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Nature does nothing in vain, and 
more is in vain when less will serve; 
for Nature is pleased with 
simplicity, and affects not the pomp 
of superfluous causes 

(Sir Isaac Newton, Principea) 



Mijnheer de Rector Magnificus, 
dames en heren, 

Afgelopen zomer werd op de 
Nederlandse televisie een serie 
interviews uitgezonden van Martin 
Simek met de schrijver Harry 
Mulisch. Een gedeelte van het inter
view werd opgenomen, terwijl bei
den op de Piazza della Rotonda 
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voor het Pantheon in Rome ston
den. Wijzend naar het door hem zo 
bewonderde tempelgebouw vertel
de Mulisch het volgende: 

"Dit is het oudste Romeinse bouw
werk dat nog helemaal in de oor
spronkelijke staat is; dat komt 
omdat de Christenen er een kerk 
van hebben gemaakt en daarom 

1. Doorsnede en plattegrond Pantheon (ontleend aan lit. 10). 
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staat het er nag. Zo'n tympanon', 
dat vindt je nag bij de Grieken, dat 
vindt je trouwens overal: in 
Washington, bij Palladio, in de 
Renaissance .... 
Het gebouw speelt een belangrijke 
ro/ in mijn /aatste boek De ontdek
king van de hemel. De kleine jongen 
op zoek naar z'n vader vindt hem 
hier, althans degene van wie hij 
denkt dat het zijn vader is; en die 
twee ontmoeten elkaar dan in deze 
tempel. De vader is een drop-out 
geworden, met een raaf op z'n 
schouder. De raaf vliegt dan door 
het gat: boven in de koepel zit 
namelijk een gat van 9 meter door
snede. Het is ongelooflijk dat het 
dak niet instort. De zon schijnt er in 
en de regen plenst gewoon op de 
vloer. Dit bouwwerk is een droom 
voor mij." 

Deze diepe bewondering voor de 
constructieve prestaties van de 
Romeinse bouwmeesters deel ik 
volledig met Harry Mulisch. Zijn 
idee dat het grate gat in de koepel 
de constructieve prestatie nag gra
ter maakt, deel ik echter niet. 
Verderap zal ik uitleggen dat dit 
eerder tot een vereenvoudiging van 
de koepel geleid heeft. Alvorens de 
constructie te behandelen wil ik u 
eerst nag wat verder laten kennis
maken met het bijzondere bouw
werk. 

Het Pantheon in Rome werd 
gebouwd rand 120 na Christus 
onder Keizer Hadrianus. Zoals de 
naam Pantheon al aangeeft, was 
het een tempel voor alle Romeinse 
goden. Van het oorspronkelijke 
tempelcomplex zijn alleen het 
ingangsportaal en de grate centrale 
hal bewaard gebleven. 
Het ingangsportaal wordt gevormd 
door een portico met zestien gra
nieten zuilen in drie rijen. Tussen de 
acht zuilen van de voorste rij zitten 
zeven openingen, waarvan de mid
delste precies in lijn ligt met de 
grate bronzen deur die toegang 
geeft tot de centrale hal. In deze 
ruimte past exact een bol met een 
diameter van 43,3 meter. Al in de 
klassieke oudheid beschouwde 
men de bol als de meest zuivere 
geometrische vorm. 
De onderste helft van de bol past in 
een cilindervormige rotonde, met 
een wanddikte van 6,4 meter, die 
voorzien is van nissen en marmeren 
panelen. De bovenste helft van de 
bol past in een koepel, met een 
naar boven toe afnemende wand
dikte tot ongeveer 1,2 meter. 
Aan de binnenzijde van de koepel 
zijn in het onderste deel cassette
vormige uitsparingen aangebracht. 
In de top is een ronde lichtopening, 
de zogenaamde oculus, met een 
diameter van ea. 9 meter. 
Het zonlicht dat door deze opening 
naar binnen valt, geeft niet alieen 

1 driehoekig gevelveld tussen de kroonlijst en de daklijsten 
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de data van equinoxen2 en zonne
wendes aan, maar ook de uren van 
de dag. Hiertoe bleef de plaats 
waar nu het grote altaar staat altijd 
in de schaduw, terwijl om precies 
12 uur 's middags vanuit de ingang 
de zon zichtbaar was. Het gebied 
van de equinoxen valt samen met 
de horizontale strook tussen de 
attica3 en de eerste rij cassettes van 
de koepel. 
Het maatsysteem van het gebouw 
voldoet aan de een-op-twee-regel, 
een goddelijke maatverhouding, die 
leidt tot een volledige harmonie van 
de architectonische expressie. 
Het Pantheon vormt het hoogte
punt in de ontwikkeling van de 
Romeinse koepelbouw. Met deze 
koepel bereikten de Romeinen de 
grens voor het overspannen van 
ruimten in metselwerk en ongewa
pend beton. Zelfs de koepel van de 
Dom van Florence en van de Sint 
Pieterskerk in Vaticaanstad zijn met 
hun overspanning van 42 meter 
kleiner dan de koepel van het 
Pantheon. Blijkbaar werd de afme
ting van het Pantheon als een limiet 
beschouwd. Pas in 1912 werd met 
een steenachtig materiaal een gro
tere koepel gebouwd, die van de 
Jahrhunderthalle in het voormalige 
Breslau (thans Wroclaw): een koe
pel in gewapend beton met een 
inwendige diameter van 65 meter. 
(De tentoonstellingshal van het 
CNIT in Parijs, gebouwd in 1958, is 

nog steeds recordhouder: de 
betonnen schaalconstructie heeft 
een overspanning van 219 meter.) 

