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VOORWOORD
De aanleiding van dit rapport is het afstuderen van de opleiding bouwkunde aan Avans Hogeschool
te Tilburg. Hier is het gebruikelijk om in duo`s afstuderen, dit duo bestaat uit Koen Schrauwen met
uitstroomprofiel bouwtechnisch ontwerpen en Roy van Nispen met uitstroomprofiel constructief
ontwerpen. Het rapport is de verslaglegging van het afstudeerproject: “Het bouwkundig ontwerp
van een modulaire perronconstructie”. De inhoud van het rapport is een onderzoek naar een
constructief en bouwtechnisch ontwerp van een goed concurrerende perronconstructie met
overkapping.
Wij zijn onze dank verschuldigd aan de begeleiding vanuit Avans Hogeschool te Tilburg, Academie
voor Bouw en Infra. Onze dank gaat voornamelijk uit naar dhr. Van Berkel en dhr. Van den Bogaard.
Daarnaast gaat onze dank uit naar de opdrachtgever MGX Group, met in het bijzonder dhr. Van
Dalen, die het projectteam van waardevolle informatie en adviezen heeft voorzien.
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SAMENVATTING
Aangezien het huidige lichtgewicht systeem van MGX Group in vergelijking een duur systeem is om
op draagkrachtige grond toe te passen, wordt er voor MGX Group een nieuw systeem ontwikkeld.
Dit perronsysteem moet een goed alternatief worden voor het traditionele keerwandsysteem. Het
systeem wordt waarschijnlijk een duurder systeem, maar het te ontwerpen systeem wordt echter
modulair, waardoor de bouwtijd verkort.
Ook wordt er op aanvraag van Avans Hogeschool een perronoverkapping ontwikkeld om het
bouwtechnisch gehalte van de opdracht te vergroten.
Het perronsysteem bestaat uit een onderbak (in een U-vorm) en een bovendek. Het systeem is
weergegeven in figuur 1.
Systeemeigenschappen:
 De kosten bedragen +/- € 1030,- per meter perron, met een breedte van 3,2 m;
 Het perronsysteem kan in 1 weekend buitendienststelling (52 uur) gerealiseerd worden;
 Op draagkrachtige grond is een fundering op staal mogelijk;
 Het bovendek is los gehouden van de onderbak, waardoor het systeem na-stelbaar is.
De overkapping bestaat uit een rij kolommen (h.o.h. 6 m) met daarboven een betonnen balk. Aan
deze balk zijn aan weerskanten sandwichpanelen verankerd. Deze sandwichpanelen bestaan uit
een stalen huls met een EPS kern. Dit systeem is ook weergegeven in figuur 1.
Systeemeigenschappen:
 Er is gebruik gemaakt van een betonnen draagconstructie, dit was een pre aangezien MGX
Group is gespecialiseerd in betontechnologie;
 De overkapping is achteraf te plaatsen en verhindert de bouw van het perron dus niet;
 De overkapping staat uit het hart van de perronconstructie (richting niet-spoorzijde), zodat
er een grotere vrije ruimte op het perron ontstaat.

Figuur 1: De perronconstructie en de perronoverkapping.
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Het perronsysteem wat ontworpen is door de projectgroep voldoet grotendeels aan de gestelde
eisen van de opdrachtgever. Als MGX Group interesse heeft in het ontwerp, wordt aanbevolen om
voor de kosten een precieze berekening te maken. Er wordt afgeraden om het systeem te gebruiken
op een niet-draagkrachtige ondergrond. De focus lag op een fundering op staal.
De overkapping heeft een moeilijkere markt voor modulaire systemen. Hier is het esthetische beeld
een belangrijk onderwerp. Ook worden op stations vaak unieke overkappingen gerealiseerd,
daarom adviseren wij MGX Group om hier geen producten voor te ontwikkelen.
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1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding

Op dit moment heeft MGX Group een modulair lichtgewicht perronsysteem genaamd “Comparon”
op de markt. Het systeem is gewichtsneutraal, waardoor het een goede oplossing biedt voor een
niet-draagkrachtige ondergrond. Vergeleken met het traditionele keerwandsysteem biedt het een
korte bouwtijd en minder verzakkingen. De korte bouwtijd van modulaire systemen worden steeds
belangrijker aangezien de buitendienststellingen van ProRail duur en lastig te plannen zijn. Het
systeem is echter wel een stuk prijziger dan het traditionele keerwandsysteem. Op een plaats met
een draagkrachtige ondergrond is het niet nodig om een perronsysteem toe te passen dat
gewichtsneutraal is. Daarom heeft MGX Group besloten om een nieuw perronsysteem te
ontwikkelen.

1.2.

Probleemstelling

Er moet dus een perronsysteem ontwikkeld worden met een aantal specifieke eigenschappen. Ten
eerste moet het een modulair systeem zijn dat een korte bouwtijd heeft. Een buitendienststelling in
het weekend duurt 52 uur. In deze 52 uur moet met dit perronsysteem een perron van 265 m
aangelegd kunnen worden. Ten tweede moet het systeem goed concurrerend zijn in de markt. Het
mag nooit zo zijn dat het Comparon lichtgewicht perronsysteem van MGX minder kosten met zich
meebrengt op draagkrachtige grond dan het te ontwerpen perronsysteem. Het is echter niet de
doelstelling om minder bouwkosten te krijgen dan het traditionele keerwandsysteem. Het te
ontwerpen systeem heeft immers de korte bouwtijd als groot voordeel in vergelijking tot het
traditionele keerwandsysteem.
Ook al wordt het systeem ontworpen met de focus op een draagkrachtige ondergrond, toch wil MGX
Group dat het systeem ook op niet-draagkrachtige ondergronden toegepast kan worden. Aangezien
het geen gewichtsneutraal systeem is, zal er verzakking ontstaan op een niet-draagkrachtige
ondergrond. Voor dit type ondergrond zal dus een onderconstructie bedacht moeten worden die
het perronsysteem kan dragen.
Ook wordt er onderzoek gedaan naar het ontwerp van een modulaire perronoverkapping. Dit is
geen directe vraag van MGX Group, maar is door Avans Hogeschool aangedragen om het
bouwtechnisch gehalte in het onderzoek te vergroten. De twee producten worden zo ontworpen
dat zij apart van elkaar toegepast kunnen worden, maar ook als geheel.

1.3.

Doelstelling

De doelstelling van dit rapport is het presenteren van het onderzoek naar een perronconstructie en
perronoverkapping die aan de gestelde eisen van MGX Group voldoen. Ook worden er conclusies
getrokken uit het ontworpen perronsysteem en wordt er gekeken of het uiteindelijke ontwerp aan
de gestelde eisen voldoet. Hieruit volgen aanbevelingen voor MGX Group als deze besluit het
ontwerp verder te willen ontwikkelen. Daarnaast trekken wij in dit onderzoek conclusies uit het
ontwerp van de overkapping. Bij dit ontwerp worden vooral aanbevelingen gedaan of dit voor MGX
Group een interessant product kan zijn voor de toekomst.
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2. PROGRAMMA VAN EISEN PERRONSYSTEEM
2.1.

Eisen MGX-group

Doel van het ontwerp is een systeem dat ter vervanging van het lichgewicht EPS Comparon systeem
(figuur 2) aangeboden kan worden door MGX Group. Als meest voorname eis geldt dat het systeem
geplaatst moet kunnen worden op plaatsen waar een draagkrachtige ondergrond aanwezig is.
Daarnaast zal het systeem de optie moeten bevatten om geplaatst te kunnen worden op een nietdraagkrachtige grond.
Doordat een buitendienststelling zeer kostbaar en zeldzaam is, zal het systeem in korte tijd
opgebouwd moeten kunnen worden. Hiervoor is de ambitie vastgesteld op een bouwtijd van 52
uur. Dit staat namelijk gelijk aan 1 weekend buitendienststelling. De buitendienststellingen in het
weekend zijn een pre aangezien in het weekend het aantal treinreizigers laag is, dus een
buitendienststelling is hier makkelijker te verkrijgen. De bouwtijd van 52 uur is een realistisch
streven, MGX Group heeft in Zaltbommel een perron van 270 m in 52 uur weten aan te leggen.
Vooralsnog zal het ontwerp berekend en ontwikkeld worden voor traditioneel beton met
sterkteklasse C45/55 (zelf verdichtend). Dit soort beton wordt bij prefab betonfabrikanten als
standaard gebruikt, als toekomstvisie heeft MGX de ambitie hun eigen betonmengsel te gebruiken
voor de perronconstructie.
Laatste belangrijke eis die MGX-group stelt is de mogelijkheid van het na-stellen van een perron. Na
verloop van tijd zal het perron gaan verzakken. Als er meer zakking optreedt dan de maximale
zakking (35 mm) dan zal het perron opnieuw opgehoogd moeten worden. Ook is het mogelijk dat
ProRail hun perronhoogte aanpast in de OVS, ook dan zal het perron verhoogd moeten worden.
Deze na-stelbaarheidsoptie moet verwerkt zijn in het ontwerp.

Figuur 2: MGX Comparon lichtgewicht perronsysteem.
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2.2.

