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Halte Hemboog heeft een glazen kap díe als een slang de kromming van het spoor volgt en op het hoogste punt 26 meter boven het maaiveld u¡tsteekt

Het is een opvallende verschijning. Station Amsterdam Sloterdijk spoor 9/tO, ook wel halte
Hemboog genoemd, heeft een glazen kap die als een slang de kromming van het spoor volgt

en op het hoogste punt 26 meter boven het maaiveld uitsteekt. Het ontwerp en de bouw van dit
station, bovenop de viaducten van de Hemboog, was geen eenvoudige opgave. Het budget van

opdrachtgever ProRail was beperkt en Movares kreeg voor het engineeringtraject van voorontwerp
tot en met bestek minder dan een jaar. Bovendien waren extra draagconstructies op het maaiveld

ongewenst en mocht het treinverkeer tijdens de bouw zo min mogelijk hinder ondervinden.

De Hernboog waarop het nieuwe station
is gebouwd, zorgtvoor een directe
verbinding tussen het noorden van
Noord-HolLand en Schiphol. De ruim drie
lcilometer lange spoorverbinding takt af
van de lijn Zaandam - Amsterdam
Sloterdijk, l<ruist de spoorlijn tussen
Amsterdam Centraal en Haarlem en sluit
aan op de lijn Amsterdam Centlaal
- Schiphol. Over een lengte van 2.200

meter bestaat de Hemboog uit een

fly-over. Voor deze fly-over heeft Movares
verschillende brugtypen ontworpen.

Afhankelijk van de lokale situatie is

gekozen voor enkel- of clubbelsporige
betonnen plaatbruggen, kokervormige
staalbetonbruggen en bctonnen trog-
bruggen. Dat is niet alleen gedaan om tot
de goedkoopste oplossing en de meest
efflciënte bouwmethode te komen, maar
ook om c1e beperkte ruirrte optinaal te
benutten. Zo vroeg de complexe verkeels-
infrastructuur op het maaiveld onder de

fly-over om zo min mogelijk en zo rank
mogelijke pijlers. Uiteindelijk heeft dat
geleid tot 108 steunpunten rnet wisse-

lende tussenafstanden. Om te zorgen dat
de Hemboog onclanks de verschillende
blugtypen over de gehele lengte er'

uniform uitziet, zijn c1e overgangen zo

vloeiend mogelijk gemaakt en is gekozen

voor een herkenbare randafwerking.

Rukwinden
De Hemboog is in 2003 geleed gekomen.

Toen c1e plannen vool dit stuk spoor circa
vijftien jaar geleden welden ontwikkeld,
was er geen budget voor de bouw van een

station. Movares kreeg als ontwerper de
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opdracht wel rekening te houclen met
een eventueel station in de toekomst,
zondel dat <ìit extra investeringen zou

vergen. In de oorspronkelijke berekenin-
gen zijn dan ook aannamen gemaakt
ovel de mogelijke vorm en constructie
van een toekomstig station en de te

verwachten belastingen van perrons en

een lichte perronkap. Toen een paarjaar'
geleden deflnitieftot de realisatie van
een statrion werd besloten, was het de

vraag of de bestaande viaducten van de

Hemboog hiervool sterk genoeg walen.
(Deze bestaande viaducten bevinden zich
op cle locatie van het ståtion boven het
Orlyplein en bestaan uit enkelsporige
betonnen trogbruggen.) Zo bleek dat een

station lnet eell eenvoudige en lichte
perronoverkapping geen optie was. Door
de hoge ligging van het station, circa
negen [ìeter boven het rnaaiveld, en de

geplande hoogbouw in de directe
omgeving was de kans op gevaarlijke ruk-
winden groot. Voor de vei l igheid en het

comfort van reizigers moesten het perron
en de sporen daarom volleclig worclen
overkapt.

Aangescherpte normen
De destijds ingeschatte belastingen op de

constructie walen lagel dan die volgens
het nieuwe stationsontwelp en de

ondertussen aangescherpte norûren
moesten worden aangenomen. Na

besrudeling van de toenrnalige belelce-

ning bestoncl dan ook de vrees dat
aanvullencie maatregelen nodig zor-iden

zijn. Denk aan het vervangen van de

bestaande potopleggingen en rubberen
oplegblokken, het aanbrengen van stalen
dookconstructies aan cle uiteinclen van de

trogbruggen en het verstevigen van cle

rempijlers. Deze maatregelen zouden een

ingrijpencle operatie vergen met buiten-
clienststellingen van het spoor. Ook
zouclen ze nadeiig zijn voor de reeds

aanbestede realisatie van het station.
Daaron is nog eens heel nauwkeurig en
meer in detail aan de constructie
gerekend. Ook zijn kernen uit een aantal
betonnen pijlers geboold on de daadwer'-

kelijke strekte van de pijlers vast te
stellen.
Ondertussen waren er a1 velschillende
ontwerpen gernaakt voor het nieuwe
statiolr. Aangezien in lret begirr rrog

onduidelijkheicl bestond over de sterkte
van de viaducten, ging een aantal
ontwerpen uit van extra steunpllnten
naar het rnaaiveld. Deze werden door c1e
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De kap is van koudgebogen glas. Dit ís door

Movares ontwikkeld. Hierbij worden glasplaten

van gelaagd glas op het werk gebogen. Belangrijk

voordeel van dit glas is het geringe gewicht

Amsterclamse afdeling Welstancl afge-

keurcl. Dat maalcte duicleh¡k dat moest
worden uitgegaan van een station op de

bestaande en eventueel versterkte
constructie. De positieve uitkomst van de

berekeningen en analyses was clan ook
zeer welkom. De druksterkte van het
beton was sinds de bouw toegenomen en
de constluctie bleck Loch sterk genoeg

om de extra klachten van perron en
overkapping op te nenlen.

