TOPHALTE HOLLANDS SPOOR, DEN HAAG

... aansluiting bij het historische station.

Haags en van nu
De ‘Tophalte’ Hollands Spoor maakt onderdeel uit van ‘Netwerk Randstadrail’,
een gezamenlijk project van de HTM, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
(MRDH) en gemeente Den Haag om de komst van de ruime(re) Avenio-trams
mogelijk te maken. Het ontwerp van de halte, die met de opening op 26 januari
2018 is opgeleverd, moet meer bieden ‘dan een mooie kap alleen’. Het ontwerp
doorloopt meerdere stappen en optimalisaties. Blik op het proces van verandering en de technische uitwerking van zijn eindvorm.
ir. L.I. Vákár en ir. T.P.J. Brands
László Vákár is raadgevend ingenieur bij Movares Nederland in Utrecht. Tijn Brands was tot eind 2016 architect bij het
Ingenieursbureau Den Haag en is nu kenniscoördinator bouwkunde bij Rjksvastgoedbedrijf in Den Haag.
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In de naam ligt het al verscholen: een Tophalte
is de halte onder de haltes. Er is hier extra
geïnvesteerd om ruime, comfortabele, veilige,
overkapte en goed toegankelijke tramperrons
te maken die tevens als paradepaardje voor
het tramnet dienen. Door meer kwaliteit te
bieden willen de opdrachtgevers het reizen op
dit drukke vervoersknooppunt aantrekkelijker
maken. Daarnaast valt de halte binnen het
beleid van de gemeente Den Haag om de route
van het Hollands Spoor naar het centrum
te verbeteren. De opdracht bestond uit het
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... teruggebogen staalplaat met uitgespaarde belettering.

maken van twee volledig overkapte eilandperrons van elk 78 m lengte. Hier moet de reiziger
comfortabel kunnen wachten, voorzien van
uitgebreide digitale reizigersinformatie. Daarnaast is integrale toegankelijkheid van zowel
de halte als de trams vereist. Enkele richtinggevende uitspraken van de opdrachtgevers luiden: ‘We zoeken een ijl, transparant, overzichtelijk ontwerp’, ‘Een tophalte is meer dan een
mooie kap alleen’, ‘Haags en van nu’ en ‘Station
Hollands Spoor is het icoon; hier moet niet
teveel architectonisch geweld tegenover gesteld
worden’. De vormgeving doorloopt vier stappen. Het eerste ontwerp wordt uitgewerkt tot
DO, maar dit blijkt het budget te overschrijden. Nadat de gelegenheid wordt geboden om
de handschoen op te pakken, wordt een nieuw,
alternatief ontwerp gepresenteerd dat in drie
VO-fases wordt geoptimaliseerd. Het derde
VO wordt uitgewerkt tot DO en bestek.
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1e Ontwerp: V-vormige kappen
Het eerste ontwerp is gemaakt door Ingenieursbureau Den Haag en gaat uit van twee
V-vormige kappen met relatief forse buitenranden. Het architectonische uitgangspunt
is dat de constructie, het glazen dak, de verlichting en de reizigersinformatie alleen van
onder de kap te zien zijn. Naast het stationsgebouw manifesteren de haltes zich hiermee
als twee eenvoudige witte schijven.
Het grote glazen dakoppervlak zorgt overdag
voor een goede natuurlijke verlichting van het
perron. Schermen in de dakrand verschaffen
digitale reisinformatie. Het gladde plaatmateriaal vindt architectonisch meer aansluiting
bij hedendaagse stationsgebouwen dan bij het
19e-eeuwse Den Haag Hollands Spoor, maar
sluit wel aan op de opdracht: ‘Haags en van nu’.
Net als in de latere ontwerpen is er gestreefd
naar het gebruik van zo min mogelijk ko-

