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Entreekap Station Gouda, Gouda

Glas in staal
De enorme luifel, die tot de perronrand van spoor 11 reikt, bestaat uit
slechts zes samengestelde dakliggers en ligt op willekeurig geplaatste, taps toelopende kolommen,
eveneens van staalplaat. Constructief glas op het dak verzorgt dwarsstabiliteit en dient als kipsteun voor
de liggers.
Station Gouda heeft sinds kort aan de
noordzijde een overkapping van staal en glas
als droogloop naar de spoortunnel die voetgangers toegang geeft tot de perrons. De
nieuwe overkapping van 50x15x10 m (lxbxh)
staat geklemd tussen de nieuwe bioscoop en
het ‘Huis van de Stad’.
Sander Architecten is na een selectieprocedure voorgedragen en IAA architecten is
gevraagd te assiteren. Samen stellen ze, vanwege het lage budget, een nieuwe vorm voor
voor het ontwerptraject. In nauwe samenwerking tussen architect en vier uitvoerende
partijen wordt een competitie uitgeschreven
en er worden vier schetsontwerpen aangeleverd met twee staal- en twee composietbouwers. Na twee vervolgronden wordt het
staalbedrijf Buiting gekozen, dat de
opdrachtgeversrol overneemt in een design
& build-contract.
Uitgangspunt is een transparante overkapping op kolommen. De constructie krijgt
alle aandacht, zowel in de vormgeving van
de kolommen met kapiteel en cannelures als
in de liggers, die associaties met scheermessen oproepen.
Op het oog is het een relatief eenvoudige
kolommen-dakliggerstructuur, maar het
dakglas op de liggers, in zaagtand, heeft een
constructieve functie. De taps toelopende
kolommen onder de zes dakliggers staan
bovendien in willekeur opgesteld, niet in een
vast stramien.
Buiting is hoofdaannemer; constructeur en
architect vallen binnen hun opdracht, net als
de grondwerkzaamheden, fundering en
bouwkundige afwerkingen. Voor het
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vervolgtraject contracteert de aannemer
ingenieursbureau ABT uit Velp, gezien hun
ervaring met constructief glas. Het constructief ontwerp wordt uitwerkt tot zelfstandige portalen (stabiel in lengterichting)
waar het dak van gelaagd glas direct (zonder
gordingen) op wordt gemonteerd. De
hoofdliggers zijn in doorsnede gelijk, een
V-vorm: de zwaarst belaste ligger (grootste
overspanning) is leidend.
Samenwerking constructie
Het glazen dak verzorgt de stabiliteit van de
constructie in dwarsrichting die wordt afgegeven aan de (toekomstige) belendingen en
dient als (kip)steun van de liggers. De horizontale kracht worden doorgevoerd via de
boutverbinding (op koppelstaafjes) die na
montage zijn geïnjecteerd. De liggers zijn
meteen goot en liggen daarom op afschot.
De hwa’s, roestvast stalen kokers, zijn
opgenomen in de kolommen en worden
door de poerfundering gevoerd naar het
riool. Op de in de fundering ingeklemde
kolommen zijn zoekers gelast voor een vereenvoudigde montage op de bouwplaats.
De kolommen en V-vormige dakliggers (±
50 m) zijn samengesteld uit plaatmateriaal
met diktes tot 40 mm. De kolommen hebben
op 6 m hoogte een cosmetische naad
(schaduwvoeg) om een menselijke maat aan
te brengen in de netto kaphoogte van ± 8 m.
Van onder is de kolom tot de voeg samengesteld uit staalplaat met extra verstevigingen, het bovendeel is een relatief eenvoudige
koker, eveneens uit plaatmateriaal.
Windonderzoek in een laboratorium naar
windwervelingen leidt niet tot extra maatregelen.

ze onder geconditioneerde omstandigheden
in buitententen worden gelast tot de complete liggers van 50 m, die met speciaal
transport op een schuiftrailer naar Gouda
gaan. De langwerpige ledverlichtingsarmaturen die omwille van hun energiezuinigheid zijn gekozen, zijn fabrieksmatig
opgenomen in de liggers.
Spoorwegvergunning
Bij werken aan of bij het spoor moet een
Spoorwegvergunning bij Prorail worden
aangevraagd, voor grondwerkzaamheden
(kabels en leidingen), maar ook voor de
tijdelijke omleiding van reizigersverkeer,
inclusief indicatie van incheckpunten,
bloembakken en afvalbakken. Alles wordt
op bouwplaatstekeningen aangegeven.
In een decemberweekend worden de kolommen ‘s nachts gemonteerd, de zes liggers
worden in twee aansluitende nachten aangebracht.
Voor de montage is een tijdelijke stabiliteitsconstructie bedacht met een speciaal
legpatroon van het glas. De schoren kunnen
worden verwijderd nadat ongeveer de helft
van de ruiten is gelegd. De ruiten met daarop geprint een ‘wiebertjespatroon’ en de
tijdelijke stabiliteitsverbanden worden
aangebracht door medewerkers van het
staalconstructiebedrijf en de onderaannemer van het glasdak. In totaal wordt 770
m2 aan glasplaten met een overspanning van
2,87 m breed en 300 ton staal verwerkt. •

Projectgegevens
Locatie Burgemeester Jamessingel, Gouda • Opdracht
NS Stations, Utrecht • Architectuur Sander Architecten/

Prefabricage
De dakliggers zijn buiten op het productieterrein samengesteld tot lengtes van 25 m,
uit geprefabriceerde delen van 12,5 m. Daarna worden ze geschopeerd en voorzien van
een drielaags natlaksysteem. Vervolgens
komen ze terug op de productielocatie waar

IAA Architecten, Amsterdam • Constructief ontwerp
ABT, Velp • Uitvoering en staalconstructie Buiting
Machinebouw & Staalconstructie, Almelo • Glas
Alverre, Oldenzaal • Fundatie en straatwerk Jan de
Jong, Reeuwijk • Data opdracht 2013, eerste paal en
start staalproductie juni 2014, bouwplaatsmontage en
oplevering eind 2014 • Fotografie Pieter de Swart
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