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Haarlem | Bedrijfshal Nedtrain
De uitbreiding van de Haarlemse werkplaats markeert een belangrijk 

omslagpunt in de geschiedenis van Nedtrain als zelfstandige doch-

teronderneming van de NS. Na een periode met mindere bedrijfs-

resultaten vond vier jaar geleden een flinke reorganisatie plaats. 

Sindsdien is de weg omhoog weer ingeslagen. De reorganisatie werd 

vorig jaar beklonken met het binnenhalen van de grootste opdracht 

in de geschiedenis van het 163 jaar oude bedrijf: de modernisering 

van 261 Intercityrijtuigen van de NS. Een klus waarmee zo’n 180 

miljoen euro is gemoeid. Het noopte Nedtrain tot een snel besluit 

om oude bedrijfshallen te slopen en te vervangen door nieuwbouw 

voor onder meer het schadeherstelbedrijf. De uitbreiding bestaat 

uit twee fasen. Tussen twee bestaande hallen is een nieuwe hal 

gebouwd – een overkapte traverse, door de architect free-flow ge-

noemd. Dit deel van de nieuwbouw is al in gebruik genomen. Van 

hieruit worden de Intercitytreinstellen op luchtkussentransporters 

verplaatst naar de diverse specialistische afdelingen.

Essentie: licht
Het meest in het oog springt een nieuwe, gelede treinstellenhal 

met een lengte van 250 meter pal langs het spoor naar Amster-

dam. In deze hal worden treinstellen voorbereid op een grondige 

onderhoudsbeurt, en na het onderhoud weer samengesteld, getest 

en afgeleverd aan de opdrachtgever. Voor beide hallen heeft archi-

tect Woensdregt er voor gekozen om sheddaken toe te passen, in 

analogie met het oude type bedrijfshallen. ‘Op deze manier heb ik 

vooral zoveel mogelijk daglicht binnen willen brengen. Daglicht is 

de essentie van dit ontwerp, ik wil niet de hele dag de verlichting 

aan hebben. De mensen op de werkvloer houden zo ook contact met 

buiten. Als je de hallen binnenkomt, loop je het daglicht tegemoet.’

Schubben
In de eerste bouwfase heeft Woensdregt de sheddaken nog vrij 

traditioneel, rechttoe rechtaan toegepast, als intermediair tussen 

de bestaande hallen en de verdere nieuwbouw. Voor de tweede 

fase kwam hij met een geheel andere oplossing. De langgerekte 
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hal langs het spoor bestaat uit acht fragmenten, die als schubben 

telescopisch over elkaar schuiven. De tussenliggende ruimte van 

de over elkaar vallende schubben – ruim een meter hoog – vormt 

de lichtstraat van dit eigentijdse sheddak. De maatvoering van 

de acht fragmenten komt voort uit de wens van Nedtrain om aan 

acht ‘bakken’ (rijtuigen) tegelijk te kunnen werken. Globaal staat 

er dus per fragment één rijtuig. ‘Het gebouw krijgt daarmee de 

ritmiek en de cadans van het spoor’, meent Woensdregt. ‘Op dit 

baanvak rijden de treinen zo’n 70 kilometer per uur. De trein rijdt 

langs zijn eigen schaal. Die sequentie doet iets met je – het ritme 

dat in de beweging ontstaat is aangenaam.’ De dynamiek van de 

gelede hal wordt nog versterkt doordat – in de dwarsdoorsnede 

– de gevel aan de spoorzijde een opvallende kromming heeft die 

overgaat in het dak. ‘Die kromming heeft het gebouw nodig, zo 

ontsnapt het aan de zwaartekracht.’