lommen om zo veel mogelijk perrongebied
te behouden. In het Definitief Ontwerp is
de h.o.h.-afstand gemaximaliseerd tot 12
m. Onder de centrale ligger zijn de voorzieningen zoals banken, reclamecaissons en
prullenbakken geplaatst. Hierdoor blijft het
in- en uitstapgebied vrij van obstakels, is het
geheel te overzien van voor naar achter en is
er een goede balans tussen dichte delen voor
beschutting en open stukken voor doorstroming. In het DO is dit ontwerp uitgewerkt
met twee lagen glas, één als dakhuid en één
als ‘plafond’, met daartussen verlichting voor
een effect met ‘oneindige spiegeling’.
2e Ontwerp: T-spanten en
koudgebogen glas
Omdat het niet gelukt is om het eerste
ontwerp binnen het beschikbare budget te
realiseren, wordt het ontwerp samen met
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Evolutie van vlinderdak naar boogdak.

Vlinderdak.

Boogdak.

Houten liggers.

de architect van Ingeniersbureau Den Haag
geanalyseerd door Movares. Een kostbaar
element in het ontwerp is de centrale ligger
met grote overspanningen die dus bij ongelijkmatige belastingen op torsie wordt belast.
Daardoor krijgt deze ligger forse afmetingen
waardoor het nodig is die bovendaks te laten
uitsteken. Dit heeft weer twee gescheiden
dakvlakken, dus ook twee goten, tot gevolg.
Ook bemoeilijken de goten het onderhoud
van de centrale ligger. Het dubbele glas betekent niet alleen veel materiaalgebruik, maar
levert ook een probleem bij het reinigen van
de ruimte tussen het glas en het onderhoud
van de uitkragende glasdragers.
Om voldoende bezuiniging te bereiken,
wordt er voor gekozen om het aantal onderdelen drastisch te verlagen. Hiertoe worden
de goten verplaatst naar de randen van de
kap en dragend uitgevoerd. Hiermee vervalt
de centrale ligger en wordt de kolom een
T-spant. Voor afwatering is een dakhuid
gekozen van koudgebogen glasplaten over
de volle breedte van de kap op licht gebogen glasdragers. Hiermee wordt het aantal
glasdragers gehalveerd en de glasplaten tot
een kwart teruggebracht. Bovendien is het
onderhoudsprobleem tussen het glas en
die van de centrale ligger opgelost. Ook het
schoonmaken van de goten is aanzienlijk
simpeler, aangezien het toch niet mogelijk
is dat te doen zonder spanningsloosstelling.
Doordat koudgebogen glas dunner kan
worden gedimensioneerd dan recht glas
neemt bovendien het gewicht drastisch af.
Door alleen de hoofdopzet te wijzigen kan
zo aanzienlijk worden bespaard met als niet
onbelangrijke bijvangst: meer transparantie
en betere onderhoudbaarheid.
Om tijdens het ontwerpproces goed te kun-

nen optimaliseren, is fors geïnvesteerd in een
vrijwel volledig parametrisch model in Revit.
Hierin kunnnen wijzigingen tijdens optimalisatieslagen eenvoudig worden verwerkt.
In het tweede concept zijn de relatief zware
randen behouden. De hierin opgenomen
dragende langsgoten wateren af via kunststof
hwa’s door de armen van de T-kolommen
en de kolom zelf. In de randafwerking van
de goten wordt bovendien de dynamische
reizigersinformatie geïntegreerd.
De kappen van 75 m lang zijn per veld
gedilateerd door de dragende langsgoten met
verende platen aan de ‘horizontale’ delen van
de T-kolommen te bevestigen. Uitzetting
kan zo door elastische vervorming worden
opgenomen. De boven de dilatatie liggende
glasplaat kan deze vervorming volgen, door
in de sponning te schuiven.
Om de bouwkosten en vooral ook bouwoverlast op dit drukke OV-punt te beperken, is de
kap zo ontworpen dat de glasdragers per veld
aan weerszijden aan een gezette plaat worden
gelast. Zo kunnen ze als één groot ‘ladderframe’ worden ingehesen; in het onwerp is
uiteraard rekening gehouden met de aanvoermogelijkheden. De torsieslappe dragende
langsgoten worden door de glasdragers gestabiliseerd, zodat ze hun uiteindelijk draagkracht
pas krijgen na bevestiging van dit ladderframe.
Het tweede ontwerp resulteert in moderne,
slanke en transparante overkappingen die
hun verschijning ontlenen aan de technisch
kwaliteit, en alsnog rustig contrasteren met
de historische overkappingen van station Den
Haag HS uit 1891.