Het vakgebied constructief ontwer
pen wil ik nader bij u introduceren 
aan de hand van vier thema's, te 
weten: ontwerpen, onderwijs, 
onderzoek en ontwikkelingen. 
Bij drie van deze thema's zal ik 
steeds een aspect van de koepel
constructie van het Pantheon 
behandelen, zodat u een duidelijk 
inzicht krijgt in de krachtswerking 
van deze bijzondere constructie. 
Een inzicht dat gestoeld is op 
onderzoek naar de mechanische 
eigenschappen van constructie
materialen, de ontwikkeling van de 
leer van de toegepaste mechanica 
en de introductie van geavanceerde 
rekensystemen; het instrumentari
um waarover de moderne construc
tief ontwerper kan beschikken. 
De Romeinen moesten in hun tijd 
afgaan op hun gevoel en intuitie (dit 
is kennis en ervaring), maar dat 
weerhield hen er niet van om toch 
gedurfde constructies te bouwen. 

1. Ontwerpen 

Het ontwerpen van constructies 
kan men definieren als het zoeken 
naar optimale oplossingen voor de 
afdracht van de gebouwbelastingen 
(zowel horizontaal als verticaal) naar 
de ondergrond, binnen de rand-

~ nachteveningspunten in lente en herfst: dag en nacht duren dan elk 12 uur 
att1ca = verhoogde dakrand 
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voorwaarden van een ruimtelijk ont
werp en rekening houdend met 
functionele eisen en gegeven 
omstandigheden. 

Behalve over creatief talent dient de 
constructief ontwerper te beschik
ken over een gedegen kennis van 
de eigenschappen van constructie
materialen, de krachtswerking in 
constructies, en berekeningsmetho
den ten behoeve van de dimensio
nering. Het analyseren van het 
gedrag van constructiematerialen 
en de krachtswerking in bestaande 
constructies is op zich voldoende 
om de constructieleer de status van 
wetenschap te verlenen. Maar 
daarnaast dient de constructief ont
werper ook het gedrag van nog te 
bouwen constructies te kunnen 
voorspellen. Met name de veiligheid 
van constructies moet verzekerd 
zijn. Het ontwerpen van construc
ties is een verantwoordelijk vak. Oat 
deze verantwoordelijkheid vergaan
de consequenties kan hebben blijkt 
uit de tekst van een wet die onder 
de Oud-Babylonische heerser 
Hammoerabi (rond 1700 v. Chr.) van 
kracht was. Deze wet luidde, vrij 
vertaald: 

"Als een bouwmeester vaar een 
particulier een huis gebauwd heeft, 
en de canstructie is niet sterk 
genaeg, het huis start in ·en daadt 
de bewaner, dan maet aak de 
bauwmeester gedaad warden." 
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Het ontwerpproces bestaat uit een 
iteratieve cyclus van analyse, syn
these en evaluatie die zich herhaalt 
in opeenvolgende ontwerpfasen 
met toenemende gedetailleerdheid. 
Essentieel voor de analyse is het 
ordenen en structureren van het 
probleem, terwijl het bij de synthe
se gaat om het genereren van 
oplossingen, die vervolgens bij een 
kritische evaluatie getoetst moeten 
warden aan de gestelde doelen. 
Voor het ontwerpen van construc
ties zijn heuristische strategieen 
zeer waardevol. Deze berusten niet 
zo zeer op theoretische modellen 
als wel op ervaring en het gebruik 
van vuistregels. De essentie van 
deze benadering is dat deze gelijk
tijdig zowel leerzaam als oplos
singsgericht is. Laten we ter illus
tratie eens twee methoden 
beschouwen om de zwaarte van 
een houten balklaag te bepalen. 
Bij de eerste theoretische methode 
gaan we uit van berekeningen op 
basis van de toegepaste mechanica 
en ons bekende mechanische 
eigenschappen van hout. Uit bere
keningen volgt een hoogte van de 
houten balken, waarbij de doorbui
ging niet meer bedraagt dan 0,003 
maal de overspanning en waarbij 
de optredende buig- en schuifspan
ningen de toelaatbare waarden niet 
overschrijden. Een alternatief voor 
deze exacte maar bewerkelijke pro
cedure is gebruik te maken van 
vuistregels. Er zijn verschillende 
regels mogelijk zoals: de benodigde 
hoogte van 50 mm brede balken op 



een hart-op-hart afstand van 400 
mm bedraagt 25 mm voor iedere 
halve meter overspanning. Deze 
methode is weliswaar niet exact, 
maar zal er nooit ver naast zitten. 
Niet alleen geeft deze methode 
direct de oplossing, hij is oak edu
catief in die zin dat de kritische 
relatie tussen de hoogte van de 
balk en de overspanning duidelijk 
wordt. Een eerste indruk van de 
dimensies van de meest significan
te onderdelen van een constructie 
is op deze wijze snel te krijgen. 
Daarna kunnen met meer exacte 
rekenmethodes -veelal met de 
computer- de gevonden dimensies 
warden gecontroleerd en indien 
nodig aangepast. 

Voor de Romeinse constructief ont
werpers waren de uitgangspunten 
voor hun ontwerp helder en duide
lijk. De ruimtelijke contouren van 
het interieur van het Pantheon 
lagen eenduidig vast op basis van 
geometrische en proportionele 
regels. Het toe te passen cohstruc
tiesysteem - de koepel - was nauw 
verbonden aan de gegeven ruimte
lijke vorm. 
Het koepelgewelf was een karakte-

. ristiek structuurelement van de 
Romeinse bouwkunst en vormde 
de laatste fase in de ontwikkelings
reeks van rondboog, via tongewelf 
naar de halve-bolkoepel. 
Het toe te passen constructiesys-

4 opus = werk; caementa = steenbrokken 

teem was oak verbonden met de 
beschikbare constructiematerialen 
en -technieken. 
Door de Romeinen was een bouw
wijze ontwikkeld, het zogenaamde 
opus caementicum4, waarbij klei
ne, (on)regelmatige natuur- en bak
steenbrokken (= caementa) werden 
verbonden door een mortel samen
gesteld uit kalk, zand en puzzolaan
aarde5. Hiermee werd een homoge
ne steenachtige structuur gemaakt, 
vergelijkbaar met het ons bekende 
ongewapende beton, die aan de 
zichtzijde werd afgewerkt met een 
gladde laag metselwerk of een 
pleister. 