Ritmiek van poeren
De ruggengraat van de gefragmenteerde hal, waarvan de opleve-

ring in september is voorzien, wordt gevormd door een constructie 

van asymmetrische stalen gebogen spanten op poeren. De be-

kleding aan de buitenzijde bestaat uit stalen golfplaten. Woens-

dregt: ‘Alle spanten hebben dezelfde vorm. Die spanten zijn op 

zich duur, maar in de repetitie zit de winst. De nieuwbouw is op 

kilo’s ingekocht! De vorm én het hoogteverloop binnen de afzon-

derlijke hallen wordt gerealiseerd door de dragers van de spanten 

– de poeren – bij iedere volgende spant een grotere hoogte te ge-

ven. In horizontale zin staat iedere poer ook nog iets verder naar 

buiten dan z’n voorganger. Dit is ook aan de buitenzijde leesbaar. 

Ten slotte wordt de vorm van de enkelvoudige hal – en daarmee 

de onderlinge afstand van de onderscheiden dakvlakken – veroor-

zaakt door een fractionele draaiing van ieder spant ten opzicht 

van het vorige. Dit alles is de onderliggende vondst in dit ontwerp. 

Gezien het gebruik, naar wij verwachten mede voor HSL-treinstel-

len, moest deze werkplaats wat meer worden dan een standaard 

bedrijfshal, veelal toch gewoon een doos. Daarin zijn we, meen ik, 

bijzonder goed geslaagd.’ 

Een doorsnee bedrijfshal mocht de omvangrijke uitbreiding van Nedtrain in Haarlem 

beslist niet worden. Dat had Wim Woensdregt van ADP architecten snel besloten. Wie 

goed kijkt, herkent in zijn ontwerp de cadans en ritmiek van een trein.

Gelede treinstellenhal

Gelede treinstellenhal over twee opstelsporen

‘Als je de hallen binnenkomt, loop je het daglicht tegemoet’

Tekst | Henk Geist   Beeld | Faber Foto
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Projectinfo
  Gasservice Noordholland BV, alles voor uw ver-
warming en warmwaterwensen

Gasservice Noordholland BV heeft bij NedTrain alle werktuig-

bouwkundige installaties aangelegd waarbij is samengewerkt 

met een aantal betrouwbare onderaannemers. Bij de verwarming-

installatie is gekozen voor het toepassen van vloerverwarming in 

de gehele begane grondvloer en de vloeren van de was/kleed-

ruimte op de eerste verdieping. In totaal was er 46 kilometer aan 

vloerverwarmingslangen in de vloeren nodig. Ook in de vloeren 

van de werkputten in de treinstelhallen kwam vloerverwarming. 

Er zijn een tweetal technische ruimten opgetrokken met daarin de 

benodigde luchtbehandelingkasten, cv-ketels en een hoogvacuüm 

installatie. Op de werkstanden waar de treinstellen gereviseerd 

worden, zijn allerlei voor het revisieproces benodigde voorzienin-

gen aangebracht zoals lasdampafzuiging, perslucht, acetyleen/

zuurstof- en menggasaansluitingen alsmede aansluitingen op het 

centrale stofzuigsysteem (hoogvacuüm installatie). In het bijbe-

horende kantoorgebouw is het Calorissysteem van de firma Colt 

aangebracht, zodat de gebruikers onafhankelijk van elkaar in ie-

der vertrek de temperatuur kunnen regelen. Dit systeem voorziet 

tegelijkertijd in de luchtverversing, de verwarming en koeling van 

de kantoren via een centraal opgestelde luchtbehandelingkast en 

een warmtepomp. In het plafond van iedere kantoorruimte is een 

warmtepompunit opgenomen. Vanaf de luchtbehandelingkasten 

in de technische ruimten voeren luchtkanalen de benodigde ven-

tilatielucht toe en af steeds op basis van een drievoudig ventila-

tievoud in de ruimtes waar de werkstanden zijn gesitueerd. Alle 

aangebrachte W-installaties zijn bovendien aangesloten op een 

gebouwbeheersysteem, waarmee de installaties op afstand te be-

dienen en te beheren zijn.