wil meer aansluiting bij het historische
station. Dit leidt tot een nieuw ontwerp,
waarbij optimaal geprofiteerd kan worden
van de parametrische opzet van het model.
De hoofdprincipes die tot de kostenbesparing
leidden worden gehandhaafd. De aansluiting
bij de historische context is gezocht in ander
materiaalgebruik. Voor meer ‘warmte’ valt
de keuze op gelamineerd houten glasdragers.
Bij de afwerking van de dragende stalen
langsgoten wordt verwantschap gezocht met
de houten latten van de zogenaamde Van
Alff-banken die tot het straatmeubilair in
Den Haag behoren. De wethouder omarmt
dit ontwerp, maar Welstand wijst het af.
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3e Ontwerp: intrede hout
Welstand is over dit tweede ontwerp enthousiast, maar de verantwoordelijk wethouder

4e Ontwerp: aansluiting
stationskappen
Om uit de impasse te komen, wordt het materiaalgebruik gehandhaafd, maar nadrukkelijker de aansluiting gezocht bij de gebogen
kappen van het treinstation. Daartoe wordt
het dakvlak aanzienlijk meer gekromd, met
als bijkomend voordeel dat het glas minder
vervuilt. Ook wordt de rand minder zwaar
gemaakt en wordt besloten de uithouders van
de kolom op de onderrand te laten aansluiten.
Door de grotere bolling komt het dakvlak
wat vrijer van de T-kolommen en de daaraan
bevestigde DRIS-panelen. Het dak wordt
ook iets hoger en oogt daardoor luchtiger
en lichter. De 75 m lange kappen hebben elk
maar zeven kolommen die op betonpoeren
op palen zijn gefundeerd.
Alle drie ontwerpen met gebogen glas passen
ruim binnen het beschikbare budget en het
laatste ontwerp wordt nu door alle betrokkenen omarmd. Dat wordt nu verder uitgewerkt
tot een Definitief Ontwerp en Stabu-bestek.
Hiervoor wordt gekozen om enerzijds volAPRIL 2018 | BOUWEN MET STAAL 262
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Definitief Ontwerp van eindversie met hogere boog.
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Projectgegevens
Opdracht Netwerk Randstadrail (HTM, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) en gemeente Den Haag) • Architectuur Ingenieursbureau Den Haag • Constructief en bouwkundig ontwerp Ingenieursbureau Den Haag (eerste ontwerp),
Movares Nederland, Utrecht (na het eerste ontwerp) • Uitvoering Dura Vermeer Groep, Rotterdam met Koers Groep,
Barendrecht • Staalconstructie Buiting Machinebouw en Staalconstructie, Broekland • Fotografie Rindert van den Toren,
Frank Hoogendoorn en Rien Spoon • Visualisaties Ingenieursbureau Den Haag • Tekeningen Movares

Montagevolgorde.

Voor het duplex-coatingsysteem is de kolom opgedeeld.
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De houten liggers zijn als ladder-frame aangeleverd.
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Verbinding met verkenning.