Persoonlijke eisen

Uit het vooronderzoek naar bestaande systemen voor perronbouw zijn persoonlijke eisen
opgesteld. Het vooronderzoek is te lezen in bijlage 1. Prijstechnisch is het doel dat een modulair
perronsysteem ontwikkeld wordt dat ± €1000-, per meter kost, uitgaand van een perronbreedte
van 3,2 m. Door de kosten ruim onder de €1200-, per meter te houden, wordt voorkomen dat de
opdrachtgever het lichtgewicht EPS Comparon systeem verkiest boven het te ontwerpen systeem in
een situatie met een draagkrachtige ondergrond. Met deze eis wordt het perronsysteem wel
duurder dan het traditionele keerwandsysteem (€800-850), echter zal waarschijnlijk een veel
kortere bouwtijd gerealiseerd kunnen worden.
De modulaire elementen dienen op een dusdanig manier met elkaar verbonden te worden dat
daarbij zo min mogelijk handelingen verricht hoeven te worden (tijdsbesparing), tenzij dit
constructief noodzakelijk is. Hierbij krijgen droge verbindingen de voorkeur. Natte verbindingen
zullen het bouwproces namelijk vertragen doordat de verbindingen later pas hun eind sterkte
krijgen, bij droge verbindingen is deze sterkte gelijk aanwezig.

2.3.

Algemene eisen

Niet geheel onbelangrijk is dat het ontwerp uiteraard moet voldoen aan de randvoorwaarden die
gesteld worden in de Ontwerpvoorschriften (OVS) van ProRail. Hierin staan alle eisen vermeld
waaraan een Nederlands perronsysteem moet voldoen, ook het door ons te ontwikkelen ontwerp
zal dus moeten voldoen aan deze vaste eisen. Hiernaast zullen alle constructieve berekeningen
moeten voldoen aan de Eurocode.
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3. ONTWERP PERRONCONSTRUCTIE
3.1.

Situatie

Om voor MGX Group een advies op te stellen is vooraf een situatie geschetst waarbinnen het
perronsysteem gebouwd zal worden. Door een situatie vast te leggen wordt duidelijk van welke
basis vertrokken is tijdens het ontwerp. De situatie ziet er als volgt uit;
Er wordt uitgegaan van een perron dat dagelijks te maken heeft met een hoog aantal reizigers. Dit
betekent dat een zijperron ontworpen moet worden met een breedte van 4,5 meter (op basis van
een berekening in de OVS die weergeven staat onder “3.2. perronbreedte/ zoneverdeling” in dit
verslag) en een eilandperron met een breedte van 9 meter. De lengte wordt vastgesteld op 265
meter, deze lengtemaat komt vaker voor bij perronbouw en zal ook in deze situatie gelden. Het
perron wordt gebouwd op een draagkrachtige ondergrond. De aanwezige grond naast het spoor is
zo goed als vlak. De bouwplaats van het perron is goed bereikbaar door al het materieel, echter kan
de kraan niet over de gehele perronlengte elementen op hun plaats hijsen. Hiervoor wordt een krol
ingeschakeld die vanaf het spoor de elementen kan plaatsen. De andere kraan is echter wel
benodigd om de elementen op de kar achter de krol te plaatsen, en zal een vlucht overspannen van
maximaal 30 meter.
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3.2.

Perronbreedte / Zoneverdeling

Op een zijperron en eilandperron bestaat de eerste 800 mm (gezien vanaf het spoor) uit een
veiligheidszone, deze zone loopt over de gehele lengte van het perron. Vervolgens ligt daar een
loopzone van 800mm breed tegenaan. De 3e zone is de stawachtzone die 800mm breed is + 400mm
voor elke volgende rij van 10 wachtende per bak. Als laatst is er een circulatiezone die een breedte
heeft van 40% van de totale perronbreedte. In totaal volgt daaruit de breedte van het toegepaste
perron.
De stawachtzone heeft normaliter een standaard breedte van 800 mm (voor de 1ste rij wachtenden
per bak/coupé). Omdat uit gegaan is van een druk perron is daaraan twee maal de breedte van 400
mm toegevoegd. Dit betekend dat twee rijen wachtenden per bak van 10 personen is toegevoegd
bovenop de minimale standaard breedte van de stawachtzone van 800 mm, hieruit volgt dat de
stawachtzone een breedte heeft van 1600 mm.
Vervolgens is de circulatie zone te bepalen. Deze zone moet bestaan uit 40% van de vooraf
vastgelegde breedtes van de veiligheidszone, loopzone en de stawachtzone bij elkaar opgeteld. In
deze situatie is dat (800 mm + 800 mm + 1600 mm) 3200 mm. 40% daarvan is (3200 * 0,40) =
1280. De exacte minimale breedte voor deze situatie is daarmee (3200 + 1280) 4480 mm. Dit is
afgerond op een breedte van 4500 mm.

Figuur 3: In de figuur is weergeven hoe de verschillende zones verdeelt zijn over een eilandperron.
Hierboven in figuur 3 is de totale oppervlakte weergeven van de specifieke zones over de lengte
van het perron. In de voorgaande tekst is uitgelegd hoe tot de verdeling van zones op een zijperron
is gekomen. Het eilandperron in de figuur is een spiegeling van een zijperron. Deel deze door twee
en de afmetingen komen overeen met een zijperron (in bijlage 2 zijn de tekeningen van een
eilandperron + zijperron apart van elkaar geplaatst).
MGX-Group – Avans Hogeschool Tilburg |
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3.3.

Perronhoogte

De perronhoogte is afhankelijk van een aantal gegevens die vastgelegd zijn door middel van
berekeningen, aannames en ontwerpvoorschriften van ProRail.
Onder de vastgelegde maten door de OVS worden verstaan de afstand van de rand van het perron
tot aan de hartlijn van de aanliggende spoorbaan (1700 mm) en de afstand van de bovenkant van
het spoor tot aan de bovenkant van het perron (760 mm). Deze maten vind je terug in de OVS van
ProRail en zijn niet aanpasbaar.

Figuur 4: Deze figuur weergeeft de vaste maten uit de OVS en de zelf te bepalen maten die variabel
zijn.
Het perronsysteem wordt verdiept geplaatst in de grond (200 mm). Door de verdieping kan het
maaiveld doorgetrokken worden tegen de zijkanten van het perronelement aan. Dit geeft een strak
aanzicht en voorkomt kieren tussen onderkant perronelement en maaiveld (de karakteristieke
perron uitstraling blijft dan behouden).
Uitvoeringstechnisch gezien is het afgraven van grond eenvoudiger dan het aanvullen van grond.
Een stuk grond waarop een perron moet komen zal voorbewerkt moeten worden zodat een egaal
grondvlak ontstaat. Ongelijkheden in de grond worden opgevangen door het afgraven van het
gedeelte waar het perron moet komen te staan (in dit ontwerp met een marge van 200 mm diep).
Daarnaast is een grond pakket dat je afgraaft nog steeds verdicht en van dezelfde kwaliteit als dat
hij voorheen was. Een stuk grond dat opgehoogd moet worden zal verdicht moeten worden zodat
verzakking naderhand voorkomen worden. Dit proces kost veel tijd en geld.
Bijkomende voordelen (maar niet doorslaggevend) zijn de extra weerstand die de verdieping
oplevert bij een aanrijding van een trein op het perron en het gewicht dat gecompenseerd wordt
door de afgraving van 0,2 m grond over een breedte van 4 m en een lengte van 265m. Door de
verticale strook grond tegen de zijkant van het perron elementen zal het perron tijdens een
aanrijding dankzij deze strook minder gaan vervormen.
De hoogte van de dwarsliggers van het spoor met daarop de spoorbanen zijn variabel. Dit verschilt
per project en is geen standaard hoogte. Bij het ontwerpen is uitgaan van een hoogte van 300mm.
In totaal (200 mm ontgraven + 300 mm hoogte spoor + 760 mm hoogte boven spoor) ontstaat een
elementhoogte van 1260 mm.
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3.4.

Belastingen

Op de perronconstructie zijn verschillende belastingcombinaties mogelijk. Deze belastingen en de
grootte daarvan zijn beschreven in de OVS00067 hoofdstuk 7 “Belastingen op perronconstructies”.
De voorgeschreven belastingen zijn:
Gelijkmatig verdeelde belasting

qf;k = 5,0 kN/m²
Qf;w = 15 kN

Geconcentreerde belasting

Qf;w;k = 7,0 kN
Qf;w = 15 kN

Belasting door dienstvoertuig

Ff;k;1 = 25 kN (per as)

Aanrijdbelasting

Ff;k;2 = 150 kN

Aangezien de belasting door een dienstvoertuig is beschouwd, wordt de geconcentreerde belasting
niet in rekening gebracht. In figuur 5 zijn de verschillende belastinggevallen weergegeven. Met deze
belastingcombinaties wordt het perronsysteem getoetst. Dit wil zeggen dat de elementen
gedimensioneerd en gewapend worden.

Figuur 5: Belastinggevallen perronconstructie
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3.5.

