F s;d; / F c;u;d;h) = 

" .(14,0/136,8)2+( 16,5/82, 1 )2=0,22 vol do et 

De hoekstalen zijn al getoetst bij de controle 

van boutgroep A, stuik van het liggerlijf is niet 

maatgevend. 

De afschuiving nabij de boutgaten moet warden 

gecontroleerd volgens NEN6770 art. 13 .3.4.3. 

Dit gebeurt voor zowel het lijf (HEA 260) als de 

hoeksta len. 

Ligger HEA-260 

Vu,d=(0,6*f,,d * Anet)/y m 

hierin is An
0
,=t*(lv+l 1+1 2-(n ,*d

9
,n

0
m)) met: 

t=7,5mm 

lv=100mm 

l,=5,0*d
9
;nom=5,0*22=110 kleiner dan 

a,=a2=70mm 

l2=2,5*d
9
;nom=2,5*22=55 kleiner dan 
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a1=a 2=70mm 

Anet =t*(lv +I,+ 12-(n,* d g;nom)) 

Anet =7,5*(100+70+55-2*22)=1358mm2 

Toetsing: 

V,,/Vu ,d= 56, 11 /(0,6*ft:/ An
0
,)/y m = 

56, 11 /(0,6*360*1358)/1,25=0,24 voldoet 

Hoekstaal 75x75x8 

A net= t * (I , + I , + 12 -( n ,* d g:nom)) = 8 * ( 1 0 0 + 4 0 + 4 0 -

2*22)= 1088mm2 

Vu;d=(0,6*360*1088*10·3)/1,25= 188kN 

Toetsing: 

dubbel hoekstaal levert 2*188=376kN 

56,11/376=0,15 voldoet 
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Aansluiting secundaire ligger (HEA260) 

hoofdligger (HEA340) 

Het betreft een onderflensinklemming die dienst 

moet doen als gaffeloplegging om zodoende 

secundaire ligger (HEA260) hoofdligger 

(HEA340): 

Het betreft een onderflensinklemming die dienst 

moet doen als gaffeloplegging om als kipsteun 

te dienen . 

Toets gaffe loplegg ing : 

R,,/(Wx;buc * Nw;u) < 1 

Ter plaatse van de onderflensinklemming zijn de 

volgende krachten aanwezig: 

R,,d=F,,d=96,46kN 

My;s:d= 170,2kNm 

De opleglengte c wordt bepaald door de 

hoofdligger HEA340: 

c=tw +2(t1+r,12-r)* ../2= 

9,5+2(16,5+27,l 2-27)* v'2=87,8mm 

voorwaarde is dat c=87,8<2*(d
0
+tJ, 

waarbij. 

d
0
=1/2(b1-tw-2r)=1/2(300-9,5- 2*27)=118,3mm, 

Berekeningen 

dit geeft c=87,8<2*(118,3+9,5)=255 ,6 voldoet 

De effectieve breedte van het liggerlijf (HEA-260) 

wordt bepaald met NEN 6770, figuur 73: 

b
01
=,l (h 2+c2)= \'' (2502+87 ,82)=265mm 

Hieruit volgt Nw:u:d=b.ttw*fy:d 

=265*7 ,5*235=46 7 ,OkN 

De knikkracht van het liggerlijf boven de 

oplegging volgt uit: 

Fx:E=(m2*Ed *b 01*tw
3)/(48h2)= 

(m2*2 , 1.105*265*7,53)/(48*2502)=77 ,24kN 

Ax;rel=\''(Nw;ujF x;E)= \ .'(46 7 ,0/77 ,24)=2 ,45 

met kromme c van NEN6770, tabel 24 volgt 

wx;buc =0, 135 

Toetsing: 

R,,/(Wx;bu/Nw;u) = 96,46/(0, 135*467,0)=1,53> 1 

voldoet niet!! 

De onderflensinklemming voldoet niet aan 

de criteria van een gaffeloplegging. Omdat 

bij de toetsing van de kipstabiliteit van de 

liggers is uitgegaan van een kipsteun t.p.v. 

deze onderflensinklemming zullen er schotten 
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moeten warden aangebracht om de kipsteun te 

realiseren. 

