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Boog moet buigen
De eindhalte van de Noord/Zuidlijn
in Noord dient een identiteitsdrager

voor het nieuwe Centrum Amsterdam
Noord te worden. Maar door een
bijgesteld financieel kader staat het
Voorontwerp onder druk.Te mooi om
waar te zijn. Door het boogontwerp
aan te passen en meer repetitie in
het ontwerp aan te brengen, ontstaat
er een variant die minder weegt en
minder kostbaar is, maar alsnog een
landmark is.
ir. L.l.

Vákár en Dipl.-lng. M. Wassmann

László Vákár is raadgevend ingenieur bij Movares Neder—
land in Utrecht. Marten Wassmann is architect en partner
bij
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Benthem Crouwel Architects in Amsterdam.

Op 22 juli 2018 is de Noord/Zuidlijn (NZL)
in Amsterdam in gebruik genomen. De kort
daarvoor gereed gekomen 135 rn lange kap
van het noordelijk eindstation Noord vormt
een baken in de omgeving en een identiteits—
drager voor het nieuwe hart van stadsdeel
Centrum Amsterdam Noord (CAN) dat zal
uitgroeien tot volwaardig stadscentrum met
grootstedelijke allure. In het stationsgebied
van CAN is een concentratie van voorzienin—
gen en stedelijke functies geprogrammeerd.
Rond het eindstation Noord worden wonin—
gen en gebouwen met commerciële, culturele,
educatieve en maatschappelijke functies
gerealiseerd.
Verschillendevervoersstromen komen samen
in de vervoersknoop Buikslotermeerplein.

De knoop verbindt het meest noordelijke
station van de Noord/Zuidhin met buslijnen

naar Amsterdam Centraal Station en naar
Amsterdam Noord, Zaanstad, Purmerend
en West—Friesland. De vervoersknoop heeft
een gelaagde opbouw. Bestemmingsverkeer,
verschillende vormen van openbaar vervoer
en doorgaand autoverkeer kruisen elkaar op
drie verschillende niveaus.
Het ontwerp van de grote kapconstructie
voor Station Noord is in opdracht van Pro—
jectbureau Noordwaarts (NW) door Benthem
Crouwel Architects (BCA) in samenwerking
met Movares tot stand gekomen. Hieraan
ging een eerder Voorontwerp uit 2001 (afb.
] ) van BCA vooraf. Verschillendevarianten
zijn destijds onderzocht, ook een ingetogener
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variant met louter abri’s. Duidelijk was, dat
de aard en uitstraling van de kap van invloed
zou zijn op de ontwikkeling(smogelijkheden)
van de directe omgeving, echter wisselden
de ﬁnanciële uitgangspunten in de loop
der jaren. De keuze voor de omvang van de
overkapping werd uitgesteld.
In 2008 gaf het bureau Noordwaarts tege—
lijkertijd opdrachten aan BCA en Movares
om gezamenlijk een variant uit te werken die
aansloot op de hoge ambitie voor de vormgeving binnen een taakstellend ﬁnancieel kader.
De intensieve samenwerking tussen beide
bureaus heeft geleid tot het sterk gewijzigde
ontwerp (afb, 3) dat uiteindelijk is gebouwd.

Voorontwerp 2001
Het ontwerp voor de overkapping uit 2001
(afb. 1) bestond grofweg uit twee bogen, met
een grote overspanning over de hele lengte
van de overkapping, die op maaiveld afdroe—
gen, met daarop aansluitend gebogen spanten
met daaroverheen een dakhuid. Dit leverde
een spectaculair ontwerp op. Ook werd op
deze manier het reeds in uitvoering zijnde
betonnen viaduct maar beperkt belast door
krachten uit de overkapping. De verwachte
bouwkosten van deze overkapping waren
echter hoog. Dat kwam niet alleen door het
zeer grote oppervlak van de grotendeels
transparante dakhuid, maar ook door de be—
perkte repetitie in de onderdelen. Daarnaast
bevatte dit ontwerp enkele ﬂinke opgaven,
bijvoorbeeld doordat de lage kapdelen aan
de einden juist op de plek waar de grootste
vervormingen optreden moesten aansluiten
op de bogen.
Waarop Projectbureau Noordwaarts aan BCA
en Movares vroeg om het ontwerp voor de
kap van Station Noord zodanig te herzien
dat het binnen het budget zou passen, mede
door de geslaagdesamenwerking tussen de
bureaus bij het ontwerp van de overkapping
van busstation Ĳsei achter Amsterdam CS….