Vorm perron

De perronconstructie wordt geplaatst op een draagkrachtige grond, waarbij een fundering op palen
niet benodigd is. Om zoveel mogelijk draagoppervlak te creëren en zoveel mogelijk het gewicht van
de constructie te verdelen over de onderliggende grond, is gekozen voor een dichte onderplaat
(figuur 6)

Figuur 6: Vorm perronconstructie, onderzijde bestaat uit een dichte betonnen plaat t.b.v. het verdelen
van de krachten over de ondergrond.
Het bovendek geplaatst op de onderbak vormen samen een vorm die overeen komt met model
1980 (figuur 7). Model 1980 houd een vorm in die ProRail bedacht heeft voor standaard keerwand
perron systemen. Deze doorsnede moet terugkomen in iedere te ontwerpen perron. In de lengte
richting is een ontwerper verder vrij om te doen wat hij wilt. In dit ontwerp is gekozen voor een
dichte zijwand van de onderbak. Constructief gezien kan het bovendek, waarop een aanrijdkracht
van 150 kN aangrijpt, zijn krachten op deze manier gelijkmatig verdelen over de achterwand.
Daarnaast geeft een dichte zijwand een betrouwbare karakteristieke (ook keerwanden vormen een
dichte zijwand) uitstraling richting de opdrachtgever. Uit ervaring van MGX Group is gebleken dat
dit een pluspunt is. ProRail kiest liever voor een bestaand betrouwbaar concept dan dat een geheel
nieuw ontwerp zichzelf moet gaan bewijzen.

Figuur 7: Zijaanzicht perronconstructie
MGX-Group – Avans Hogeschool Tilburg |
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3.6.

Bovendek

Het perrondek element is los opgelegd op de betonnen bakconstructie, dit is gedaan omdat op deze
manier zo snel mogelijk een element geplaatst kan worden (lastige verbindingen die tijd kosten
worden voorkomen), bovendien kan het perron op deze manier later altijd nog na-gesteld worden.
Middels vulplaten kan altijd nog een andere gewenste hoogte bewerkstelligd worden. Om de
horizontale aanrijkracht van 150 kN over te brengen op de achterwand van de onderbak is een
schuin weglopende verdikking gemaakt (figuur 8) in de betonnen boven plaat, lopend over de
gehele lengte van één element (3 meter). Deze verdikking zal met de aangebrachte inham tegen de
achterwand aangeschoven worden tijdens de uitvoering. Aangezien de verdikking over het hele
element doorloopt, is er maar weinig hoogte benodigd. Toch is er een verdikking van 50 mm
ontworpen aangezien er rekening gehouden moet worden met uitvoeringstoleranties. Ook wordt
de belasting niet egaal verspreidt over 3 m. Waar de aanrijdkracht aangrijpt zal een grotere
spanning ontstaan. Door deze 50 mm is er nog ruimte over om het dek op te hogen als de onderbak
verzakt. Dit kan echter niet meer dan 30 mm, aangezien de aanrijdkracht nog overgebracht moet
worden. In het bovendek is ook een afschot van 12,5mm/m (eis OVS) aangebracht t.b.v. hemelwater
afvoer.

Figuur 8: Betonnen bovendek element.
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Oplegging van de plaat
Ter plaatse van de oplegging van het betonnen loopdek op de onderbak zal het een en ander aan
oplegvilt geplaatst worden. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat beschadigingen aan het perron
kunnen optreden door trillingen die passerende treinen teweeg brengen. Op de bovenzijde zal
bouwvilt geplaatst worden, tegen de zijkant wordt een voegband geplakt die samen voorkomen dat
het betonnen loopdek de onderbak kan raken (figuur 9).

Figuur 9: Oplegging van het bovendek

Verbinding tussen de platen
Het perronsysteem is ontworpen voor het gebruik met een fundering op staal. Bij dit
funderingstype is het moeilijk om een geconcentreerde belasting door de grond op te laten nemen.
Vandaar dat de aanrijdbelasting ook verspreid moet worden over verschillende elementen. Dit
wordt gedaan door het koppelen van het bovendek met een lasplaat. Dit is een droge verbinding die
snel gemaakt kan worden. Een ander bijkomend voordeel is dat het bovendek door de verbinding
gelijk komt te liggen (bij het aandraaien van de koppelplaten trekken de twee dekplaten
automatisch naar elkaar toe), waardoor het loopvlak egaal wordt. In het bovendek worden
lasplaten en huls ingestort die later worden gekoppeld door een koppelplaat (figuur 10) en 4
bouten M20.
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Figuur 10: Koppelplaat t.b.v. verbinding bovendek
De maatgevende situatie voor de berekening van de verbinding is een aanrijding aan het begin/eind
van het perron. Dit komt doordat de kracht dan maar naar 1 kant verspreid kan worden. Deze
maatgevende situatie is weergegeven in figuur 11. De grootte van de q-last (tegendruk grond) is
berekend aan de hand van de stijfheid van de constructie. Deze bepaalt namelijk hoe goed de
puntlast verspreid wordt over de elementen. Uit de berekening volgt dat de grond 16,4 kN/m
tegendruk geeft. De maximaal tegendruk die de grond kan leveren is 28,9 kN/m. Deze ontstaat door
een combinatie van wrijving met de ondergrond en de horizontale tegendruk van de grond naast
het perron.

Figuur 11: Maatgevende situatie voor de aanrijdbelasting
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Afwerking
De randen van de bovendek worden voorzien van vellingkanten, hierdoor wordt voorkomen dat
randen eenvoudig af kunnen breken door stoten van de platen tijdens de uitvoering. Aan de
bovenkant is een vellingkant van 5 mm aangebracht, aan de onderkant een vellingkant van 20 mm.
5 mm is aangebracht i.v.m. bouwschade tijdens de uitvoering (door stoten) en 20 mm om te
voorkomen dat achteraf ongelijkheden te zien zijn tussen twee platen (esthetisch). Over het
algemeen is het zo dat; hoe groter de vellingkant is, hoe afgewerkter dit eruit ziet na afronding van
het project.

Figuur 12: Afwerking bovendek.
Aan beide zijde van het perrondek wordt tevens een waterhol aangebracht. Dit wordt gedaan ter
voorkoming van aanslag door water op de zijwand van de onderbak. Via het waterhol kan het water
naar beneden vallen voordat het door kan stromen tot aan de perronbak. Ook aan de nietafschotzijde van het perrondek (dus de zijde waar het water niet naartoe stroomt), wordt ook een
waterhol geplaatst. Dit wordt preventief gedaan ter voorkoming van aanslag op de onderbak
(figuur 13).

Figuur 13: Afvoer hemelwater via waterhol.
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3.7.

Onderbak

De onderbak wordt als 1 element op de bouwplaats geleverd, maar bestaat eigenlijk uit 3
onderdelen: de onderbak en de 2 wanden. Op de wanden staat relatief weinig moment (zie figuur
14), hierdoor is er weinig dikte en wapening benodigd. Doordat er gerekend is met milieuklasse
XC4 en er rekening is gehouden met uitvoeringtoleranties is de dekking vastgesteld op 35 mm.
Aangezien er nog genoeg ruimte over moet zijn voor de wapening is de dikte van de wanden
gedimensioneerd op 150 mm. Nu is er immers maar 48 mm ruimte tussen de wapening over. Het
onderdek is gedimensioneerd op 200 mm. Deze is bewust dikker gemaakt dan de wanden,
aangezien dit onderdeel veel stijfheid nodig heeft. Met een hogere stijfheid wordt de belasting beter
verdeeld over de ondergrond.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de krachtsverdeling is de gehele doorsnede van de
perronconstructie in Technosoft berekend. In deze berekening is niet van de voorgeschreven
aanrijdbelasting (150 kN) uitgegaan. De aanrijdbelasting wordt over meerdere elementen
verspreid. Vandaar dat hier de belasting (49 kN) van het zwaarst belaste element wordt berekend.
Uit deze berekening volgen de M, V en N lijnen van de perronconstructie (figuur 14).

Figuur 14: M, V en N-lijn perronconstructie
In figuur 14 is te zien dat er in het onderdek wel degelijk momenten en dwarskracht aanwezig zijn,
ook al heeft het dek geen overspanning. Op deze krachtsverdeling is het perronsysteem berekend
en gewapend.
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3.8.