doende zekerheid te hebben dat de detaillering met het koudgebogen glas juist wordt
uitgevoerd, anderzijds om in de afwerking de
gewenste kwaliteit te bereiken.
Om de kap voldoende duurzaam te maken,
wordt al het staal in een duplex-coatingsysteem uitgevoerd. Daarom is de T-vormige
kolom opgedeeld in een verticaal gedeelte
(gelaste koker) en een horizontaal deel in de
vorm van een gelast C-profiel. Het C-profiel heeft kleine verspringingen in de platen
waar voor het samenstellen lassen nodig
zijn. Hierdoor kan worden voorkomen dat
het eventueel niet geheel vlak ten opzichte
van elkaar liggen van platen zichtbaar wordt.
Ook bij de kolom liggen de flenzen iets terug,
zodat de lassen verdiept liggen en het strakke
karakter niet verstoren. De verbinding van
het verticale en horizontale deel gebeurt met
op een dikke, iets terugliggende kopplaat
gelaste draadeinden en moeren, zodat er een
verkenning ontstaat en gecamoufleerd is als
onderdelen niet perfect aansluiten.
Het C-profiel bevat de hwa’s en overige leidingen en wordt met een deksel afgesloten voor
mogelijk onderhoud. Aan de uiteinden van
de uitkragende C-profielen worden van dun
plaatstaal gezette goten bevestigd met dunne
en dus flexibele staalplaten, zodat de kap bij
elk T-spant gedilateerd is. De glasplaten boven
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Prefabricage verkort bouwtijd op druk stationsplein met beperkte werkruimte.

de dilataties volgen ook in dit ontwerp de
bewegingen, door op rubbers te glijden.
De goten zijn torsieslap. Voor voldoende draagkracht worden de glasdragers er
momentvast aan bevestigd. Om het aantal
handelingen op de bouwplaats te beperken,
worden de gebogen, gelamineerd merantihouten glasdragers in de fabriek met stiften
verbonden aan gezette randen met uitstekende platen, zodat een ladderframe ontstaat van
één compleet veld. Vervolgens wordt bij elke
glasdrager van staal op staal een momentvaste verbinding gemaakt met vier bouten. Op
de houten balken zijn aluminium glasdragers bevestigd, zodat het glas kan worden
geplaatst en uitgewisseld zonder in het hout
te schroeven. Het gelaagde glas wordt op de
bouwplaats koud gebogen.
De goten zonder afschot zijn aan beide zijden
aangesloten op kunststof hemelwaterafvoerpijpen die door de kolom naar beneden
doorlopen. Alle hemelwaterafvoeren zijn
uitwisselbaar. Een opening onderin de kolom
voorkomt bij lekkages waterophoping en
stukvriezen.
De goten zijn aan de randen van de kap
afgewerkt met een gepoedercoat aluminium
extrusieprofiel en omkast met afneembare
hpl-platen waarop merantihouten planken
zijn bevestigd. Bij de bevestiging van de

extrusieprofielen, beplating en planken is er
voor gezorgd dat uitzettingverschillen niet tot
spanningen leiden. Achter deze omkasting
liggen de kabelgoten die gevoed worden via
een van de kolommen. Aan de horizontale
delen van de kolom is verlichting aangebracht
en daaraan hangen ook de DRIS-borden,
omroepinstallatie en beveiligingscamera’s. Zo
zijn alle installatievoorzieningen eenvoudig
bereikbaar voor onderhoud en aanpassingen.
Aan de buitenzijde van de laatste gordingen
zijn led-verlichtingsplaten aangebracht. Daar
voorlangs zit een aan de uiteinden teruggebogen staalplaat waarin de belettering
‘HOLLANDS SPOOR’ is uitgespaard. Deze
± 7,5 m lange platen zijn eveneens met een
duplexsysteem geconserveerd en enkel aan de
uiteinden van de goten bevestigd.
Bij het ontwerp is rekening gehouden met
de bereikbaarheid van de bouwlocatie voor
grote transporten. Hierop zijn de afmetingen
afgestemd. De grote mate van prefabricage
verkort de bouwtijd op dit drukke stationsplein met beperkte werkruimte. Beide kappen
zijn in slechts zes weken gebouwd.
Zo zijn er kappen tot stand gebracht met een
vergaande integratie van onderdelen en functies, die een brug slaan naar het ruim
125 jaar oudere treinstation, maar toch modern in uitstraling zijn. •

41

