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VOORWOORD 

Ik wilde voor mijn afstudeerprojekt een onderwerp kiezen dat betrekking 
had op het reizen. Aanvankelijk heb ik overwogen om als onderwerp "vlieg
veld" te nemen, maar uiteindelijk heb ik gekozen voor het ontwerpen van 
een station. 
Gezien de complexiteit van het onderwerp, was het raadzaam het geheel 
duidelijk in te perken. De bedoeling is een schetsopzet van en het ont
werpen en doorberekenen van het stationsgebouw, resp. de bijbehorende 
perronoverkapping. 
Omdat er geen P.V.E. voor het Eindhovense station bestond, heb ik gepro
beerd inzicht te verkrijgen in het onderwerp door middel van literatuur
onderzoek en interviews. 

Mijn werkzaamheden zijn gebundeld in een uit een aantal delen bestaand 
verslag. 
Hieronder volgt in het kort wat U in deze verslagen zult aantreffen: 

1: Voorstudie 

In de voorstudie heb ik gebruik gemaakt van afstudeerverslagen, 
stedebouwkundige literatuur en van artikelen over Eindhoven. (zie 
literatuuropgave) Tevens heb ik gesprekken gevoerd met N.S.-functio
narissen in a.a. Utrecht en Eindhoven en heb ik enkele stations bezocht. 
Aan de hand van deze gesprekken en onderzoekingen zijn: 
- de geschiedenis en het ontstaan van het station achterhaald, 
- de funkties van het station op een rij gezet, 
- de gevolgen voor de stedelijke ontwikkeling van de stad bij de 

komst van het station verzameld, 
- gegevens verzameld voor de diverse mogelijkheden tot de situering 

van het station en over de daarvoor in aanmerking komende situaties. 

2: Programmafase 

De voorstudie had tot doel de uitgangspunten voor een situatie en een 
ontwerp te kunnen opstellen en om de samenstelling van een meer gede
tailleerd P.V.E. mogelijk te maken. 
De motivering van mijn uiteindelijke situatie-keuze is gegeven aan de 
hand van de voor- en nadelen. 



3: Het ruimtelijk ontwerp 

Aan de hand van tekeningen wordt een korte toelichting gegeven over 
de gekozen schetsopzet en van mijn ideeen over het ontwerp. 
De konstruktieve opzet wordt summier onder de loep genomen, evenals 
de inpassing in de situatie. 

De punten 1, 2 en 3 kwamen in verslag 1 aan de orde. 

Verslag 2 behelst: 

4: Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping 

Middels toetsing aan de in de programma- en ontwerpfase vastgelegde 
uitgangspunten wordt mijn ontwerp voor de perronoverkapping en de 
daarbij gebruikte materialen besproken. Hierdoor ontstaat er een 
terugkoppeling naar de gestelde eisen t.a.v. ontwerp en konstruktie. 

Uitwerking Varianten 
De konstruktie t.a.v. de perronoverkapping werd voor verschillende 
kolomplaatsingen uitgewerkt. Door afweging van de varianten tegenover 
elkaar valt uiteindelijk de keuze op een konstruktie en kolomplaatsing. 

Verslag 3 houdt in: 

netai1teKeningen en Definitieve tekeningen. 
De konstruktie en de perronplattegrond warden hier uitgedetailleerd. 

- Bijlagen. 
Via verwijzingen vanuit de tekst kunnen hier nadere gegevens warden gevon
den. De berekeningen en ontwerp-berekeningen alsook de literatuurlijst 
zijn hier terug te vinden. 

Verslag 4 omvat: 

Proefnemingen in de windtunnel 
Dit verslag omvat een beperkt windtunnelonderzoek t.a.v. de windstromingen 
en snelheden die op de perrons aanwezig zijn bij verschillende modificaties 
van het ontwerp. 

Een uitgebreide literatuurstudie en het principe van de berekening van de 
wind (parameters) zijn in het laatste gedeelte beschreven. 



De voorstudie 

I.1. DE GESCHIEDENIS VAN DE SPOORWEGEN ROND EINDHOVEN 

In 1866 werd het spoorwegnet, dat in die tijd langs de oostelijke kant 
van het dorp Eindhoven liep, in werking gesteld. De spoorwegaanleg was 
in hoofdzaak bestemd voor het goederen- en grondstoffentransport van de 
industrie, het station werd zodoende geprojekteerd nabij het Eindhovense 
industriegebied, waar men ook de haven had aangelegd. (zie fig. I. 1.) 

Door deze nieuwe mogelijkheid van transport groeit het industriecomplex. 
In deze tijd nam de tabakindustrie en de hieraan verwante industrie sterk 
toe. De Philipsfabrieken, die eerst alleen in Strijp stonden, gaan zich 
nu ook langs de spoorlijn vestigen. Door de groeiende industrie nam de 
vraag naar arbeiders sterk toe. Aangezien het aanbod van arbeiders in 
Eindhoven onvoldoende was, werden deze vanuit de omstreken aangetrokken 
en soms zelfs helemaal uit het noorden van het land. 

\ 

'\ 
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J j 

-tt STATION• 

//// IHDUSTQIETERREIN. 
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- • - • - DUDE SfOOR WE& VERBlti.DIHG 

Fig. I.1. 

De ondernemers bouwden een aantal woningen voor de aangetrokken arbeiders, 
dit was echter niet genoeg. Door de toenemende grondprijzen langs de 
radiaalwegen (verbindingswegen naar de aangrenzende dorpen) en de spoor
dijk en door het gebrek aan gemeentelijke grond en ruimtelijke planning, 
kon er door de gemeente heel weinig aan de woningnood worden gedaan. Er 
ontstond toen een groep pendelende arbeiders die zich via de radiaalwegen 
naar het werk begaven. Het station trok ook hotels, ontspannings- en eet
gelegenheden alsmede winkels aan, die zich aan het stationsplein vestigden. 
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De voorstudie 

I.2. DE STEDELIJKE ONTWIKKELING 

De woonfunktie, langs de spoor1ijn, wordt door de toegenomen grondprijzen, 

het lawaai en de stankoverlast beinvloed. Een voorbeeld van deze ontwik
kel ing is het gebied ten noorden van de spoorlijn, waar de Woenselse 
bebouwing zich in de noordelijke richting ging verplaatsen. Door de 
verandering van de bestemming (van woongebied naar industriegebied) en 
door de bouw van de spoordijk moest de bebouwing zich nog verder in de 
noordelijke richting verplaatsen. Er ontstond een gat tussen de spoorlijn 
en de bebouwing aan de noordelijke zijde. (zie bijlage: tekening 1A, boven
aan). 
Stratum groeit door invloedrijke lieden snel uit en krijgt als eerste een 

goede infrastruktuur. Door deze infrastruktuur groeit de handelsfunktie 
(winkels, kantoren, banken e.d.) in de Stratumse richting uit. 

Na al deze ontwikkelingen komt de struktuur van de stad vast te liggen. 
Langs de spoorlijn vinden we industriegebieden, aangrenzend hieraan arbei
derswoningen, die ook 1angs de radiaalwegen staan, dan de betere woningen 
en daarachter de villawijken. Deze struktuur is nog enigszins herkenbaar 
in Stratum. We zijn nu aangeland bij de eerste periode na de W.O. II. 

Door de komst van de autowegen raakt het verkeer rend het station en 
vooral in de binnenstad klem. De ringbanen rend de stad, gepland met het 

uitbreidingsplan van Eindhoven, en bedoeld om de binnenstad te ontlasten, 
hebben weinig effekt. 
Door de verkeersintensiteit op het 18 Septemberplein en in de direkte 

omgeving van het station, alsook het ruimtegebrek ter plaatse, moesten 
de bussen naar de noordzijde van het station uitwijken. Het stationsplein 
dat voor een soepele verkeersontwikkeling zorg moest dragen, veranderde 
in een chaotische verkeersaangelegenheid. 

Het station is dus helemaal ingebouwd door wegen, winkels, kantoren en 
parkeergebieden. Door het tekort aan parkeerplaatsen t.b.v. de binnenstad, 
warden er parkeergebieden direkt random het station geschapen (b.v. de 
vrijgekomen standplaatsen voor de bussen) met een beperkte parkeerduur. 
Er is te0enwoordig een tekort aan parkeerplaatsen voor het M.S. personeel. 
De parkeerruimte voor reizigers is niet zichtbaar, to~at zij de ruimte 

die bestemd was voor de P.T.T.-bezoekers, opzij van het station, moeten 
gebruiken. 
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De voorstudie 

I.3. STATION EN SPOOR, DE KEUZE IN EINDHOVEN 

De Nederlandse Spoorwegen keht een aantal systemen voor zowel het 
stationsgebouw als voor de spoornetten. Om een indruk te geven van wat 
er aan systemen bestaat, warden achtereenvolgens een aantal van deze 
bestaande systemen behandeld. 

In Parijs en in Den Haag zien we het gebruik van een eindstation. 

z: 
0 
... 
< 
1-
111 

Fig. 1.2. 
-

Het wordt vaak gebruikt als het station 
eind/startpunt is van een groat aantal 
diensten. Er is echter behoefte aan 
tamelijk veel oppervlakte. Het heet ook 
wel 11 kopstation 11

• 

In Eindhoven hebben we een tussenstation, oak wel eilandstation genoemd, 
in het geval waar het gebouw te midden van de rails staat. De treinen die 
hier hun rit beeindigen zijn in aantal ongeveer net zo groat als die, welke 
doorrijden. 
Er is eens een plan geweest om in Eindhoven een eindstation te maken. 
Dit plan ontstond toen bleek dat het hoogspoor, midden in de stad, pro
blemen met zich meebracht. Dit plan is echter niet doorgegaan, maar men 
kan wel een indruk krijgen van de benodigde oppervlakte bij een eindstation. 
(zie bijlage blz.3 

Fig. I.3. 

Bij een tussenstation zijn de perron
verbindingen onderling en met het gebouw 
een probleem, zodra er sprake is van een 
drukke dienstregeling. 
Bij de aanwezigheid van een hoogspoor is 
een tunnel een logische oplossing. Loop
bruggen zijn ook toegepaste oplossingen. 
In enkele situaties zijn ze oak toepasbaar 
in combinatie met een tunnel. (b.v. in 
Utrecht) 
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De voorstudie 

Bij de spooraanleg zijn er varianten, afhankelijk van de aanwezige 
oppervlakte en de intensiteit van het treinverkeer. 

:tll II II II II I Ill ll Ill ll h ) 
-...:... - . . ,,.,.... 

·-------=::: .. - . ·----- . -=::- .. -- === ) 

a. 

b. 

--· ·.-.---- . - -~C· 

. -----~-·. -

Fig. I.4. 

Systeem a: met twee langs elkaar lopende 
rails, is het meest gebruikelijke systeem 
en vraagt het minst aan oppervlakte. 

Systeem b: heeft drie aan elkaar gekoppelde 
rails tussen de middenperrons. Dit wordt 
toegepast daar waar er vaak ontkoppeld 
wordt en daar waar het systeem ~ door 
het drukke verkeer, geen mogelijkheden 
biedt tot het regelen van het doorgaande 
verkeer. Bij dit systeem kunnen de treinen 
elkaar ongestoord passeren. 

Systeem c: met vier onderling gekoppelde sporen, wordt soms bij eindstations 
en grote internationale stations toegepast. 

Bij kruisingen met autowegen(banen) zijn er een aantal toegepaste oplos
singen. Vooral in dorpen en bij niet al te drukke knooppunten heeft men 
te maken met de overweg. Hier is de kruising gelijkvloers en half- of 
volautomatisch beveiligd. 
Bij drukke kruisingen zijn er, al naar gelang de stedelijke gevolgen, twee 
oplossingen. Men kan of de trein ender de autoweg door of over de autoweg 
heen laten kruisen. 

Er werd in Eindhoven gekozen voor een spoordijk, voordat men met het her
opbouwen van de stad begonnen was. In 11 Het wederopbouwplan van 1944 11 (zie: 
T.H. berichten 33, "Eindhoven 750 jaar stad") is de verschuiving van de 
spoordijk terug te vinden. 

I.4. KONKLUSIES EN SUGGESTIES 

Hoofdzakelijk door ruimtegebrek is het busstation afgesplitst van het 
spoorwegvervoer en haar faciliteiten (zie I.2., II), daardoor blijken de 
bussen 11 onvindbaar 11 te zijn. 
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De voorstudie 

Fig. I.5. 1 : 5000 

1. Het V.V.V.-kantoor, het informatiekantoor en het grenswisselkantoor 
blijken ook "onvindbaar" te zijn. 

2. Er zijn geen fatsoenlijke wachtruimtes waar een duidelijk overzicht 

hangt van de aankomst- en vertrektijden van de bussen. 
3. Vanuit het stadscentrum, station en wachtruimtes moeten er voor de 

reizig(st)ers overzichtelijke situaties t.a.v. het busverkeer gemaakt 
worden. 

4. Doordat de bussen zich "achter" de dijk bevinden en niet aan de stads
zijde, wordt het orientatiegevoel van de uitstappende busreizig(st)er 

misleid. Dok de treinreizig(st)er kan vanuit de stationstunnel niet 
in een oogopslag een juiste uitgang, kiezen. 

-5-



De voorstudie 

Er bestaan plannen bij de gemeente, die gedeeltelijk al uitgeoverd zijn, 
om de Fellenoord en het terrein gelegen aan de noordkant van het spoor, 
in de W.O.P. te bestemmen als kantoorgebied en woongebied. Door de woon
funktie kan de Kruisstraat en omgeving zich gaan ontwikkelen als winkel
straat en de aansluiting vormen met de binnenstad. (zie bijlage I blz. 1) 

Mijn mening is dat door de economische recessie, men eerder de trein zal 
pakken om naar het werk of op vakantie te gaan. 

Dubbeldeks treinwagons 
bij spoorwegen 

De verkeersintensiteit zal rond het station naar alle waarschijnlijkheid 

(hierdoor) toenemen. Doordat de spoordijk maar twee verkeerstunnels heeft, 
ontstaat er een slechte verkeersstroming. 
Men kan de verkeersontwikkeling soepeler laten verlopen door b.v. de 
John F. Kennedylaan door te trekken. Dit kan ook door het spoor op poten 
te zetten of het onder de grond te brengen, met alle technische en eko
nomische consequenties vandien. (Zie bijlage tek. no. 2) 
Een betere koppeling tussen Noord en Zuid is ook een reden om de spoordijk 
"doorzichtiger" en doorkruisbaarder te maken. 

Wat betreft het parkeerprobleem kan en is het station thans niet self
supporting. Dit zou kunnen worden opgelost door een boven- of ondergrondse 
parkeergarage te projekteren. De standplaatsen voor de bussen moeten in 
ieder geval bij het station gelegen blijven. 
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De voorstudie 

Voor langparkeerders (parkeertijd > 1 uur) is er een redelijke loopaf

stand vanuit een bestaande parkeergarage en vanuit verschillende verspreid 
liggende parkeerplaatsen. (zie bij1age tek. no. 3) 

Het stationsplein blijkt voor de bereikbaarheid van het station te klein 

te zijn. Dit dient te worden veranderd en daarom zal ik het gedeeltelijk 
bij het ontwerp betrekken. 

Na een orienterend gesprek met een N.S. funktionaris, is het duidelijk 

geworden dat er ook ruimtegebrek in het station bestaat. Dit ruimtegebrek 

heeft betrekking op de kantoorruimte en de bergingsruimte. De verspreiding 

van een aantal bedrijfsonderdelen op de dijk wordt als slecht beschouwd. 
Er bestaan plannen om het station aan de noordzijde uit te breiden. 

Met behulp van een inventarisatie en evaluatie van het bestaande complex 
ben ik een P.V.E. gaan forrnuleren. 

Hiertoe heb ik gesprekken gevoerd met de ontwikkelingsfunktionaris, de 

heer Maas van het station Eindhoven, met het architectenburo van de Ned. 

Spoorwegen te Utrecht, met een ambtenaar van de stadsontwikkeling van de 

T.D.E. en met de heer De Visser van de busdiensten. 

Verdere gegevens werden geput uit verslagen en rapporten (zie literatuur

lijst en bijlage I ). 

-7-



Pakket van eisen 

II.1. PROGRAMMA VAN EISEN 

In de programmafase wordt een pakk~t van eisen samengesteld en warden 
uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten warden onderbouwd door 
schema's, die beschreven staan in "Voorbereiding en Methodiek bij het 
Ontwerpen van Bedrijfsgebouwen". (De Bruyn en Korfker) Aan de hand van 
een eigen inventarisatie, voorschriften (beide terug te vinden in bijlage) 
en intervieuws is het pakket van eisen samengesteld. 

~r~9r~~~~-~~~-~i~~~= 

- Een zesspori~ reizigersstation met voor het goederentransport 2 door
gaande sporen buiten om. 

- Een station dat zal fungeren als een tussenstation met drie 350 m lange 
reizigersperronnen, waarvan minstens 150 m overkapt moet warden 

- De kaartenverkoop met de strippenverkoop en de abonnementen verkoop 
van het streekvervoer en het stadsvervoer moeten warden samengevoegd. 

- Een dienstkantine voor de N.S./buschauffeurs/buspersoneel. 
- Een gebouw tot stand brengen dat zowel de aktiviteit van en random het 

trein- en buspersoneel en de reizigers kan herbergen. 
- Het kantoorpersoneel proberen onder te brengen in een gebouw. 
- Het stationsplein dient zodanig ingedeeld te warden dat mogelijke 

kruisingen van wegen voor het busvervoer en voor personenauto's die 
reizigers afzetten en ophalen, vermeden warden. 

- Het bagagetransport naar/van de treinen moet, aangezien de omvang, 
gescheiden gebeuren van de riezigersverplaatsingen in het gebouw. 

- Enkele ruimtes in het gebouw zoals kantoren, kaartverkoop, Soc. Medisch 
Centrum, bagage-unit, moeten afzonderlijk afsluitbaar zijn i.v.m. de 
beveiliging. 

- De dienstfietsenstalling dient ten alle tijden open te blijven en alleen 
bereikbaar te zijn voor het N.S. personeel. 

- De konstruktiez6ne van de perronkonstruktie moet buiten de in- en 
uitstapz6ne van de reizigers vallen en de konstruktie dient te warden 
beschermd tegen mechanische beschadiging. 

