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RESTAURATIE PERRONKAPPEN LEEUWARDEN

Sikkels en Polonceaus
De immense groei van reizigersaantallen op de Nederlandse stations
ging aan Leeuwarden een beetje
voorbij. Daarmee kreeg het moderne
staal ook geen kans om het ijzeren
erfgoed te verdringen. De sikkelspanten in Leeuwarden zijn tamelijk
uniek: de enige nog constructief
werkende sikkelspanten op een Nederlands station. Nog steeds is niet
duidelijk wat de volle omvang van de
schades is; dat wordt pas duidelijk
na het demonteren en stralen van de
kap. Blik op een grondig voorbereid
herstel.
22

ir. W. van ’t Land en ir. L.I. Vákár

Wim van ’t Land is senior-constructeur en László
Vákár is raadgevend ingenieur, beiden bij Movares
in Utrecht.

De tand des tijds liet deze ijzerconstructie
niet ongeschonden. Dat werd voor het eerst
ontdekt door een opmerkzame schilder. Bij
een reguliere onderhoudsbeurt voor ProRail
constateerde hij veel roest en geplamuurde
scheuren in het oude ijzer. Diverse onderzoeken volgden, soms bleek direct ingrijpen
noodzakelijk. Zo lieten we het dak van de lage
kappen verwijderen en later ook het glas uit
de westgevel. Op die manier reduceerden we

de belasting op de constructie sterk en bleef
de veiligheid voor reizigers gewaarborgd.
Uit de constructieve onderzoeken bleek
herstel goed mogelijk. In dit artikel laten we
de belangrijkste schades zien, verklaren we
de oorzaak en lichten we toe hoe het herstel
vorm gaat krijgen.
Historie en ontwerp
Station Leeuwarden is sinds 1863 in gebruik
en werd al in 1890 en 1891 flink uitgebreid
tot de huidige grootte. Onder andere met
nieuwe perronkappen: de huidige 75 m
lange ‘hoge kappen’ boven het perronplein
en de huidige 125 m lange ‘lage kappen’ op
FEBRUARI 2021 | BOUWEN MET STAAL 279

n

kappe

Foto: ProRail luchtfoto

appen

Hoge

Lage k
T-kap

Foto (1918): NS/Utrechts Stadsarchief

1. Kapverdeling station Leeuwarden.

de perrons. Dit werk werd uitgevoerd door
aannemer A. Michels uit Zwolle.
Deze kappen bepalen sindsdien het beeld van
het station aan spoorzijde. Bij diverse verbouwingen in de vorige eeuw is het aanzien maar
beperkt gewijzigd. De lage kap op perron
1 werd ingekort naar 59 m. Aan de kap op
perron 3 werd in 1929 nog eens 100 m kap
toegevoegd, de huidige constructie met de
stalen T-spanten.
Ontwerp hoge kap
De slanke sikkelspanten van de hoge kap met
aan weerszijden de eveneens licht geconstrueerde Polonceauspanten maken indruk.
Materiaal was aan het eind van de 19e eeuw
duur, arbeid daarentegen goedkoop. Bij deze
kappen komt dat goed tot uitdrukking.
De sikkelspanten in Leeuwarden zijn uniek in
Nederland, de enige nog constructief werkenBOUWEN MET STAAL 279 | FEBRUARI 2021

de sikkelspanten op een station. Ook station
Amsterdam Weesperpoort, station Maliebaan
(Utrecht), station Arnhem en station Zwolle
hadden ooit volgens dit principe geconstrueerde kappen, deze zijn echter verloren gegaan.
Constructief is een sikkelspant efficiënt in het
opnemen van neerwaartse belastingen. De
bovenrand staat dan onder druk en de onderrand onder trek. In Leeuwarden zijn de bovenrand en de overige drukstaven uitgevoerd
als samengestelde I-profielen. De slanke
onderrand bestaat uit massieve trekstaven die
met scharnieren zijn gekoppeld. Draait de belastingrichting om, dan ontstaat er druk in de
onderrand. Deze is al bij een beperkte kracht
instabiel. Maar daarover maakte men zich
bij het ontwerp van deze kap geen zorgen.
Dat de wind ook voor een hoge opwaartse
belasting kan zorgen was destijds onbekend.
Daarom moest de voorlaatste kap met sikkelspanten in Nederland – de stationskap van
Station Zwolle – het veld ruimen[1].
Ook Polonceauspanten kennen deze zwakte.
Dit zijn spanten waarvan beide benen
bestaan uit onderspannen liggers die op hun
beurt weer gekoppeld zijn met een trekstaaf.
De door scharnieren gekoppelde trekstaven
kunnen nauwelijks druk opnemen. In Leeuwarden zijn ook deze spanten opgebouwd uit
samengestelde I-profielen voor de drukstaven
en ronde doorsnedes voor de trekelementen.
Alle spanten zijn geplaatst op voetscharnieren
die hun kracht afdragen naar raamwerken
van kolommen en liggers. Deze kolommen
en liggers stabiliseren de kap in lengterich-

ting door portaalwerking. In dwarsrichting
worden de kappen gestabiliseerd door de
oplegging op de gevel van het stationsgebouw
en inklemming van de kolommen in de
funderingen.
Ontwerp lage kap
De constructie van de lage kappen op de
perrons bestaat uit vakwerkspanten, die zijn
opgebouwd uit twee buigstijve T-profielen
als drukelementen en een ronde, buigslappe trekstaaf. Op het hoofdstramien zijn
deze vakwerkspanten star verbonden met
de kolommen door middel van gietijzeren
consoles. In de lengterichting van de kap zijn
I-liggers met consoles rotatiestijf verbonden
aan de kolommen. De kolommen zijn ingeklemd in de fundering. In beide richtingen
is de kap dus stabiel door portaalwerking.
Tussen de hoofdstramienlijnen wordt het dak
van de kap gedragen door vergelijkbare vakwerkspanten die opgelegd zijn op de I-ligger.
Kenmerkend bij de lage kappen zijn de
luifels. Oorspronkelijk kraagden deze nog
verder uit, maar vanwege de elektrificatie zijn
ze ingekort. Deze luifels worden gesteund
door consoles.
Ontwerp T-kap
De T-spanten op perron 3 zijn van recenter
datum. Het spant zelf is samengesteld uit aan
elkaar geklonken staalplaten. Loodrecht op
het spoor is het spant stabiel door inklemming in de fundering. In lengterichting nemen de vakwerkliggers door portaalwerking
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