Lengte perron

In totaal heeft het perron een lengte van 265 meter. Deze waarde is op basis van standaard
maatvoering die hedendaags in Nederland wordt toegepast.
Belangrijker is de lengte van ieder modulair perronelement. Deze is namelijk zelf te bepalen. Op
basis van transport is er voor gekozen een lengte aan te houden van 3 meter. Wettelijk is vastgelegd
dat transport over de weg niet breder mag zijn dan 3 meter. De elementen worden dus dwars op de
vrachtwagen gezet. Voor een breedte van 3 m moet echter wel een vergunning aanwezig zijn bij het
desbetreffende bedrijf.
Er bestond ook de mogelijkheid om de breedte van een element 3 m of kleiner te maken. Echter
moeten er dan wel 2 elementen naast elkaar geplaatst worden, aangezien de minimale breedte van
een perron 3,4 m is. De situatie dat er 2 onderbakken naast elkaar worden geplaatst is weergegeven
in figuur 15 aan de linkerkant. Hier is te zien dat er eigenlijk 2 wanden in het midden worden
toegevoegd. Dit zorgt voor extra gewicht en dus extra zakking. Ook zorgt dit voor extra materiaal,
wat extra kosten betekend. Nu is het ook zo dat de wanden en het bovendek geen kleinere
dimensionering krijgen. Het bovendek moet een minimale dikte hebben van 200 mm (om het model
1980 te creëren). Ook de wanden kunnen niet veel kleiner dan 150 mm in verband met de dekking
op de wapening. In figuur 15 is ook te zien dat de overkapping in deze situatie op 1 onderbak
terecht komt. In deze situatie zakt de ene onderbak meer dan de andere onderbak, of er moet een
verbinding gemaakt worden. Deze verbinding zal ook tijd en geld kosten. Hierdoor is er gekozen
voor 1 onderbak met een breedte van 4 m.
De platen krijgen net als de onderbak een lengte van 3 m. Op deze manier kunnen de platen ook de
juiste breedte van 4,5 m halen. Als dit niet zo was geweest krijgt de doorsnede (weergegeven in
figuur 15 aan de linkerkant) 2 platen. Hier ontstaat dan een extra naad in het midden van het
perron. Ook zorgt deze situatie voor extra verbindingen tussen de platen.

Figuur 15: De 2 verschillende opties voor de onderbak en bovendek.
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3.9.

Verdeling bovendek elementen

Het beton dek wordt op een evenredige manier geplaatst met de onderbakken. Dit is te zien in
figuur 16 aan de bovenkant. Zo is het voor een werknemer (dus uitvoeringstechnisch) makkelijker
om alle platen gelijk te leggen met de onderbakken. Het is namelijk zo dat de naden van het
betondek en de naden van de perronbakken gelijk moeten komen te zitten. Zonder veel meetwerk
kan een werknemer de bovendek platen exact gelijkstellen met de onderbakken.
Daarnaast is bij het evenredig plaatsen van de perrondekken maar één passtuk nodig en bij het
oneven plaatsen van de perrondekken meedere passtukken (zie figuur 16). Het maken van extra
passtukken kost een prefab fabriek meer tijd en moeite dan het maken van één geschikt passtuk.
Dit heeft te maken met de verschillende mallen die nodig zijn.

Figuur 16: De verdeling van de bovendek elementen is evenredig aan de onderbakken.
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3.10. Fundering op staal
Het perronsysteem is ontworpen met het idee dat er een fundering op staal mogelijk is op de
desbetreffende locatie. Bij de berekeningen gaan we uit van een goede zandgrond. Er zijn 2 situaties
die bekeken worden:



De situatie met de minste druk (zie figuur 17 links)
De situatie met de meeste druk (zie figuur 17 rechts)

Er moet voor gezorgd worden dat er in de situatie met de minste druk geen trek ontstaat. Deze trek
kan ontstaan door de aanrijdbelasting, die zorgt voor een druk en een trekspanning (de bovenste
spanningsfiguur in figuur 17). Deze trekspanning moet tot drukspanning worden omgezet door het
eigen gewicht van de perronconstructie. De vorm van de spanningsfiguur t.g.v. het eigen gewicht is
op deze manier geschematiseerd, omdat de spanning niet egaal verdeeld kan worden over de
ondergrond. Hiervoor is de breedte (4 m) en de kracht aan de zijkanten te groot. Ook is het zeer
negatief om te rekenen dat het onderdek de spanningen totaal niet verdeeld. Er is gekozen voor een
veilige tussenweg.
De maximale drukspanning (de spanningsfiguren in figuur 17) moet ook niet te groot worden.
Hierdoor kunnen te grote verzakkingen ontstaan. De grootste drukspanningen ontstaan bij de
belastingcombinatie: Gelijkmatig verdeelde belastingen. De belastingcombinatie bestaat uit een
horizontale puntlast (bovenste spanningsfiguur), het eigen gewicht en de gelijkmatig verdeelde
belasting (middelste spanningsfiguur). De grootste spanning die hier ontstaat is 77 kN/m². Dit
zorgt voor een zakking van 3,9 mm. Dit voldoet aan de gestelde eisen van de OVS00067.

Figuur 17: Grondspanningen onder de perronconstructie (links minimale druk, rechts maximale druk).
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3.11. Fundering op palen
Als er een fundering op palen toegepast wordt, verandert de krachtsverdeling in de onderbak. Deze
onderbak heeft dan een overspanning van 3 m (van funderingsbalk naar funderingsbalk). Deze
onderbak moet dus opnieuw berekend worden.

Onderbak
Aangezien de wanden een grote hoogte hebben t.o.v. de overspanning kunnen deze veel moment
aan. Hier zullen dus geen problemen ontstaan. Echter moet de wand ook de horizontale kracht
aankunnen, die voor een moment en dwarskracht in de wand zorgt. In figuur 18 is de schematisatie
te zien van de wand met desbetreffende krachten en reactiekrachten. Het moment wat de
reactiekracht is, is een optredend moment op het onderdek. Dit moment moet tegen worden
gehouden door het eigen gewicht van het onderdek. Hier wordt het onderdek op gewapend.

Figuur 18: Mechanicaschema wand.
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Paalfundering
De onderbak staat op een balk die ondersteund wordt door palen. Aan de funderingsbalk zit een
nok, waar de perronconstructie tegenaan gezet wordt. Deze nok is ten behoeve van het
overbrengen van de horizontale kracht bij een aanrijding met het perron. Er is voor deze
verbinding gekozen, omdat het geen extra tijd inneemt tijdens de bouw, aangezien de
funderingsbalk prefab geleverd wordt. De funderingsbalk is bevestigd op de palen, deze verbinding
is te zien in figuur 20. Hierdoor wordt er een sterke verbinding gemaakt tussen de palen en de
funderingsbalk. De palen staan in een hoek van 18,4°. Dit is noodzakelijk voor de stabiliteit van de
perronconstructie. De palen moeten namelijk de horizontale kracht op kunnen vangen. De palen
zijn dus gedimensioneerd op schuifspanning, hierdoor krijgen de palen ook een grote doorsnede
(voor een redelijk lichte constructie). De wapeningstekening/situatie is te zien op figuur 19. De
fundering op palen is niet verder uitgewerkt, aangezien de focus lag op de fundering op staal. Het is
nu wel duidelijk geworden dat de fundering op palen mogelijk is, maar niet optimaal bij dit
ontwerp.

Figuur 19: Paalfundering

Figuur 20: De koppeling tussen de funderingspalen en de funderingsbalk.
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3.12. HWA/ elektra
De bestrating op een zijperron dient naar de buitenzijde van het perron (niet spoorzijde) af te
wateren met een afschot van minimaal 1:100 en maximaal 1:75. Dit betekent dat een afschot van
minimaal 10mm/m of maximaal 13,3mm/m gerealiseerd moet worden. Het afschot in dit ontwerp
is vastgesteld op 12,5mm/m, dit voldoet dus aan de eisen. Op basis van het gegeven dat de OVS eist
dat de dikte van het perrondek 200mm is aan de spoorzijde van het perron, is uit te rekenen dat
aan de andere kant van het perron de dikte van het dek 150mm is.
Aan de niet-spoorzijde van het perron wordt een french drain-systeem gemaakt. Dit voorkomt een
goot waaraan HWA’s gemaakt moeten worden. De french drain wordt geprefabriceerd door NDS
(en heet EZflow french drain). Dit bedrijf heeft het standaard grind dat normaal toegepast wordt bij
een french drain vervangen door polyester blokjes. Deze polyester blokken worden rondom een
pijp van ∅150 mm geplaatst en bij elkaar gehouden door een net-achtig omhulsel. Het geheel is
eenvoudig te tillen door één persoon en daarmee ook makkelijk op zijn plaatst te leggen in de
vooraf gegraven sleuf. Het is dus een snel en arbeidsvriendelijk systeem.

Figuur 21: Doorsnede french drain.
Het principe is als volgt. Hemelwater valt via het perronsysteem uiteindelijk allemaal op het
maaiveld gelegen naast de perronconstructie. Onder dit maaiveld bevind zich een french drain.
Doordat de french drain voorzien is van een grote hoeveelheid losse polyester blokken sijpelt het
water langzaam naar beneden. Een gedeelte van het water zal geïnfiltreerd worden in de
omgelegen grond en een gedeelte zal afgevoerd worden door de french drain zelf. Het water dat via
de pijp van de french drain wordt weggevoerd mond uiteindelijk uit in het riool.
Voor een eilandperron gelden in principe dezelfde voorwaarde als bij een zijperron. Het
hemelwater moet afgevoerd worden tussen de elementen. Hierbij wordt voorkomen dat een duur
systeem als een sleufgoot toegepast moet worden.
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4. BOUWMETHODE
Er zal in deze paragraaf een zijperron opgebouwd worden in de situatie zoals die omschreven is in
“ontwerp perronconstructie”. Middels een 3d weergaven zal duidelijk worden welke handelingen
verricht moeten worden voordat het perron gereed is voor gebruik.
4.1. Perronconstructie
Beginsituatie
De situatie waarmee gestart wordt staat weergeven in figuur 22. De spoorlijn is in de bestaande
situatie al aanwezig, daarnaast is een relatief vlak stuk grond gelegen waarop een perron geplaatst
moet worden.