Het ontwerp uit 2009

Uitgangspunt bij de herziening was om ener—
zijds te komen tot een sterke reductie van
het oppervlak van de huid en een hoge mate
van repetitie, maar om anderzijds tot een
aansprekende en herkenbare vorm te komen,
tot een gebouw met landmarkfunctie aan het
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Voorontwerp2001. Twee bogen meteen overspanning over de lengte van de overkapping.

noordelijk begin van de stad.
Ten opzichte van het eerdere ontwerp is de
boogconstructie in lengterichting van het
station achterwegegelaten. De boog leverde

weliswaar een belangrijke bijdrage aan het
dragen van de gelijkmatig verdeelde verticale
belasting, maar droeg maar zeer beperkt bij
aan het dragen van ongelijkmatig verdeelde
belastingen en horizontale belastingen die
maatgevend zijn bij lichte overkappingen.
Daarnaast had het funderen van de boog gro—
te investeringen gevraagd en levert de boog
op de verschillende niveaus problemen op.
Doordat de boog de egale belasting heel ge—
concentreerd naar de fundering brengt, zijn
de verticale belastingen heel groot. Boven—
dien hebben ze nog veel grotere, horizontale
reacties tot gevolg en het opnemen daarvan
is kostbaar. Doordat deze funderingen nog
niet waren aangebracht en de rest van het be—
tonwerk vergevorderd was, is het aanbrengen
van dergelijke funderingen extra kostbaar.
Daarnaast gaf de boog door wijzigingen in
de context ruimtelijk problemen zowel op
straatniveau als op het niveau van de stati—
onshal. Op het niveau van de doorsnijding

van de boog door het dak ten slotte, treden
de maximale vervormingen op van de boog

door windbelastingen en daardoor is de
doorsnijding zeer moeilijk te detailleren.

Zonder boog
Al deze argumenten hebben geleid tot het
besluit om het ontwerp te herzien en de
constructie zonder de boog vorm te ge—
ven. Hierdoor namen de belastingen op de
viaducten toe ten opzichte van het vorige
ontwerp. Door de constructie zo te ontwer—
pen, dat de belastingen bij de spanten van
het viaduct geconcentreerd worden, grijpen
ze op een voor het viaduct gunstige plaats
aan. Een eerste verkenning leerde ook, dat de
viaducten in staat zouden zijn de belastingen
op te nemen.
Na een aanvankelijkeverkenning van een
simpele rechte omhulling van het station werd
al snel besloten om vanwege de gewichtsvoordelen van koudgebogen glas tot een gebogen
omhulling te komen. Na een aanvankelijke
cilindrische vorm zijn variaties in het hoogte—
verloop verkend (afb. 2). Hierbij waren stede—
bouwkundige randvoorwaarden bepalend.
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Uiteindelijk is er omwille van de aansprekende eenvoud en de kosten gekozen voor
de derde getoonde variant. Het ontwerp van
de kap is in sterke mate bepaald door de
oorspronkelijke hoofdvorm, met veel volume
in het midden van de overkapping en afnemend naar beide uiteinden, en het optimaal
inzetten van de mogelijkheden van Freeform—
glass. Voor dit laatste is het van belang om te
streven naar ruiten van 1,10 m breed en met
een maximale lengte van 3,15 m. Boven—
dien moeten schuine zijden zoveel mogelijk
worden vermeden en naar maximale repetitie
worden gestreefd.
Gelet op de beperkte ruimte tussen het proﬁel
van vrije ruimte van de metro en de vangrail
van de rijbanen is er gekozen voor een rechte,
verticale gevel. De gevels zijn verbonden door
een gebogen dakvlak dat het proﬁel van vrije
ruimte bij de einden van de kap dicht bena—
dert. Zo ontstaan tweescharnierspanten.

Profielkeuze

2. Evolutie Voorontwerp2009.
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De proﬁelkeuzevoor de spanten is een
samengestelde kokerconstructie om door
de dikke ﬂenzen de constructiehoogte te
beperken en voldoende zijdelingse stijf—
heid te creëren. Bovendien worden vlakken
vermeden die vervuilen en waar vogels op
kunnen gaan zitten. De kokerdoorsnede is
trapeziumvormig.
De spanten zijn onderling verbonden door
gordingen UPE 360 h.o.h. 3,15 m. Door hier—
voor een open proﬁel te kiezen zijn eenvoudig (injectie)boutverbindingen te gebruiken.
De UPE—proﬁelen steunen de boogspanten
uit hun vlak. Zelf zijn de UPE—proﬁelen over
hun zwakke as zeer slap en zouden alleen niet
in staat zijn de belastingen te dragen. Daarom
zijn over de UPE-proﬁelen gebogen glasdragers h.o.h. 1,10 min de vorm van HEAA 100
aangebracht die de UPE’s over hun zwakke as
steunen.
Door ook hier voor een open proﬁel te kiezen
ontstaat weer een eenvoudige (injectie)-bout—
verbinding. Door de glasdragers tussen elk
stel spanten steeds evenwijdigaan elkaar aan
te brengen, ontstaat grote repetitie voor de
ruiten in de optimale afmeting.
De kap van Station Noord zorgt voor
optimaal comfort voor de reizigersvan de
metrolijn, maar ook voor de gebruikers van
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3. 2e Versie Voorontwerp,

maart 2009.