De toegepaste materialen voor de 
koepel zijn uitstekend geschikt voor 
de opname van drukkrachten. De 
treksterkte van het opus caementi
cum is echter te verwaarlozen. Op 
grand van de membraantheorie van 
halfbolvormige koepelschalen tre
den in de onderste helft van een vrij 
opgelegde schaal ring-trekkrachten 
op (zie afb.2) die aanleiding kunnen 
zijn tot zogenaamde meridiaan
scheuren. 
Uit onderzoek van Terenzio [2] is 
gebleken dat er inderdaad verticale 
scheurvorming is opgetreden in de 
onderste laag van de cassettes. 
Hierdoor gedraagt de koepel zich in 
feite als een stelsel van wigvormige 
bogen. Toch heeft de koepel zijn 
standzekerheid gedurende bijna 

5 puzzolaan-aarde is van vulkanische afkomst, heeft dezelfde hydraterende eigenschappen als 
cement, en werd gevonden in de omgeving van Rome 
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2000 jaar kunnen handhaven, zelfs 
tijdens diverse aardbevingen die 
zich ter plaatse de afgelopen eeu
wen hebben voorgedaan. Hoe valt 
dit nu te verklaren? 

Door vier constructieve maatrege
len is het draagvermogen van de 
koepel in gunstige zin be'fnvloed: 

1. Door toepassing van toeslagstof
fen met een lagere soortelijke 
massa neemt de permanente 
belasting van de koepelschaal in 
de richting van de oculus sterk 
af. In de rotonde werd travertin 
gebruikt met een soortelijke 
massa van 2000 kg/m3

; in de 

2. Scheurpatroon in koepel (ont
leend aan litt. 2). 
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bovenste helft van de koepel tuf
steen van 1350 kg/m3 [5]. De 
spanningen in de koepel zouden 
tweemaal zo groat zijn als voor 
de koepel hetzelfde zware beton 
was toegepast als gebruikt is 
voor de rotonde. 

2. Door het aanbrengen van cas
sette-vormige uitsparingen werd 
een gewichtsreductie bereikt, 
terwijl de meridiaan- en ring
krachten door de ribben kunnen 
warden overgebracht. De stijf
heid van de kaepelwand neemt 
hierdoor echter af, waardoor het 
gunstige effect gedeeltelijk wordt 
tenietgedaan. Het is niet duidelijk 
of deze cassettes bewust am 
constructieve redenen zijn aan
gebracht of louter uit esthetische 
overwegingen. 

3. De oculus heeft als voardeel dat 
geen verticale belasting aanwe
zig is in dat gedeelte van de kae
pel, waar deze het meest angun
stig is, namelijk werkend laad
recht op het schaalvlak. Maar er 
is nag een andere reden waaram 
deze grate opening voor de 
Rameinen gunstig was. 
Bij de uitvoering van de koepel 
werd het opus caementicum 
laagsgewijs aangebracht. ledere 
laag vormde een horizontale ring 
die zichzelf kon dragen en voor
dat de laag volledig uitgehard 
was, al belast kon warden door 
de valgende laag. Daarom wordt 
verondersteld dat er geen volle
dig ondersteunende bekisting 
nodig was voar het dragen van 



het totale koepelgewicht, maar 
louter een stelsel van houten for
melen die als sjabloon voor de 
koepelvorm dienden. 
Deze bouwwijze kon moeilijk 
toegepast warden voor de 
bovenzijde van de koepel; daar
om werd de schaal maar wegge
laten en ontstond de grate ope
ning. Het feit dat alle bewaarde 
Romeinse koepels in de top 
voorzien zijn van een oculus, 
wijst er mijns inziens op dat deze 
bouwwijze succesvol was. 

4. Bij de aanzet van de koepel is 
een trapvormige verdikking aan
gebracht die de koepelschaal 
versterkt, maar oak een extra 
bovenbelasting geeft ter vergro
ting van de opnamecapaciteit 
voor horizontale schuifspannin
gen bij de oplegging. 
Computerberekeningen van de 
koepel op basis van een eindige 
elementenmodel waarin de meri
diane scheuren in het onderste 
deel van de koepelschaal zijn 
meegenomen, tonen duidelijk 
aan dat de trapvormige verdik
king een belangrijke rol speelt in 
het reduceren van ring-trek
spanningen. 

De kwaliteit van het constructief 
ontwerp wordt mede bepaald door 
de vormgeving van details; in die 
zin spreken we ten onrechte over 
details. Oak bij het Pantheon is 
aandacht besteed aan 'details'. Zo 
is de randprofilering van de casset
tes zodanig vormgegeven, dat deze 

van onderen gezien voor alle posi
ties van de cassettes in het bolvlak 
dezelfde breedte geeft (zie afb.3). 

In het klassieke bouwproces werd 
geen onderscheid gemaakt tussen 
het ontwerpen en maken van 
gebouwen. Vormgeving, materiaal
keuze en constructiewijze werden 
bepaald door lokale omstandighe
den, traditie en voorschriften. 
Architectuur en techniek waren har
monieus verbonden. 

Tijdens de renaissance zien we het 
begin van een proces van ontkop
peling tussen architectuur en tech
niek. De tweedeling die ontstond 
tussen bouwkunst en bouwtechniek 
werd in de hand gewerkt door een 
groeiende vraag in de 18° eeuw 
naar specialisten voor het ontwer
pen van militaire en industriele I 
civiele bouwwerken; het beroep van 
militair- en later oak civiel-ingenieur 
was geboren, naast dat van archi
tect. 

De architect laat zich thans bijstaan 
door deskundigen uit gespeciali
seerde vakgebieden, met name 
technische specialisten, die hem 
adviseren. Het is aan de architect 
om de ideeen die door zijn advi
seurs warden aangedragen al dan 
niet manifest op te nemen in zijn 
ontwerp. We onderscheiden daarbij 
drie verschillende benaderingswij
zen: 
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1. Het architectonische en con
structieve ontwerp vormen een 
harmonieus geheel, waarbij de 
constructie in zijn materiaalkeuze, 
vormgeving en detaillering, slank-

heid en "gedurfdheid" een belang
rijke bijdrage levert aan de bele
vingswaarde van een gebouw, en 
daarmee als architectonisch 
expressiemiddel functioneert. 