Figuur 22: Bovenaanzicht bouwplaats.
Voordat de officiële bouw van het perron start worden de perronbakken, perron platen,
perronmeubilair en hekken geleverd, en geplaatst op een opslagplaats nabij de bouwplaats. Deze
werkzaamheden kunnen verricht worden zonder dat het treinverkeer daarvoor buitendienst hoeft.
Dit scheelt kostbare tijd tijdens de 52 uur dat het treinverkeer wél buitendienst is. Zo kan tijdens de
buitendienststelling gelijk gestart worden met werkzaamheden die ook echt alleen buiten dienst
kunnen plaatsvinden, zoals het ontgraven van grond.

Ontgraven
Volgende stap is het bewerken van de bestaande grond zodat hierop gebouwd kan worden. Dit zal
gebeuren in de vorm van ontgraven. Over een lengte van 265 meter zal een graafmachine een
diepte van 200mm afgraven. Daarbij helpt een grondwerker die het fijnere grond werk kan
oplossen.

Figuur 23: Ontgraving perron.
MGX-Group – Avans Hogeschool Tilburg |

26

[BOUWKUNDIG ONTWERP PERRON] 13 juni 2013
Perronbak
Nadat ontgraven is kan de perronbak geplaatst worden. Hierbij zullen de volgende handelingen
plaats vinden;
1. Op de opslagplaats koppelt een werknemer met hijsbanden de perronbakken aan de
telescoopkraan;
2. De perronbakken worden door de telescoopkraan geplaatst op een aanhangwagen
(loskoppelen) achter krol (1) die heen en weer kan rijden over het spoor.
3. Krol (1) draait vanuit zijn aanhangwagen (aankoppelen perronbakken) de
perronbakken naar de juiste positie in het ontgraven gedeelte.
4. Hier worden ze losgekoppeld door een werknemer die ook de perron bakken stelt.
5. Mantelbuizen worden gelijkmatig met het plaatsen van de perronbakken geplaatst in de
kabelgoot aanwezig in de perronbak.

Figuur 24: Plaatsen onderbakken.
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French drain
Tijdens het plaatsen van de perronbakken kan gestart worden met het ontgraven van een gleuf
t.b.v. een french drain. Na het ontgraven van de french drain kan deze aangebracht worden. Achter
zal uiteraard het geheel weer aangevuld worden met een zandpakket.

Figuur 25: T.b.v. french drain wordt een gleuf gegraven, vervolgens wordt de french drain geplaatst.
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Perrondek
Na het plaatsen van de perronbakken kunnen de dekplaten geplaatst worden. In principe geldt
hiervoor dezelfde handelswijze als bij het plaatsen van de bakken. De volgende stappen zullen
uitgevoerd worden;
1. Op de opslagplaats koppelt een werknemer met hijsbanden de dekplaten aan de
telescoopkraan;
2. De perronbakken worden door de telescoopkraan geplaatst op een aanhangwagen
(loskoppelen) achter krol (2) die heen en weer kan rijden over het spoor.
3. Voordat de krol de platen vanuit de aanhangwagen naar de juiste positie gaat draaien
moeten alle oplegvilten aangebracht worden, dit wordt gelijkmatig gedaan met het
plaatsen van de dekplaten.
4. Krol (2) draait vanuit zijn aanhangwagen (aankoppelen perronplaten) de perronplaten
naar de juiste positie op de perronbakken.
5. Twee werknemers stellen de perronplaten zo ver mogelijk tegen de achterwand van de
onderbak aan. Zo blijft de afstand tussen de perronplaat en en de perronbak het kleinst
en is de kracht overdacht bij een aanrijding het meest direct. Daarnaast moeten ze
zoveel mogelijk gelijk liggen met de naden van de onderbak. Tenslotte worden de platen
aan elkaar gekoppeld middels koppelplaten.

Figuur 26: Plaatsen bovendek.
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Afwerking
Nadat de onderbakken en het perrondek gereed is kan begonnen worden met de afwerking. Dit
houd in dat alle naden afgekit worden en dat op het dek het perronmeubilair geplaats kan worden.
Daarnaast worden open gebleven gleuven en ruimtes ten gevolge van het ontgraven weer
aangevuld met zand zodat een strak geheel ontstaat.

4.2.

Overkapping (optie)

Op delen waar een overkapping geplaatst zal worden, zal een kolom door het dek heen gestoken
worden en bevestigd worden op de prefab ingestorte stekken op de onderbak. Middels luiken in
betondek óf via de uiteindes van het perron kan een werknemer in de ruimte van de onderbak
komen om vervolgens de kolommen vast te maken.

Figuur 27: Plaatsen overkapping, totaaloverzicht.
Wanneer de kolommen geplaatst zijn kan de overkapping zelf geplaatst worden, de overkapping
komt als één geheel op de bouwplaats aan. Middels stekken vanuit het overkappingsblad, die door
de staalplaat in de kolom gestoken worden, kan middels bouten het geheel vast gedraaid worden.
Ook kan hierbij de elektra en de HWA aangesloten worden. De sandwichpanelen onderling zullen
gekoppeld worden door het gebruik van koppelplaten.
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5. BOUWTIJD
In de bijlage is een planning geplaatst van de te bouwen perronconstructie. Hierin is de
perronoverkapping niet opgenomen. Deze staat los van de perronconstructie. Het tijdsplan in de
bijlage toont aan dat de constructie binnen 52 uur buitendienststelling te plaatsen is. Tijdsindicaties
die gegeven worden zijn gebaseerd op referentieprojecten van MGX Group. Als er een fundering op
palen toegepast wordt, gaan de 52 uur pas in als de funderingsbalken aangebracht zijn. Zo kan er
ook met dit type fundering een bouwtijd van 52 uur gehaald worden. De planning is te zien in
bijlage 6.
6. BOUWKOSTEN
Op basis van de toegepaste materialen, gebruikt materieel en de bouwplanning is een globale
schatting te maken van de te verwachten kosten. Doel hierbij is het behalen van €1000,- per meter
perron (vastgestelde ambitie in het PvE). In bijlage 7 vind je een uitdraai van het kostenplaatje.
Uit de kostenbepalingstabel blijkt dat een meter perron in het geval van ons ontwerp €1451,79
kost. In principe is dit ver boven de geschatte waarde van €1000,- per meter perron. Zij het niet dat
deze €1451,79 op basis is van een perronbreedte van 4,5 meter en de rest van de gegeven waardes
(bv. €1200,- per meter voor MGX Comparon) op basis is van een perron dat 3,2 meter breed is. Om
toch een goede waarde te geven voor de prijs per meter, is in verhouding gekeken wat het perron
zou kosten wanneer het 3,2 meter breed zou zijn. Deze som ziet er als volgt uit;

⁄

. Hieruit blijkt dat het ontworpen systeem al meer richting de geschatte
waarde/ ambitie gaat. Uit de kostenbepaling is af te lezen dat de perronbak en het perrondek
samen de grootste kostenpost vormen. Omdat deze waardes nog niet exact bepaald zijn valt hier in
overleg met de prefab beton leverancier eventueel nog wat winst te behalen. Conclusie is dat het
ontworpen perronsysteem globaal gezien in de richting komt van de €1000,- per strekkende meter
perron.
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7. OVERKAPPING
7.1.

PvE overkapping

De overkapping zal als optie geplaatst moeten kunnen worden op de perronconstructie. De
perronconstructie en de overkapping moeten los van elkaar gezien worden. Het mag niet zo zijn dat
de perronconstructie anders ontworpen moet worden omdat de perronoverkapping hierop
geplaatst zou worden, dit zou namelijk ten nadelen komen van onze basisopdracht; het ontwerpen
van een perronconstructie.
Omdat de opdracht uiteindelijk uitgevoerd wordt voor MGX-group is de ambitie om een deel van de
overkapping in beton uit te voeren. Op deze manier wordt ingehaakt op MGX’s specialisatie;
betontechnologie.
De overkapping wordt uiteraard ondersteund door kolommen. Deze kolommen zullen dusdanig op
het perron geplaatst moeten worden dat zoveel mogelijk nuttige ruimte vrij blijft. Onder nuttige
ruimte wordt de loopzone, veiligheidszone en stawachtzone bedoelt (deze ruimtes worden het
meest gebruikt door reizigers). Hierbij moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat 20% van
de stawachtzone bedekt moet zijn tegen regen en wind (eis OVS00067 ProRail).
Hemelwater moet vanuit de overkapping afgevoerd kunnen worden. Hierbij mogen hemelwater
afvoeren niet direct in het zicht geplaatst worden. Ook de elektrische voorzieningen zullen op een
dusdanige manier verwerkt moeten worden dat hier niets van te zien is. Naast dat dit esthetisch
meer afgewerkt oogt, is het perron op deze manier beter bestand tegen vandalisme. Echter moeten
de installaties nog wel bereikbaar blijven voor onderhoud en reparatie.
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7.2.