het busstation en andere passanten van de
vervoersknoop. Door grote vides is de kap
vanuit alle verdiepingen van het stationsgebouw te zien. Letterlijken ﬁguurlijk verbindt
de kap alle functies binnen de vervoersknoop.
Vooral op het perronniveau van de metrolijn
is uitzicht op de omgeving wenselijk. Om dit
te bewerkstelligen zijn de meest voorkomende constructieve elementen, de glasdragers,
zo geproﬁleerd dat optimaal uitzicht gegarandeerd is. Hiervoor is vooral de constructieve
hoogte beperkt, waardoor ook in de lengterichting van het station vrij uitzicht op het
nieuwe Centrum Amsterdam Noord bestaat.
Omgekeerd is de kap zichtbaar vanuit alle
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richtingen en niveaus van de vervoersknoop.
Het staat los van alle omringende gebouwen
en lijkt onderdeel van een eiland in het hart
van de Nieuwe Leeuwarderweg.Voor reizi—
gers die per auto of bus vanuit het noorden
naar de stad komen, kondigt het gebouw de
stadsgrens aan. Schaal en verschijning van de
kap zijn op de grote maat van de vervoers—
knoop afgestemd. De eenduidige vorm draagt
bij aan de herkenbaarheid.

Belastingafdracht
De kap is constructief uitgewerkt met speciﬁeke aandacht voor gewichtsbeperking, door

het koudgebogen glas, en voor de belasting-

afdracht naar het viaduct van de Nieuwe
Leeuwarderweg. Het viaduct was immers al
ontworpen en gerealiseerd zonder rekening
te houden met een kap. De spantafstand is afgeleid van die van de al bestaande viaducten
van de Nieuwe Leeuwarderweg. Ter plaatse
van de opleggingen op de viaducten staan
de spanten h.o.h. 14,40 m. Door deze keuze
bleken de viaducten net in staat om de extra
belasting van de overkapping zonder verdere
aanpassingen te dragen (ajb. 4).
De spanten hebben een trapeziumvormige doorsnede die in hoogte (en breedte)
toeneemt naar de momentenmaxima toe. Ze
zijn onderaan in dwarsrichting scharnierend
27
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opgelegden vormen zo tweescharnierspanten
die de dwarsstabiliteit verzorgen. In langsrichting wordt de stabiliteit ontleend aan een
windverband in het midden. De langsbelas—
ting wordt door de opleggingvan de beide
spanten aan weerszijden van het windverband egaal aan de viaducten afgedragen.
Alle overige spanten staan in langsrichting
glijdend op de viaducten.
De spanten worden per vak verbonden door
nokliggersvan IPE 400 en daarnaast maximaal zestien secundaire liggers UPE 400.
Deze secundaire liggers zijn over hun zwakke
as erg slap. Om doorhangen over die as tegen
te gaan, worden ze ’opgehangen’ aan tertiaire
glasdragers HEAA 100 die h.o.h. 1100 mm
liggen en in het dakvlak koudgebogen
gelaagd glas dragen. In de gevels is hetzelfde
glas recht aangebracht.
Door de keuze om de — uit drie cirkelsegmenten samengestelde — gebogen glasdra—
gers in alle velden gelijk te maken, is het
mogelijk om deze relatief bewerkelijke en
maatgevoelige delen door de grote repetitie
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Het DO is als referentieontwerp meegegeven in het DóC-bestek dat op de markt is gebracht.

goedkoop te produceren. Ook nagenoeg
alle ruiten zijn gelijk gekozen, met slechts
pasruiten in het onderste rechte gedeelte van
de gevel.
Boven de gebogen spanten met een aan
de hoogte (en met de hoogte toenemen—
de momenten) van elk spant aangepaste
trapeziumvormige doorsnede is gesloten
beplating aangebracht met een schegvormig
verloop die wat hoger ligt dan het glas. Dit
deel is niet met gebogen glas, maar met een
gesloten plaatmateriaal afgedekt, en wel zo—
danig dat er lucht kan ontsnappen. Hierdoor
zullen tochtverschijnselen afnemen en kan
te grote opwarming onder het glasdak ver—
meden worden of, in geval van brand, rook
ontsnappen, zodat steeds een aangenaam,
veilig klimaat blijft bestaan.

Definitief Ontwerp 2010
Dit Voorontwerp is uitgewerkt tot een Deﬁnitief Ontwerp waarbij de uitgangspunten gelijk
zijn gebleven, maar de vorm van de span—
ten licht is aangepast. Ze zijn iets hoekiger

geworden, waarbij de buiging in de hoeken
dus licht is toegenomen en in het dakvlak iets
afgenomen.
Dit DO is als referentieontwerp meegegeven
in het D&C—bestek dat op de markt is gebracht. Door de aannemerscombinatie is het
ontwerp verder uitgewerkt, maar niet meer
wezenlijk veranderd.

Dakvlak en gevels
Het glassysteemvoor de gevels en het dakvlak
was aanvankelijkuitgewerkt naar analogie
met het systeem van station Sloterdijk Hemboog en zou door de gevelbouwer Oskomera
worden aangebracht. Door het faillissement van Oskomera is het werk langdurig
stilgevallen. Uiteindelijk is Brakel Atmos als
gevelbouwer door de aannemerscombinatie
aangetrokken. Zij hebben het glassysteem
aangepast aan hun eigen standaardsysteem,
voor de gekromde delen gebruikmakend van
koudgebogcn gelaagd glas. Het uiterlijk van
het station is hierdoor evenmin wezenlijk
veranderd, .
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