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Station Assen

De ongelijkbenige driehoek overspant het spoor.

Ingenieuze spanten.
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Prachtig spel van vuren
spanten
Een in het oog springende, reusachtige driehoek vormt het dak van het nieuwe
Station Assen. De driehoek overspant het spoor, beschermt treinpassagiers tegen
weer en wind, en in de luwte van de kap bevinden zich enkele winkels en
servicegebouwen. Wie vanaf het perron omhoog kijkt, ziet een prachtig spel van
spanten die de grote driehoek onderverdelen in kleinere driehoeken en zo een
mozaïek vormen met een meetkundige schoonheid.
De ontwerpcombinatie Powerhouse Company
en De Zwarte Hond tekende voor de architectuur van het nieuwe Station Assen. Heko
Spanten in Ede nam de fabricage en montage
van de uit gelamineerde vuren spanten
bestaande kap voor haar rekening. Het bleek
een opdracht die Heko voor verschillende uitdagingen plaatste.

Foto’s: www.noback-fotografie.nl

Nu ben je in Assen

Station Assen ligt ingebed in het vernieuwde
stationsgebied dat op zijn beurt weer onderdeel is van de FlorijnAs, een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor de infrastructuur van
Assen. Architect en partner Stefan Prins van
Powerhouse Company legt uit hoe het bureau
tot het ontwerp van de driehoekige kap kwam.
“Het programma voor het station was
beperkt: een paar paviljoentjes, maar het
moest vooral een station worden dat alle
mobiliteitsstromen met elkaar verbindt en
een mooie entree voor de stad zou zijn. ‘Nu
ben je in Assen’ moest het uitstralen en daar
komt die kap om de hoek kijken”, aldus Prins.
”De driehoek verbindt de drie verschillende
verkeersstromen - busstation, voetgangers en
fietsers, de woonwijk - met de trein. Daarbij is
Assen een groene stad en daar wilden we
een relatie mee aangaan door middel van het
materiaal hout. Met de ontwikkeling in gelamineerde houtbouw was het mogelijk om dit
ontwerp in hout te realiseren.”
Het ontwerp moest naast een nieuwe autotunnel passen en het verbrede spoor overbruggen. Het resultaat was een ongelijkbenige
driehoek met een langste zijde van 90 meter.
Doordat de kap aan één kant lager ligt, kwam

het ontwerp binnen de vereiste afstand van
2,5 meter van de bovenleiding die ProRail vereist. De oplossing werd gevonden in een welving die de kap vrij speelt en tevens een
belangrijk kenmerk in het ontwerp is geworden. De grootte van de structuur en de welving
maakten het ontwerp wel extra gecompliceerd.
Stefan Prins: “Ingenieursbureau Miebach uit
Duitsland heeft tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase de berekeningen gemaakt.
Omdat het ontwerpmodel van de kap de eindsituatie voorstelt, diende de kap volledig
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opnieuw getekend te worden tijdens de uitvoeringsfase – met een toog –, zodat na alle
overige belastingen de kap in de juiste eindstand ging liggen. Dat maakte de montage
extra ingewikkeld.”

Heikele klus

Extra ingewikkeld werd het zeker. Het driehoekige dak is onderverdeeld in 324 kleinere
driehoeken die, doordat de driehoek ongelijkbenig is, allemaal anders van afmeting zijn.
Zodoende werden de stalen knooppunten
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Millimeterwerk

waar de spanten op uitkomen ook allemaal
een klein beetje anders. Het is een helder ontwerp maar toch buitengewoon complex qua
constructie.
Heko Spanten had de verantwoordelijkheid
voor de fabricage en de montage van de ingenieuze spantconstructie. Het bedrijf heeft een
naam hoog te houden op het gebied van
gelamineerde spanten en Station Assen toont
een sterk staaltje van zijn kunnen. Het dak
bevat 460 hoofdbalken van gelamineerd
vuren van diverse afmetingen, die allemaal
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Bij elkaar 460
gelamineerde spanten.

onder verschillende hoeken bij elkaar komen
op stalen knooppunten. Voor de montage
werd het duizelingwekkende aantal van
108.000 doken (stalen pennen) gebruikt.
Daarbij maakte de welving aan de noordzijde
van het dak, de montage extra lastig.
Directeur van Heko, Lambert van den Bosch,
is buitengewoon trots op deze prestatie, maar
geeft toe dat het een heikele klus betrof: “Wat
tegenviel was de vervorming die elk knooppunt met zich meebracht. Zes liggers werden
telkens in een stervorm aan elkaar gemon-
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teerd. Stalen kolommen stonden eronder en
zo bouwde je vanuit dat punt uit naar een
volgende kolom. Op de punten waar de balken bij elkaar kwamen ging de constructie
een beetje doorhangen. Om dit tegen te gaan,
moesten we stempels plaatsen. Dat viel wat
tegen en leverde enige vertraging op.”