Plaatsing

De overkapping wordt op een zijperron zoveel mogelijk naar de niet-spoorzijde van het perron
geplaatst (figuur 28). Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat 20% van de
totale sta-wachtzone beschermd moet zijn tegen neerslag en wind. Een overkapping plaatsen
buiten deze sta-wachtzone heeft dan ook geen nut.
De reden dat de overkapping zo ver naar de buitenkant van de niet-spoorzijde van het perron is
geplaatst, is dat op deze manier een groot (meest belangrijk; loopzone, veiligheidszone en
stawachtzone) deel van het perron vrij blijft van hindernissen. Op deze manier krijgen reizigers de
maximale beweegvrijheid, wat gezien kan worden als een extra luxe (figuur 29).

Figuur 28: Verdeling en plaatsing van de overkapping op het perron.
Daarnaast is de overkapping met een totale lengte van 57 meter verdeelt over drie stukken. De OVS
schrijft voor dat de overkapping zoveel mogelijk verdeelt moet zijn over de totale lengte van het
perron met een accent op het deel waar de trein zal stoppen. De middelste van de drie
overkappingen zal een lengte krijgen van 27 meter, de twee buitenste overkappingen krijgen een
lengte van 15 meter. Dit wordt gedaan omdat het middelste deel van het perron in deze situatie het
drukste deel is (ervan uitgaand dat de ingang van het perron centraal gelegen is). Hier zal ook het
midden van de trein stoppen. De totale oppervlakte van de overkappingen overdekt de minimale
oppervlakte van 20% van de stawachtzone.

Figuur 29: Vrije ruimte op perron.
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7.3.

Belastingen

De belastingen die getoetst moeten worden op de overkapping worden gegeven in de Eurocode. Er
is voor gekozen om de overkapping te ontwerpen als klasse H daken. De belastingen die op de
overkapping komen lijken erg op deze van klasse H daken. Dit houdt in dat het niet continu
gebruikt wordt, maar enkel voor onderhoud. De belastingen die hierop werken zijn gegeven in
Eurocode 1-1 NB tabel 6.10. Dit betekent dat er veranderlijke belasting kan ontstaan voor
bijvoorbeeld reparaties of onderhoud. De overkapping zal niet constant belast zijn door deze
belasting. Ook is de overkapping belast door wind en sneeuw. De windbelasting is aangehouden
zoals beschreven in Eurocode 1-4 art. 7.3 “Open overkappingen”. Er is rekening gehouden met
blokkering van 0,8. Dit betekent dat er onder de overkapping een windscherm geplaatst kan
worden die 80% van de wind tegen houdt. De sneeuw is aangehouden zoals beschreven in
Eurocode 1-3 art. 5.3.4, het is berekend als een dak in een V vorm met een hoek van 5°. Dit zorgt
voor een hogere μ2 en dus voor een hogere sneeuwbelasting. Er ontstaat namelijk een lichte
sneeuwophoping op het dak. De belastingcombinaties van wind en sneeuw zijn weergegeven in
figuur 30.

Figuur 30: Belastingcombinaties van wind en sneeuw
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7.4.

Vorm overkapping

De vorm van de overkapping is voortgekomen uit constructieve en bouwtechnische overwegingen.
Om het hemelwater af te kunnen voeren zal de overkapping in een licht hellende hoek geplaatst
worden. Het minimale afschot in de overkapping zal 16mm/m zijn, dit komt uit op een hoek van 1˚.
Voor het esthetische beeld zal een minimale hoek van 5˚ graden worden toegepast. Constructief
gezien is het voordeliger voor een overkapping dat deze zo vlak mogelijk is. Hoe groter de hoek, hoe
nadeliger dit voor de overkapping is door het belasten van de wind (zie bijlage 4 “aangehouden
belastingen”) en het belasten door sneeuwophoping. Om hierbij zoveel mogelijk te voldoen aan
beide vakgebieden, heeft de overkapping een hoek van 5˚ gekregen.

Figuur 31: Doorsnede van de overkapping.
De dikte van de overkapping is gelijk aan de hoogte van de betonbalk (300 mm). Richting de
dakrand van de overkapping verloopt de dikte naar 200 mm (figuur 31). Op deze manier wordt
materiaal bespaard. Deze materiaalbesparing zal zich voornamelijk uiten in de hoeveelheid EPS die
in de sandwichpanelen gespoten zal moeten worden.
De overkapping wordt ondersteund door een enkelvoudige betonnen kolommen reeks die h.o.h. 6
meter van elkaar af staan. Door het gebruik van een enkelvoudige kolommen rij blijft een groot
gedeelte van het perron vrij van hindernissen en beschikbaar voor reizigers. Ook de afstand van 6
meter tussen de kolommen heeft deze zelfde reden. Naast de h.o.h. afstand van de kolommen
hebben ook de overkappingselementen zelf een lengte van 6 meter. Een lengte van 6 meter geeft de
opdrachtgever de meeste vrijheid in het bepalen van de lengte van het perron, in relatie tot de
hoeveelheid kolommen die hierbij geplaatst moeten worden. Een afstand van 3 meter tussen iedere
kolom geeft te veel hindernissen op het perron, een afstand van 9 meter tussen de kolommen
verkleind de ontwerpvrijheid (te grote afstand die steeds gemaakt moet worden).
MGX-Group – Avans Hogeschool Tilburg |

35

[BOUWKUNDIG ONTWERP PERRON] 13 juni 2013
7.5.

Betonnen kolom

De kolommen worden geprefabriceerd in beton. Dit is gedaan omdat er afgestudeerd wordt bij een
bedrijf (MGX-group) dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van verschillende soorten beton. Om
zo in te spelen op de mogelijkheden van MGX is logischerwijs gekozen voor een betonnen
draagconstructie.
De kolommen zullen 3 meter boven het bovendek van de perronconstructie uitsteken.
Daarbovenop zal pas de overkapping zelf geplaatst worden. Zo ontstaat een vrije hoogte van 3
meter (figuur 32)

Figuur 32: Vorm betonkolom.
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De doorsnede van de kolom bestaat uit een U-vorm (figuur 33). In de lege ruimte van de U worden
alle installaties verwerkt. Hier doorheen loopt bijvoorbeeld de hemelwater afvoer van de perron
overkapping alsmede de elektra die vanuit de overkapping naar beneden wordt gehaald.
Installaties zijn zo uit het zicht verwerkt. Naast dat dit esthetisch fraaier is, zijn de installaties op
deze manier beschermd tegen vandalisme.
De kolom wordt afgedekt middels een afdekplaat die valt binnen prefab aangestorte hoekjes (zie
doorsnede). Deze hoekjes voorkomen dat een afdekstrip over de zaagsnede van de afdekplaat
gemonteerd moet worden. De afdekplaat wordt geschroefd op de betonnen achterconstructie. De
schroeven zijn demontabel, waardoor de installaties in de kolom altijd bereikbaar blijven.

Figuur 33: Doorsnede van de U-vormige betonkolom.
De kolom wordt door 2 verschillende buigende momenten belast (dubbele buiging). Deze ontstaan
doordat de kolom niet centrisch onder de overkapping is gezet en door de krachtswerking in de
ligger. Echter bleken deze momenten vrij klein, vergeleken met de maten van de kolom. De maten
van de kolom zijn te zien in figuur 34. Deze zijn gekozen om de kolom goed te kunnen wapenen,
zodat er nog voldaan wordt aan de juist dekkingseisen. Er moest immers inwendig de
hemelwaterafvoer en de elektra verwerkt worden. Ook is er op gelet dat de wapening niet te ver uit
elkaar ligt, zodat er geen scheuren kunnen ontstaan.
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In de kolomvoet wordt een stalen koppelplaat gestort die verankerd zit in de betonnen kolom. Op
deze manier kan de kolom op de stekken geplaatst worden die uit de betonnen onderbak naar
boven steken. De koppelplaat wordt bevestigd middels schroefdraden 4 ф16. De koppelplaat heeft
een dikte van 10 mm nodig en is volgens de afmetingen in figuur 34. Hier zijn duidelijk de positie
van de verankering en de slobgaten te zien.

Figuur 34: Wapeningstekening kolom en koppelplaat kolom.
De kolom wordt bevestigd zoals in het detail in figuur 35 is weergeven. Deze bevestiging bevindt
zich inwendig t.o.v. de betonkolom. Dit is gedaan zodat de kolom achteraf geplaatst kan worden op
de onderbak. Het is nu namelijk mogelijk om de kolom door het betondek heen te steken, Dit
voorkomt dat tijdens de bouw van de perronconstructie het proces opgehouden wordt door het
aanbrengen van de betonkolommen van de overkapping. Het perron kan opgeleverd worden
zonder dat daarop een overkapping staat, echter moet dit achteraf wel gedaan kunnen worden. Op
deze manier kan dit en blijven de kostbare buitendienstellingsuren geheel ter beschikking van het
bouwen van de perronconstructie zelf.
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Figuur 35: De bevestiging van de kolom op de onderbak.

