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'De stationshal is geen gebouw, maar een kunstwerk', stelt Karin van Helmond, ProRail-projectmanager, 'Het ontwerp kent geen rechte lijnen, alles is gebogen.'

I

Unieke combinatie staal ~n beton
l

'Technisch het meest complexe station van Nederland'

/// 150 stalen elementen
/// Hoogste punt bereikt
/// Beton en staal

van het station startte echter ruim tien
jaar later) en waar de nieuwestations
halonderdeel van is, in zicht, al moet er
nog veelwerk verzet worden. Dat de
winter in Nederland nog niet wilvlotten
is daarom goed nieuws,want hierdoor
kan er ook nu nog doorgewerktworden
aan het complexeproject, dat door
allerlei tegenslagen achterligt op
schema.
Het hoogste punt betrof overigensniet
de nok van de stationshal zelf,maar van
het bovengelegenkantoorgebouwK5,

dat aan een bestaand pand van VGZ
wordt gebouwd.
De stationshal, ontworpen door UNStu
dio, sluit aan op de natuurlijke hoogte
verschillen in het gebieden doet de
overgangtussen parkeergarage, fietsen
stalling en stationshal zovloeiend
mogelijklopen. OVTerminal Arnhem,
een bouwcombinatievan BAMen Bal
last Nedam, bouwt de stationshal, die
zowelbeton als staal bevat. Dit maakt
het bouwprocesuniek voor een Neder
lands station. 'Arnhem is niet het groot-

ste of drukste station, maar technisch
welhet meest complexestation van
Nederland', zegt Jouke Schaafsma,
woordvoerdervan ProRail.
Het was de bouwcombinatie die op het
idee kwamom de terminal niet in zijn
geheelvan beton te maken, maar om er
ook staal bij te betrekken. Uiteindelijk
kwammen uit bij Centraal Staal uit
Groningen, een bedrijf dat van oor
sprong scheepsrompen bouwt, maar
zich in de afgelopenjaren ookheeft
gespecialiseerd in het toepassen van
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ari bereikte de bouwvan de nieuwesta
tionshal in Arnhem het hoogste punt.
Hiermee lijkt de voltooiingvan het veel
geplaagdeproject Arnhem Centraal, dat
officieelin 1997van start ging (de bouw..///////////////////////////// /III/II/II////////II/ í I/I/lil / II / I Î I / III ; !ill í / ¡ / /

gebogenstaal in de bouw.Zomaakte
Centraal Staal onder meer de brug voor
het Formule 1-circuitin AbuDhabi.
'Eén van onze collega'skende het
bedrijf, vertelt Joeri Boekhorst,werk
organisator van BouwcombinatieOV
Terminal Arnhem.
Debouwers van de stationshal en Cen
traal Staal moesten eerst elkaars 'taal'
leren, aangezienhet uittekenen, ont
werpen en berekenen met staal heel
anders gaat dan met beton. Bovendien
moest er nieuwe softwareontworpen
worden om de tweebouwmaterialen
met elkaar te kunnen combineren in de
berekeningen.
De integratie van de stalen scheepshuid
zorgt onder meer voor een enorme
gewichtsreductievanuit het dak. Het
ontwerp gaat echter veelverder dan het
simpelwegvervangenvan enkele beton
nen delen door stalen elementen. Boek
horst: 'De delen grijpen echt in elkaar
en werken constructief ook samen. Het
is de bedoeling dat je de overgangvan
beton naar staal zomin mogelijkziet.' .
Dewerkorganisator schat dat er zo'n
2.500 tot 3.000 m3 beton in de stations
hal zit en zo'n 680 ton aan metalen ele
menten. CentraalStaal produceert de in.
totaal circa 150stalen secties in Fries
land en Duitsland en levert ze ten slotte
af in Arnhem.
'De stationshal is geen gebouw,maar
een kunstwerk', stelt Karinva~ Hel
mond, ProRail-projectmanager. 'Het
ontwerp kent geen rechte lijnen, alles is
gebogen.'Vanwegede uniciteit van het
project, is expertise uit heel-Europabij
de bouw gehaald. 'De bouwcombinatie
heeft onder meer de beste lassers,
betonvlechters en timmerlieden erbij
gehaald.'
Om te benadrukken dat de stationshal
in feite een geheelvan kunstwerken
vormt, kregen de verschillende onder
delen ook eigen namen. Zozijn er onder
meer de 'fronttwist' , een kronkelende
pilaar die vanuit de fietsenkelder naar
boven loopt en de belangrijkste drager
voor het dak wordt, de 'balcony', een
betonnen hellingbaantrap tussen de
centrale vloer en het kantorenplein, en
de 'flip', een hybride constructie van
staal en beton die de centrale onder
steuning van de balconyvormt en de
meest complexeconstructie van de sta
¡ionshaI is.
Omdat veel plaatsen na de voltooiing
yan de stationshal niet meer toeganke
lijk'iijn, krijgen de stalen componenten
een coating. Boekhorst: ' Hierdoor
vloeien beton en staal in elkaar over.
Bovendienwordt zohet onderhoud
gemakkelijker.'
De nieuwe stationshal moet eind 2015
opengaan voor reizigers.TW

Promoveren op de
ultieme golf
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/// University of Tasmania
/// Ideale golf voor surfen

BENNO BOETERS

SPORT Steven Schmied heeft een 'dream
job', volgens het blad Engineers Austra
lia. Hij zoekt het - voor Australiërs -
ultieme geluk: de ideale surfgo~f. die ein
deloos doorgaat, De ingenieur
luchtvaart:' en ruimtevaarttechniek
werkt sinds 2006 aan een cirkelvormig
bassin waarin je elke golf kunt creëren
die je maar wenst. Schmied wil een
zwembad bouwen met een di~meter van
200 m, met een eiland in het midden
[120 m doorsnee! en met een continue
golf. Een commercieel doel, maar ook
een wetenschappelijk project, waarop
hij afqelopen dinsdag in Delft promo
veerde.
De golf die Schmied - zelf een verwoed
surfer - nu creëert in zijn proefopstel
ling bij de University of Tasmania [Aus
tralian Maritime College!. is in feite een
hekgolf. Een boegvormige wig die aan de
buitenkant van het ronde bassin door het
water wordt getrokken, veroorzaakt de
golf. Insiders weten dat je daarop prima
kunt surfen: een foto in het Australische
blad toont Schmied in actie op de surf
plank op de hekgolf achter een schip,
Het bad met de naar wens instelbare
golf heeft ook een wetenschappelijke
kant. In het bassin doet de onderzoeker
proeven door deeltjes aan het water toe
te voegen die vervolgens, door laserre
fleetie, de hydrodynamica feilloos weer
geven. Vooral de interactie van het
bewegende water met oevers is interes
sant. In proefopstellingen kan hij zo ver
schillende oevers of oevermaterialen -
hard, 'zacht, beton of riet - onderzoeken
en zoeken naar de boeg- en hekgolf en
de oeverbescherming die erosie het
beste tegengaan. Een zo gering moge
lijke boeg-/hekgolf is bovendien in
belang van zwemmers en recreanten in
kleine bootjes, TW
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