De grote variant

Om de 460 gelamineerde spanten te kunnen produceren, besloot Heko een nieuwe
houtbewerkingsmachine aan te schaffen,
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Geen enkel stalen
knooppunt is hetzelfde.

nog voordat de opdracht binnen was.
Lambert van den Bosch: “In het offertestadium hebben we een gokje genomen. Op
onze huidige machine konden we het nét wel
of nét niet aan. Toen hebben we in Duitsland
een Hundegger K2I gekocht, de grote variant,
in de hoop dat we de opdracht zouden krijgen. Terwijl de machine nog in Duitsland
stond, voerden we een knooppunt uit de dakconstructie uit en dat hebben we aan ProRail
laten zien. Zij konden gelijk zien hoe het eruit
zou komen te zien. Wij hadden het voordeel
dat wij wisten hoe lang de machine erover
zou doen en daarbij hadden we een goed
beeld van de kosten.”
Heko kreeg de opdracht en het Duitse ingenieursbureau Miebach stuurde de tekeningen
door. Bij Heko kon men direct aan de slag.
Lambert van den Bosch: “Ik heb dit nog niet
eerder meegemaakt. Normaal gesproken
doen wij alles zelf en dan moet er in het proces nog het één en ander worden aangepast.
In dit geval was hier geen sprake van.
Miebach had alles volledig uitgewerkt en het
was getekend met hetzelfde pakket waar wij
mee tekenen. Dus aan de hand van de constructietekening konden wij aan het werk. Bij
wijze van spreken was het één druk op de
knop, de balk erin en produceren maar.”

van Heko zich dat er een vervorming in de
kap zat. Uiteindelijk werd het probleem opgelost door zware stempels onder de constructie
te plaatsen. Hiermee werd de constructie
opgetild en de vervorming opgeheven, zodat
vervolgens de laatste liggers konden worden
gemonteerd. Tot opluchting van zowel de
architect als de uitvoerder.
Stefan Prins: “Het was millimeterwerk en het is
heel bijzonder dat dit gelukt is. We zijn ook heel
blij met het niveau waarop dit is uitgevoerd”.
Ook Lambert van den Bosch is verheugd met
het resultaat: “In de fabriek ging het fantastisch. De montage was een klus, maar dit is
zeker een goede reclame voor Heko”.

Stationshond Mannes

Het dak is aan de rand bekleed met een 60
mm dik houten dakbeschot met daarop een
sedum laag. In het midden is het dak van transparant perspex. Opmerkelijk is dat de stalen
kolommen die het geheel dragen wel mecha-

nisch aan een vloerplaat zijn bevestigd, maar
niet constructief in de vloer verankerd zijn.
Hierdoor heeft de constructie enige ruimte om
te bewegen, wat noodzakelijk is bij dit ontwerp.
De treinpassagiers namen in mei dit jaar
Station Assen in gebruik en op 4 oktober
werd een andere blikvanger geplaatst. Sinds
werelddierendag houdt de zes meter hoge
houten kunsthond Mannes de wacht bij het
nieuwe station.
Mannes is een ontwerp van architect Maurice
Nio en kunstenaar Q.S. Sefarijn. De kunsthond van Accoyahout werd vervaardigd door
Doornekamp Woodspecials in Waddinxveen
en is voorzien van kleine gaatjes waar stoom
uit komt zodra Mannes – via sensoren - het
geluid van kinderstemmen hoort.
In week zeven van 2019 wordt de laatste
hand aan het station gelegd. Dan zit de vliesgevel van het stationsgebouw op zijn plek en
vindt de montage plaats van de aluminium
dakrand.

De Accoyahouten stationshond
Mannes houdt de wacht.

Millimeterwerk

In mei 2017 begon Heko met de productie van
de spanten en tijdens de zomervakantie van
vorig jaar kon al met de montage worden
begonnen.
In week 41 ging het spoor tussen Groningen
en Hoogeveen dicht en moest in één weekend met de montage van de kap de oversteek
gemaakt worden naar de andere kant van het
spoor. De kap was aan één kant van het spoor
gebouwd en gestut, en aan de andere kant
van het spoor ook. Voor de kap werden middenspanten van 15 tot 17 meter geplaatst en
alles moest precies passen.
In dit stadium realiseerde de montageploeg
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