3. Perspectivische werking randprofi/ering cassettes (ontleend aan litt. 10). 
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Dragende elementen warden bijdra
gende elementen. 
Exponenten van deze benaderings
wijze zien we onder anderen bij de 
Engelse architecten Norman Foster, 
Richard Rogers en Nicholas 
Grimshaw. Het is niet toevallig dat 
in de Engelse bouwcultuur de con
structeur als ontwerper op een 
gelijkwaardige wijze wordt gewaar
deerd als de architect, en daardoor 
een belangrijk stempel kan drukken 
op het ontwerp; ja, zelfs architec
tuurprijzen kan winnen. 
Een recent voorbeeld in Nederland 
waar een goede samenwerking van 
architect en constructief ontwerper 
geleid heeft tot een harmonische 
integratie van de constructie in het 
architectonische concept is de 
nieuwe bibliotheek van de TU Delft. 
In de grate toegangshal die ligt 
onder het schuin oplopende groene 
dak staat een kegelvormig beton
nen boekenhuis, dat door het dak 
heen steekt en als landmark fun
geert. De kegelvorm wordt con
structief zuiver gebruikt voor de 
afdracht van de belastingen uit de 
verdiepingsvloeren, die zijn opge
hangen aan de stalen top van de 
kegel; letterlijk en figuurlijk het 
hoogtepunt in het architectonisch 
concept. 

2. Een tweede benadering is dat 
het constructieve ontwerp volle
dig de architectonische kwaliteit 
van het gebouw bepaalt. Hiervan 
zijn vele goede, maar oak slechte 
voorbeelden te noemen. Bij toepas-

sing van vorm-actieve draagsyste
men (bij voorbeeld membraancon
structies, kabelconstructies en 
schalen) wordt op een "natuurlijke" 
wijze de hoofdvorm van de con
structie bepaald, waarbij deze 
appelleert aan het intu"ltieve gevoel 
van de mens voor vormen en pro
porties. Een aantal voorbeelden van 
zogenaamde high-tech-gebouwen 
{high-styled-technology), waarbij 
met name trek-druk-systemen 
(getuide constructies: 'aan-trek
kelijk en in-druk-wekkend') warden 
toegepast, komt onnatuurlijk en 
geforceerd over doordat het con
structiesysteem !outer voor het 
spectaculaire effect moet zorgen. 
Mede hierdoor is deze trend weer 
voorbij . 

3. Een derde benadering is dat het 
constructief ontwerp geen enkele 
rol speelt in de ontwikkeling en 
verschijningsvorm van het archi
tectonisch ontwerp. Hier komen 
we op een interessant gebied, 
waarbij de vraag aan de orde is in 
hoeverre de techniek van het con
strueren kan warden uitgeschakeld 
in de architectuur. Kan er sprake 
zijn van architectuur zonder toepas
sing van techniek of kan architec
tuur zelfs in tegenspraak zijn met 
techniek? Volgens mij moet op 
beide vragen ontkennend geant
woord warden. Techniek behoort bij 
bouwen en architectuur ontstaat 
door bouwen. Hierdoor speelt de 
techniek altijd een rol in de archi
tectuur (althans betrokken op de 
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gebouwde omgeving) en kan dus 
niet ontkend I veronachtzaamd 
warden. De maakbaarheid van het 
architectonische idee wordt 
bepaald door de techniek. 
Architectuur = idee + maakbaar
heid. 

Op de eerste ontwerpschetsen voor 
de Opera van Sydney van architect 
J0rn Utzon zien we lage, gebogen 
schalen als dak voor het gebouw 
(zie afb. 4a). Technisch was (en is) 
deze vorm als zelfdragende schaal 
niet te maken. De bekwame con
structeur Peter Rice van Ove Arup 
& Partners slaagde er in, door aan
passing van de geometrie, de dak
vorm als een met ribben verstijfde 
schaalconstructie te realiseren (zie 
afb. 4b). Het is bekend dat Utzon 
dit als een verzwakking van het 
ontwerp zag. Zander deze aanpas
singen was het oorspronkelijke ont
werp echter niet te realiseren 
geweest. 

Het ontwerp voor het 
Congresgebouw van Berlijn was 
ge"lnspireerd op de Arena van 
Raleigh (USA) van architect Novicki. 
Het dak van de Arena bestaat uit 

een kabelnetwerk, dat gespannen 
wordt door twee achterover hellen
de drukbogen. Een zuiver construc
tief ontwerp met een grate architec
tonische expressie. Voor de 
Congreshal van Berlijn was eenzelf
de dakconstructie voorzien, echter 
zonder toepassing van een flexibel 
kabelnetwerk, maar met een starre 
betonnen schaal tussen de drukbo
gen. Hierdoor ontstond een onzui
vere constructie, waarbij de archi
tect niet bereid was tot een aan
passing van de vorm, hoewel dit 
zonder verlies aan ruimtelijke kwali
teit mogelijk was geweest. Orn elke 
nieuwe paging tot het ontkennen 
van een constructieve werking op 
voorhand te ontmoedigen, zij hier 
vermeld dat 25 jaar na de inge
bruikname een gedeelte van het 
dak met donderend geweld omlaag 
stortte. Met constructieve zuiver
heid valt niet te spotten! 

Tot nu toe heb ik het woord 'con
structief ontwerper' gebruikt om 
de persoon aan te duiden die zich 
bezighoudt met het ontwerp van de 
constructie. Het zwaartepunt van 
zijn werkzaamheden ligt in wat 
terecht door Prof. Kerstens in zijn 

4a. Opera van Sydney: prijsvraagontwerp. 
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4b. Opera van Sydney: voor- en zij
aanzicht definitief ontwerp. 

intreerede [9] is genoemd de con
ceptuele fase met het inductieve 
denkproces. Op basis van aanleg, 
opleiding, inzicht en ervaring ont
werpt de constructief ontwerper 
nieuwe constructies. Van groat 
belang is dat hij over het vermogen 
beschikt om oorspronkelijk te kun
nen denken, en deze gedachten 
aan anderen met schetsen of 
modellen over kan brengen. 
Daarnaast onderscheid ik de 'reke
nende constructeur' die het 
accent meer legt op het deductieve 
denken in de verificatiefase. Met 
toepassing van moderne computer
programmatuur maakt hij controle
berekeningen van de ontworpen 
constructie op basis van nationale 
en Europese voorschriften. 