- Ruime wachtkamers voor het rijdend personeel en voor de reizigers. 
- De personeel-unit voor het rijdend personeel moet vanuit het perron 

goed bereikbaar blijven. 
- Toegang reizigers en bezoekers apart houden van de ingang van de 

restauratie, het V.V.V. en het G.W.K. 

-8-



Pakket van eisen 

De taxi's en de personenauto's die passagiers afzetten of ophalen 
moeten tot helemaal v66r de stationsingang kunnen komen. Deze hande-
1 ing moet niet storend zijn voor het busverkeer dat zich op het plein 
en de busparkeerplaats bevindt. 

- De bereikbaarheid moet optimaal zijn voor alle reizigers en bezoekers, 
waarbij in acht genomen moet warden dat de laoprautes van de reizigers 
in het gebauw geminimaliseerd moeten worden. Ook de looproutes van de 
parkeerplaats naar het gebouw moeten za minimaal en veilig magelijk 
warden. 

- Er moeten voldoende toilet-units en voldoende bergingen aanwezig zijn. 
Er moeten aok een aantal restauraties aanwezig zijn. 

- De handel moet een camfortabele ruimte en gezellige kaapsfeer hebben. 
Een en ander moet oak niet te krap van opzet zijn. 

- De parkeerprablematiek dient ter plekke te warden apgelost. 
- Onderhaud van de kap beperken d.m.v. 11 onderhoudslaze 11 .konstruktie/ 

details. 
- De windhinder ander de kap moet geminimaliseerd warden en de regen mag 

niet ander de kap inslaan. 

Voor een gedetailleerd programma van eisen wardt verwezen naar bijlage 
I I. 2. 
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Pakket van eisen 

II.2. ROUTING DIVERSE CATEGORIEEN GEBRUIKERS~ RELATIESCHEMA'S 

Routing kantoorpersoneel N.S. 

ingang/uitgang 

onderhoudspersoneel garde robe berging toilet + 

s recreatie 
p tractie + mat. 
r 

e 

e 

k 

k 

a 

m 

e 
r 

s 

transport 

passage 

rayon 

personeelszaken 

groepchefs 

toiletten + 

recreatie
ruimten 

Rayon administratie 

Soc. Medische 
Unit 

centrale dienst
regel ing 

bedrijfs 

kantine 

telex + 

telefoon
centrale 

perron
opzichter 

De dik omrande benamingen zijn de belangrijkste ruimten waar het per
soneel naar toe moet lopen. 
De routes warden weergegeven door de verbindingslijnen. 
Het interne onderhoudspersoneel moet overal kunnen komen. 
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Pakket van eisen 

Routing spoorwegpolitie 

I verdachten kamer I 

chef politie I verhoor kamer I perron 
I 

kantoor 
perron 

ba 1 i e H pol itie kantoor - politie kantoor I 
I kennel~ I 

I l ins truk ti ekamer I admini-
stratie 

commun. 
n- I verhoorkamer : 

kamer I hal e.d. I 
I verdachtenkamer I 

munitieberging 

keuken 

archieven 
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a 

s 

s 

a 

g 

e 

hal 

bedrijfskantine 

kantoren 

Routing N.S. personeel 

ingang/uitgang 

kl eedkamers 

onderhoudspersoneel 

, schoonmaak pl oeg 

Pakket van eisen 

(onderhoudspersoneel) 

werkplaats 

install. ruimtes 

electr. ruimtes 

....__---1 perron 

chef tract. + materiaal 

sporen 
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Pakket van eisen 

Routing N.S. personeel (rijdend personeel) 

I bedrijfskantine I 

I C.D.T. I 
I 

i ngang/uitgang 

toilet 

wachtkamers 
conducteurs 

'----------1 perronopzi ch ter 
I 

-13-

j perron I 



I _. 
~ 
I 

Routing reizigers station 

fietser voetgan er autoreizi er doorreizen bus 

stalling - stallen 

Diensten: 

- automaten 
- tel. cellen (P.T.T.) 
- toiletten 
- bagagekluizen 

rec rea ti eru i mte 

Handel: 

- byouterie , _ 
bloemen 
chocolaterie 

- boeken/tijds. 
- vlaaien 
- kapper 
- v.v.v. 
- grenswissel-

kantoor automa ti ek 
ti ·daand. 

treinenr ~~------

parkeer 

Restaurant: 

bedrijfskantine 
- restauratie 
- restauratie 

(publiek) 

v.v.v. 

stationsplein 

H A L 

kaa rtj es verkoop 

perronopzi chter .----------; 

restaurant 
wachtkamer 

banken 1-----1 

telefoon 

I 

perron 

wachtkamer 

gevonden voorwerpen 

inlichtingen 

bagage 

uitstap 

___________ __._[ doorr~ _____ ___._t_r_e_i_n_re_1_·z_i_g_e_r__, 

""'O 
QI 
::-;
::-;
m 
rt 

< 
QI 
:::s 

m ..... 
VI 
m 
:::s 
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(1'1 

I 

functiecentrum 

I .Jl tra korte 
golf opstelling 
gehoorkamer 
fitheidapparatuur 
douche, toilet 
kleedkamer 

kleedkamers 

Routing Sociaal Medische Unit 

Ingang 

balie - administratie - wachtkamer - garderobe 

maatsch. werk. 

onderzoekkamer 

1 i gtafel 
wastafel 
magazijn 

. 1 innenberging 

psycholoog, ass. psycholoog 

coll. onderzoekkamer ind. onder
zoekkamer 

personeelszaken 

toiletten 
lektuurrek 
archiefruimte 
recrea tierui mte 

Het functiecentrum is een ruimte waar uithoudingsvermogen, lichaams/zintuig functies worden onderzocht. 
""O 
Ill 
7' 
7' 
11) 

rt 

< 
Ill 
::I 

11) 
-'• 
(/) 

11) 
::I 
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°' I 

.----- spreekkamers 

Z.O. chef districtchefs 

rayonkantoren 
EMA kantoor 
BBA kantoor 

archief 

magazijn 

Routing buspersoneel 

rayonchef 

toilet 

wachtkamer chauffeurs 

dienstleiding 

parkeerplaats 
bus sen 

entree 
garde robe 

L 

inforzui1-enj 

tijdaanwi~ 

i n format i e + 
1----1 

kaartverkoop 

kantine 

keuken 

toil et 

wachtkamer 
reizigers 

restauratie 

toilet 

Vl 
Cl) 
:::3 



Pakket van eisen 

Activiteitenschema 

Reizigers of Bezoekers 

fietsers 

L voetgangers 

bezoekers 
abonnement entree reizigers zonder kaartje 

l 
winkelen 
geld wisselen 
koffie drinken 
informatie winning 
bagage wegbrengen 
sanitair plegen 

l 

dienstregelingbord 

kaartje kopen 

1 
naar het perron gaan 

ltrein nemen I 
I 

1 iemand afhalen 

informatie 
halen 

Onder bezoekers wordt verstaan: dagjesmensen, personen die anderen komen 
afhalen, personen die komen winkelen en/of eten, die informatie bij de 
V.V.V. komen halen. 
(zie bijlage voor oppervlakte schema) 
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Pakket van ei sen 

Relatieschema's van bedrijfsmatige eenheden 

Bagage-unit 

gevonden voorwerpen 
binnenplein 
bagagehal 
lading employee 
agagedepot 

verbindingsroute 
- perrons 

Soc. Med. Unit 

a tientenarchi ef 
psychologen 
maa ts ch. werk. 
achtkamers 

spreekkamers 
onderzoekkamers 
func ti ekamers 
douche ruimten 
ve rba ndkame r 
vergaderru imte 

Poli tie-unit 

entree 
balie 
kantoren 
instruktiekamer 
verhoorkamers 
verdachtenkamer 
mun it i ekamer 
kennels 
conmunicatiekamer 

Station 

perron restauratie 
perron magazijn 
verbinding perrons 
1 i ften 
roltrappen + trappen 
hal 
plaatskaarten kantoor 
info kantoor 
trans. kantoor 
v.v.v. 
Grenswisselkantoor 
stadsrestauratie 
rest. automatiek 
winkels, handel 
wachtkamer bus 

Stadsrestauratie 

stationsplein 
ntree 

koffieroom 

spoelkeuken 

• = ruimtelijke/visuele relatie 
o = funktionele relatie 
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Pakket van eisen 

Het verband tussen de units 

~-----11po1 it i e-eenhei d 
1 

reizigers-eenheid ----------1 
diensten-eenheid ...__ _______ ___, 

:------~rijdend personeels-eenheid '"--------------' 

onderhoudspersoneel 

sociaal/medische-eenheid kantoor-eenheid 
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Uitgangspunten 

11.3. UITGANGSPUNTEN VOOR HET ONTWERP 

Rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, de gebruiker, de 
stedebouwkundige, de architect, B & W Eindhoven en de konstrukteur, 
formuleren we voor dit ontwerp de volgende uitgangspunten: 

~i!9~~9~E~~!~~-Y~Q-~~-QE~r~£~!9~Y~r 

Het gebouw moet duurzaam zijn. Tevens moet het de veiligheid en het 
comfort van de reizigers en het personeel waarborgen. 

Er moet worden gelet op het tot stand komen van een goede verkeersstroming, 
voor alle groepen die het gebouw gebruiken; ook moeten er duidelijke weg
wijzers aanwezig zijn. 

De perronoverkapping moet een goede bescherming bieden tegen weersomstan
digheden. 

De specifieke uitgangspunten van de opdrachtgever z1Jn weergegeven in 
het programma van eisen blz. 8 e.v. (zie bijlage). 

~i!9~Q9~E~~!~~-Y~Q-~~-g~~r~i~~r 

Onder gebruiker wordt hier verstaan: 
- het personeel 
- de treinreiziger 
- de busreiziger 
- de bezoeker. 
De uitgangspunten van het personeel z1Jn terug te vinden in het P.V.E. 
blz. 13 e.v. Dit geldt ook voor de uitgangspunten van de trein- en bus
reiziger en bezoeker, metals aanvulling de volgende uitgangspunten: 

De verkeersafwikkeling binnen het gebouw dient te warden verbeterd door 

het opnemen van liften en roltrappen in het ontwerp. 

In- en uitgangsdeuren dienen automatisch open en dicht te gaan. 

Naast de toegangstrappen moet er ruimte zijn voor een hellingbaan, 
geschikt voor rolstoelen, slecht ter been zijnde bejaarden en voor het 
zelf vervoeren van de fiets. 
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Uitgangspunten 

~i~g~Q9~E~Q!~Q_Y~Q_9~-~!~9~~Q~~~~Q9ig~-~Q_9~-~r£b1!~£! 

De massa van het stationsgebouw meet passen in de stedelijke omgeving. 

Met het oog op het geed functioneren van de verschillende doeleinden 
binnen het gebouw, dient men de entree zo drempelverlagend mogelijk te 
maken. Daarom moet het gebouw een open-karakter hebben. 

Een soepeler oplossing van de verkeercirculatie wordt mogelijk door het 
hoogspoor op poten te zetten. Hierdoor ontstaat er een betere plein
vorming en de overzichtelijkheid van het gebied wordt zodoende duidelijker. 

De onduidelijkheid voor de reizigers over de ligging van het zwaartepunt 
van de stad, dat aan de Zuidzijde van het spoor gelegen is, meet opgelost 

wor~en. Het 18 Septemberplein zo min rnogelijk aantasten. 

Voor lang-parkeerders bestaat de mogelijkheid om hun auto's op 5 minuten 
afstand 11 betaald 11 te parkeren. De parkeerplaats voor werknemers en kort
parkeerders zal geintegreerd moeten worden met het plein. 

Het nauwe samenwerkingsverband tussen de BBA/EMA en de Zuidooster moet 
tot uitdrukking gebracht worden in het gebouw d.m.v. situering van de 
ruimten. De huidige busregeling 1 83 handhaven. 

De bovenkant van de rails t.o.v. het bestaande maaiveld is als peil 
genomen. 

Het bestaande railsysteem en de verkeersontwikkeling van de treinen meet 
zo min mogelijk worden aangetast. 

De bagage-afdeling meet een nauwe relatie met de P.T.T. hebben; zo nodig 
de orientering van de ruimten hierop afstemmen. 

g~-~i!9~Q9~E~Q!~Q_Y~Q-~-~-~-~iQ9bQY~Q 

Zie hiervoor P.V.E. blz. 8. 
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Uitgangspunten 

Tussen het ontwerp en de konstruktie moet een samenspel ontstaan waarbij 

een bijzonder accent gelegd wordt op de vonngeving van de konstruktie en 
de konstruktie-elementen. 

De stationsgebouw/kantoorgebouw-konstruktie zal de standzekerheid ver
zorgen voor een uit meerdere verdiepingen bestaand gebouw. 

De perronoverkapping moet een halvormig karakter hebben en de kap moet 
zo licht mogelijk zijn. 

De ondersteuningen in de dwarsrichtingen van de overkappingen moeten 

niet belemmerend zijn voor de verkeerscirculatie op het perron. 

Doordat elke ondersteuning een obstakel vormt op het perron, zullen het 
aantal ondersteuningen beperkt warden gehouden en in de langsrichting 
op een ruime afstand van elkaar worden geplaatst. 
(zie tekening 10 van de bijlage) 

De twee verschillende karakters van het stationsgebouw en van het perron 
moeten in de konstruktieve vormgeving terug te vinden zijn. 
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Situatiekeuze 

SITUATIEKEUZE 

11.4. Situatiekeuze 

Ik heb Eindhoven gekozen als situatie voor mijn ontwerp om een aantal 
praktische redenen. Deze zijn met name: 
- informatiewinning over Eindhoven gaat heel gemakkelijk, 
- de wegen naar de T.D.E. zijn voor mij bekend, 

het station Eindhoven is in 1982 nogal in het nieuws geweest, 
- men is van plan om het station uit te breiden. 

Om tot een gegronde keuze voor de situatie van het station te kunnen 
komen warden eerst situatieschetsen gemaakt en vergelijk ik een aantal 
mogelijke layouts. Op deze situatieschetsen heb ik voorlopig het station 
als een vlek aangenomen. De 5 schetsen zijn te vinden in de bijlage op 
tekening 4A. Deze schetsen zijn vervolgens aan onderstaande eisen getoetst: 

4.1. ~i~~~-!~~~Y~-9~-~i!~~!i~ 

Een goed bereikbare plaats voor het station en voor de gebruikers met de 
volgende prioriteit: voetgangers, bussen, fietsers en auto's. Deze 
volgorde is gekozen met het oog op comfort, service, veiligheid en 
intensiteit. 

Voldoende en juist gesitueerde ruimte voor bushaltes en voor het parkeren 
van de auto's van personeel en reizigers (resp. 200 voor het personeel 
en 300 voor de reizigers). Tevens moeten er voldoende stalplaatsen zijn 
voor fietsen van de reizigers en van het personeel. 

De situatie moet ruimte bieden voor een soepele verkeersafwikkeling. 
Kruisende verkeersstromingen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. 
(Ditgeldtmet name voor de personenauto's, afhalers, reizigers, taxi's, 
bus, fiets) 

De buslokatie in relatie brengen met de kern van de binnenstad. 

Een betere koppeling realiseren tussen Noord- en Zuidzijde. 
Tussen deze stadsdelen loopt namelijk het spoor. 

Uit het P.V.E. blijkt dat er ruimten zijn die op het B.G.-nivo gesitueerd 
moeten warden. Als we de routes en het organisatieschema van het gebouw 
nader bekijken, blijkt dater nog meer ruimten zijn die het beste op het 
B.G.-nivo gesitueerd kunnen warden. 
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Situatiekeuze 

Deze ruimten zullen nu aaneengeschakeld worden om een indruk te krijgen 
van de benodigde te bebouwen oppervlakte en om een beter inzicht te 
krijgen over de inpassing op de situatie. 

~tationsgebouw (zonder perronoverkapping) 

tabel - B.G.-nivo, ruimten in m2 

(B.G. = Begane grond) 

* Plaatskaarten verkoop 150 Trans. kantoor 150 
Grenswisselkantoor 200 Handel (excl. publieks-
N . S . po 1 it i e 300 restaurant 120 
v.v.v. 350 Bagage afdeling 230 
Busvervoersaccomodatie 245 Bijkomende ruimte 1795 II 

Totale vloeroppervlakte: 3540 m2 

* aanwezige oppervlakte 
II loopruimte, liften, roltrappen, recreatieruimten, sanitaire 

voorzieningen, hal, wachtkamers, keuken 

Door het koppelen van de B.G.-nivo-ruimten krijgt men een hanteerbare 
vlek die in de stedelijke struktuur kan worden getoetst. 
De eisen voor de situatie zijn voortgevloeid uit een beschouwing van de 
bestaande situatie in paragraaf 1. 

Een beoordeling van de alternatieven voor de situering van het stations
gebouw geeft het volgende beeld. Het is aan te raden om bij het door
lezen van het hier volgende de bijlage (tek. no. 4 blad A) er naast te 
houden. 

Alternatief 1 

De bereikbaarheid van alternatief 1. is voor de voetganger zowel als voor 
de auto positief te noemen. De verkeersafwikkeling van de 11 afhalers 11 * of 
de taxi is omslachtig voor het verkeer afkomstig van Stratum/Gestel. 

* 11 afhalers 11 = auto's die mensen brengen of afhalen en daarna doorrijden. 
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Situatiekeuze 

Dit door de richting van het verkeer en het beperkte stationsplein. De 
verkeersrichting wordt op de tekening aangegeven met pijlen. In de stad 
is er voornamelijk eenrichtingsverkeer. 
Het busvervoer wordt schijnbaar gesplitst van het stationsgebeuren, dit 
is van negatieve invloed voor de verkeersleiding. 
De sporen moeten gedeeltelijk worden verlegd, wat vermeden moet worden. 
Er bestaat bij dit alternatief wel een parkeermogelijkheid die grater 
is en een gunstiger ligging heeft. 

Alternatief 2 en 3 

De alternatieven 2 en 3 zijn qua bereikbaarheid even goed als 1. 