Er is gekozen voor schotten met de afmetingen 

50x8mm, over de volledige hoogte van het 

HEA-260 profiel. De normaalkrachtcapaciteit 

van de schotten wordt dan: 

Ns;u;d=b, *t, *f y;d=2*50*8*235= 188kN 

lndien ervan wordt uitgegaan dat alle kracht 

via de schotten wordt doorgegeven volgt de 

volgende toetsing: 

R,jN,:u:d= 94,46/188=0,50 voldoet 

Krachts inleid ing hoofdl iggers HEA-340 : 

De krachtsinleiding in de hoofdligger HEA-340 

gebeurt middels opleglengte c: 

c=2*bscho•+tw =2*50+ 7,5=107 ,5mm 

lndien er geen verstijvingsschotten warden 

aangebracht in de HEA-340 moet aan de 

volgende voorwaarden warden voldaan (NEN 

6770, art. 14.2): 

F,:/Fu:d<1 

(F,,/1,5*Fu;2;d)+(My,s;/1,5*My:u)<1 



Er word en drie afzonderlijke bezwijkvormen 

bekeken : 

-v/oeien van het lijf: 

De rekenwaarde voor de spanning in de flens ten 

gevolge van het moment is : 

a 1,d=Mc:s:/WY = 170,2kNm/1680*103 = 101 ,3N / mm 2 

lengte d,=2t1,/ (b/tJ* (fy;r)fy;w)* (1-(a1)fy:r) 2
) 

=2*16,5*'\1(300/9,5)* .J(235/235)* (1 -

(101 ,3/235)2)= 16 7 ,3mm 

Dit levert voor de capaciteit ten aanz ien van 

vloeien van het lijf: 

F u:,:d =(107,5+167 ,3)*9 ,5* 235=613kN 

-/okaa/ plooien van het lijf: 

F =0 5* t 2* "i (E *f ) *lv'(tlt )+3*(t It )*(c/(h-2t ))I 
u;2;d ' w d y;d f w w f I 

De waarde van c/(h-2t1) moet kleiner zijn dan 0,2, 

Dit I eve rt 107 ,5/(330-2*16,5)=0,36 >0,2 

dus in d e formule moet voor deze term 0,2 

worden gebru ikt . 

Fu 2 d=0,5* 9 ,52*"·'(2 , 1.105*235) *l v'(16 ,5/9 ,5)+3*(9 , 

5/16 ,5) *0,2)1=527kN 

-g/obaa/ plooien van het lijf: 

Het lijf wordt beschouwd als een gedrukte 

Berekeningen 

staaf met een effectieve breedte van b01 en een 

kniklengte lbuc" 

b 01 ='\i (h 2 +c2)= '\1(330 2+ 1 07 ,5 2)=34 7 ,Omm>actuele 

breedte van de ligger waardoor de b 01=b=300mm 

gebruikt moet worden. 

De kniklengte lz;buc=h=330, 

i,=~(l/A)= "';1(1/12*b*h 3/ b*h)= ,_-(1/12*h 2) 

= v'(1112*t} l= .,.. , 1112*9.52)=2,74 

A,=l ,,bji, =330/2 , 74=120,4 

A,.,=A/A. =120,4/93,9=1,28 Tabel 24, kromme c 

levert wz;buc=0,398 

F u:J:d= w ,,bu/b.i*tw *fy:d=0,398*300*9 ,5*235 =26 7 kN 

Toetsing: 

F,)F u:d=96,46/267=0,36 < 1 voldoet 

(F,)1,5*Fu;2;d)+(M y;s) 1,5*My;u)= 

(96,46/(1,5*527))+(170,2*106/ 

(1,5*1680 .103*235)=0,41 <1 voldoet 

Hieruit blijkt dat b ij de krachtsinleiding van de 

secundaire ligger HEA-260 naar de hoofdligger 

HEA-340 geen versterkingen van het lijf nodig 

zijn in de vorm van schotten. 
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Oplegging hoofdligger op V-ko lommen : 

Ter plaatse van de scharnierende aansluiting van 

bovenstaand systeem op de V-ko lommen wordt 

er wel voor gekozen om een versteviging van 

het liggerlij f (HEA360) toe te passen . Dit om de 

krachten naar de pendelkolommen te le iden . De 

vertikale krachten die naar de kolommen moeten 

warden afgedragen zijn : 

f d;max =388,46kN 

Ter plaatse van de puntlast is er een 

moment aanwezig in de ligger ter grootte 

van : My:s:d=292,82kNm 

-vloeien van het lijf: 