De afgestudeerde bouwkundig 
ingenieur Constructief Ontwerpen 
dient bij voorkeur beide denkpro
cessen te beheersen. 
Hij moet naar mijn oordeel met 
name zijn opgeleid tot een ontwer
per van constructies die harmonie
ren met het architectonisch ont
werp, die nieuwe architectonische 
concepten realiseerbaar maakt en 
die door vormgeving en detaillering 
een meerwaarde aan een gebouw 
kan geven. Meer aandacht voor 
ontwerpen in de constructeurs 
opleiding is nodig am een accent
verschuiving van rekenende con
structeur naar constructief ontwer
per te bevorderen. Meer aandacht 
voor techniek en constructie in de 
architecten opleiding zal nodig zijn 
om de dialoog met de technische 
adviseurs in het ontwerpproces 
vruchtbaar te maken bij de ontwik
keling van nieuwe architectonische 
middelen. Langzaam aan wordt dan 
de kloof tussen architecten en inge
nieurs, ontstaan in het begin van de 
19e eeuw, weer overbrugd. 

2. Onderwijs 

Constructief Ontwerpen is een 
boeiend vakgebied, waarin creativi
teit en technisch inzicht moeten 
samengaan. Het vormt ook een van 
de disciplines van de bouwkunde. 
Het ontwerpen van draagconstruc
ties kan nooit onafhankelijk plaats
vinden van de andere participanten 
die betrokken zijn bij de ontwikke-
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ling van een gebouw: de opdracht
gever, de architect, de installatiead
viseur, de akoestisch adviseur, de 
aannemer etc. 
Alleen door een optimale samen
werking van alle disciplines in een 
ontwerp- en bouwteam kunnen 
functioneel en kwalitatief goede 
gebouwen ontstaan. 
Binnen de Faculteit Bouwkunde 
van de TU Eindhoven zijn behou
dens de opdrachtgever alle betrok
ken disciplines aan het bouwproces 
vertegenwoordigd. Dit vormt een 
unieke mogelijkheid om al tijdens 
de opleiding ook aandacht te 
besteden aan kennisoverdracht in 
vakgebieden buiten de eigen spe
cialisatie. De constructief ontwerper 
wordt daarmee een breed opgelei
de specialist, die vanuit zijn con
structieve specialisatie kan bijdra
gen aan de integratie van de con
structie in het totale ontwerp. 
Onder integratie wordt in dit ver
band verstaan het ontwikkelen van 
draagconstructies van gebouwen in 
afstemming op de andere bouwde
len: installaties, inbouwpakket en 
gebouwschil. 
De naamgeving van de leerstoel 
'Constructief Ontwerpen, Algemeen 
& lntegratie' onderstreept het 
belang dat onze Faculteit aan inte
gratie hecht. lk onderschrijf dit 
belang volledig, en zal vanuit een 
actieve opstelling een integrale 
benadering zowel i!1 onderwijs als 
onderzoek stimuleren. 
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Daarnaast is het essentieel dat een 
constructief ontwerper inzicht heeft 
in het verloop van de krachten in 
constructies. Dit is geen eenvoudi
ge opgave, getuige ook het feit dat 
het krachtsbegrip pas enkele eeu
wen geleden ontstaan is. 
Krachten, mathematisch aangeduid 
als vectoren, d.w.z. met een richting 
en een grootte, zijn onzichtbare 
grootheden. Het gebruik van mid
delen in het onderwijs om het 
krachtenverloop te visualiseren 
draagt bij aan het ontwikkelen van 
het inzicht in het gedrag van con
structies. 
Twee methoden staan ons hierbij 
ter beschikking: 

- Computersimulatie of -visuali
satie, waarbij bijvoorbeeld de 
grootte van normaalkrachten door 
middel van kleuren wordt weerge
geven (afb. 5). 
Computervisualisatie is de moder
ne variant van de spanningsop
tiek; hierbij worden door dubbele 
lichtbreking in belaste kunststof 
modellen verschillen in richting en 
grootte van hoofdspanningen 
zichtbaar gemaakt. (zie afb. 6: 
isochromaten in een belaste 
kraanhaak) 

- modelonderzoek, waarbij het 
krachtenverloop en de daarbij 
optredende vervormingen zicht
baar worden gernaakt; met name 
vormactieve draagsystemen met 
kabels of kettingen (dat wil zeg
gen staven zonder buigstijfheid 



loodrecht op de lengte-as) nemen 
onder invloed van uitwendige 
belastingen op een natuurlijke 
wijze precies die vorm aan die 
evenwicht maakt met de erop 
werkende belastingen. Verandert 
de belasting, dan verandert ook 
de vorm van de kabel of ketting, 
daarmee zichtbaar makend het 
verloop van de krachten. 

Door het lnstitOt fOr 
Leichttragwerke in Stuttgart onder 
leiding van Frei Otto is een model-

studie uitgevoerd naar het con
structieve gedrag van de koepel 
van het Pantheon. Met name was 
men ge·1nteresseerd in het bepalen 
van de krachten in de meridiaan
richting en de ringkrachten, die 
samen de toegepaste koepelvorm 
mogelijk maken. 
Onder invloed van het gravitatieveld 
ontstaan meridiane drukkrachten in 
de koepel. Zolang deze drukkrach
ten zich bevinden in het kernge
bied van elke doorsnede, dat wil 
zeggen het middelste 1/3 deel van 
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6. lsochromaten in een belaste kraanhaak (foto Werner Seifert, Berlin; 
ontleend aan litt. 11 ). 