De voetganger wordt bij alternatief 2 iets benadeeld omdat het gebouw 
schuil gaat achter de spoordijk. Het stationsplein valt hier in het niet. 
Door een combinatie van a en b is een goede bus-parkeerplaats te maken, 
mits er de nodige verkeerstechnische voorzieningen getroffen warden. Dit 

eist natuurlijk een intensieve en kostbare reorganisatie. 
Bij alternatief 3 zien we de vlek geplaatst op de oorspronkelijke plek. 
D.m.v. aanpassing van de verkeerssituatie is een redelijk stationsplein 
te maken. 

Alternatief 4 

Alternatief 4 is qua bereikbaarheid bijzonder slecht. 
Er bestaan echter veel mogelijkheden om een goede oplossing te creeren 
voor de bus en voor de parkeerplaatsen van auto's en fietsen. 

De relatie met de binnenstad vervalt, waardoor enkele aktiviteiten die 
er plaats vinden, geen overlevingskansen hebben. 
De mogelijkheid om het blok westelijker van de oorspronkelijke situatie 

te plaatsen vervalt om twee redenen: 
- de verbreding die nodig is bij de perrons, is daar niet te realiseren 

door met name de bestemming c.q. bebouwing. Deze bestemming zou ver
anderd kunnen warden, dit is echter een onbegonnen werk. 

- De bocht die in het spoor in het westelijke gedeelte begint, maakt 
zo'n verbreding onmogelijk. 
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Schets voor het ruimtelijk ontwerp 

III. 1. SCHETS VOOR HET RUIMTELIJK ONTWERP 

Bij het ontwerpen van het stationsgebouw en de stationsomgeving, is er 
getracht een volledig plan te maken. Deze volledigheid bleek een enonn 
hoge eis te zijn. In plaats hiervan zijn er schetsmatige oplossingen 
gegeven voor de op te lossen problemen en te verwezenlijken wensen voor 
het ontwerp, waardoor toch gedeeltelijk aan de eis tegemoet wordt gekomen. 
De schetsen die later zullen voorkomen geven de oplossingen weer voor: 

Het stationsplein 
Het kantoorruimte-gebrek 
De stedelijke struktuur 

III.2. Bestaande bouwkundige situatie 

De parkeerproblematiek 
De bereikbaarheid 

Het ontwerp moet zich in de situatie kunnen voegen. Deze eis is gesteld 
in het P.V.E., maar om aan deze eis te kunnen voldoen moet men iets 
meer weten over de bestaande bouwkundige en stedebouwkundige situatie. 
De bouwkundige situatie ziet er als volgt uit: 

Figuur 3.1 

Aan de Noordzijde van de dijk bevinden zich voornamelijk hoge gebouwen. 
(~ 25 m.) Deze gebouwen zijn: de T.H., een bank, een hotel, kantoren e.d. 
Er zijn tunnels voor voetgangers en fietsers gemaakt om deze gebouwen te 
bereiken, omdat men anders een drukke weg moest oversteken. 
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Figuur 3.2. 

Aan de zuidzijde van de dijk bevinden zich, evenwijdig en grenzend aan 

het spoorgebied, de Bijenkorf en het Postkantoor. Beide gebouwen zijn 
+ 20 meter hoog. (Dit schrijft het bestemmingsplan ook voor) 

... 
Figuur 3.3. 

De P.T.T. heeft enkele diensten die in verband staan met het station. 
Het is daarom nodig om een bruikbare verbinding tot stand te brengen 
tussen deze twee gebouwen. Daarom wordt de bestaande goederentunnel als 
uitgangspunt aangehouden. 
De Bijenkorf is een trekpleister voor winkelende mensen uit de omstreken. 
Het is dus goed als er een aansluiting bestaat tussen de Piazza en het 
stationsgebied. Deze aansluiting hoeft alleen maar een looproute te zijn. 

Tegenover het gebied bevinden zich: dienstverlenende gebouwen, de horeca 
en winkels. Deze gebouwen vallen allen onder de categorie hoogbouw. De 
afstand tussen het bebouwde gebied en het stationsgebied is kleiner aan 
deze zijde, waardoor de maat van de gebouwen een grotere invloed op het 
neg te ontwerpen gebouw heeft. 

Het dwingende ruimtelijke en bouwkundige element is het lichaam van de 
spoordijk. De dijk is ..:!:. 3,95 m hoog - borstwering meegerekend- en varieert 

-27-



Schets voor het ruimtelijk ontwerp 

in het gekozen gebied van 80 tot 110 min breedte. 

Om het verkeer door te laten zijn er viadukten in de dijk gemaakt. 
Deze viadukten zijn noch voor het auto-, fiets- of voetgangersverkeer 
toereikend of juist gesitueerd. Behalve viadukten lopen er door het 
dijklichaam ook tunnels die de perrons onderling verbinden. Een hiervan 
is een verbindingstunnel voor voetgangers en de ander is een goederen
tunnel voor het goederenverkeer. Deze goederentunnel wordt oak gebruikt 
om gehandicapten op het perron te brengen. 

De rechte reizigersperrons op het dijklichaam ZlJn ongeveer 300 m lang. 
Langs de dijk bevinden zich aan beide kanten parkeergebieden. Een van 
deze gebieden is de busparkeerplaats, waar oak de haltes zich bevinden. 
Deze parkeerplaats is te bereiken via het viadukt, de verbindingstunnel 
en eventueel via de loopbrug die naar de Bijenkorf en de Piazza leidt. 

Op de dijk bevinden zich dienstgebouwen zoals: N.X., de kleedkamer/ 
kantine van het rijdend personeel en de keet voor het onderhoudpersoneel, 
die gesloopt moeten warden. 

Samenvattend kan er gezegd warden dat de gekozen situatie aan de zuidzijde 
omringd is door hoge gebouwen en aan de noordzijde begrensd wordt door een 
parkeerplaats met op een afstand hoge gebouwen. 

Figuur 3.4. 
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Bestaande stedelijke situatie 

III.3. Bestaande stedelijke situatie 

De relatie tussen de bouwkundige situatie en de stedelijke struktuur 
is evident. 

De dijk is op twee plaatsen bij de situatie d.m.v. viadukten doorboord. 
Tussen deze twee viadukten bevinden zich de Piazza en een parkeerplaats 
(= P). Ten Oosten van dit gebied bevindt zich de busparkeerplaats(haltes) 
en het terrein waar het nieuwe station opgericht moet worden. 
Dit terrein moet bereikbaar zijn voor een aantal gebruikers van het 
stationgebeuren. Deze zijn met name: 
- de voetganger, 
- de fietser, 
- de personenauto (+taxi's), 
- het openbaar vervoer 
Zie figuur 1.5. op blz. 5. 

g~-~Q~~g~~g~r 

Er bevinden zich aan de Zuidzijde van het dijklichaam allerlei winkels 
en het uitgangscentrum, daarom wikkelen aan die kant de belangrijkste 
voetgangersstromen zich af. Deze stromen kunnen het gebied op een aantal 
plaatsen toetreden m.n. via de oversteekplaatsen op het Achttien September
plein en de oversteekplaatsen bij de Vendorama. Onder deze voetgangers 
bevinden zich ook busreizigers en het is daarom noodzakelijk een onge
stoorde verbinding (b.v. in de vorm van een voetgangersbrug) te realiseren. 
De loopbrug aan de Noordzijde wordt voornamelijk gebruikt door buspassagiers. 
Aan deze zijde bevinden zich de T.H., verschillende onderwijsinstellingen 
en het kantoorgebied. Deze hebben een voetgangers-toestroom die niet zo 
groot is t.o.v. de eerder genoemde stroom. 

De f ietser 

Om het kantoorgebied aan de Noordzijde van de dijk beter bereikbaar te 
maken zijn er, ook met het oog op de veiligheid, viadukten onder de 
Fellenoord gemaakt die aansluiten op de belangrijkste fietspaden. Deze 
zijn het fietspad op de Vestdijk langs het stationsgebied en het 
Neckerspoelpad. Zie tekening op de bijlage. 
Via deze paden is het gebied goed bereikbaar en men moet, wil men van 
Stratum naar Woensel gaan, ook via deze paden fietsen. De dijk is een 
obstakel voor de fietsers die van de Noordzijde naar de Zuidzijde willen 
gaan. 
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Bestaande stedelijke situatie 

~~!_2e~~Q~~r_Y~rYQ~r 

Het openbaar vervoer wordt vanuit het centrum via de Vestdijk en de 
Fellenoord naar het terrein geleid; via de toegang aan de Noordzijde 
van de dijk rijdt men het terrein op. 
Door ruimtegebrek is de busgarage ergens anders gesitueerd. D.w.z. dat 
de buschauffeurs geen parkeerplaats voor hun voertuigen nodig hebben. 
De omweg die de bussen moesten maken, doordat er op de Vestdijk een 
eenrichtingsverkeer bestaat is opgelost d.m.v. een tegen-de-richting in 
aangelegde busrijstrook. 

De verkeersafwikkeling random de gekozen situatie is te zien op tekening 
1A. Het verkeer wordt in een richting onder de dijk door geleid. Deze 
eenrichtingsverkeerwegen warden aan de Noordzijde van de dijk ontsloten 
door de binnenring en aan de Zuidzijde wordt het verkeer naar/van het 
Achttien Septemberplein in een richting geleid, behalve op de Stationsweg 
en de Mathildelaan. 
Achter de dijk bevindt zich een 11 parkeerstroom" met o.a. een parkeervoor

ziening voor het station, de stad, de P.T.T. en de trein/busreizigers, 
en tevens bushaltes. Aan de voorkant zijn de P's minder dik gezaaid en 
liggen op grotere afstanden van het gebied. 
De P's aan de achterkant zijn voor de stationsbezoeker gemakkelijker te 
bereiken, op en af te rijden, als die aan de voorzijde. Thans is het 

parkeren van een voertuig te beperkt of voor langparkeerders te duur. 
Het gebied is voor de taxi's toegankelijk via het stationsplein of de 

toegangswegen. 
Aan deze zijde bevindt zich het zwaartepunt van de stad, voor het gemak 
zal ik het de Zuidkant van de dijk noemen. Het verkeer wordt verder langs 
de binnenstad geleid. 

III.4. Het ruirntelijk ontwerp 

D.m.v. schetsmatige oppervlakte-aaneenschakelingen heb ik het oppervlakte
gebruik voor de bebouwing ter plaatse getoetst en dit gelegd naast de 
mogelijkheden voor een indeling van de situatie, die voortkomen uit de 
verkeersafwikkeling, de benodigde parkeerplaatsen, de bushaltes, enz. 

Hieruit heb ik de konklusie kunnen trekken dat er een groot tekort aan 

ruimte zou ontstaan. 

(Zie vlekkenplan, bijlage tek. no. 5A-B) 
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Deze konklusie heeft tot gevolg dat er een keuze gemaakt moest worden 
tussen de volgende alternatieven: 
a. Verder gelegen parkeerplaatsen. 
b. Het stationsgebouw hoger maken. 
c. De sporen verleggen. 
d. De bussen bij de Piazza laten parkeren. 
e. Grotere doorbrekingen van de spoordijk en ter plekke de spoorvloer 

op poten plaatsen en de spoordijk laten liggen. 

Nadat ik de alternatieven aan de eisen en de uitgangspunten heb getoetst, 
heb ik gekozen om de spoordijk over een bepaalde lengte te vervangen door 
een spoorvloer op kolommen. Door het op poten plaatsen van de spoorvloer 
is er een aanzienlijke oppervlaktewinst ter plekke. Dit maakt de moge
lijkheden van het gebied iets groter. Het funktionele en het visuele 
kontakt tussen Noord- en Zuidzijde wordt hierdoor ook aanzienlijk verbe
terd, wat weer de busorientatie ter plekke onafhankelijker maakt. De 
voetgangersstromen kunnen hierdoor soepeler zijn en er is zodoende een 
beter gebruik van het 11 oversteekkanaal 11 door de spoorbaan gerealiseerd. 
Aangezien de Fellenoord t.o.v. de doorbraak een barriere vormt, doordat 
het een druk, breed en verhoogd verkeersgebied is, zal dit voor de voet
ganger, reiziger of dagjesmens gevoelsmatig wijzen naar het zwaartepunt 
van de stad, dat aan de Zuidzijde van de spoorbaan is gelegen. Door de 
gecreeerde overzichtelijkheid zijn de bussen t.o.v. de binnenstad zonder 
problemen te vinden. 

De keuze tussen een gedeeltelijke of volledige verandering ter plekke 
van de dijk is gevallen op de laatste. 
Op deze manier komt er meer ruimte beschikbaar, waardoor een gecombineerd 
gebruik voor een aantal doeleinden, onder de vloer mogelijk wordt. 

4.1. ~~-!~~!~~~<i-~~~-!~~=~~!~ 
De ontstane ruimte onder de spoorvloer kan, zoals op de tekeningen 6, 7 
en 8 te zien is, gebruikt worden voor een aantal doeleinden. 
Men kan namelijk het gebied gebruiken als parkeergebied voor de bussen, 
als autoparkeerplaats en als een voetgangersgebied waarin ook een fiet
senstalling kan worden geprojecteerd. Het laatste alternatief valt af 
omdat je dan bezig bent een 11 tamelijk 11 dure oplossing toe te passen, 
zonder een wezenlijke verbetering voor de situatie aan te brengen. 

-31-



Het ruimtelijk ontwerp 

Ik heb gekozen om deze oplossing uit te voeren, in het midden latend of 

de daar aanwezige grond draagkrachtig is, of deze oplossing economisch 
haalbaar is en hoe deze oplossing uitgevoerd dient te worden. 

Bij deze oplossing doen zich een aantal problemen voor m.n.: 

- De toetreding van het daglicht. 
- De kolommen als obstakels voor het verkeer. 
- Een juiste invulling van het gebied onder de vloer, zodanig dat voldaan 

wordt aan gestelde uitgangspunten. 

De toetreding van het daglicht is goed op te lossen door de vloer plaatse

lijk te doorbreken. Die doorbrekingen zorgen voor de daglichtinval. 
Deze vloergaten kunnen ook in architectonische zin voor de breking van de 
enorme doorgang een rol spelen (b.v. met groenvoorzieningen) 

Op dit moment stond nog niet vast wat de bestemming van die ruimte onder 
de spoorvloer gaat inhouden. In ieder geval zal, voor de kolomplaatsing, 
rekening moeten worden gehouden met de aanwezigheid van motorvoertuigen. 
(draaicirkels) 

Door middel van de al eerder genoemde vlekkenplannen heb ik geprobeerd 

enige mogelijke ruimtelijke oplossingen aan te dragen. Deze oplossingen 
wil ik nu de revu laten passeren. 
In het P.V.E. wordt er gesteld dater te weinig autoparkeerplaatsen zijn 
voor de N.S.- en reizigersauto's. Het is daarom heel aannemelijk om de 
beschikbaar gekomen ruimte als parkeergebied te gebruiken. 

Dit parkeergebied is goed bereikbaar en toegankelijk te maken, voor zowel 

het busverkeer als het autoverkeer. 
De mogelijkheid van het gecombineerd parkeren van de auto's en bussen, 

op dit gebied, is uitgesloten. Er zou een te onveilige verkeerssituatie 
ontstaan voor de busreizigers, de voetgangers en de rest van het verkeer 
door de door elkaar heen rijdende en optrekkende auto's of bussen. Het zou 
wel mogelijk zijn om het N.S. personeel en de abonnementreizigers hier te 
laten parkeren. De auto's van deze personen staan vrijwel de hele dag door 
stil. Alleen het spitsuur kan dan mogelijk nog een probleem vormen. 
Dit is geen wezenlijke verbetering voor het probleem orndat slechts de 
hierboven genoemde gebruikers van de gecreeerde ruimte kunnen profiteren. 

De ruimte onder de spoorvloer kan ook als busparkeerplaats (= park) 
gebruikt worden. Indien de ruimte alleen als een buspark wordt gebruikt, 
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zal hij wel uitgediept moeten worden omdat de hoogte tussen het bestaande 
nivo en de spoorvloer te laag is. Een stadsbus is 3.15 m hoog en is bij 
een openstand van de ventilatieluikjes 3.35 m hoog. De vrije ruimte die 
dan wordt geeist is, volgens mijn informatie, 3.40 m. De streekbussen 
daarentegen zijn 3.60 m hoog en eisen een vrije hoogte van 3.70 m, hoewel 
4.00 m toch de voorkeur verdient. 
Volgens deze gegevens moet de situatie plaatselijk minimaal 1.80 m uit
gediept worden. 

De vereiste vrije hoogte voor personenauto's bedraagt 2.50 m. 
Als we rekening houden met een bovenop volgeladen bestelbusje is de 
vereiste vrije hoogte 2.75 m. Dit betekent een uitdieping van maximaal 
80 cm of een gedeeltelijke uitdieping van 30 cm. omdat de hoogte tussen 
het · manivel<l en de onderkant van de vloer + 2.20 m is. 

Het alternatief om personenauto's in deze ruimte te parkeren is heel 
aantrekkelijk. Hiermee wordt de parkeerproblematiek opgelost. Dit auto
parkgebied is goed bereikbaar te maken, door een toegangsweg te maken 
aan de Vestdijkzijde. (zie bijlage III tek. 5 B-A) 

Als ook de bebouwing gedeeltelijk onder de spoorvloer wordt geplaatst 
onstaan er nog meer mogelijkheden voor de inrichting van het gebied. 

Samenvattend kan er gezegd worden dat het 1e alternatief op tekening 5 A 
en het alternatief B op tekening 5 B meer negatieve aspecten hebben dan 
het alternatief A van tekening 5 B bijlage III. 

Met dit idee in mijn achterhoofd ben ik schetsen van het oppervlakteverbruik 
en tegelijkertijd layouts voor het ruimtelijk ontwerp gaan maken. Aangezien 
de nodige m2 fietsparkeerplaats vrij groot is, heb ik een alternatief ge
opperd om het parkeren van auto's te combineren met het fietspark. Op 
tekening 6 A systeem 1 bijlage, is dit terug te vinden. De b.g. vloer
oppervlakte van het kantoorgebouw is netto 500 m2 gekozen, aan beide zijden 
van de dijk. Dit is gebaseerd op de oppervlaktebehoefte van het rayon
kantoor. Hieronder komt dus niet genoeg ruimte om de fietsparkeerplaats te 
situeren. Het alternatief om de fietsparkeerplaats een verdieping onder 
het stationsgebouw te plaatsen is goed beschouwd een onhaalbare mogelijk
heid. 
Hierbij kwam de vraag naar voren in hoeverre de ruimten die onder de spoor
vl oer staan hinder zouden ondervinden van het geproduceerde lawaai. 
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Dit lawaai blijkt op een zeer goede manier tot een minimum terug te 
brengen te zijn. (zie voor de oplossing: Verslag station Ede-Wageningen, 
van M. Horikx - H. de Wind) 
Omdat de dijk plaatselijk toegankelijk en doorzichtig is gemaakt en door 
het centraal situeren van de stationsuitgang, is het plaatsen van de 
bushaltes aan de Noordzijde niet meer bezwaarlijk. 