De rekenwaarde voor de spann ing in de fl ens ten 

gevolge van het moment is : 

al:d=Mc,,,/Wy 

a1,d =292,82kNm/1680*103=174,3N/mm 2 

lengte d,=2t1v
1
(b/tJ* .J(fy,1,/fy.w)* "'(1-(a1) fy:t:Y l 

=2*16,5* ../ (300/9,5)* (235 / 235)* '\f (1 -

(174,3/235)2)=124,4mm 

c=2*do +tw, met d o =(r 2-r)* '\f2+t1= 

(27*'\12-27)* .,/2+ 16,5)=32,3mm levert : 



c=2*32,3+9,5=74, 1 mm 

Dit levert voor de capaciteit ten aanzien van 

v loeien van het lijf : 

F u; l ;d=(c+d 1)*tw *fy;d=(74,1+1 24,4)*9 ,5*235=443kN 

-lokaal plooien van het lijf: 

F "'2,d=0,5 *t}*,/(Ed *fy) *h/(t/t,)+3*(tjt1)*(c/(h-2t1))1 

De waarde van c/(h-2t1) moet kleiner zijn dan 0,2, 

Dit I eve rt 74, 1 /(330-2*16,5)=0,25>0,2 

dus in d e formule moet voor deze term 0,2 

worden gebru ikt . 

Fu,2:d=0,5* 9,52* .J(2 , 1.105*235) *l·i'(16,5/9,5)+3*(9, 

5/ 16,5)*0,2)1=527kN 

-globaal plooien van het /ijf: 

Het lijf wordt beschouwd als een gedrukte 

staaf met een effectieve breedte van b.1 en een 

kniklengte lbuc· 

b 
01

=,/(h2+c2)= (3302+ 7 4 , 12)= 338 ,Omm > actu el e 

breedte van de ligger waardoor de b 01=b=300mm 

gebruikt moet worden . 

De kniklengte l,;buc=h=330, 

i, =·/'(I/A)= , t(1 /12*b*h 3/b*h)= \1~(1 /12*h 2)= 

,!( 1/12*t})= , i ( 1/12*9,52)=2,74 

Berekeningen 

\=l z;bj i,=330/2,74=120,4 

A, 01 =A/ \=120,4/93,9=1,28 Tabel 24, kromme c 

levert w z:buc=0,398 

F u;J;d=W,;buc *b.i*tw *fy;d=0,398*300*9 ,5*235= 26 7kN 

Toetsing : 

F,/F ud=388,46kN/ 267=1,45 < 1 voldoet niet!! 

(F,,/ 1,5*F u;2) +(My;s/1 ,5*My) 

=388,46/(1,5*527)+(292 .82* 106/ 

(1,5*1680 .1 OH 235)=0,99< 1 voldoet 

De schotten worden zo gedimensioneerd dat ze 

de totale kracht kunnen opnemen . De schotten 

hebben de afmetingen 145x1 Omm en word en 

aan de flens en het lijf ge last . 

Fs ch ot;u;d=2*(145*10*235.103)=681,5kN 

toetsing: 

F,/Fschoi:u:d=388,46/681,5=0,57 voldoet 
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I=--=- buis rond 114,3x6,3 
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~\ 

aan lijf en flens gelaste 
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M20 I 
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afb. 5.27 - Details Koppeling bogen. 

(buiskolom (0114,3*6,3) 



koppeling tussen bogen bestaande uit een 

trek/druk verbinding middels buiskolom 

0114,3*6,3 (5355) 

De op de verbinding werkende krachten zijn 

enkel normaalkrachten: 

G rensafsch u ifvl ak: 

Het afschuifvlak gaat door de draad en schacht 

van de bout (M20). De bouten zijn dubbelsnedig. 