de doorsnede, treden er alleen 
drukspanningen in meridiaanrich
ting op. Door de koepel nu 180' om 
te draaien ontstaan onder invloed 
van het gravitatieveld trekkrachten 
in de koepel, met dezelfde grootte 
als de eerder genoemde drukkrach
ten. Door een omgekeerd model te 
maken van de koepel en gebruik te 
maken van kettingen, kan niet 
alleen de grootte van de trekkrach-
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ten warden bepaald, maar ook hun 
richting. In een 2D-model van de 
dwarsdoorsnede van de koepel is 
een ketting aangebracht volgens de 
verbindingslijn van de zwaartepun
ten van de doorsneden. De ketting 
wordt belast door gewichten die 
corresponderen met het eigen 
gewicht van een koepelsegment, en 
die aangrijpen in het massamiddel
punt van dit segment. Op de foto 



(afb. 7) is te zien dat wanneer alleen 
meridiaankrachten optreden, d.w.z. 
de koepel zich gedraagt als een 
samenstel van gewelfbogen met de 
vorm van het 20-model, de druklijn 
buiten de kerndoorsnede komt, 
waardoor trekspanningen in de 
koepelwand zouden optreden die 
tot breuk en instorten van de koe
pel zouden leiden. Aangezien de 
koepel al bijna 2000 jaar intact is, 
moet geconcludeerd worden dat er 
een ruimtelijke krachtswerking moet 
zijn met ringdrukkrachten. 
Orn de invloed van ringdrukkrach
ten vast te stellen, werd het model 
uitgebreid door ter plaatse van de 
doorgaande ribben tussen de cas-

tu.a.eh Thcidc} 

7. 20-model dwarsdoorsnede koe
pel Pantheon (ontleend aan litt. 4). 

8. 20-model dwarsdoorsnede koe
pel Pantheon (ontleend aan litt. 4). 

settes korte kettingen aan te bren
gen (zie afb. 8). Ook de ringdruk
kracht ter plaatse van.de oculus 
werd hiermee gesimuleerd. Met 
deze korte kettingen werd de ket
tinglijn zodanig verplaatst dat deze 
samenviel met de zwaartepunten 
van de doorsnede; de aansluiting 
van de korte kettingen werd daarbij 
horizontaal gehouden. 
Voor de standzekerheid van de 
koepel was dit een ideale situatie. 
Met een 30-model (zie afb. 9) kon
den vervolgens de resultaten van 
het 20-model warden bevestigd. 
Het gedrag van de koepel werd met 
deze modellen op een heldere wijze 
aanschouwelijk gemaakt. 

3. Onderzoek 

Een van de twee pijlers waar deze 
universiteit op rust is het technolo
gisch onderzoek: zowel fundamen
teel I strategisch als toepassings
gericht. De bouwsector staat erom 
bekend dat hierin het laagste per-
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9. 30-model koepel Pantheon 
(ontleend aan litt. 4). 

centage van de omzet besteed 
wordt aan Research & 
Development. Door ontwikkelingen 
in de markt van de constructieve 
adviesbureaus zien we dat door 
scherpe concurrentie en tijdrovende 
(Europese) aanbestedingsprocedu
res onder adviesbureaus de voor de 
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continu'iteit van de bureaus noodza
kelijke winstmarge steeds verder 
onder druk is komen te staan. De 
gevraagde kwaliteit voor de te ver
lenen diensten verhoudt zich niet 
meer tot de prijs die de opdracht
gevers bereid zijn ervoor te betalen. 
Hierdoor warden investeringen in 
speurwerk en kennisontwikkeling 
als eerste geschrapt. 
Daarnaast constateren we een ver
harding in de maatschappij als het 
gaat om aansprakelijkheidsstelling 
van partijen. Ook de advieswereld 
wordt hierdoor getroffen. Het 
gevolg is een vermijden van risico's, 
door het toepassen van construc
ties die zich bewezen hebben, en 
een afname van de prikkel tot inno
vaties in het construeren. Een 
belangrijke taak ligt bij onze capaci
teitsgroep om met zijn onderzoek 
de concurrentiepositie van de 
Nederlandse adviesbureaus te hel
pen versterken en tevens een bij
drage te leveren aan het oplossen 
van maatschappelijke problemen, 
bijvoorbeeld de zorg voor het 
milieu. 
Naast het materiaalgebonden 
onderzoek noem ik de volgende 
speerpunten van algemeen con
structief onderzoek: 

1. Ontwerpmethoden 
Onderzoek in interdisciplinair ver
band naar methoden van ontwer
pen van gebouwen vanuit de drie 
disciplines vertegenwoordigd in 
een ontwerpteam: architect, con
structief ontwerper en installatie
adviseur. 



2. lntegratie 
Onderzoek in interdisciplinair ver
band naar de integratie van dra
gen, scheiden en beheersen bin
nenklimaat in de gevelzone en in 
verdiepingsvloeren. 

3. Hybride constructies 
Onderzoek naar de samenwer
king van twee of meer construc
tie-materialen, zoals hout en 
staal, hout en aluminium, glas en 
staal, sandwich-constructies met 
hardschuimkern, laminaten met 
verschillende materialen, etc. 
Een bijzondere categorie vormen 
de composieten: combinaties 
van materialen uit meestal twee 
verschillende groepen die samen 
meer presteren dan afzonderlijk. 
De toepassing van composieten 
in draagconstructies vormt een 
belangrijk onderzoeksveld. 

4. Bijzondere constructie
materialen 
Onderzoek naar de materiaalei
genschappen en de constructie
ve verbindingstechnieken van 
plybamboo, een triplex samenge
steld uit bamboefineer, ten 
behoeve van de toepassing als 
bouwmateriaal voor woningen in 
tropische gebieden. Een promo
tie-onderzoek op dit onderwerp 
is inmiddels gestart. 