Een van de eerste problemen die opgelost moesten worden was: hoe bereiken 
de reizigers het perron. Men zou via een begane-grond.tunnel, die tevens 
verbindingstunnel moet zijn, d.m.v. trappen e.d. naar de perrons kunnen 
gaan. Deze verbinding kan als loopbrug uitgevoerd worden. Men zou ook 
aan een "open verbinding" (b.v. trappen in de hal) via de hal naar de 
perrons, kunnen denken. 
Bij dit alternatief is gekozen om een centraal gelegen hoofdingang te 
maken. Het reizigersgebied is niet te bereiken via zijingangen. Hierdoor 
worden alle reizigers en andere mensen gedwongen om langs de winkels te 
lopen. 
Het V.V.V. blijft achteraf gezien een beetje onvindbaar en de ruimte voor 
de trappen lijkt nog te klein. De ruimten zijn beperkt qua oppervlakte 
en teveel verspreid en er zijn teveel ruimten onder de vloer gestopt. 
Op tekening 6 B, systeem 2, wordt de relatie V.V.V.-stadcentrum beter 
herkenbaa r. 

Net zoals bij systeem 1 is er geen logische aansluiting tussen de loop
route naar de treinen en de trappen. De oppervlakte-indeling van de hal 
is logisch, wat met zich meebrengt dat de looproute problemen levert met 
de rij van reizigers die een kaartje aan het loket moeten kopen. Vooral 
tijdens spitsuren kan dit tot opstoppingen leiden. Het verenigen van de 
loketten in een ruimte is qua ruimteconcentratie praktisch, maar de 
service-verlening gaat er op achteruit. Vooral omdat tijdens spitsuren de 
loketten overbelast warden, ontstaat er een krioelende menigte en een 
gestremd voetgangersverkeer. 

De verbindingstunnel wordt toegankelijk gemaakt aan de buszijde, daardoor 
ontstaat er de mogelijkheid: 
- om de buspassagiers sneller bij de bussen te laten komen (+), 

- dat de "vreemdeling" toch kan verdwalen (-), 
- dat de winkels, het restaurant, de V.V.V. en het G.W.K. niet, c.q. 

minder, bezocht warden omdat ze misgelopen warden door de voetgangers 
( - ) . 
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Het vertikale transport is overzichtelijk samengebracht en ruim opgezet 
met het doel om de bereikbaarheid positief te beinvloeden. 
Evenals de oplossing op tekening 6 A is er een onbebouwde oppervlakte aan 
de binnenstadszijde die ruimte biedt voor een stationsplein en waar een 
verkeerstechnische oplossing is te realiseren. 

Op tekening 6 C-III, is het systeem 3 te zien, dat opgezet is met een 
verbinding tussen de perrons via een loopbrug (Utrecht - Den Bosch). 
Aan de Noord- zowel als aan de Zuidzijde is er geprobeerd een groat 
gebouwoppervlakte te situeren. Hierdoor is vermeden dat een bepaald 
stadsdeel d.m.v. de bebouwing geaccentueerd wordt. 

Naast deze tekeningen zijn op de layouts de gedetailleerde invulling van 
het terrein, de oppervlaktebehoefte van de ruimten en het funktioneren 
van het gebouw, weergegeven. 

Op layout tekening 7 A zijn een aantal problemen te signaleren van de 
oplossing op tekening 6 C III. 
Door de hoogte van de loopbrug, 12 m ten opzichte van de m.v., nemen de 
trappen in de hal een aanzienlijke oppervlakte in beslag. 
De tijd gemoeid met het transport van reizigers vanaf de begane grand 
naar nivo 1 (loopbrug) is met de roltrappen niet gering. Deze oplossing 
is onlogisch, doordat het dijklichaam een verbindingstunnel gemakkelijk 
toelaat en de bereikbaarheid minimaal is. Het gebied bestemd voor de 
reizigersaktiviteiten is goed te combineren met andere aktiviteiten 
zoals handel en sociale ontmoeting, tijdens de daluren. 

Bij de volgende layout, tekening 7 B, is een apart gedeelte van het gebouw 
voor de reizigersaktiviteiten bestemd. Het andere gedeelte is tijdens 
daluren min of meer bestemd voor andere aktiviteiten. 
Het idee van een onderlinge perron-verbinding d.m.v. een besloten tunnel 
is hier toegepast. De bushaltes warden onder de spoorvloer geplaatst. 
Het terrein moet, door .C.e hoogte - afmetingen van 
de bus, uitgediept warden. Deze uitdieping bedraagt 1 ,85 m t.o.v. het m.v.
peil. Om de haltes te bereiken zijn trappen onvermijdelijk. Het hoogte
verschil kan niet door hellingen warden overbrugd omdat deze hellingen 
minimaal 40 m lang moeten zijn i.v.m. de bruikbaarheid van rolstoelen en 
mindervaliden (.:!:_ 5 % helling). 
Qua functie wordt de bebouwing aan de zuidzijde een meer naar de stations-

-35-



Het ruimtelijk ontwerp 

aktiviteiten gerichte gedeelte. Restaurant, V.V.V., Rayonkantoor, Public 
Relations worden aan deze zijde geprojekteerd. Door het splitsen van de 
funkties verliest het gebouw een goede aktiviteitenontwikkeling. 

Behalve de verbindingstunnel kan ook een deel van het station ender de 
spoorvloer geplaatst worden. Deze oplossing, weergegeven op tekening 7C, 
laat meer mogelijkheden toe voor de indeling van het stationsplein en 
voor de bereikbaarheid van de stationsingang dan de eerder genoemde 
oplossingen. 
Er is geen gerichtheid van de bebouwing naar een van de stadsdelen, 
waardoor diegenen die de stad niet kennen d.m.v. orientatie hun weg 
moeten kunnen vinden. Nadat gebleken was dat een goede halte-indeling 
van de ruimte onder de spoorvloer vrij moeilijk te verwezenlijken was, 
dat de verkeersafwikkelingen niet goed op te lossen waren en dat het 
uitdiepen een te grote drempel is voor de voetgangers en fietsers, is 
besloten om de bushaltes niet onder de spoorvloer te plaatsen. 

Hoewel het mogelijk zou zijn geweest om de administratie, de sociaal/ 
medische unit en de ruimte voor het rijdend-personeel in een gebouw te 
plaatsen, is er gekozen om de verschillende funkties tot uiting te laten 
komen d.m.v. verschillende gesitueerde gebouwen. Dit houdt ook de hoogte 
van de gebouwen in de hand en het oppervlakteverbruik laat nog genoeg 
ruimte voor een stationsplein over. 

Aan de Noordzijde komt dan de rijdend-personeelsunit. Aangezien de 
bussen zich daar bevinden moet het busstation zich daar ook gaan bevin
den. De wensen van de buschauffeurs en de conducteurs e.a. zijn gecom
bineerd en daarom bevinden zich daar ook de units voor het rijdend 
personeel en de sociaal/medische unit. De politie-unit is door betere 
aansluiting met de stationshal ook daar gesitueerd. 

Aan de Zuidzijde zal ruimte komen voor de handel. Verder komen de 
Rayon-kantoren, de chefs-kantoren en de dienstverlenende kantoren ook 
aan deze zijde. 

De verbindingstunnel is een straat geworden waaraan zichwinkels en 
trappen bevinden. Het is ook een scheiding tussen het reizigersgebeuren, 
zoals van perron naar perron lopen, een souvenir kopen, een versnapering 
halen, en de aktiviteiten in de hal zoals het kopen van een kaartje, 
informatie zoeken, wachten op de bus enz. 
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4.2. P~-~~!~9~9PP~~j~9-~~~!_9~-~j~9~~9~p~~~~~-

Er zijn tot nu toe een aantal systemen ter sprake gekomen voor het 
bereiken van het perron. Verder is er gekeken naar de invulling van 
de gekozen situatie en de gevolgen hiervan. Er zijn een aantal lay
outs geschetst. Uit deze aanpak zijn een aantal mogelijkheden voor 
het ruimtelijk ontwerp overgebleven die getoetst zullen warden aan de 
uitgangspunten. 

De belangrijkste uitgangspunten zijn: 
1. Een goede verkeersstroom voor reizigers en goederen. 

(Ook liften en roltrappen i.v.m. het comfort en gehandicapten

vervoer). 
2. Een geeigende bereikbaarheid voor de gebruikers: auto's, fietsers, 

voetgangers en gehandicapten. 
3. Betere stedelijke koppeling tussen de stadsdelen. 
4. Bereikbaarheid en herkenbaarheid van het busverkeer en de bushaltes. 
5. 18 Septemberplein zo min mogelijk aantasten. 
6. Gedeeltelijk parkeren op het stationsplein voor werknemers en kort

parkeerders. 
7. Goede kontakten P.T.T. en bagage-afdeling i.vm. de goederentunnel. 

8. Herkenbaarheid vanuit het centrum. 

Tabel: ruimtelijke mogelijkheden 

I I I I II IV v 

1. + + + 
+ 

2. + + + + De tekeningen van de ruimtelijke 
+ 

ontwerpen zijn te zien op de vol-
3. + + + + gende bladzijden. Er kan gekon-

4. + ++ ++ + + kludeerd warden dat het a 1 terna ti ef 

5. + I het beste voldoet aan de uitgangs-
+ + + + 

+ 
punten. 

6. ++ + + ++ 

7. + + + 
+ 

8. + + + 

7x+ 5x+ 3x+ 5x+ + 

Voordat er meer gedeta i 11 eerd op het definitief ontwerp wordt ingegaan 

zal er eerst op de verkeerssituatie warden ingegaan. 
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TEN AANZIEN VAN PUNT: \ 
1. Dit is duidelijk en gescheiden 

gehouden. 
2. Dit is verbeterd. 
3. Hieraan is voldaan door de 

massa-situering. 
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TEN AANZIEN VAN PUNT: 
1. Relatief minder 
2. Slechte bereikbaarheid auto 1 s, 

andere gebruikers goed 
4. Duidelijk en beter 
5. Aantasting leidt tot een betere 

verkeerscirculatie 
8. Dit is heel duidelijk. 

VOORDELEN 
- grote concentratie v/d bebouwing 
- goede ruimtelijke relatie met 

binnenstad 
NADEL EN 
- naar een stadsdeel gerichte toegang 

en akti viteiten 
- verkeersstromen kruisen elkaar te vaak 
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TEN AANZIEN VAN PUNT: 

1. Minder goede combinatie 
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2. Lange loopafstanden; omstandige 
verkeersafwikkeling 

4. Daar is ruimte genoeg om bushaltes 
te plaatsen en herkenbaar te maken. 

7. Kontakt is uitdrukkelijk tot stand 
gebracht 

8. Slechte herkenbaarheid vanuit het 
cent rum 
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geen daglicht mogelijk 
- hoogte ondervloer dwingt tot 
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- relatie winkels, V.V.V. en centrum 
- weinig ruimte voor goederenverkeer 
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TEN AANZIEN VAN PUNT: NADELEN \i If . .. 
1. Logische richting, minder goede - ruimte-indeling beperkt 

N\Ecl'l\J'E. P 

bagagestroom aan Noordzijde - minder geconcentreerde bebouwing 
4. Deze is door de bussituatie zeer 

gunstig. 
Bereikbaarheid door uitdiepen 
ongunstig 

7. Minder gunstig t.a.v. Noordzijde 
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TEN AANZIEN VAN PUNT: 
1. Goed 
2. Goed, minder, slecht, minder 
3. Minder goed door P-gebied 

aan Zuidzijde 
7. Slecht 
8. Slecht 
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1.3. ~~-~~~~~~~~~~!~~!~~ 
Er zijn een aantal weggebruikers, met name bussen, taxi's, personenauto's, 
fietsers, voetgangers en afhalers die de verkeerssituatie bepalen. In deze 
situatie zijn er twee categorieen bussen: touringbussen en stad/streek
bussen. 

Gekozen is om de stad/streekbussen aan de Noordzijde te laten parkeren. 
Deze stadsbussen zullen blijven rijden zoals nu ook het geval is. De 
verbetering van het kontakt bus/stad, bus/reiziger bestaat uit het feit 
dat de voetgangers de weg naar de bussen gemakkelijker kunnen vinden 
door de bouwkundige oplossing voor de spoorvloer. 
De verkeerskruisingen op het plein tussen de weggebruikers en de bussen 
zullen minder zijn door de verkeerstechnische voorzieningen. 

De touringbussen zullen niet onder de spoorvloer door kunnen rijden en 
alleen aan de Zuidzijde over haltes beschikken (zie tekening 1). Kenmer
kend van deze bussen is dat ze v66r het spitsuur vertrekken en bijna 
allen na het spitsuur aankomen. Deze keuze is voor de busreiziger gemak
kelijk en duidelijk omdat er geen misverstand kan ontstaan over het ver
trekpunt, er is maar een afgesproken plaats mogelijk. De eventuele afgifte 
van bagage voor het treinverkeer verloopt door de situering van de bagage
afdel ing soepeler. 

De taxi's 

Hoofdzakelijk voor de taxi's is de verbinding onder de vloer tussen Noord
en Zuidzijde gerealiseerd. Om de standplaatsen goed bereikbaar en goed 
vindbaar te maken zijn ze onder de vloer, voor de hoofdingangen gesitueerd. 
Van daaruit kan naar beide stadsdelen warden gereden. Bij de verbindingsweg 
is rekening gehouden met een mogelijke sluiproute. Deze is onmogelijk ge
maakt door de verkeersafwikkeling en door de verkeersvoorzieningen. 

Het verkeer van de personenauto 1 s is onder te verdelen in: afhalers en 
parkeerders (reizigers, stadsmensen). 
Voor de auto's die de parkeerplaats moeten bereiken bestaat de mogelijk
heid om zowel aan de Noordzijde als de Zuidzijde het parkeergebied toe 
te treden. De parkeerstroom is afgescheiden van de weg van de afhalers
stroom. 
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Het ruimtelijk ontwerp 

III.5. Het definitief schetsontwerp 

In het begin van het ruimtelijk ontwerpproces is rekening gehouden met 
de mogelijkheid van het parkeren van bussen onder de vloer. De draai
cirkels van de bussen hebben geleid tot een stramien van 10 m h.o.h. 
Deze indeling is in het gebouw doorgevoerd. In de dwarsafmeting is een
zelfde afmeting aangehouden voor de hoofddragers. Hierdoor zijn vier
kanten van 10 x 10 m gecreeerd die de basis zijn van de oppervlakte
indel ing. 

In het gebouw z1Jn een aantal looproutes te vinden die van Noord naar 
Zuid lopen met dwars daarop looproutes gelegen die op de vertikale trans
portzone van het perron aansluiten. Deze Noord/Zuidroute is gekozen om 
mensen de mogelijkheid te geven via het gebouw de overkant te bereiken. 
(V.T. = vertikale transportz6ne) 

Er is gekozen om het reizigersgedeelte van de hal te begrenzen. 
Na het reizigersgedeelte komt de bufferz6ne waar zich de kluizen, de 
kaartenverkoop, de restauratie en het Transkantoor bevinden. Deze ruimten 
zijn in feite oak bufferruimten waarvandaan men zich van bezoeker tot 
reiziger kan maken. 

De dwarsstraten zijn hoger dan de rest van de hal en zorgen voor de 
breking van de ruimte en voor daglichttoetreding. Via deze dwarsstraten 
komt men of in de vertikale transportz6ne of in eengebied bestemd voor 
het mengproces van de verkeersstromen, de handel en de algemene voor
zieningen die een relatie hebben met de omringende commercie en dienst
verlenende functies. 

Er is oak gekeken naar een mogelijke indeling van de gevraagde oppervlakte 
van de kantoorgebouwen en naar de indeling van de bijbehorende voorzie
ningen. 
Door de ruime opzet van de vertikale transportz6ne bleek er een probleem 
te ontstaan bij de benodigde oppervlakte van de roltrappen en de liften 
bij de kop van het perron. Nadat de oorspronkelijk breedte van het trap
verlies werd geevalueerd, bleek er de mogelijkheid te bestaan om de 
afmetingen te reduceren (zie bijlage V.T. zone) 
Het werd mogelijk om trappen, roltrap(pen) en liften naast elkaar te 
plaatsen. Als uiteindelijke oplossing zijn op de twee grate perrons een 
roltrap naar boven alsook een naar beneden geplaatst omdat mindervaliden 
het oak gemakkelijk vinden om naar beneden vervoerd te kunnen warden. 

-44-



VERSLAG DEEL 2 

INHOUDSOPGAVE: bl z. 

IV Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping 

IV.1. Eisen t.a.v. de perronoverkapping 
IV.2. 
IV.3. 

3. 1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.4.1. 

3.4.2. 

3.5. 

3.5.1. 

3.5.2. 

3.5.3. 

3.6. 

IV.4. 

4. 1. 

4.2. 

4.2.2. 

4.3. 

4.3.1. 

4.4. 
4.4.1. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 
4.8. 
4.9. 
4. 10. 
4. 11. 

4.11.1. 

4.11.2. 

4.12. 

Uitgangspunten perronoverkapping 
Konstruktieve alternatieven 
Werkmethode 

Kolomplaatsing 
Kolomplaatsing buiten de dijk 

Kolomplaatsing in dwarsrichting 

Kolomplaatsing op de minimale opstellijn 

3 

4 
4 

5 

6 

7 

7 

Kolomplaatsing in de konstruktieve zone van het perron 8 

De langsrichting 9 

Kolomplaatsing langsrichting 9 

Kolomplaatsing h.o.h. 150 m 10 

Kolomplaatsing h.o.h. 22 m of 25 m 

Op elk perron een overkapping 

Uitwerking varianten 
Overspanning in de langsrichting 

Dubbele kolomoplossing 
Kolom en (vakwerk)ligger 
Enkele kolomoplossing 
Ruimte vakwerkkonstruktie 

Overspanning in de dwarsrichting over de dijk 

Dwarsoplossing met overstek 
De terugkoppeling 
De gekozen overspanningsrichting 

Keuze konstruktie-opzet 

Definitieve keuze voor overkapping 
Het dak 

De lichtstraten 
De uitvoering 

Demonteren van de bestaande kap 
Montage nieuwe kap 
Material en 

11 

11 

12 

15 

16 

17 

18 

19 

22 

23 
24 

25 

25 

26 
26 

29 

30 

30 
31 

32 



4. 13. 

