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• Pergola Hoogmade 

De HSL kruist de Hoogmadensche polder op een iang kunstwerk. 

Di l viaduct is vormgegeven als een continue lint. Ter hoogte van 

Hoogmade kruist de HSL de Ri jksweg A4 bovenlangs onder een 

zeer ( lauwe hoek. Het kunstwerk dat hier nodig is heeft hierdoor 

een grote lengte. Bij dit zeer soort (lauwe kruisingen is het 

gebfuikeli)k om een pergolaconstruct ie toe te passen. Dit 

construc l ie tvpe heeft in de tradit ionele vorm een zeer massief 

karakter. Voor deze construct ie is een alternatieve 

pergolaconstrucl ie ontwikke ld die transparanter oogt en een 

logisch onderdeel vormt van het lange kunstwerk. Deze bestaat 

uit een aantal portalen waar de HSL als een los etement overheen 

ligt (zie ook studie Visualisaties A lG- t racé , lang viaduct en 

kruising A 4 , mei 1996). 

Op verzoek van de Provincie Zutd-Holland is in juni 1997 een 

variantenstudie gedaan, waarin de toepassing van grotere 

overspanningen en meer vert icaal gerichte elementen is 

onderzocht. Het doel hiervan was om de continuïteit en 

transparantie van de HSL te waarborgen en de kruising met de A4 

te benadrukken. Dit heed geresulteerd in een studie met 

alternatieve construct ies {zie studie naar varianten voor de pergola 

over de A41. Geen van de onderzochte alternatieven leverde een 

betere kwali tei t op voor de bovengenoemde doelstellingen. Hierom 

is besloten om de alternatieve pergolaconstructie als basis voor 

het voorlopig ontwerp ie nemen. 

In deze rapportage wordt een toel icht ing op de vormgeving en 

wordt een nadere ui twerking van deze constructie gegeven. 
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Uitgangspunten 
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• Situatie 

Het tracé tussen de Does en Rijpwetering bestaat uit één lang, 

aaneengesloten kunstwerk. De pergola is een bijzonder onderdeel 

van dit lange kunstwerk en wi jkt wat betreft vormgeving van de 

steunpunten hiervan af. We! wordt het schaalvormige dek van het 

aansluitende HSL-viaduct doorgezet over de pergola, 

• Uitgangspunten bij de vormgeving 

het behoud van de openheid in het gebied waarin de kruising 

ligt, dit ten behoeve van het zicht vanuit de omgeving. De 

constructie van de kruising is zo transparant mogelijk; 

een zo laag mogelijke ligging van de kruising als totaal ; 

de HSL en de Rijksweg vormen duidelijke infrastructuurl i jnen in 

het landschap met hun eigen vormkenmerken en r icht ing; 

optimaal uitzicht voor zowel de treinreiziger als voor de 

weggebruiker; 

zorgvuldige vormgeving van de overgangen tussen de 

kruisingsconstructie en hel aansluitende lange HSL-kunstwerk. 

3/5 



Vormgeving H S L 
• Concept 

Over de Ri jksweg worden loodrecht op de weg een aantal portalen 

gezet me i een hart op hart afstand van 15 meter. De HSL ligt als 

een ' los ' element over deze portalen heen. Door deze oplossing 

bli jven zowel de Rijksweg A4 als de HSL in het landschap als twee 

afzonderli jke lijnen zichtbaar. 

De bovenkant van de construct ie is, in tegenstell ing to l een 

tradit ionele pergola, open. De weggebruiker rijdt zo niet door een 

tunnel heen, maar heeft daglicht van bovenaf. Ook vanuit de 

omgeving is de constructie transparant; men kijkt niet naar een 

donker tunnelacht ig obstakel, maar naar een open constructie 

waarbi j het landschap erachter duidelijk zichtbaar is. 

• Hart op hart afstand portalen 

Tijdens het ontwerpproces zijn 3 varianten bekeken met afstanden 

tussen de portalen van 15, 20 en 30 meter, (zie ook tabel). Vooral 

de hart op hart afstand van de portalen in relatie to l de hoogte 

van de construct ie (van portaalbalken en HSL-dekl heeft invloed 

op het beeld en op de openheid van de construct ie. 

Er is gekozen voor een hart op hart afstand van 15 meter. Bij deze 

variant hebtïen het dek van de HSL en de portalen een relatief lage 

construct iehoogte. Bij de andere varianten neemt de totale 

construct ie hoogte zodanig toe, da l de kruising veel dominanter in 

het landschap word t . 

Het dek over de portaalconstruct ie kan daarbij even hoog worden 

ui tgevoerd als het lange viaduct. De twee construct ies kunnen 

hierdoor zonder een sprong in de hoogte op elkaar worden 

aangesloten. 

De open ruimte die onder het viaduct over blijft is groter dan de 

construct ie hoogte, waardoor vanuit de omgeving een relatief 

transparant beeld ontstaat. 

• Vornigeving HSL 

Het dek van de HSL is hetzelfde uitgevoerd als het schaalvormige 

dek van het aansluitende lange viaduct. Hierdoor zijn geen 

overgangsconsiruct ies nodig tussen de pergola en het viaduct. Op 

het dek van de HSL zijn dezelfde bovenleidingmaslen geplaatst als 

elders op hei tracé. Go '-— el van de construct ie staat een 

transparant -•' ' ' 
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• Vormgeving portalen 

Bij de vormgeving van de portalen is gestreefd naar het opt isch 

kleiner maken van de dimensies. Zowel de poten van de portalen 

als de horizontale balk zijn verjongd, w/aardocr de construct ie in 

z'n geheel lichter l i jkt. Doordat de poten van de portalen verjongen 

sluiten ze in vormgeving aan op de conische kolommen van het 

aansluitende HSL-viaduct. De eerste drie portalen aan beide zijden 

van de pergola zijn afvtrijkend vormgegeven: de balk verloopt in 

hoogte. Daarbij maken de poten aan de zijde die de HSL 

ondersteunen een vloeiende overgang naar de HSL-kolommen. In 

het midden van de pergola, midden boven de ri jstroken van de A 4 , 

w/ordt het HSL-dek ondersteund door een console die bevestigd is 

aan de buitenzijde van het portaal: het dek w/ordt 'doorgegeven' 

aan de tweede reeks portalen. 
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• Overige elementen 

De bevi/egw/ijzering, vangrail en verl ichting ten behoeve van de A4 

dienen in een later stadium te w/orden ui tgewerkt . Deze elementen 

worden geïntegreerd met de pergola vormgegeven. 
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