5. lndustrialisatie van de woning
bouw 
Voortzetting van het onderzoek-

6 DUBO staat voor Duurzaam Bouwen 

project van de ISB-woning (ISB = 
lndustrieel Systeem van Bouwen) 
waarvan een prototype op het 
terrein van de TU Eindhoven is 
gebouwd, en implementatie van 
het systeem als industrieel bouw
product. 
In dit kader kan oak warden 
genoemd het STEW-project 
(STEW = Staal en Woningbouw), 
een samenwerkingsverband van 
de faculteit Bouwkunde met uit
voerende en ontwerpende markt
partijen. STEW is een initiatief dat 
de ontwikkelingen op de woning
markt en de economische motie
ven van het bouwen in zich ver
enigt. Hoofdkenmerk is een ver
betering van de bouwwijze en 
een verhoging van de prestatie 
van de waning door toepassing 
van dragende stalen bouwele
menten. 

6. Lichte draagconstructies 
Onderzoek naar de integratie van 
dragen en scheiden bij lichte 
draagconstructies. 

7. Duurzaam bouwen 
Duurzaam bouwen vormt om zijn 
maatschappelijke relevantie een 
van de vier zwaartepunten van 
onderzoek voor de Faculteit 
Bouwkunde [7]. Dit blijkt oak uit 
de plannen om te komen tot het 
inrichten van een zogenaamd 
"DUBO-park"" op het terrein van 
de TU Eindhoven. Het doel hier-

19 



van is een "experimententuin" te 
realiseren als buitenlaboratorium 
voor demonstratie- en onder
zoeksprojecten op ware grootte 
op het gebied van duurzaam 
bouwen. 
In het laatste deel van deze voor
dracht kom ik nag terug op de 
mogelijke bijdrage van het vakge
bied constructies bij het duur
zaam bouwen. 

4. Ontwikkelingen 

Het vierde onderwerp dat ik zou 
willen bespreken zijn de toekomsti
ge ontwikkelingen in het constru
eren. Een van mijn voorgangers op 
deze leerstoel, prof.dr.ir. G. 
Scherpbier, voorspelde bij zijn inau
guratie in 1984, dus alweer 15 jaar 
geleden, de volgende ontwikkelin
gen: [6] 

• een vergroting van de overspan
ningen, waardoor een flexibele 
indeling van de ruimten mogelijk 
wordt en blijft; 

• voor grate hallen het toepassen 
van tui-constructies; 

• het meer toepassen van de dyna
mica voor wind- en explosiebe
lastingen, voor trillingen en sto
ten ; 

• mede in verband met bovenge
noemde dynamische belastingen 
en schaalvergroting, het meer 
toepassen van flexibele construc
ties. 
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Voor de bouw in het algemeen 
voorspelde hij dat er sneller 
gebouwd zal gaan warden en het 
ge·integreerde ontwerpen en bou
wen de toekomst heeft. 

Prof. Scherpbier had een vooruit
ziende blik. Overspanningen zijn 
grater geworden, we overdekken 
tegenwoordig volledige voetbalsta
dions, ja zelfs met een verschuif
baar dak: het Gelredome in Arnhem 
en de Arena in Amsterdam. De 
schaalvergroting in de hoogbouw, 
lange tijd blijven steken op ea. 450 
meter, gaat verder, waarbij het 
dynamisch gedrag onder invloed 
van horizontale belastingen een 
steeds belangrijkere rol gaat spe
len. 
En we moeten in steeds kortere tijd 
een project realiseren. Op de bouw
plaats warden in fabrieken geprefa
briceerde componenten in korte tijd 
geassembleerd en gemonteerd. 
Alleen de toepassing van tui-con
structies en flexibele constructies in 
de vorm van gespannen membra
nen is sterk trendgevoelig en heeft 
zich nog niet gemanifesteerd als 
een gangbaar constructiesysteem. 
Op het gevaar af later door mijn 
opvolger hierop te warden afgere
kend, onderken ik de volgende 
mogelijke ontwikkelingen in het 
construeren: 
1. toepassing van vrije vormen; 
2. meer gebruikmaken van de ruim

telijke werking van constructies; 
3. grotere bijdrage van constructies 

tot duurzaam bouwen; 



4. hoogbouw en diepbouw (onder
gronds bouwen); 

5. verbeteringen in constructiemate
rialen die leiden tot lichte en ster
ke constructies 

1. Toepassing van vrije vormen 
In 'de Elementen' van Euclides, 
geschreven rond 350 voor Christus, 
is boek I voor een groot deel gewijd 
aan zogenaamde 'passer- en lini
aalconstructies'. Het gaat daarbij 
om meetkundige figuren die men 
kan construeren met slechts twee 
instrumenten: een liniaal zonder 
schaalverdeling, die alleen gebruikt 
kan worden om er rechte lijnen 
langs te trekken en een passer voor 
het tekenen van cirkels. Voor de 
Grieken vormden deze 'passer en 
liniaalconstructies' een buitenge
woon elegante intellectuele uitda
ging; voor hen was een figuur die 
slechts met deze twee primitieve 
hulpmiddelen geconstrueerd kon 
warden, zowel fundamenteel als 
zuiver. 
De rechte lijn en de cirkel (boog) 
hebben tot onze tijd voor een 
belangrijk deel de geometrie van 
onze gebouwen en daarmee oak 
van onze constructies bepaald. 
Door de vervanging van de vlakke 
tekenborden met rechthoekige linia
len door computers met 3-dimen
sionale elektronische tekenpro
gramma's is een nagenoeg onbe
perkte wereld van ruimtelijke vor-

men hanteerbaar geworden. 
Architecten, met name de jonge 
generatie, maken hier steeds meer 
gebruik van bij de ontwikkeling van 
hun architectonische concepten. 
Een voorloper op dit gebied was 
altijd de Amerikaanse architect 
Frank 0. Gehry. Zijn ontwerp voor 
het Guggenheim-museum in Bilbao 
(zie afb. 10), door hemzelf omschre
ven als een 'metallic flower', kon op 
basis van een schaalmodel verder 
ontwikkeld warden door toepassing 
van moderne computertechnieken. 
Met behulp van het software-pak
ket CATIA*, ontwikkeld door de 
Franse vliegtuigbouwer Dassault, 
gebaseerd op ruimtelijke oppervlak
ken in plaats van polygonen, kon 
het schaalmodel gedigitaliseerd 
warden tot een cornputerrnodel. 
Met de computer werden de opper
vlakken nader geanalyseerd en 
gecorrigeerd op basis van gestelde 
constructieve, functionele en eco
nomische randvoorwaarden. 
Het constructief ontwerp werd 
gegenereerd uit het computermo
del. De staalconstructie bestaat uit 
een wijdmazig grid (vierkant 3 
meter) van rechte staalprofielen, 
waarbij elk vierkant vlak is. 
Daaroverheen komt een secundaire 
structuur van horizontale stalen lad
ders en verticale stijlen, waarmee 
de gebogen vlakken warden 
bepaald (afb. 11 ). 
Met behulp van het programma 

• CATIA = Computer Aided Three-dimensional Interactive Application 
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10. Guggenheimmuseum in Bilbao: maquette (ontleend aan Architectural 
Review 12-1997). 