Figuur 36: Doorvoer betonkolom door bovendek.
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Aan de bovenzijde van de kolom vind een bevestiging plaats met de betonbalk (figuur 37) van de
overkapping. Het principe is hier hetzelfde als onderaan de kolom. Er is echter wel een sparing
gemaakt in de staalplaat. Dit is voor de hemelwaterafvoer en elektra van de overkapping. Er is hier
weer gekozen voor droge verbindingen zodat het bouwproces niet afgeremd wordt door eventuele
natte verbindingen die een drogingstijd nodig hebben.

Figuur 37: De bevestiging van de balk aan de kolom.
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7.6.

Betonnen balk

De eerste balk van de overkapping is erg afwijkend van de rest van de overkapping. Dit is namelijk
een balk van 9 m, ondersteund door 2 kolommen met aan beide kanten een overstek van 1,5 m. Dit
is weergegeven in figuur 38. De volgende balk overspant dan van de eerste balk naar de volgende
kolom met 1,5 m overstek. Deze balk wordt tot het einde van de overkapping herhaalt. Dit wil
zeggen dat er tussen de balken een koppeling gemaakt moet worden die momenten, dwarskracht
en torsiemoment op moet kunnen nemen. Er is hier gekozen voor droge verbindingen, namelijk
boutverbindingen aan de zijkanten van de ligger. Dit zijn snelle verbindingen die meteen hun
sterkte hebben, waarbij geen droogtijd benodigd is. Door deze verbindingen aan de zijkant te
plaatsen is deze niet meer zichtbaar voor de gebruikers van het perron. De boutverbinding is te
zien in figuur 40. Ook is te zien dat de balk met een nok op de vorige balk ligt. Op deze manier hoeft
de boutverbinding geen dwarskracht over te geven en wordt dus minder belast.

Figuur 38: Weergave van de positie van de kolommen die de overkapping ondersteunen.
Vanuit de overkapping zal hemelwater naar de betonbalk toestromen. Vervolgens zal het water weg
moeten stromen via de kolommen. Om het water hierheen te krijgen is in de betonbalk een afschot
prefab ingestort. Het laagste punt zal zich bevinden boven de prefab kolommen. Op de naden van
de betonbalken bevind zich het hoogste punt.

Figuur 39: Doorsnede van de betonbalk, zodat het afschot zichtbaar is. Ter plaatse van iedere kolom
bevind zich een HWA die het water verder naar beneden kan afvoeren.
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Figuur 40: In deze figuur is de boutverbinding te zien die gemaakt wordt ter plaatse van een oplegging
van de betonbalk. Ook bij deze verbinding wordt een koppelplaat gebruikt. Het geheel wordt afgedekt
met een afdekkap.
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7.7.

Sandwichpanelen

Een sandwich element bestaat in principe uit twee materialen. In dit geval is dat een staalplaat en
een EPS kern. Het verwerken van deze twee materialen tot een degelijke overkapping geeft t.o.v.
een traditionele bouwmethode van de overkapping (met bv. houten/ stalen liggers en
geprofileerde staalplaten) relatief weinig handelingen.
Staal (plaat 1000x500x5mm, 20kg = €55,95) is een goedkope variant op bijvoorbeeld aluminium
(plaat 1000x500x5mm, 6,9kg = €83,33), echter is het zonder behandeling niet geschikt voor buiten
gebruik. Voordat de staalplaat toegepast kan worden zal het verzonken (€0,45/kg) moeten worden
(plaat 1000x500x5mm, 20kg = €55,95 + €9,00= €64,95 ). Op basis van de kosten is hier gekozen
voor een stalen sandwich omhulsel (bewerkt staal is goedkoper dan aluminium, het gewicht van de
platen heeft geen effect gehad op deze keuze).
De stalen sandwichelementen zullen prefab vast gestort worden aan de betonnen tussenbalk. Op
deze manier kan het product als één geheel op de bouwplaats geleverd worden. Zo wordt
voorkomen dat onnodig veel verbindingen tijdens het bouwproces op de bouwplaats zelf gemaakt
hoeven te worden en blijft het modulaire principe behouden.
Het staal neemt het moment op door een koppel te creëren tussen de bovenplaat en de onderplaat
(zie figuur 41). De EPS zorgt voor de opname van de dwarskracht. Ook moet ervoor gezorgd
worden dat er een goede hechting is tussen het EPS en de staalplaten. Op deze manier ontstaat er
geen plooi in de staalplaten. Deze hechting ontstaat doordat het EPS in de stalen huls gegoten wordt
en opschuimt. Aangezien er geen plooi ontstaat kan de staalplaat voldoen met een dikte van 0,75
mm.

Figuur 41: De krachtswerking in het sandwichpaneel
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De verbinding met de betonbalk moet als inklemming uitgevoerd worden. Aangezien de wind van
boven en van onder kan waaien, worden boven en beneneden wapeningsstaven aangelast. Ook
worden de sandwichelementen met elkaar verbonden (figuur 42). Dit is constructief gezien niet
nodig, de elementen zijn immers ingeklemd aan de balk bevestigd. Toch wordt dit toegepast,
aangezien er zo geen vervormingsverschillen ontstaan tussen de panelen. Zo krijgt de overkapping
een strakke uitstraling. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de naad tussen de sandwichpanelen
waterdicht wordt uitgevoerd. In figuur 42 wordt de oplossing weergegeven. Op deze manier kan er
eenvoudig en snel de naden gedicht worden.

Figuur 42: Naad tussen twee sandwichpanelen.
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7.8.

Fundering op staal

De overkapping kan op staal gefundeerd worden. Hier is dan geen extra fundering voor nodig, de
perronconstructie hoeft daar niet eens op aangepast te worden. De aanwezige wapening in het
onderdek is al voldoende voor de belasting van de overkapping. Deze wapening is berekend door
het onderdek t.p.v. de overkapping door te snijden en een inklemming te plaatsen. Om dan de
grondspanning als q-last op deze schematisatie te zetten. Voor de gehele berekening zie de bijlage.
Ook is er geen extra ponswapening benodigd voor de puntlast. Het enige wat veranderd is, zijn de
spanningen op de ondergrond. In figuur 43 is aan de linkerkant de grondspanning te zien die
ontstaat door de normaalkracht (bovenaan) + het moment (midden). Dit geeft de resulterende
spanningsfiguur. Deze spanningsfiguur wordt opgeteld bij de originele spanningsfiguur van de
perronconstructie. Hieruit volgt de nieuwe en maatgevende spanningsfiguur. De maximale
spanning op de ondergrond is toegenomen, waardoor ook de zetting is toegenomen. De maximale
zetting bedraagt nu 5,5 mm. Deze zetting voldoet nog steeds aan de eisen gesteld in de OVS00067.

Figuur 43: De spanningsfiguren van de ondergrond bij een overkapping.

7.9.

Fundering op palen

Bij een fundering op palen krijgt het onderdek een overspanning, waardoor de belasting van de
overkapping als puntlast midden op het dek komt. Hier is echter ook geen extra fundering voor
nodig, aangezien het onderdek versterkt wordt. Er is nu namelijk een hoofdwapening benodigd van
ф12 – 200. Hier is ook geen extra ponswapening benodigd. Door de wapening van het onderdek aan
te passen worden veel kosten bespaard op een extra fundering. Wel moet er goed gelet worden, dat
de juiste onderbak onder de overkapping geplaatst wordt. Dit is goed te zien aan de stekken die uit
de onderbak komen.
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8. CONCLUSIE / AANBEVELINGEN
8.1.

Conclusie

In dit afstudeerrapport over het onderzoek naar een prefab modulair perronsysteem is een perron
met overkapping ontworpen. Er is geprobeerd een perronsysteem te ontwikkelen dat het best past
bij de eisen van de opdrachtgever. De bouwtijd van een perron van 265 m in 52 uur is realistisch
met het ontworpen systeem. Prijstechnisch gezien komt de kostenberekening hoger uit dan de
streefwaarde van € 1000,-, onze geschatte kosten per strekkende meter perron is namelijk €1030,-.
Na dit onderzoek wordt verwacht dat het perronsysteem een goede plaats kan innemen op de
markt van prefab perronconstructies die gebouwd kunnen worden op een draagkrachtige
ondergrond. Daarnaast moet gezegd worden dat het ontworpen systeem gebouwd op palen
prijstechnisch geen perfecte oplossing zal zijn voor niet-draagkrachtige ondergronden.
Voor de overkapping is het moeilijker om concrete conclusies te trekken. Aangezien er
afgestudeerd wordt bij MGX Group wilden wij beton verwerken in de overkapping. Na het
onderzoek kunnen we concluderen dat er voor een modulaire overkapping beter een ander
materiaal gebruikt kan worden. Beton is een zwaar product waar vaak gebruikt wordt gemaakt van
natte verbindingen. Deze verbindingen wilden wij voorkomen doordat deze veel tijd in beslag
nemen. Hier zou beter een materiaal zoals staal toegepast kunnen worden. Dit is een lichter
materiaal waar gemakkelijk droge verbindingen gemaakt kunnen worden. De combinatie van EPS
met een stalen schil in de overkapping is wel een interessante combinatie van producten om te
gebruiken in de overkapping. Dit is een sterke combinatie die zeer licht is. Ook is de markt voor
modulaire overkappingen een moeilijkere markt dan voor modulaire perronsystemen. Bij een
perronoverkapping is het esthetisch beeld veel belangrijker. Ook worden vaak unieke
overkappingen ontworpen voor stations.