4. 14. 

De keuze van de verbindingsmiddelen c.q. staven 
De stabiliteit 



Het konstruktief ontv1ero van c!e perronoverkappin~ 

IV.L Eisen t.a.v. de perronoverkapping 

g~_2e9r~£~!9~Y~r 

De perronoverkapping moet duurzaam zijn en weinig onderhoud vergen. 
De ondersteuningen moeten resistent zijn tegen mechanische beschadigingen 
i.v.m. het goederenverkeer en 11 voetbalsupporters 11 -vandalisme. 

De overkapping moet weerstand kunnen bieden tegen weersomstandigheden. 
Er moet worden getracht om voldoende zonlicht op het perron te laten vallen. 

Onder de overkapping moet een minimum aan windoverlast zijn. 

De kap moet minstens 150 m lang zijn en moet (bij de randen) voldoende 
bescherming bieden tegen regeninslag. 

Elk perron dient voorzien te zijn van een restauratie, een kantoortje en 
bijbehorend een werkruimte voor de perronopzichter, zitplaatsen en sani
taire voorzieningen voor de reizigers en een goederenlift. Details van 
deze voorzieningen zijn opgenomen in het P.V.E. Oijla~e II 

De minimale vrije hoogte bedraagt 6 m t.o.v. de "bovenkant van het spoor" 
(in het vervolg B.S.). 

Bij de uitvoering mag er in principe geen treinverkeer uitvallen. 
Mocht dit t6ch noodzakelijk zijn, dan mag er maar een spoor, bestemd voor 
het personenvervoer, tegelijk uitvallen. 

g~-g~~r~i~~r 

Comforteisen: 

- De reiziger/gebruiker moet geen ongemak ondervinden, veroorzaakt door 
onvolkomenheden aan- of op de perronvloeren. 

- Bij de uitvoering moeten de perrons ten allen tijde bruikbaar blijven 
voor reizigers en het goederenverkeer. 

Overzichtelijkheidseisen: 

- De ondersteuningen mogen niet als storend worden ervaren (zie uitgangs
punten). 

- Het geproduceerde lawaai mag niet als storend worden ervaren. 

Klimaateisen: 

Het klimaat onder het dak moet behaaglijk zijn. 
- Er mag dus: niet te vaak ontoelaatbare windsnelheden voorkomen 

geen verblinding ontstaan t.g.v. zonlicht 
geen tekort aan licht zijn. 
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Het konstruktief ontwer.~.van oe ?erronoverkapping 

Presentatie-eisen: 

- Er moet zorg worden besteed aan het geheel op het perron, om tegemoet 
te komen aan het comfort van de gebruikers. 

~~-~2~~!r~~!~~rl2~!~~re~r= 

De konstruktiezone dient buiten de in- en uitstapzone te vallen. 

De ondersteuningsfunderingen mogen niet al te gecompliceerd worden gemaakt 
i.v.m. de extra werkzaamheden en extra ongemak voor de gebruikers. 

De perronoverkapping moet zorgen voor de herkenbaarheid van het station. 

De perronoverkapping moet een halvormig karakter bezitten, dat "body'' 
geeft aan het station in het geheel. 

De kwetsbaarheid van reizigers en de perroninrichting moeten in acht 
genomen worden. Denk b.v. aan: drempels gehandicapten en bejaarden, 
laaghangende borden of zwakke banken en niet goed bevestigde banken/ 

prullenbakken. 
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Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping 

IV.2. UITGANGSPUNTEN PERRONOVERKAPPING 

Bij het ontwerpen van de perronoverkapping moet er rekening warden 
gehouden met de reeds opgestelde eisen en uitgangspunten (zie IV.1, IV.2) 
De eisen en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten aan de perrons met 
hun overkapping zijn onder te verdelen naar de verschillende betrokkenen 
bij het ontwerp, de uitvoering en het gebruik. 

Het perron is in te denken als zijnde verdeeld in een aantal zones. 
Deze zones zijn: - de in- en uitstapzone (opstelzone) 

- de verplaatsingszone (mengzone). 
De eerstgenoemde zone is minimaal 3,6 m breed. Deze breedte geldt oak 
voor de mengzone, het verschil is dat in deze zone wel "obstakels" 
opgesteld of gebouwd kunnen warden. 

Aangezien ondersteuningen op het perron als storend ervaren kunnen warden 
moet de toepassing van kolommen minimaal gehouden warden. Het is oak wen
sel ijk om de h.o.h. afstanden zodanig te kiezen dat ze het zicht van een 
aankomende instapreiziger niet belemmeren. (Dit wordt nader toegelicht 
in de perspectief tekening blz.10 bijlage II). 

De perronoverkapping moet als herkenningspunt voor het station fungeren 
omdat het stationsgebouw zelf onder de spoorvloer ligt. 
Om te voldoen aan de weersbestendigheidseisen en het halvormig karakter, 
zullen de reizigersperrons onder een en hetzelfde dak vallen. 
Het goederenverkeer wordt aan het oog van de reiziger onttrokken door 
aan de langsranden, tussen de sporen~ een "blikvanger", tevens windscherm, 
te maken. 
Steunpunten die op de stramien van het windscherm komen, mogen niet te 
zwaar zijn, h < 500 1TU11, omdat de beschikbare ruimte hier vrij beperkt 
is. 

Het konstruktiemateriaal en het konstruktieprincipe moet zorg dragen voor 
een niet al te zware kap. Dit is gunstig ten aanzien van de zwaarte van 
de fundering en de bouwkosten. 
Om secundaire overspanningen te voorkomen moet de draagkonstruktie oak 
dienst doen als drager voor de treingeleiders. 
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Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping 

Aangezien inklemmingen zware funderingen eisen en met het oog op het 
minimaal laten uitvallen van het treinverkeer, zijn inklemmingen op 
het windschermstramien uitgesloten. 
Dit geldt oak voor grate ondersteuningsscharnieren die op deze stramienen 
vallen. 

Om de montage zo snel en veilig mogelijk te laten plaatsvinden, moet het 
mogelijk zijn om de drager(s) in delen aan te voeren en te monteren. 
De vlucht beperkt het gewicht van de onderdelen tot 2000 A 3000 kg. 
De ruimten die beschikbaar zijn voor de bouwkraan zijn aan de rand van 
het dijklichaam of op het peroon, in de mengzone. 

De konstruktie-onderdelen zullen per spoor aangevoerd warden omdat de 
overbrugafstanden te groat zijn. 

Op de dekvloer van de verbindings- en goederentunnel mogen geen onder
steuningen warden geplaatst. 

Aan de kop van het perron in de vertikale transportzone mogen geen onder
steuningen geplaatst warden. 

Het moet mogelijk zijn om via het dak daglicht toe te laten treden. 

Het wordt toegestaan om in de kop van het perron het konstruktiestramien 
aan te passen aan de obstakels die daar aanwezig zijn (b.v. trappen, 
vides, liften, enz.). 
De hoofdkonstruktievorm moet dan wel warden aangehouden. 

De stabiliteit van de konstruktie moet oak tijdens de montagefase gewaar
borgd zijn. 

I.v.m. het doorgaande treinverkeer en het onder spanning staan van de 
treindraden moet er extra warden gelet op de toepassing van bouwmaterialen 
en de montage tijdens de uitvoering. 

IV.~- Konstruktieve alternatieven 

3.1. Werkmethode 

Er zullen bij het volgende onderwerp enkele varianten voor de kolomplaat
sing - op het perron - geschetst warden. Deze kolomplaatsingen warden 
tegelijkertijd getoetst aan de uitgangspunten en het P.V.E., opgesteld 
in de voorafgaande paragraaf. 
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(a) 

_j,i, 

Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping. 

Aan de hand van de kolomplaatsing volgen konstruktie-varianten, die aan 
het P.V.E. moeten voldoen. Een andere mogelijkheid is om aan de hand van 
overspanningssystemen, die terug worden gekoppeld, te zoeken naar een 
maatgevende overspanning. Het materiaal dat gebruikt zal worden bij een 
bepaalde variant, wordt achteraf gegeven. 

Voor de kolomplaatsing komen 2 richtingen ter sprake, ieder met ver
schillende overspanningen. Als we de dwarsrichting beschouwen dan zijn 
de princi?e's voor de kolomplaatsing: 

(a) 

5)9)/))/5)) L 
Lo 

Fia. IV.1 

(a) (a) (a) 

/»//)///; L 
a a 

Fig. !V.2. 

~ I 

Een overspanning over de 11 volle 11 breedte, 
met de kolommen op (a) Fig. IV.1. 

Op elk perron wordt de overkapping onder-
steund. (Fig. IV.2) 

Elk perron wordt afzonderlijk overkapt. 
(Fig. IV.3) 

Van de drie perrons is het middelste, 
zijnde de minst brede, maatgevend voor 
kolomplaatsing. 

Het gunstigste voor de reizer is als de 
in/uitstapz6ne zo breed mogelijk wordt 
gemaakt. Hierdoor komen de "obstakels" 

de 

~-10-'v=·1~~~~-1~>J",,,~,~~~-,~.'i~m~N~--.\.. verder weg van de in/uitstapdeuren van de 

treinen. Het eerst genoemde kolomplaat-

Fig. :V.3. Dwarsdoorsnede perron 

·-I ·--. 
+ b f + .t;,6 + ;Ko 

Fig. IV.4 

singsprincipe is wat dat betreft erg 
gunstig voor het comfort van de reiziger. 
De minimale opstelz6ne-breedte is, volgens 
het P.V.E., 3,6 m. Op deze scheidingslijn 
kunnen dus kolommen warden geplaatst. 
Deze zone-breedte kunnen we laten toenemen 
tot 6,00 m, waardoor de scheidingslijn in 
het midden van het middenperron komt te 
liggen. Enige mogelijke kolomplaatsingen 
zijn weergegeven op de tekening 11 perron-
overkapping11 bijlage IV. 

Er moet getracht warden, om op een verantwoorde manier een moduulmaat 
voor de dwars- en langs-overspanning te vinden. 
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Het konstruktief ontwerp van de p~rronoverkapping 

I~ 
I ~ 
I , 

', 

DUK 

I ', 
A-~-----------

Fig. IV.5.: Ondersteuning op 
stramien naast de dijk 

Aangezien het dijklichaam van breedte 
varieert tussen de 90 en 110 m voor het 
te overspannen deel, wordt 110 m als de 
maatgevende breedte voor het dijklichaam 
aangehouden. 
Door rekening te houden met het talud en 
de funderingskonstruktie van de dijkwand 
wordt de, naar boven afgeronde, maat van 
130 m gevonden. 

Behalve dat de ondersteuningen op een 
stramien naast. het dijklichaam kunnen 
warden geplaatst, zouden ze ook op de 
windschermlijn geplaatst kunnen warden. 
Deze mogelijkheid valt af omdat de onder
steuningen die geplaatst zouden moeten 
warden qua afmetingen erg beperkt moeten 
zijn en bij die overspanning niet mogelijk 
zijn en omdat de voorzieningen voor een 
geschikte fundering niet getroffen kunnen 
warden door de ligging van de sporen. 

Doordat er geen ondersteuning op de per
rons komen te staan is de eerste oplossing 
een die 100 % tegemoet komt aan de comfort
eisen van de reizigers. 

Het nadeel is dat er een groat oppervlakte 
overkapt moet warden, die niet overkapt 
behoefde te warden. Dit leidt tot een ver
groting van.::_ 45 % van het bouwvolume. 

De uitvoering geeft enkele problemen bij 
het transport, montage en afwerking. 

-6-



dijkbegrenzing 

:A 

Konstruktie zone 

Het konstruktief ontwerp \an de perronoverkappin~ 

Deze kolomplaatsing geeft, aan de kop 

bqj lijn A.A, problemen met de olatte

gron~ van het stationskantoorgebouw. 
Bij B.B. wordt de P.T.T.-begrenzing 

overschreden en moet zelfs het P.T.T.
perron aangetast warden. 

De opstelzone op het perron bakent een 

gebied af dat geschikt is voor het 

plaatsen van kolo11111en. In elke band komt 

vanuit de dwarsrichting bekeken een of 
meerdere ondersteuning(en). Men kan 

kiezen tussen: het overspannen over een 

spoor, het overspannen over een perron en 

twee sporen. Dit houdt dan tevens in dat 

men in het eerste geval kiest voor het 

plaatsen van twee kolommen en in het 

tweede geval voor een kolom per perron. 

3.4.1. Kolomplaatsing op de minimale opstellijn 

I 

3 . 1 

~ 2 _. 

(;~ 

...: 

J . 
"' ,,.. 

Fig. IV.6: Perron/spoorbreedte 

De ondersteuningen komen hier op 3,6 m 

van de rand van het perron. In de dwars
richting krijgen we dan verschillende 

afmetingen (zie tekening: 11 perronover
kapping11) 

Omdat er geen reden bestaan om op een 

perron 2 verschillende in/uitstapzone
breedten te hanteren, wordt dit alter

natief niet beschouwd. 

De h.o.h.-dwarsafstanden van de onder
steuningen warden door deze plaatsing 

kleiner als wanneer men een stramien 
heeft voor de kolomplaatsing. Men krijgt 

door het toepassen van 2 kolo11111en meer 

verbindingen die mogelijke vertraging 
door montage met zich mee kunnen brengen. 
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!let konstruktief ontwerp van de perronoverkappin~ 
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Fig. IV.7: Begrenzingslijn tussen 
zone op perrons 

Door deze kleinere overspanningen kan men 
ook kleinere bouwonderdelen fabriceren. De 
opslag, het transport en de montage worden 
daardoor positief beinvloed. 

Als overspanningselement kunnen diverse 
liggers, portalen of spanten worden gebruikt. 
Verschillende dakvormen zijn hierdoor moge
lijk om lichte prefab dakelementen te maken. 
Dit komt later aan de orde. 

Door een moduulmaat te zoeken kan er een 
optimale keuze worden gemaakt voor de kolom
plaatsing. De perrons zijn meervouden van 
4 met een middenperron dat smaller is. 

De maat tussen de perrons is 7,900 men aan 
de randen 3,975 m. Ronden we deze maten af 
dan vindt men een Mg = 4 m als maat. De 
zones kunnen dan worden vergroot van 3,6 
naar 4 m. 

3.4.2. Kolomplaatsing in de konstruktie zone van het perron 

- . ..l._. - . - . - - . - ..L 

I 
I 
I 

i-· -·-· 

I I --·-. 
8 26 

- . -~-· -· -· - .._ ___ ,_ 

26 

I 

I 
~ j_ 

uu-o 
17000 17000 17000 17000 

Fig. IV.8.a. 

De mogelijke obstakels zijn minder doordat 
er minder kolommen worden gebruikt. Bij 
deze kolomplaatsing komt het er op neer dat 
er maar een stramien is, op elk perron, voor 
de kolommen. Het aantal verbindingen wordt 
verminderd, wat voordelig kan zijn voor de 
montagesnelheid. 