?  Meer informatie

Gasservice Noordholland BV

Telefoon | 0299 432111

Website | www.gasservice-nh.nl

W W W . B O L I D T . N L

Over techniek,kwaliteit
        en service gesproken!

Elektrotechniek
 Telecommunicatie
 Bevei l iging
 Werktuigbouw

K a s t a n j e l a a n  3 ,  P o s t b u s  1 4 7 ,  3 8 3 0  A C  L e u s d e n
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Lomans Groep Totaalinstallateurs
partner in NedTrain project

Marcel Hoogervorst is de verantwoordelijke projectmana-
ger van Lomans voor dit project. Hij trad twee jaar gele-
den in dienst bij Lomans en werd meteen op het NedTrain 
project gezet. ‘Ik kon gelijk aan de bak! En op wat voor 
prachtig project! De samenwerking met NedTrain verliep 
uitstekend. Zij denken goed mee. Iedereen was meer dan 
bereid om er iets moois van te maken en dat alles in een 
gemoedelijke sfeer’, vertelt Hoogervorst enthousiast. ‘Wij zijn 
ook betrokken bij het NedTrain project in Watergraafsmeer. 
Uniek in Haarlem is de ledverlichting die wij tussen de spo-
ren hebben aangelegd. Voorheen was dat TL-verlichting. 
Dit is echt vernieuwend’, stelt hij. 
‘Deze onderhoudshal is een mooi ontwerp, het ziet er in-
drukwekkend uit. Wij hebben hier met heel veel plezier aan 
gewerkt. Bij dit project heeft Lomans alleen de Elektrotech-
nische kant verzorgd en niet de Werktuigbouw. Maar wij zijn 
Totaalinstallateurs. Wij leveren ook de mooie combi van E 
en W. Service en kwaliteit staan heel hoog in ons vaandel, 

en dat laten wij ook zien in wat wij a everen. Wij zijn trots 
op ons aandeel in dit NedTrain project en staan in voor de 
kwaliteit die wij geleverd hebben’, besluit Marcel 
Hoogervorst. ‘Bij Lomans maken we waar wat we beloven’. 

In opdracht van Structon Bouw heeft Lomans Groep Totaalinstallateurs in de prachtige nieuwe onder-
houdshal van NedTrain in Haarlem de elektrotechnische installaties, data en telefonie voor haar reke-
ning genomen, alsmede de voorzieningen voor hemelwaterafvoer, sanitair e.d. Het project is eind maart 
2006 gestart en loopt nog tot augustus 2007. 
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Tussen twee bestaande hallen is een nieuwe hal gebouwd – een overkapte 

traverse, door de architect free-flow genoemd, vooraan rechts ligt een lucht-

kussenplatform waarop de treincabines na herstel weer naar de wielstellen in 

de dubbele treinstellenhal vervoerd worden

Een nieuw kantoor hoorde ook tot de bouwopgave Close-up van scharnieroplegging
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Member of the Smulders Group

S T A A L B O U W  B. V.

Maatwerk
in
Staal

Kennedylaan 12
5571 KC  Bergeijk
Postbus 36
5570 AA  Bergeijk

Telefoon 0497 55 22 55
Telefax 0497 55 22 22
E-mail info@moeskops.com
Internet www.moeskops.com