8.2.

Aanbevelingen

De projectgroep heeft een perronsysteem ontworpen dat grotendeels voldoet aan de gestelde
eisen. Als MGX Group een plaats op de markt ziet voor het systeem, kunnen een aantal zaken nog
verdiept uitgezocht worden. De kosten zouden bij leveranciers precies berekend kunnen worden.
Als studenten konden wij alleen prijsindicaties krijgen en geen volledige kostenberekeningen. De
uitkomst van deze berekeningen zal voor een groot deel bepalen of het systeem goed op de markt
staat. Het is duidelijk te zien aan het ontwerp dat de focus lag op de situatie waar een fundering op
staal mogelijk is. Hierdoor krijgt de situatie waar een fundering op palen benodigd is een slechte
marktpositie. Wij raden aan om op een niet-draagkrachtige ondergrond Comparon neer te zetten.
Dit lijkt ons een veel betere oplossing op dit soort ondergronden.
Het ontwerp van een modulaire perronoverkapping was geen directe opdracht van MGX Group.
Deze aanvulling was een idee van de opleiding. Toch willen we een aantal aanbevelingen geven aan
MGX Group m.b.t. de overkapping. Aangezien er vaak unieke overkappingen gevraagd worden, is er
minder vraag naar modulaire overkapping met een snelle bouwtijd. Ook zal er veel tijd en geld
inzitten om het proces te optimaliseren. Als MGX Group toch iets met het ontwerp wilt doen, lijkt
ons de stalen schil met EPS kern een interessant product. Zo zouden ze een overkapping kunnen
uitwerken met een stalen kolom en de overkapping geheel met een stalen schil met een EPS kern.
Hierdoor kan een hele lichte constructie ontstaan met droge verbindingen.
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9. BEGRIPPEN
Afschot: De lichte helling die opzettelijk wordt aangebracht in het bovendek en de
perronoverkapping, zodat er geen water kan blijven staan.
Bak: Dit is spoorwegjargon voor treinstel of coupé. Wat niets meer betekent dat de ruimte waarin
reizigers vervoerd kunnen worden. Meerder bakken zijn aan elkaar te koppelen en vormen zo een
trein.
Betonklasse: Dit is een klasse waarin de sterkte van beton wordt uitgedrukt. De betonsterkteklasse
wordt aangeduid met de letter C gevolgd door de minimaal vereiste karakteristieke
cilinderdruksterkte, gevolgd door een schuine streep en de waarde van de bijbehorende
karakteristieke kubusdruksterkte.
Buitendienststelling: Bij een buitendienststelling is in de dienstregeling een treinvrije periode
gepland voor onderhouds-, innovatie- of herstelwerkzaamheden. Dus op het spoor waar de
werkplek is, is exploitatief treinverkeer niet toegestaan.
Dekking: Dit is de afstand tussen de wapening en de buitenzijde van de betonconstructie. Het is een
beschermlaag voor de corrosiegevoelige wapening.
Draagkrachtige ondergrond: Deze ondergrond is een grondlaag die voldoende ondersteuning biedt
voor de constructie.
Droge verbindingen: Dit is een verbinding tussen twee elementen die gemaakt wordt zonder het
storten van beton. Dit zijn vaak vrije opleggingen, gelaste verbindingen of geboute verbindingen.
Dwarskracht: Dit is een kracht die haaks op de constructie werkt en een schuifspanning geeft in de
constructie.
Eurocode: Dit zijn de Europese normen en richtlijnen voor de constructieve kant van de
bouwwereld.
Eilandperron: Bij een eiland perron passeren aan twee zijde treinen. Het eiland perron is
bijvoorbeeld te bereiken middels een loopbrug, gelijkvloerse oversteek of tunnel.
Fundering op staal: Dit is een funderingswijze waarbij de constructie rechtstreeks op de
draagkrachtige ondergrond kan rusten zonder dat er grote verzakkingen ontstaan.
French drain:
Gewichtsneutraal: In deze situatie wordt het zelfde gewicht aan grond weggehaald dan het gewicht
dat erbij komt door de perronconstructie.
Hartlijn: Dit is een denkbeeldige lijn die precies door het midden van het object loopt.
Inklemming: Dit is een oplegging die zowel krachten en momenten als reactie kan leveren. Ook is
hier geen hoekverdraaiing mogelijk.
Krol: Dit is een kraan die een hydraulisch systeem heeft waarmee de ijzeren wielen op de rails
worden gedrukt en de rubberen wielen van de grond loskomen. Zo kan de kraan over het spoor
rijden.
Lasplaat: De ingestorte stalen plaat die een koppeling maakt met de koppelplaat.
Maaiveld: Dit is de hoogteligging van het grondoppervlak in een gebied.
Milieuklasse: Hiermee wordt de omgeving omschreven waaraan de constructie tijdens het gebruik
en de bouw aan wordt blootgesteld.
Model 1980: Dit is de profielvorm die in de OVS00067 wordt geëist.
Modulair systeem: Dit is een vorm van standaardisatie van een systeem die de mogelijkheid biedt
om een geheel te maken met bijna identieke modules.
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Moment: Dit is een rotatiekracht op de constructie.
Natte verbindingen: Dit is een verbinding tussen twee elemeten die door het aanbrengen van
wapening of andere constructieve voorzieningen en het storten van beton op de bouwplaats wordt
gemaakt.
Normaalkracht: Dit is een kracht die in het hart van de constructie loopt.
OVS00067: De ontwerpvoorschriften van ProRail voor perrons.
q- last: Dit is een gelijkmatig verdeelde belasting op een constructie. Een q-last wordt vaak
uitgedrukt in kN/m.
Sandwichpanelen: Dit zijn bouwpanelen die bestaan uit twee buitenplaten met een hoge sterkte en
stijfheid met daartussen een licht kernmateriaal.
Technosoft: Dit is een rekenprogramma waarmee 2D gerekend kan worden.
Torsie: Dit is een verdraaiing. Eigenlijk is het een moment dwars op de constructie.
Vellingkant: Dit zijn de afgeschuinde kanten die vak bij bouwelementen worden aangebracht. Het
betreft bouwelement met haaks op elkaar staande vlakken. Vellingkanten verminderen de kans op
beschadigen van het betreffende element of verwondingen van de arbeiders of gebruikers.
Waterhol: Dit is een halfronde groef aangebracht aan de onderzijde van uitstekende delen, bedoeld
om regenwater druppelsgewijs af te voeren.
Zijperron: Een zijperron heeft maar aan één zijde een spoor. Een zijperron is meestal gelegen aan de
zijde waar het stationsgebouw geplaatst is, hier langs betreden reizigers dan ook meestal het
perron.
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11. TAAKVERDELING
In tabel 1 is weergegeven wat de taakverdeling is geweest tijdens het afstudeerproject. Het is
duidelijk dat Koen Schrauwen meer aan de bouwtechnische kanten heeft gewerkt en dat Roy van
Nispen meer aan de constructieve vraagstukken heeft gewerkt. Toch is er uiteindelijk één verslag
van gemaakt, waar de bouwtechniek en constructie 1 geheel zijn.
Onderdeel
Voorwoord
Samenvatting
Summary
Inleiding
PvE
Situatie
Perronbreedte
Perronhoogte
Vorm perron
Belastingen
Bovendek
Onderbak
Lengte perron
Verdeling bovendek
Fundering op staal
Fundering op palen
HWA/elektra
Bouwmethode
Bouwtijd/planning
Bouwkosten
Plaatsing
Belastingen
Betonnen kolom
Betonnen balk
Sandwichpanelen
Fundering op staal
Fundering op palen
Conclusie
Aanbevelingen
Begrippen
Bronnen
Bijlage 1: Vooronderzoek
Bijlage 2: Details
Bijlage 3: Berekeningen
perronconstructie
Bijlage 4: Berekeningen
overkapping
Bijlage 5: Wapeningstekeningen
Bijlage 6: Bouwplanning
Bijlage 7: Kosten

Gemaakt door:
Roy
Roy
Roy
Roy
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Roy
Koen & Roy
Roy
Koen & Roy
Koen
Roy
Roy
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Roy
Koen & Roy
Koen & Roy
Koen & Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Koen & Roy
Koen
Roy

Gecontroleerd door:
Koen
Koen
Koen
Koen
Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Koen
Koen & Roy
Koen
Koen & Roy
Roy
Koen
Koen
Roy
Roy
Roy
Roy
Roy
Koen
Koen & Roy
Koen & Roy
Koen & Roy
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen
Koen & Roy
Roy
Koen

Roy

Koen

Roy
Koen
Koen

Koen
Roy
Roy

Tabel 1: Taakverdeling
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