De te overspannen dwarsafstanden worden 
iets groter dan bij de voorgaande kolomplaat
sing. Over de stabiliteit valt op te merken, 
dat indien er liggers worden toegepast, deze 
uit stijve knopen dienen te worden gehaald. 
Een gelijke indeling in 17 mis door de mini
male randafstand op het perron niet mogelijk. 
De indeling kan bijvoorbeeld gemaakt worden 
zeals op t~k. ko~struktiezone te zien is. 
Portalen of 
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Het konstruktief ontwerp van de perronoverkapping 
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Fig. 8.b. 

~~~~-Q~-l~~g~ri£~!i~9 

spanten kunnen hier ook als overspannings
konstruktie warden toegepast. Ter plaatse 
van de vertikale transportzone dient, omdat 
een kolomplaatsing moeilijk is, het kon
struktief principe aangepast te warden. 
Dit kan een doorslaggevende beperking zijn 
voor het kiezen van de kolomplaatsing. 

De overspanning in de langsrichting wordt bepaald door drie eisen: 
1. Geen kolommen in de vertikale transportzone (= V.T.-zone). 
2. De overzichtelijkheid waarborgen voor de treinreizigers. 
3. De vrije ruimte voor de goederenliften. 
Langs de perspektivische weg is een minimale h.o.h. langsafstand bepaald 
van 12 m. 
Verder bepalen de ekonomische en comfort-eisen het aantal kolommen dat 
toegepast zal warden. Vanaf het begin van de V.T.-zone gemeten, bedraagt 
de lengte van de perronoverkapping 150 m. (uitgangspunt) 
Deze lengte kan in principe als volgt warden opgedeeld: lC x 15 - 6 x 25 -

5 x 30 - 2 x 75 - 1 x 150 m. 

3.5.1. Kolomnlaatsing langsrichting 

aDLT!tAP 

'11 

Fig. IV.9 

Ondersteuningen mogen 3 Q voor ce trap 
niet warden geplaatst. Ongelukken zijn dan 
niet ondenkbaar. Doordat de toeloopstroom 
naar de trappen pieken kent en omdat er voor 
de roltrappen nog genoeg opstelruinte moet 
zijn om de mensenstroom niet te storen, 
is de maat van 3 naar 8 m vergroot. Des te 
grater deze afstand, des te beter is het 
voor het reizigersverkeer. (In de bestaande 
situatie is dat 9 meter) 
De traplengte en de vrije zone geven samen 
als afmeting 22 m. Deze maat past niet in 
de langsrichting als er niet afgeweken wordt 
van de 150 m (7 x 22 = 154 m, 4 m extra). 
De afmeting van de V.T.-zone bepaalt dus in 
dit geval de langsstramien. Men kan ook 
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Het konstruktief ontwerp van de ~erronoverkapping 

3.5.2. Kolomplaatsing h.o.h. 150 m 

,· --·. ,.-· 
,.. .' ,. "" 

Fig. IV.10 

Fig. IV.11 

kiezen om de V.T.-z6ne onafhankelijk op te 
lessen en de langsindeling van andere aspek
ten af te laten hangen. 
Eerst zal warden getracht om de langsstramien 
consequent door te voeren. Dit leidt tot 
grate langsafmetingen, wat een mogelijke 
langskonstruktie motiveert. 
Het ligt voor de hand om de maat te vergroten 
tot 25 m of om de maat . verder te vergroten 
tot een langsoverkapping, in een keer. 

Aan de kop van het perron bevindt zich een 
verbindingstunnel op M.V.-nivo. 
De ondersteuning van de overspanningskon
struktie zal op de dekvloer van de tunnel 
geplaatst warden. 
Dit is geen logische situering van de onder
steuning omdat de krachten die afgevoerd 
moeten warden een O!Th'leg moeten maken voordat 
ze naar de grand afgevoerd kunnen warden. 

Om een indruk te geven van de af te voeren 
krachten volgt er een berekening van de 
vertikale kracht op de vloer. Aangenomen 
wordt dat wind maatgevend is: 
qw = 0,77 x 1,8 = q x cw = 1 ,4 kN/m2 

E.g. dak (zink en gording) = 0,5 kN/m2 

E.g. konstruktie (gelamineerde 
ligger) = 0,5 kN/M2 

Rustende belasting = 1 kN/m 1 

Q (to ta a 1) 2 = 2,4 kN/m 

Stel: dwarsoverspanning is 10 meter. 
Totale vertikale kracht is (10 x 24) 
150/2 + 75 = 1875. 
Stel: een ondersteuningsafmeting van 
2000 x 250 mm2. 
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Het konstruktief ontwerpGn van de perronoverkapptng 

-,.---

Fig. IV.12 

Fig. IV.13 

Bij een vloerhoogte van 750 mm, bij B 22,5 
ontstaan er pons problemen. 

Het alternatief van de plaatsing van de 
kolommen h.o.h. 150 m, komt door deze 
redenen te vervallen. 

De ondersteuningen kunnen echter dichter 
bij elkaar warden geplaatst. Gekozen is om 
de 150 m lengte in vieren te delen en 2 
steunpunten 37,5 van de uiteinden te 
plaatsen. 

De liggerafmetingen blijven tamelijk groat 
en een zware fundering is niet denkbeeldig. 

3.5.3. Kolomplaatsing h.o.h. 22 m of 25 m 

.. LJ,JJ .• C ,J.J,.lJa,,l,~L .. 
.. OH 15 m 

• • 

, J ;;;, ,,[,, J mJ » >>. J.,, » l 

Fig. IV.14 

6. Qe_~l~-e~rrQ~-~~~-QY~r~~eei~9 

Zeals eerder vermeld is 22 m h.o.h. de 
afstand die noodzakelijk is bij de V.T.z6ne 
en dat voldoet aan de overzichtelijkheidseis . 

Hoe grater deze afstand wordt, des te beter 
het is voor de comforteisen van de reizigers, 
aangezien er dan minder kolommen warden 
toegepast. Aan de andere kant warden de ver
bi ndi ngen en de te verbinden onderdelen 
zwaarder (belast). 

Er is 9ekeken of er ondersteuninqen in het 
dwarsstramien voor de roltrappen e.d. kornen. 
Dit bleek niet het geval te zijn. Deze ~raat 

geeft saoen ~et de dwarsoplossingen (bijna) 
vierkante velden. 

Over deze variant kan ik zeggen dat het strij~i~ is met het D.V.~. en de 
uitgangspunten. Het comfort van de reizigers wordt hierroor Minder en door 
deze oplossing wordt het intercity-karakter niet waarge~aakt. 
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IV.4. Uitwerking varianten 

Van de alternatieven wordt verwacht dat ze: 
- snel te monteren zijn, 

gemakkelijk te transporteren zijn, 
- uit kleine onderdelen bestaan (in segmenten monteerbaar zijn), 
- aansluiten op het station. 
- Zie verder uitgangspunten bij IV.2. 

De varianten warden beoordeeld op: 
- de prijssterkte (p/s) verhouding en de gewicht-sterkte (g/s) verhouding, 
- de duurzaamheid, die minimaal 50 jaar moet bedragen, 
- een minimale afwerking en een 11 onderhoudsloze 11 kap, 
- ook in de montagefase: gemakkelijk realiseerbare stabiliteit, 
- de mogelijke invloed op windhinder/tochtoverlast. 

De mogelijke overspanningsprincipes bij deze afmetingen en bij dit ontwerp 
zijn: 

Hout Staal Be ton A 1 uriiti i um 

Liggers: 
Gelijmde kan 
Vakwerk kan kan kan 
Volle wand kan kan te zwaar 
Profiel te zwaar kan 
Portal en: kan kan niet mogelijk 

onhanteerbaar 
Bogen: mogel ij k te zwaar te zwaar 
Hangdaken: mogelijk mogel ijk mogelijk 

Tabel: overspanningsmogelijkheden 
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Uitwerking varianten 

Dragers in 
2 richtingen 
Tonschalen: 

Hout 

bij deze 
afm. niet 
haalbaar 

Staal Be ton 

te zwaar 

Sandwichplaten: kan 
Balken/vakwerk
roosters: 
Schaaldaken 

Ruimte 
vakwerken: 

kan 
kan 

kan 
te zwaar 

moeilijke daglichttoetredingen 

kan kan 
i combinatie mogel ijk 
I 

I 

Tabel: Overspanningsmogelijkheden 

Aluminium 

Bij de gegeven overkappingsmogelijkheden moet men denken aan de volgende 
overspanningen bij een relatief kleine h.o.h. afstand: 

Gelijmde liggers 6 20 m 
Vakwerkspanten: 
- hout 5 30 m (40 m) 

! - staal 5 30 m (40 m) 
Portal en: 6 20 m 
Bogen: 50 200 m 
Tui/hangdaken: 60 200 m 
Sandwichplaten: 4 12 m 

! Balkenroosters: 3 25 m 
Vakwerkroosters: 5 30 m 
Hyparschalen: 14 50 m 
R.V.W.: 20 40 m 
Tonschalen: 

be ton 5 40 m 
- hout 5 30 m 

Tabel: Overspanning bij konstruktie 
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Uitwerking varianten 

Fio. IV.15 
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Fig. IV.16 

Fig. IV.17 
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Uitwerking varianten 

Bij de langsafmetingen die uit de vorige 
paragraaf voortvloeiden, waarbij de 
ondersteuningen zich h.o.h. 75 m in de 
langsrichting bevinden, volgt als moge-
1 ijke overspanningskonstruktie: een hangdak. 
In de dwarsrichting is gekozen voor een 
portaal zodat in die richting de stabiliteit 
gewaarborgd wordt. De stabiliteit moet in 
de langsrichting uit de fundering warden 
gehaald. 
Aangezien de afmeting van de ligger nogal 
groat is, is gekozen om deze in stukken te 
verdelen. De afmetingen zorgen ook voor 
een moeilijkheid bij het transport, waar
door de hoofdliggers in stukken opgedeeld 
moeten warden. Deze grate liggerlengte 
brengt met zich mee dat monteren moeilijker 

en minder snel wordt. Ondat ter plekke de 

aansluiting noeil~jk is te ~aken, ~oeten 
deze stukken op het werk ~omentvast aan 
elkaar word~n verbonden . 

Als materialen voor deze oplossing is 
gedacht aan hout en aluminium, i.v.m. het 
lage e.g., zie oplossingen in bijlage IV. 
Extra zorg en kosten moeten besteed warden~ 
omdat aluminium een galvanisch element is 
dat bij aanraking met andere edele metalen 
anodisch kan reageren. 
Er moet gelet warden op het feit dat opwaai
voorzieningen nodig zijn. (zie bijlage IV) 
Deze hangdakkonstruktie leende zich ook voor 
de dwarsrichting. Konstruktief leidde dit 
tot een fraaiere oplossing. 
Om calamiteiten te voorkomen zal dit 
konstruktie-alternatief niet als een uit-
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Fig. IV.20 

Uitwerking varianten 

kragende ligger warden uitgevoerd. De 
uitvoering noodzaakt tot het gebruiken 
van een dubbel gekoppelde ligger, die 
oak in de windschermlijn gesteund wordt. 
De stabiliteit wordt in de dwarsrichting 
uit een driehoek gehaald. 
Een momentvast knooppunt, tot stand ge
bracht door de vakwerkkoppelligger, 
verzorgt de langsstabiliteit. De stand
zekerheid in de montagefase is moeilijk 
tot stand te brengen. Verder is de wring
stijfheid van het dakvlak op zich erg 
gering, waardoor beperkingen voor de 
voorzieningen van daglichttoetreding op
treden. (Dakopeningen zijn niet zonder 
meer mogelijk) 

Het voordeel van een vrije uitkraging 
over het perron wordt teniet gedaan door 
het feit dat de gelijmde ligger niet als 
een stuk aangevoerd kan warden. Er is dus 
n6g een steunpunt nodig. 
Omdat de mogelijkheid om meer steunpunten 
te plaatsen geen negatieve gevolgen heeft, 
is het logisch om deze mogelijkheid mee te 

nerr.en. 

Als overspanningsmogelijkheid kunnen, voor 
de velden zoals gegeven in IV.3.4., portalen, 

I stijl- en regelwerk gegeven warden die in 
de langsrichting overspannen. 

In hun vlak zijn portalen stabiel. 
De stabiliteit kan in de dwarsrichting uit 
een inklermiing of uit een stijve knooppunt 
wo rden gehaa 1 d. 
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Fig. IV.21 

4.2.2. Kolom en (vakwerk)ligger 

\ 

Fig. IV.22 

Uitwerking varianten 

Aangezien voor de dwarsrichting, i.v.m. 
de overspanning, het toch noodzakelijk is 
om vakwerkliggers te gebruiken, kan de 
dwarsstabiliteit uit een stijve knooppunt 
gehaald worden. (zie voorstel op fig. IV.20) 

Deze vakwerkligger moet in een aantal 
delen opgedeeld worden voor het vervoer 
en de montage. De aansluiting met het 
station is goed mogelijk. 
Door de afmeting van de portalen moeten 
ze ter plekke gefabriceerd worden. Wat 
verder oak vertragend zal werken is het 
monteren van (H)liggers tussen de portalen. 
Deze portalen zullen uit staal bestaan 
omdat dit zich er beter voor leent. De 
doorbuigingen zijn bij deze afmetingen 
zodanig, dat de stijfheid van de (H)lig
ger verhoogd moet worden. Daarom is het 
beter om vakwerkliggers toe te passen. 
Qua materiaalverbruik moet worden opge
merkt dat deze portalen meer verbruiken 
dan de volgende oplossing. 

Als oplossing kunnen vakwerkliggers of 
gelamineerde liggers worden toegepast. 
De konstruktiehoogte speelt geen rol 
bij de keuze van de oplossing. 
Voor de afmeting van de liggers is aan
gehouden: h = 1/10 L resp. h = 1/20 L. 
Dit geeft voor de gelamineerde-ligger
oplossing een groat materiaalverbruik 
(163 m3 per dwarstravee van 6 m). Ook 
mede door het onderhoud en het werken van 
het materiaal valt de keuze niet op deze 
oplossing. 
De stalen vakwerkliggers leveren een 
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Fig. IV.23 

Fig. IV.~4 

Uitwerking varianten 

grote materiaalbesparing op en de hoogte 
die aangehouden kan worden bedraagt 
2,2 m. 
Door de dwarsliggers verspringend op de 
hoofdligger te leggen kan men het dakvlak 
laten verspringen en zijn er zo mogelijk
heden gecreeerd om daglichttoetredingen 
op het perron te maken. 

Het gekozen konstruktie-principe is rela
tief snel te monteren. Door het aantal 
knooppunten te reduceren wordt de montage
sne l hei d positief beinvloed. Dit kan worden 
teweeggebracht door: minder kolo111T1en te 
gebruiken en vooral de liggeraansluitingen 
te minimaliseren door bijvoorbeeld door
gaande liggers of balkenroosters toe te 
passen. D.w.z. dat het noodzakelijk is om 
de dakkonstruktie te prefabriceren en als 
prefab-onderdeel te monteren. 
Dit brengt ons op het gebied van ruimtelijke 
konstrukties. 

De gekozen afmeting (25 x 26 m) van deze 
velden is als volgt bepaald: De vrije zone 
voor de trappen bedraagt 8 m. Oeze 8 m 
is als uitkraging aan de overige 3 zijden 
van de perronoverkapping doorgevoerd, uit 
symmetrie-overwegingen. De uitkraging heeft 
dan ongeveer de gunstige verhouding van 1/3 
van de overspanning. 
Als men aanneemt dat in de dwarsrichting de 
volgende afmetingen gelden: 8 - 26 - 26 - 8, 
dan kan men bijna vierkante velden creeeren. 
I.v.m. materiaaleconomie, stijfheid en sterkte, 
is het gunstig om hyperschalen of vakwerken 
toe te passen. 
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Fig. IV.26 

Uitwerking varianten 

Het ruimte vakwerk blijft over omdat de 

hyperschalen a.a. de volgende nadelen 
hebben: 
- Aanpassing aan de randen is noodzakelijk 

waardoor een andere konstruktie-oplossing 
gegeven moet warden. Dit zijn niet 
gewenste afwerkingen. 

- Weinig mogelijkheden tot toetreding van 
daglicht via het dak. Een opening ver
oorzaakt een verstoring van het krachten
spel. 

- Men moet voorzorgsmaatregelen treffen om 
voortschrijdende instorting te voorkomen. 
(b.v. de kolommen moeten warden ingeklemd) 

Hiervoor z1Jn verschillende merken, systemen 
en tevens knooppuntoplossingen in omloop 
( b. v. Mero). 

De konstruktie-hoogte is te bepalen met 
een ontwerpregel : 
h = 1/30 L (volgens Steel Space Structure 
door L.S. Makowski) 
beter is h = 1/20 L. 

Er kan in dit geval gekozen warden uit 
twee mogelijke ruimtevakwerken n.l.: 

- de vakwerk 11 balk 11 roosters 
- de 11 geometrische 11 ruimtevakwerk. 

(= R.V.W.) 

Het beste is om de meeste onderdelen in 
de fabriek in elkaar te zetten en als 
stukken te vervoeren. Het vakwerk, indien 
in staal uitgevoerd, kan ter plekke 

gemonteerd warden en op plaa~s 
gebracht warden. Anders kan men oak ter 
plekke de staven aan de knopen monteren. 
Deze laatste mogelijkheid is tijdrovend, 
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Uitwerking varianten 

maar maakt het mogelijk om grotere moduul
maten te kiezen. I.v.m. de veiligheid is 
dit echter niet mogelijk. 

De voordelen van een r.v.w. zijn: 
a) Is als geheel te fabriceren waardoor 

op het werk een snelle montage en sim
pele opbouw mogelijk is. 

b) Heeft een grote konstruktiestijfheid 
bij een gering eigengewicht. 

c) Gelijkmatige krachtsafdracht, ook bij 
ongelijkmatige belastingen. 

d) Calamiteiten zijn door de meervoudig 
statisch onbepaalde konstruktie goed 
te ondervangen. 

e) Indrukwekkende ruimte-ervaring. 
De specifieke nadelen bij dit systeem in 
deze situatie zijn: 
a) De montage van het systeem: omdat er 

naast de dijk gemonteerd moet warden 
en het treinverkeer niet onderbroken 
mag worden tijdens normale diensttijden. 

b) Er valt weinig te besparen op het e.g. 
uitgaande van het gegeven vierkante 
veld. 

c) Het aanzicht van de kap voldoet niet 
aan de herkenbaarheidseis. 

Genoemd zijn balkroosters en geometrische 
r.v.w. Seide konstruktiemogelijkheden kun
nen in hout zowel als in staal warden uit
gevoerd. 
De v.w. balkrooster leent zich beter voor 
het materiaal hout omdat de knooppunten 

minder ingewikkeld zijn, als ~ie van de 

ruimte vakwerk. Ooordat deze 
konstrukties als prefab-onderdeel aan te 
voeren zijn, zijn ze snel te monteren. 
De stabiliteit kan uit de knooppunten 
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Fig. IV.30 

Uitwerking varianten 

(kolomligger) gehaald worden. De stijf
heid van dit dak is redelijk tot zeer 
groot, waardoor er meer keuze ontstaat 
voor het dakbeschot c.q. bedekking. 
De prijs- en gewichtsterkte verhouding 
was niet doorslaggevend om een keuze te 
maken. In feite is het reeler, door de 
ontwikkeling in de bouw, om de arbeids-
uren voor de alternatieven te bepalen. 
Deze zullen voornamelijk de uiteindelijke 
prijs van de konstruktie bepalen. Het 
verschil in duurzaamheid van beide mate
rialen is niet noemenswaardig. Door het 
heersende milieu zijn verbindingen in hout 
de zwakke schakel, waardoor houtkonstrukties 
vaker gecontroleerd (onderhouden) moeten 
worden. 

Bij deze veldafmeting (26 x 26 m) meet al 
gauw worden overgestapt naar stalen ver
bindingen, c.q. knooppunten in de hout
konstruktie. (Dit kan men in 11 Holzbau 11 

weergegeven zien) 
Door deze knopen vervalt het voordeel 
van de gemakkelijk uitvoerbare verbinding 
in de houtkonstrukties. 
Bij de staalkonstruktie zijn de knopen 
minder ingewikkeld en kosten dus minder 
arbeidstijd. De reden waarom de balkroos
ters niet bij dit ontwerp gebruikt zijn, 
is omdat men groteliggerhoogtes nodig heeft. 
Verder voldoet het aanzicht van de kap niet 
aan de herkenbaarheidseis. 
De opleggingen zullen breed uitvallen, 
waardoor brede ondersteuningen nodig zijn, 
wat extra materiaal vraagt. 
Zie voor ontwerpberekeningen bijlage IV. 
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Uitwerking varianten 

Gekonkludeerd kan warden dat in ieder 
geval het e.g. van de konstruktie veel te 
groot is om als een veld te monteren. 
En dat de overname op het middenperron 
naar perron 1 (zuidzijde) moeilijkheden 
met zich meebrengt. Dit veld zal in 

kleinere velden verdeeld moeten warden of 
de kap, van het veld, meet in kleinere 
delen die tijdelijk ondersteund zijn, 
gemonteerd warden. 