Koudgebogen gles
Gezien de beperkte extra draagkracht
van de viaducten en het beschikbare
buclget was het noodzakelijk een kapcon-
structie te ontwikkelen die niet alleen
goedkoop, maar ook licht van gewicht
was. Daarnaast nfoest de kap transparant
zijn, onwille van de sociale veiligheid en
de wens om overdag zondel kunstlicht
toe te kunnen. Dat heeft geleid tot de

keuze voor een kap van koudgebogen

Gezien de beperkte extra draagkracht van de

viaducten en het beschikbare budget was het

noodzakelijk een kapconstructie te ontwikkelen

die niet alleen goedkoop, maar ook licht van

gewicht was

glas. Dit is een innovatieve oplossing die
door Movares is ontwikkeld. Hierbij
worden glasplaten van gelaagd glas op
het werk gebogen. Belangrijk voordeel
van dit glas is her geringe gewicht:
koudgebogen glas weegt slechts de helft
van de alternatieven: warmgebogen glas

ofgesegmenteerd vlak glas. Daardoor kan
ook de stalen draagconstructie een stlrk
lichter wolden uitgevoerd.

Spievorm
Het ontwerp van cle 220 meter lange kap
was niet eenvoudig. Dat was oncler
andere het gevolg van de geometrie van
de twee viaducLen op de plek van het
station. Aangezien de viaducten in een
bocht liggen en de twee viaducten niet
parallel naast elkaal' liggen maar iets
wijken, heeft het tussengelegen perron
een spievorm en is de kap aan de ene
zijde van het station brecler dan aan de

andere zijde. Daaldoor kon bijvoorbeeld
niet worden r.ritgegaan van unifolrle
bogen. Lastig was ook clat c1e dilatatievoe-
gen in beide viaducten niel in eérr lijn
liggen. Dat komt door het grillige
kolommenpatroon tussen de cornplexe
infrastructuur op het naaivelcl. Bijko-
nend effect was dat de voorspanwape-
ning in l¡eicle viaducten een ander
nrfrnon heeft
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Kap in drie delen
Om deze complicerende factoren het
hoofd te bieden is c1e kap onder andere
uitgevoerd in drie delen. een gevel voor
de binnenbocht, een gevel voor de

buitenbocht met tussen cleze geveldelen
een dakcleel dat over c1e lengte van de kap
van vorm en grootte verandert. Hierdoor
is een boogconstructie mogclijk. die
geleiclelijk in breeclte toeneemt en van
vorm verandert. Zo heeft de kap aan het
breedste uiteinde vrijwel de volm van
een halve cirkel, terwijl c1e doolsnede aan
het smalste uiteinde veel meer lijlct op

een gotische boog.

Vanuit kostenoverwegingen is het aantal
glasmaten en spantdelen zoveel mogelijk
beperkt. Om te berekenen hoe dat het
beste kon is de kapconstructie volleclig
gemoclelleerd in een 3D-tekenmodel.
Bijkomend voordeel hiervan was dat
ontwerpwijzigingen eenvoudig konden
worden doorgevoeld eu vervolgens snel
konden worden doorgerekend.
De lcap is uitgevoeld rnet glijdende
opleggingen om geen iast te krijgen van
de onregelmatig versplingende clilatatie-
voegen in de onderliggende viaclucten. De

bogen van de kap zijn rnet ankerplaten
aan cle viaducten bevestigcl. Bij het boren
van de gaten voor de bevestiging mocht
de voorspanwapening en de gewone

wapening niet worden beschacligd. Om er
zeker van te zijn dat dit niet zor-t gebeu-

ren heeft cle aannemer uiteinclelijk brj

alle bevestigingspuuterì de wapening
gescand en vervolgens iedere ankelplaat
: nr rt oehnnrrl

Hinder beperken
De draagconslructie en het glas zijn
glotendeels geplaatst telwijl het station
al in gebruik was. On de hinde¡ voor
leizigers en treinverkeer te beperken zijn
steeds twee spanten met daartussen
gordingen en gevelstijien op c1e bouw-
plaats voorgemonteerd en vervolgens als
geheel met een kraan opgehesen en aan
cle al gemonteerde consoles op de

viaductcn bevesrigd. Het glas is pas

achteraI aangebracht. waarbij tel]<ens

één van de twee sporen t¡clelijk buiten
dienst is genomen. I

Mork van der HeÍjde, advìseurlprojectleider uti-

l¡to¡rc constructîes, Gerard Touw, projectleider

Hemboogvioducten, Movores, Wienke Scheltens,

a rch ¡ t e ct, Stu d ì o 5 K /Mova re s

De Hemboog vormt de directe verbinding

tussen het noorden en Schiohol
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