De grensafschuifkracht wordt: 

(schacht) 

F v;u;d=O ,48*ft;b.d * Ab;s 

=0,48*ft;b;d *( 1 /4 *m*dg;nom 2) =0,48*800*(1/4 *m*22 2) 

= 146,0kN 

(draad) 

=2(0 ,48*1*800*245*10·3)=94, 1 kN 

Toetsing: 

Fs:d/ Fv;u;d=(128/2)/94, 1 =0,68 voldoet 

Stuikcapaciteit: 

Berekeningen 

a is de kleinste waarde van: 
' 

a, =1,0 

a, =e/(3*dg;nom)=60/(22)=2, 7 

a, =f,:bif,:d=800/360=2,22 

a =1 
red:1 ' 

aangezien 

1,5*dg;nom=1,5*22=33 

t=tw;HEA260= 15mm 

Dit levert: 

is 

F c:u:d=2* 1*1 *360*20*15*10·3=21 6kN 

groter dan 

er mag 

echter volgens artikel 13.3.3 maar een maximale 

waarde voor Fc;u;d worden aangehouden van Fc;u;d 

=(1 ,5*ft;d *dg.nom *t)/ym =(1,5*360*22*15)= 142,6kN 

Toetsing: 

F,:s:/ F,:u:d=128/142,6=0,87 voldoet 

Grenstrekkracht: 

Ft;u;d=0,72*a,.d;2*Ft:b.d*Ab;s=0,72*1 *800*245.1 O· 

3 =141kN 

Toetsing: 

Fui Ft;u;d=128/141=0,91 voldoet 
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De doelstelling wordt vol ledigheidshalve 

herhaald: 

'het onts/uiten en overkappen van de perrons 

van station Maastricht en het herstellen van de 

oost-westverbinding in de stad door middel van 

een constructieve aanvu//ing op de monumenta/e 

stationsarchitectuur.' 

Het aan u gepresenteerde ontwerp en de daarbij 

behorende uitwerking maakt duidelijk dater een 

antwoord is gevonden op devervoersproblematiek 

rondom Maastricht C.S. Voetgangers hebben 

in de nieuwe situatie de ruimte om zich vrijelijk 

door de stationsomgeving en tussen de 

modaliteiten te bewegen. Naast deze vrijheid is 

tevens de laatste nog resterende barriere door 

Maastricht, de spoorbarriere, geslecht. Door 

de aanleg van de spoortunnel worden de twee 

stadhelften definitief verenigd. De oostzijde, 

voorheen achtergevel, wordt hiermee tweede 

voorzijde en bedient in die hoedanigheid 

de voetgangersstroom die het station wil 

passeren. 

6 Conclusies 

De wisselwerking tussen het architectonische 

en constructieve ontwerp heeft een 

on twerp opgeleverd, dat gebaseerd is 

op de uitgangspunten van het bestaande 

stationsgebouw. De keuze voor een specifieke 

vormentaal heeft echter geleid tot een duidelijk 

eigen karakter. Het bestaande gebouw fungeert 

hierbij, door de aanleg van looproutes over het 

nieuwe voetgangersplateau, onmiskenbaar als 

hoeksteen van het ontwerp. 

De constructieve benadering van het 

architectonische ontwerp heeft nieuwe inzichten 

gegenereerd. De iteratieve aanpassingen van het 

ontwerp, ontstaan door de wisselwerking tussen 

architectuur en constructie, hebben uiteindelijk 

geleid tot een uitgebalanceerd ontwerp. Hierbij 

staan ruimtelijkheid, overzichtel ijkheid en 

puurheid centraal. 

Het ontwerp van de tunnelbak en de uitwerking 

van de betonconstructie ten behoeve van 

het voetgangersplateau zijn interessante 

onderdelen voor eventueel verder onderzoek. 
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De aansluiting van de stalen dakconstructie op 

deze betonconstructie is van wezenlijk belang. 

Er zijn uitgangspunten voor deze aansluiting 

geformuleerd echter de verdere uitwerking 

vraagt meer aandacht. De definiering van de 

belastingen, en dan metnamedewindbelastingen 

(eventueel middels windtunneltests), op de 

dakconstructie zou op zichzelf al een boeiend 

afstudeeronderwerp zijn. 

U it het voorgaande blijkt dater aan de doelstel I in g 

is voldaan. De stad Maastricht is verlost van 

haar barrieres waardoor het stationsgebied het 

centrum wordt van het stedelijke weefsel. Het 

station functioneert als visitekaartje en poort tot 

de stad. 
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