~~~~QY~r~e~DDiD9_iQ_Q~-Q~~r~ri£bEiD9_QY~r_Q~_Qi~~ 

Fig. IV.31 

Als overspanningskonstruktie kunnen bogen 
warden toegepast met een h.o.h. afstand 
van 8 m. (economische maat) Omdat deze 
bogen een grote afmeting hebben moeten 
ze in onderdelen vervoerd warden, ter 

plaatse gemonteerd en als twee delen ge
monteerd warden. 
Dit is qua uitvoering nogal een inge
wikkelde zaak. 

Aan de Zuidzijde is voor kranen geen 
ruimte. Omdat de treinen een vrije hoogte 
van 6 m eisen, moeten de bogen tamelijk 
steil warden uitgevoerd. Dit leidt tot 
een bouwhoogte van over de 30 m. (De mens 

is niet terug te vinden in zo 1 n hoge 
ruimte -gevoelsmatig- en verder oogt zo 1 n 
oplossing niet) 

Deze bogen hebben n6g een nadeel n.l. dat 
er grote spatkrachten ontstaan die een zware 
fundering en funderingsvoorzieningen eisen. 
Omdat deze funderingen niet langs de hele 
lengte te plaatsen zijn i.v.m. de aanwezige 

bebouwing, valt dit alternatief o.a. af. 
Door het grate bouwvolume kan de windhinder 
aanzienlijk minder warden. Het dak kan 
onderhouden warden, zonder dat het trein
verkeer er last van ondervindt. 
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4.4.1. Dwarsoplossing met overstek 
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Fig. IV.32 

Fig. IV.33 

Fig. IV. 34 

Uitwerking varianten 

Het enkelkolom-systeem voldeed niet aan 
de gestelde montage-eis en door de proble
men die in de vrije zone voor de trappen 
en de goederenlift ontstaan. Door het 
breedteverschil van de perrons, waardoor 
de uitkragingen verschillen, ontstaan er 
verschillen in: de hoek van het dakvlak, 
de doorbuigingen van de uitkragingen en 
het krachtenspel van de konstruktie-op
lossingen. Dit systeem kwam te vervallen. 

Om tegemoet te komen aan de uitgangspunten 
is gekozen voor een dubbelkolom-systeem. 
De tegemoetkoming bestaat uit het feit dat 
er in segmenten gemonteerd kan worden en 
kleine stabiele eenheden per perron gemaakt 
kunnen worden. 

Er is gedacht en getoetst aan een oplossing 
d.m.v. een portaal met overstek, die in de 
dwarsrichting overspant. Het probleem bij 
de overstek was, dater een te grote door
buiging optrad, waardoor men voor hoge en 
stijvere (zware) profielliggers moest kiezen. 
(zie bijlage IV voor dimensionering) 
Door de toepassing van vakwerkliggers of 
door de overstek op te hangen of af te 
schoren zijn deze doorbuigingen te beper-
ken en kan men zelfs slank konstrueren. 
De vakwerkligger kan van vorm verschillen, 
waarbij gedacht is aan: 
a. v.w. ligger met evenwijdige randen, 
b. v.w. ligger zonder evenwijdige randen, 
c. visbuikligger, 
d. kapspanten. 

De twee laatsten van de rij hebben een 
economische h.o.h. afstand die bij deze 

-23-



Fig. IV.35 

Uitwerking varianten 

overspanning te klein is. Door de breedte

verschillen van de perrons valt oak de 
v.w. ligger zonder evenwijdige randen af. 
De v.w. ligger met evenwijdige randen is 
een economische oplossing die echter weinig 
interessant (denk aan herkenbaarheid) 
werd gevonden en dus afviel. 
Omdat de montage van een hangkonstruktie 
bij de gestelde eisen en in deze situatie 
met veel moeilijkheden gepaard gaat, is 
besloten oak zo'n oplossing niet toe te 
passen. 

Door de funkties onder de kap als eenheden te schematiseren en die ruimte
lijk te combineren, maakt men verschillende gebieden die overkapt moeten 

worden. Hierdoor is dan oak meteen de relatie met de konstruktie, de kolom
plaatsing gelegd. Om de dwarsrichting als overspanningsrichting te gebruiken 
moest de langsafmeting warden teruggebracht. 
De V.T.-z6ne moet een aansluiting met de lichtstraten van de stationshal 
vormen. De maat van de V.T.-z6ne zal niet meer consequent doorgevoerd war
den op de rest van het perron. De langsafmeting kan de afgeleide maat van 
12 m of een ander 4-voud bedragen, waardoor het verband met de dwarsafme
tingen wordt gelegd. Het verschil in breedte van de perrons maakt verdeling 
van de dwarsmaat moeilijk. Door sporen en perronaktiviteiten als eenheden 
te beschouwen die onafhankelijk overkapt warden, zijn er goede oplossingen 
mogelijk i.v.m. de herkenbaarheidseis en konstruktie. 
Op elk perron komen er dan twee kolommen te staan waardoor de afmetingen 
geminimaliseerd worden, zodat het e.g. van de onderdelen beperkt wordt 
gehouden. 
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Uitwerking varianten 

De keuze om de afmeting van de V.T.-z6ne in de langsrichting als stramien 
voort te zetten betekent dat, bij dubbelkolomplaatsing, de h.o.h. afstand 
tussen de langsstramien groter is dan die in de dwarsrichting. Daarom is 
geprobeerd om konstruktieve oplossingen in de langsrichting te vinden. 
De kolomplaatsing aan de kop van de perrons levert problemen op voor de 
vertikale krachtenafvoer. Op tekening ziet u enige oplossingsmogelijk-
heden voor dit al eerder aangestipt probleem. De konstrukties waarnaar 
gekeken is waren afhankelijk van de overspanningen, weergegeven op tekening 
"perronoverkapping". (zie hiervoor bijlage IV) 

De uitvoeringsproblemen, die de situatie en het treinverkeer met zich mee

brengen, het gemis van de relatie tussen funktievorm en konstruktie en het 
ontbreken van een goede oplossing voor de herkenbaarheid, hebben er toe 
geleid dat er naar andere oplossina 1~1 d~ riwersrichting gezocht werd. 
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Fig. IV.36 

De dwarsrichting is de overspanningsrichting die te verwachten is voor de 
op de voorgaande pagina getekende plattegrond, waarbij de afmetingen 
68 x 150 m zijn, met ondersteuningsmogelijkheden in de breedterichting. 

!Y~z~-~~~~~-~2~~!r~~!i~:2Q~~! 

Het perrongedeelte en het spoorgedeelte worden d.m.v. de kapvorm benadrukt. 
De overkapping over de sporen bestaat uit een boog die gelegd is op de dak
konstruktie van het perron. Per perron wordt aan stabiele konstruktie
eenheden gedacht, wat de montage vereenvoudigt. Daarbij is gekozen voor 

het plaatsen van dubbele kolommen, dit om het verschil in breedte en uit
kraging op te lossen en om de overspanningselementen klein te houden. In 
de windschermlijn zullen ondersteuningen toegepast worden die de boog 
dragen. 
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Fig. IV.37 

De oplossing is gezocht in een geschoorde 
overstek. Dit principe is met slanke 
profielen te realiseren, wat ten gunste 
komt aan het e.g. van de konstruktie. Om 
de h.o.h. afstand in het dakvlak te mini
mal iseren is gedacht aan de toepassing 
van een ruimtelijke konstruktie. Deze kon
struktie zou uit segmenten komen te bestaan 
en daarom is er besloten om het veld in 
kleine stukken (4 x 4) op te delen waardoor 
een vierkante indeling gemaakt kon warden. 
Deze gedachtengang bleek op het middenperron 
niet mogelijk omdat de perronafmeting zich 
daar niet toe leent (3 x 4). 
Er werd gekozen om de eerder bedachte 
konstruktiedelen, die toch licht genoeg 
bleken te zijn, aan elkaar te monteren tot 
een r.v.w. ligger. 
De vertikale afdracht van de puntlasten 
naar de knopen van de ligger kan tot stand 
gebracht warden door de gekozen h.o.h. 
afstand van de dakligger. 
De gefabriceerde delen kunnen in principe 
met een dakhuid warden afgewerkt en op de 
ingeklemde kolommen warden geplaatst. 

De dakvorm mag in deze situatie, waar sprake is van veel lawaaiproduktie, 
niet het geluid versterken. Het dak moet z6 warden samengesteld dat er 
lawaai, veroorzaakt door neerslag, geabsorbeerd wordt. Het eigen gewicht 
van het dak dient te warden beperkt. Op deze manier is het mogelijk om 
een lichtere draagkonstruktie toe te passen, hetgeen gunstig is voor het 
vervoer van de konstruktie-elementen, de montage en voor de fundering. 
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Het is van groat belang dater voldoende daglicht onder de kap is zodat 
men zich goed kan verplaatsen. De belichtingsnorm voor dit soort bebouwing 
ligt heel laag. [Zie: Aanbeveling voor binnenverlichting l Ter plaatse van 
de in- en uitstapzone moet er voor een goede belichting warden gezorgd. 
Zou men het dak zonder daklichtopeningen maken, dan zal het toetredende 
daglicht via de gevels ontoereikend zijn. Getracht is om d.m.v. een 
lichtstraat boven het spoor genoeg daglicht toe te laten treden in deze 
zone. 
De opbouw van het dak zal er, van onder naar boven, als volgt uit komen 
te zien: 
Gegalvaniseerde stalen dakplaten gedragen door IPE-balken met daar bovenop 
houtwolcement platen, die als isolatie dienen voor de op het dak vallende 
zonnestralen en tegelijkertijd als absorptiemateriaal voor het lawaai, 
geproduceerd door neerslag. 
Er is gekozen voor de H.W.C.-plaat omdat deze oak relatief weinig wegen en 
omdat de H.W.C.-plaat 30 a 50 % van het geluid van het geluidsspectrum 
absorbeert. Dit is beter dan andere isolatiematerialen die een specifieke 
frequentie absorberen van het spectrum. (zie: Jellema en Elementenboek} 
De H.W.C.-platen dienen te warden afgewerkt met een bovenlaag · (dakhuid) 
omdat ze niet weerbestendig zijn. Het betreft in deze situatie een indus
trieel klimaat waardoor, i.v.m. de beperking van het onderhoud, een zware 
eis gesteld moet warden aan de dakbedekking. 
De volgende mogelijkheden zijn onderzocht voor de dakbedekking, rekening 
houdend met het klimaat, het onderhoud, de duurzaamheid, de reflektiefaktor, 
het soortelijk gewicht: 
Metalen: Cu, Zn, Al 
Kunststof (bij dakhelling 0° < x < 7 °) 
Bitumineuze materialen 

Voor- en nadelen Cu. 
Koper is zonder meer de duurzaamste dakbedekking en vraagt, mits goed aan
gelegd, geen onderhoud. Door de variatie in dikte van de koperbladen is 
het gewicht ~ 50 a 90 N/m2• De toepassing van een koper dakbedekking heeft 
wel consequenties voor andere dakonderdelen en hemelwaterafvoeren. Op de 
H.W.C.-platen zijn ze goed aan te brengen. 

De duurzaamheid van zink in een agressief milieu is relatief gering 
(< 20 jaar). Zink lost op bij aanraking met so2, een veel voorkomend gas 
bij luchtvervuiling. In het heersende klimaat is een zink bedekking niet 
erg aan te raden. 
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De duurzaamheid van aluminium is in dit milieu ook beperkt, indien men 
geen onderhoud pleegt. Het eist een aanpassing van b.v. verbindingsmid
delen i.v.m. gevaar voor .s~anningscotr6sie. Het etgen gewicht 
van de dakplaten is kleiner dan 30 N/m2, wat een hele lichte drager moge
lijk maakt. 

De warmtegeleidingscoefficienten (A) van metalen is erg groot terwijl de 
reflektiewaarde r(= {) klein is. Door de grote A warmt het dak dan toch 
snel op. 

Voor- en nadel~n van bitumineuze materialen. 
Teervilt is de minst duurzame bedekking, maar dit wordt grotendeels gecom
penseerd door de lage prijs. Teerbitumen is door haar eigenschappen geschikt 
voor dakhell ingen van 0 ° < x < 5 ° door de "self-healing". 
Aardolie-bitumen zijn minder gevoelig voor temperatuur dan teervilt, maar 
gaan door condens of inwerking van stoffen uit het milieu, eerder rotten 
dan teervilt. Daarom is glasvlies of glasvezels toegepast om een betere 
dakbedekking te krijgen. 
Bij een dak met aan weerszijde min of meer dezelfde randvoorwaarde, zal er 
geen gevaar bestaan voor blaasvorming doordat er bijna geen damptoetreding 
is aan de onderkant. (Volgens NEN 1068 is de klimaatklasse: 1) Door de 
verhoogde rotbestendigheid vraagt het dak weinig onderhoud. (Elke 10 a 15 
jaar een grate beurt) Toepassing van 2 of 3-laagsbedekking met een aange
paste bovenlaag (b.v. schutlaag van grind, genopt koperen laag) verhoogt de 
duurzaanheid van de dakbedekking. 

Voor- en nadelen kunststof (folies/platen). 
Kunststof heeft een vrij grate uitzetting, wat gauw tot lekkage's kan leiden 
bij verkeerde afwerking. Bij omgekeerde daken warden ze vaak gebruikt, 
door het feit dat ze een grate~ hebben. Hun duurzaamheid is te vergelijken 
met die van zink, maar ze vragen weinig of geen onderhoud. Doordat ze als 

oppervlaktelaag boven de H.W.'C.-platen moeten komen is de toepassing minder voor 
de hand l i ggend. 
Als dakbedekking zal een asfaltbitumen toegepast worden, in 2 of 3 lagen 
aangebracht. Door de staalplaat-ondergrond die wisselend belast wordt door 
de wind en doordat de H.W.C.-platen oak werken, moet de dakbedekking los 
worden gelegd. (Gegevens volgens: Bouwkunde III van Jellema, Diktaten 
Daken T.H.E., Afwerking T.H.D., Elementenboek T.H.D. en fabrieks/produktie
artikelen). 
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4.10. Lichtstraten 

Om tegemoet te komen aan de overzichtelijkheidseisen van de gebruiker 
zijn er meer lichttoetredingsvlakken nodig als de langsgevels. 
Daarom moeten er in het dakvlak lichtstraten aangebracht worden. Als 
accentuering van het dak is gekozen om boven het spoor een gebogen dak
vlak toe te passen. Als uiteindelijke hoogte (f) van de boog t.o.v. de 
geboorte is aangehouden f = 1/2 i . 

. Het plaatsen van de· lichtstraat boven het spoor is ·verkozen boven de 

Jichtstraat in het dak o~ het perroh, dit omdat de in/uitstapzane 
het gedeelte van het perron is waar de-lichtbehoefte het groatst 

is. 

De lichtstraat zal bestaan uit gebagen stalen•buizenmet daaronder aange

bracht aluminium profielen waartussen P.M.M.A. kunststof panelen zijn 
aangebracht. 

I __ -- -- -

0 
Fig. IV.38 

Om de lichtbundel die tussen de stil

staande trein en het treinvlak valt te 
verbreden, zal de vrije hoogte van 4 m 
vergroot warden. 
Aan de rand worden er geen halve bagen 
maar kleinere bogen toegepast, als het 
ware 11 lantaarnpalen 11

• 

De grate bogen zullen hun spatkrachten via de haafdkanstruktie afvoeren, 
dat kan niet voar de rand aplossing. Die moet via buiging de spatkrachten 

• 
I 

.J.J-- - -
-~----'-

vrije profieltrein 

Fig. IV.39 

2.000 
opvangen. De bogen van f = 4 m kunnen 
per spoor warden vervoerd, hoewel de 
ruimte beperkt is . 
Door het scheef plaatsen van de bogen 
warden geen voordelen bereikt. 
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Als eis is gesteld dat "het treinverkeer zich ongehinderd moet kunnen 
afwikkelen", in de uitvoeringsfase. Daarom moeten de werkzaamheden en 

u~tvoeringstechnieken aan ·de s{tuati~ warden aangepast. 
Er is op de dijk verder geen ruimte om onderdelen van de kapkonstruktie op 
te slaan of in elkaar te zetten. Het gevolg is dat men moet uitwijken naar 
het langs de dijk gelegen terrein. De bebouwiTig in de situatie maakt het 
onmogelijk om aan de zuidzijde van de dijk onderdelen aan- of af te voeren. 
De opslag, de bevoorrading en prefabricage kan aan de noordzijde geschieden. 
Denkbaar is oak de bevoorrading via het spoor. 

4.11.1. Demonteren van de bestaande kap 

Als eerste mogelijkheid kan men denken aan het geheel slopen van de kap, 
om daarna een nieuwe op te bouwen. De problemen die hierbij een rol spelen 
zijn: hoe vangt men de rijdraden op en is die oplossing dan wel gunstig 
voor het comfort van de reizigers. Van comfort 1s geen sprake meer als de 
reiziger aan weer en wind blootgesteld wordt. 

~ I_·,· 
', ' 
' ,, 

' ' ' 

:XX 

Fig. IV.40 

De hangdraden warden in het veld om de 40 m 
ondersteund. Onder de bestaande kap wordt 
de hangkabel om.:_ 4 m opgehangen. Voor de 
tijdelijke ondersteuning van de hangkabel 
zou men tussen de sporen ondersteuningen 
kunnen maken, die later afgebroken dienen 
te warden. Het heeft echter veel meer zin 
om enkele van de aanwezige portalen overeind 
te laten. Van de 4 portalen kan men die van 
de buitenkant slopen, terwijl in het midden 
om de 40 m de portalen blijven staan. De por
talen staan h.o.h. 18,75 m in de lengte. 
Doordat de draden aan de Bailey-elementen 
zijn opgehangen ontstaat na de sloop van 
deze elementen een te grate zakking van de 
kabels (zie bijlage : ~ 1 m). Het midden
perron wordt de "bottleneck" omdat de aan
wezige stijlen van de portalen grate obsta
kel s vormen, wat de kraanvrijheid erg beperkt. 
De definitieve konstruktie moet dan hier 
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30 

Fig. IV.42: Vlucht van kraan 

Uitwerking varianten 

overheen, of de te ontwerpen stramien moet 
tussen deze portalen vallen. 
Een ander aspekt zijn de veiligheidseisen 
van de N.S. met het oog op de rijdraden. 
In een gebied van 1,5 x 1,5 m rand de rij
draden mogen geen werkzaamheden warden uit
gevoerd, als de lijnen niet zijn afgeschermd 
of stroomloos zijn. Om deze stroomlooszetting 
te minimaliseren is een (gedeeltelijke) aan
voer via het spoor wenselijk. 
Een oplossing kan warden gezocht in het per 
travee (segment) slopen en tegelijkertijd de 
nieuwe segment (met kleinere travee) monteren, 
waardoor aan het comfort, wat betreft bescher
ming tegen weersinvloeden, voldaan wordt. 
Door zo'n aanpak kunnen de draden oak afge
schermd blijven. 