  Moeskops Staalbouw gaat geen uitdaging uit 
de weg

De laatste uitbreiding van Nedtrain bestaat niet uit zomaar 

een paar halletjes om treinen in te repareren. Het omvang-

rijke project is opgebouwd uit niet minder dan een drietal 

gebouwen, een kantoorgebouw, een schadeherstelgebouw 

en de treinstellenhal. Voor de realisatie van het complex 

heeft Moeskops Staalbouw uit Bergeijk 1220 ton verwerkt 

en gemonteerd. ADP architecten had bijzonder veel aan-

dacht voor het esthetische aspect van de gebouwen. In het 

bijzonder de treinstellenhal kreeg een zeer speciale vorm-

geving waardoor deze hal duidelijk afwijkt van traditionele 

reparatiehallen. De vormgeving wordt vooral bepaald door 

een zeventigtal expressieve banaanvormige boogspanten, 

die zijn opgebouwd uit gesegmenteerde plaatliggerele-

menten. Het zijn deze gecompliceerde boogspanten met 

hun overhoekse maten van 19 x 5 m die dit project voor 

een staalconstructiebedrijf zo uniek maken. Er zijn maar 

weinig constructiebedrijven die de kennis van zaken en de 

productiemogelijkheden in huis hebben om deze bewerke-

lijke boogspanten te kunnen vervaardigen.

Welvende vormen
Moeskops Staalbouw b.v. gaat uitdagingen niet uit de weg 

en zal een aanvrager nooit teleurstellen indien het bedrijf 

geselecteerd wordt voor een uitvoering. Moeskops mani-

festeert zich graag in de marktsector en dan ook op die ter-

reinen waar collega-bedrijven moeten afhaken. Moeskops 

is dan ook een betrouwbare partner wanneer het gaat om 

staalconstructies met een bijzondere vormgeving en extra 

forse afmetingen. Voorbeelden hiervan zijn de staalcon-

structies van het PSV stadion, de tweede Verkeerstoren op 

Schiphol en de welvende vormen van het Stadhuis Alphen 

aan de Rijn. Momenteel wordt op de bouwplaats in Veldho-

ven de laatste hand gelegd aan de zware constructies voor 

de laatste uitbreiding van het fabriekscomplex van ASML, 

de chipontwikkelaar. Daarvoor heeft Moeskops Staalbouw 

de laatste maanden 1800 ton staal verwerkt en gemon-

teerd.

Bouwteam

Veel bouwbedrijven weten Moeskops inmiddels ook te vin-

den om de expertise van Moeskops Staalbouw aan te wen-

den tijdens het ontwerpen aan een project. Bijvoorbeeld 

om vooraf een budgetindicatie te geven voor de levering 

en montage van de gehele staalconstructie. Het budget 

wordt op dat moment bepaald op basis van de ontwerp-

schetsen en een lijst van hoeveelheden en op grond van 

het type te gebruiken kolommen en liggers. Maar ook par-

ticipatie binnen een bouwteamverband klinkt niet vreemd 

voor Moeskops, opdat opdrachtgevers voor een aanbeste-

ding van een project tijdig gebruik kunnen maken van de 

ervaringen van het staalconstructiebedrijf.

scherpe levertijden
Voor het productieproces beschikt Moeskops over een vol-

ledig geautomatiseerde fabriek die is uitgerust met diverse 

Computer Numeric Control machines. Aansturing geschiedt 

via DSTV-bestanden direct vanuit de 3D-tekensystemen van 

het bedrijf. Alle administratieve handelingen binnen het be-

drijf worden overigens uitgevoerd en gecontroleerd via een 

geïntegreerd ERP-systeem. Sinds enkele jaren maakt Moes-

kops Staalbouw deel uit van de Smuldersgroep b.v. in Hel-

mond. Liefst veertien Europese staalconstructiebedrijven 

horen tot die groep. Door deze ruggensteun kan Moeskops 

desgewenst gebruikmaken van de productiecapaciteit van 

de andere collegae binnen de Groep, en kan goed worden 

ingespeeld op scherpe levertijden van de opdrachtgevers.

Dit alles maakt Moeskops tot een goed georganiseerd bedrijf 

waarin alle afdelingen adequaat op elkaar zijn afgestemd, 

en waarmee op concurrerende basis prima samengewerkt 

kan worden bij de realisatie van staalconstructieprojecten 

in binnen- en buitenland.

?  Meer informatie

Moeskops Staalbouw BV, Bergeijk

Telefoon | 0497 552255

Website | www.moeskops.com

Vogelvlucht van dubbele treinstellenhal tijdens oprichten van staalconstructie
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