4.11.2.Montage van de nieuwe kap 

Aan de noordzijde van de dijk is op ZlJn 
minst een kraan nodig. Omdat de vlucht van 
de kraan dan mi nstens 80 m zou moeten zi jn, .za 1 

op het perron oak een kraan aanwezig moeten 
zijn. Alleen daar waar de rijdraden spannings
loos mogen warden gemaakt, bestaat de moge
lijkheid om kranen op het spoor te plaatsen. 
Deze sporen zijn alleen aan de zuidzijde 
aanwezig. 
De plaatsing van kranen op het perron beperkt 
de keuze van de te gebruiken kraan. Het e.g. 

moet namelijk beperkt warden gehouden om zo de keerwanden van het perron 
te ontzien. De aanwezige obstakels zoals de banken, de liften, de borden 
etc. maken het moeilijk om op het perron te komen. 

In de hierna volgende alinea wordt in het kart ingegaan op andere mogelijke 
montage-oplossingen. 

Er kan bijvoorbeeld warden gedacht aan een hulpkonstruktie die boven de 
rijdraden zit, waar de hoofdkonstruktie overheen wordt gegeleden. Later 
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zou de hulpkonstruktie gesloopt kunnen worden. De veiligheidseisen van 
N.S. maken deze oplossing moeilijk. Hoewel de mogelijkheid bij zo 1 n 
principe bestaat,om kontinu door te blijven schuiven, maken de veilig

-eidseisen van de reizigers en het treinverkeer dit onmogelijk. Doordat 
er weer een hulpkonstruktie opgebouwd en misschien weer afgebroken moet 
worden, is zoiets in de gegeven situatie en omstandigheden niet ideaal. 
Ook aan opklapbare en uitklapbare varianten is gedacht, maar de rijdraden 
en andere obstakels maken zulke ideeen onmogelijk. Ter plaatse van het 
middenperron moeten konstruktiedelen worden overgenomen. De vlucht van 
de bouwkranen is beperkt tot een maximale vlucht van 50 m, waarbij een 
last van 20 kN gemonteerd kan worden. Dit zijn zware eisen voor het e.g. 
van de te kiezen overkapping. Verdere eisen aan de kraan zijn: een minimale 
hijshoogte van 10 m, grote kraansnelheid en het verrijdbaar moeten kunnen 
zijn. 
(Deze gegevens zijn verzameld uit de catalogus ABOMA, Richtlijnen voor 

de keuze van bouwkranen, diktaat 7941) 

Het middenperron wordt dus altijd een tussenstation, omdat de kranen aan 
de noordzijde de vlucht tot de zuidzijde niet halen en vise versa. 
Bevoorrading via de sporen betekent het inzetten van treinkranen. Dit 
betekent een extra handeling met extra manoeuvres, wat de bedrijfstijd 

verkort. 

4.12. Materialen ----------------
De voorkeur wordt gegeven aan een prefab ondersteuning waarvan het e.g. 
laag is en waarvan het incasseringsvermogen zo groot is, dat bij een 
eventuele botsing geen instorting plaatsvindt. 
Een prefab betonkolom is in dit geval relatief zwaar en. de hoeken 
moeten altijd afgeschermd worden omdat deze bij een botsing afbrokkelen. 

Een stalen kolom is relatief licht en kan wat meer incasseren, hij vraagt 
weinig onderhoud en heeft de gewenste duurzaamheid. 

Voor de overkapping is gedacht aan hout, staal en aluminium, voornamelijk 
door hun e.g. Staal en hout zijn gunstiger wat betreft hun gewicht/sterkte, 
prijs/sterkte en eisen minder onderhoud, in dit milieu, als een aluminium 
konstruktie. 
Omdat met staal slank is te konstrueren en omdat het zich beter_ 

leent voor ruimtelijke krachtoverdracht, werd gekozen voor toepassing van 
stalen (profielen). 
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Door de eenvoudige verbinding op een stalen onderbouw, een snelle mon
tage en kapafdichting, het lage e.g., de mogelijke bijdrage aan de stand
zekerheid, de besparing van dakliggers en om de duurzaamheid, is gekozen 
voor de toepassing van stalen dakplaten. 

Voor de verdere omschrijving van de afwerking van het dakvlak, c.q. dak
huid, wordt verwezen naar hoofdstuk IV.4.9: Het dak. 

Het materiaal, gebruikt voor de lichtstraten, wordt in een ander hoofd
stuk 11 De lichtstraten" behandeld. 

1~1~~-Q~-~~~~~-Y~~-b~!-Y~r~iQQiQ9~~i99~1-s~g~-=~!~Y~~ 

Ten gevolge van de uitgangspunten en door de gegeven situatie, is het 
noodzakelijk om de hoofdkonstruktie op te delen. 
De volgende mogelijkheden zijn onderzocht: 

- gelaste verbindingen 
- geboute verbindingen 
- de combinatie van lassen en bouten. 

De hoofdkonstruktie kan i.p. samengesteld worden uit de volgende ele
menten: 

a) -s taa f- "--1 -----· ....... 1- t3======::::::J=1: -knoop- 8 0 ~ 

b) -tetraeder-

c) -1 iggers-
""'7V-:S:/ "7SZS7S7 

d) -dwarssegment- EL'~ 
e) -langssegment- /zz:;:7 

Fig. IV.43. Mogelijke samenstellende delen 

Er is gebleken dat de keuze van de profielen bepaalde verbindingsmoge-
1 ijkheden bemoeilijkt of uitsluit. Men moet het liefst zonder stutten 
van het geheel of onderdelen hiervan, overdag kunnen monteren. 
Het samenstellen van de konstruktie kan op het perron plaatsvinden, 
waarna deze aan de kolom wordt gemonteerd. De konstruktie kan ook ter 
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plekke in de kranen warden samengevoegd. 
Deze montagemogelijkheden leiden tot bepaalde kolomuitvoeringen zoals 
een kolom met of zonder geprefabriceerde schoren; een kolomvoet als 
echte scharnier uitgevoerd of een kolomvoet die in de montagefase min 
of meer momentvast is. De uitvoering en samenstelling van de hoofdkon
struktie wordt afhankelijk gesteld van: 
1. Het verkrijgen van een stijf segment (onderdeel) of geheel met een 

beperkt aantal staven. 
2. Het aantal vereiste werkzaamheden op het perron. 
3. Een goedogende knoop of verbinding. 
4. De gevolgen voor de montage en het vervoer. 
Ten gevolge van punt 2 zijn laswerkzaamheden op het perron niet wense
lijk en is het samenvoegen van staven tot een groter onderdeel, evenmin 
wenselijk. 
De mogelijkheden om het geheel samen te stellen m.b.v. staaf- en knoop
elementen zijn voor de in Nederland (zie: Ruimtelijke vakwerkkonstrukties 
in staal, NBD (29), A.B. (1) 1985, Bouwen met staal (64), De architect 
1983 (4), steel.) verkrijgbare systemen: 

~-
~=E[;? 

~ -Mero-

-Triod.etic-

Het Mero-systeem. 
Eenvoudige montage, toleranties worden 
in de buislengte opgenomen, eisen een 
vlakke ondergrond en is in de kraan 
samen te voegen. Het systeem wordt 
voor ronde buizen geleverd. 
Meest voorkomende hoeken: 45° - 60° -
goo. 

Het triodetic-systeem. 
Toepassing voor een enkele laag r.v.w., 
vertikalen zijn mogelijk maar de aan
sluiting is moeilijk. 
Niet in de kraan samen te voegen. 

Oktaplatte-systeem. 
Bestaat uit een bol met aangelaste 
buizen. Het systeem eist ronde buizen 
en is ideaal voor roostersystemen 
zonder vertikalen. 
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Octa tube-sys teem. 
Bestaat uit schetsplaat en staven met 
aangelaste lippen. In de kraan mon
teren van gedeeltes die op een vlakke 
ondergrond zijn samengevoegd is moge-
1 ijk. 

Robak of Prefrissa-systeem. 
Een systeem van buizen bevestigd aan 
een open bol. Na het bevestigen van de 
buizen d.m.v. bouten aan de bol wordt 
het 11 hoedje 11 met bouten er op aange
bracht. 

Tuball-systeem. 
Een aluminium systeem bestaande uit 
een bol met buizen verbonden door in
bulsbouten. 

Gekozen is om de opbouw van de konstruktie aan de kolom te beginnen. 
Dit in combinatie met in de kraan de delen samen te voegen. (Zie 
tek. bijlage IV) 
Het nadeel van het samenvoegen van de konstruktie op de perronvloer is 
dat men al gauw naar de niet drukke uren (b.v. 's-nachts) moet uitwijken 
i.v.m. het reiziger- en treinverkeer. 
Een nadPel is dat tussen de tiidelijke ondersteuning van de rijdradPn e" 
de ~on tr kt·e, op het smalle perron, weinig ruimte overblijft om te lopen. 
De konstruktie moet gehesen en in de juiste positie gebracht worden. Een 
ander probleem is dat de vloer van het perron niet vlak is. Wil men bin
nen de toleranties blijven, dan rnoet men tarnelijk nauwkeurig te werk 
gaan. 
Indien er van een tetraeder wordt uitgegaan is de samenvoeging op het 
perron voor de hand liggend maar met alle konsekwenties van dien. 
Orn de nadelen op te heffen kan men de kolom met schragen uitvoeren, wat 
de kolomrnen minder goed vervoerbaar maakt. Om het nadeel van dubbele 
regels in de bovenkant van de driehoekligger op te lossen, kan men aan 
het verdraaien van het segment denken, dit is echter voor de gegeven 
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konstruktie geen goede oplossing (zie b) ). 
De toepassing van de geindustrialiseerde eenheden bleek hier niet van 
toepassing (b.v. spacedeck). De 4 bij 4 m. eenheden zijn gemakkelijk op 
te stapelen, echter doordat het grondvlak te groot is om op de weg of 
het spoor te vervoeren, wordt het vervoer minder praktisch. 

tot 5,2 m. tot 3,15 m. 

Fig. IV.45: Opstapelmogelijkheden 

Het geheel samenstellen uit wanden van geprefabriceerde vakwerkspanten 
is voor de montage, het materiaalverbruik en stramien ongunstig. 
(Fig. IV.47) De verbindingen worden moeilijk en het gebruik van mallen 
is onvermijdelijk. 

'V"'-../ -dwars- ~.V 

Fig. IV.46: Inklapbare oplossingen 

Door er een harmonica of een inklapbaar geheel van te maken vervallen 
in ieder geval de dubbelre regels. Dit idee bleek door de te grote 
excentriciteiten voor deze konstruktie niet haalbaar. 
Als er gekozen wordt, om de konstruktie uit liggersegmenten samen te 
stellen kan voor de dwars-(d)- als voor de langssegmenten (e) gekozen 
warden. 
Bij de toepassing van het dwarssegment krijgt men dubbele regels in de 
dwarsrichting. Aangezien de hoofddraagrichting in de langsrichting van 
de konstruktie loopt fs deze dubbele regel niet te rechtvaardigen. Als 
oplossing van de verbinding voor het langssegment (e) kunnen knopen en 
staafelement, gelaste verbinding of een gecombincerde las/boutverbinding 
toegepast warden. 
Het element is wel vervoerbaar maar niet opstapelbaar. Het is alleen 
mogelijk de segmenten op te stapelen indien men de onderregel weglaat, 
waardoor voor de vormvastheid de bovenregels doorgaande regels moeten 
zijn en de ver5inding een gelaste moet zijn. Dit bleek wel mogelijk maar 
de doorsnede van regels moet vergroot worden om alle staven centrisch 
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aan te kunnen sluiten. Knoop- en staaflementen eisen extra staven om het 
segment vormvast te maken indien de verbinding niet als inklentning uitge
voerd kan warden. Onderzocht is of i.p.v. buizen, hoek- of U-profielen 
tot betere oplossingen zouden leiden, dit bleek niet het geval te zijn 
en door de dubbele profiel in de top van de konstruktie waren het in het 
algemeen verslechteringen i.p.v. verbeteringen. 
Alle werkzaamheden bij dit alternatief zouden 's-nachts uitgevoerd moeten 

warden i.v.m. de veiligheid van de 
rei zi gers. 

Fig. IV.47 

Alternatieven 1 2 3 betekenis tekens 

a) Staaf /knoopelement ++ ++ + ++ = goed 
b) Tetraeder + + + + = middelmatig - - -
c) (Wand)liggers + + - + = voldoende 
d) e) Segmenten + + + = zeer slecht - -

1. Beperking van de activiteit op het perron, 2. transport, 3. materiaal
verbrui k. 

De keuze valt dus op het opbouwen van de konstruktie uit staaf- en knoop
elementen. Omdat het niet wenselijk is om de konstruktie op de perronvloer 
te monteren, wordt vanaf de kolom, in de lucht, opnieuw begonnen. 
Voor het transport, de reizigersveiligheid en door de mogelijkheid om 
bfjna contfnu te monteren is deze keuze erg gunstig. 
De kolomvoet-fundering moet als gevolg van deze keuze tijdens de "mon
tage" momenten kunnen opnemen. 
De gelaste verbindingen vallen af. Van de boutverbindingen zijn er drie 
moge l ij k he den: 
- boutverbinding op normaalkracht belast, 
- boutverbindfng belast op dwarskrachten en 
- verbinding met klembouten. 
Aangezien gekozen is voor de toepassing van staal-dakplaten, dakliggers 
en kolommen, is het voor de hand liggend ook voor de knopen en staven 
van de driehoekvakwerkliggers staal toe te passen. 
Op basis van fraaiheid, geoptimaliseerde toepassing, eenvoud bij het 
monteren en goede transportmogelijkheden valt de keuze op het Mero-systeem. 
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4.14. Stabiliteit 

Zowel in de montage- als in de gebruiksfase moet de standzekerheid van 
het gebouw en de onderdelen gewaarborgd zijn. 
De mogelijkheden hiertoe zijn: 
- momentvaste kolom/ligger-verbinding, 
- ingeklemde kolo1T111en en 
- windverbanden in het dakvlak en de gevels. 

De stabiliteit in de dwarsrichting wordt gehaald uit de momentvaste 
knoop. Hiertoe wordt de kolom tot het dakvlak doorgevoerd. 

r 
Fig. IV.48 

• 

Voor de gekozen uitvoer van de hoofd
konstruktie kan in de dwarsrichting 
de standzekerheid eenvoudig tot stand 
warden gebracht. (Fig. IV.48) Op het 
middenperron is deze eenvoudiger tot 
stand te brengen dan op het eerste en 
het laatste perron. 

Staven die aangesloten dienen te worden om stabiliteit te verkrijgen. 

De mogelijkheden in de langsrichting waarnaar gekeken is zijn: 
- een plaatselijke bok, 
- langsportalen, 
- doorgaande liggers, 
- dakplaat als schijf bij toepassing van windverbanden, 
- ingeklemde kolo1J111en. 

De beoordelingscriteria voor deze mogelijkheden zijn: 
- het materiaalverbruik, 
- doorgaande bezwijking verhinderen, 
- aansluitingen, 
- uitvoer. 

Doordat bij het gekozen systeem alleen ronde buizen warden toegepast 
zijn gordingen voor het aanbrengen van de staalplaten nodig. 
Bij de toepassing van langsportalen wordt de verbinding bij de samen
komst van de langsligger (momentvast verbonden) en de elementen van de 
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Uitwerking varianten 

h = 1/30 lt a 1/35 lt = 550 mm. 
lt = 16 m. 

I.p. zou er ook een vakwerkligger toegepast kunnen worden. 

.,,, f ....... / t ..... , 
~---..----.~,~,----;_-_~1--:t,-~--4 ......... --+ 

- - ~/- :::::.-· -

- -,- - 7. -
, I 

'-,; / '·I / - ··~ - _v_ 

.. 
Fiq. IV.49: doorgezette systeem 
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Fi'g. IV.50 

Deze kan een voortzetting van het 
systeem zijn of men zou tralieliggers 
kunnen toepassen. 
De doorvoering van het systeem leidt 
tot een toepassing van veel staven in 
het dakvlak, terwijl het streven is om 
zo min mogelijk staven toe te passen. 
De tralie-ligger is een minder fraaie 
oplossing, omdat de onderregel niet 
aansluit op een knooppunt van de hoofd
konstruktie. 

Hierdoor is het een onlogische kon
struktieve oplossing van de stabiliteit 
Omdat er gordingen nodig zijn voor het 
staaldak, ligt het voor de hand om in 
dit geval doorgaande liggers toe te 
passen. Deze doorgaande liggers verzor
gen de langsstabiliteit van de kon
struktie. 
Omdat de belasting niet zo groot is zijn 
de dimensies voor het maken van een in
geklemde kolom niet erg groot. Deze 
oplossing is minder fraai als een 
scharnierende kolomvoet en is minder 
voor de hand liggend als de doorgaande 
ligger; daarom vervalt ook dit alter
natief. 
Om de torsie-stijfheid van het dakvlak 
te verkrijgen zullen er wel windver
banden toegepast worden tussen enkele 
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Uitwerking varianten 

driehoekliggers. 
Voor de langsgevel is gedacht aan de 
toepassing van verbanden die naar het 
dak via de hele breedte doorlopen. 
Door dit te doen kan er gerekend war
den op samenwerking van de konstruktie
delen bij de afvoer van de horizontale 
belastingen . 
Door de lengte van het gebouw is een 
dilatatie wenselijk en zijn de wind
verbanden in de gevel op meerdere 
plaatsen noodzakelijk. 
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