BOCAD kon het staalconstructiebe
drijf het volledige pakket werkteke
ningen genereren uit het draadmo
del van het programma CATIA. 
Hiermee werd de kloof tussen ont
werpen en bouwen (design and 
construct) op een directe manier 
overbrugd; een absolute voorwaar
de voor de verdere ontwikkeling 
van de bouw. 
De tendens naar complexere ruim
telijke vormen zal zich doorzetten. 
De constructief ontwerper zal hier 
op in moeten spelen door gebruik 
te maken van de ruimtelijke werking 
van gekromde vlakken bij de 
afdracht van belastingen. Bij het 
Guggenheim-museum in Bilbao, 
maar ook bij het Waterpaviljoen 
Neeltje Jans in Burgh-Haamstede, 
wordt de constructie gevormd door 
staalprofielen met een niet-drage 
de bekleding aan de buitenzijde. De 
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ontwikkeling van de zelfdragende 
carrosserie in de automobielindus
trie kan ons tot voorbeeld dienen 
om draagconstructies (= chassis) 
en bekleding (= carrosserie) tot een 
samenwerkend geheel te combine
ren. 

2. Meer gebruikmaken van de 
ruimtelijke werking van construc
ties 
Het streven om te komen tot mini
malisering van het materiaalgebruik 
in constructies zal eveneens leiden 
tot het benutten van de ruimtelijke 
werking van constructies. De koe
pel van het Pantheon maakt door 
de ontwikkeling van ringdrukkrach
ten gebruik van zijn ruimtelijke vorm 
en kan alleen daardoor als con
structie in steenachtig materiaal 
functioneren. De tribune-overkap
ping van het Feyenoordstadion in 



Rotterdam is in doorsnede een 
labiele constructie; door de ruimte
lijke werking van de koppelstaven 
tussen de spanten , waardoor trek
en drukringen ontstaan, en door 
windverbanden tussen de kolom
men ontstaat een stabiele con
structie. 

3. Grotere bijdrage van construc
ties tot duurzaam bouwen 
Onder duurzaam bouwen verstaan 

we op een zodanige wijze bouwen 
dat de rekening daarvan niet 
betaald moet warden door de vol
gende generatie. 
De bijdrage van het bouwdeel 
draagconstructie aan het streven 
naar duurzaam bouwen zal zich ten 
aanzien van het materiaalgebruik 
verder ontwikkelen op de ingesla
gen weg: 
- beperking van het materiaalge

bruik door efficiente toepassing 

11. Guggenheimmuseum in Bilbao: gedeelte van de constructie (ontleend 
aan Architectural Review 12-1997). 
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van materiaJen, nameJijk daar 
waar deze in het constructie sys
teem het meest effectief zijn; 

- vervanging van primaire grond
stoffen door secundaire grond
stoffen; 

- toepassing van vernieuwbare 
grondstoffen in plaats van eindi
ge grondstoffen; 

- toepassing van producten met 
een zo Jang mogeJijke Jevensduur, 
ter beperking van de milieubeJas
ting . 

Dit Jaatste kan warden uitgebreid 
tot het bouwdeel draagconstructies 
en het geheJe gebouw: zorg ervoor 
dat deze zo Jang mogelijk hun func
tie kunnen vervullen. We kunnen dit 
bereiken door zodanig flexibel te 
bouwen dat gebouwen en bouwde
len in de toekomst voor verschillen
de gebruikers aantrekkelijk blijven 
of kunnen warden gemaakt. Dit 
betekent aanpasbaar bouwen, 
waarbij gebouwen tegen lage kos
ten en met weinig moeite zijn aan 
te passen aan veranderend gebruik. 
Oak de Stichting Toekomstbeeld 
der Techniek noemt dit in haar 
publicatie 'Bouwwijs' [8] als een 
van de trends in het bouwen. 
Maatregelen die de aanpasbaarheid 
verhogen, zoals het overdimensio
neren van de draagconstructie, 
hebben nauwelijks invloed op de 
totale bouwkosten. Tien procent 
overdimensioneren van de draag
constructie betekent een totale toe
name van de bouwkosten van ea. 
1 %. De veranderbaarheid van een 
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gebouw wordt bevorderd door een 
sterke functiescheiding tussen de 
verschillende deelontwerpen van 
een gebouw. Zo is het verstandig 
om leidingen voor technische 
installaties niet in te storten in 
betonconstructies. Deze vaststel
ling is overigens niet in tegenspraak 
met de integratie-gedachte; het 
blijft van het grootste belang om de 
verschillende deeJontwerpen inte
graal te ontwerpen voor een goede 
onderlinge afstemming en optimali
sering. 

De levensduur van constructie
componenten kan oak vergroot 
warden door demontabeJ bouwen. 
Hierdoor warden de mogelijkheden 
tot hergebruik vergroot en de hoe
veeJheid sloopafvaJ beperkt. Oak 
hierbij geldt dat scheiding van de 
verschillende deelontwerpen het 
hergebruik bevordert. 
lndustrieel, Flexibel en Demontabel 
bouwen (kortweg IFD bouwen) 
vormt een speerpunt in het kader 
van duurzaam bouwen. Binnen de 
faculteit Bouwkunde wordt in inter
disciplinair verband thans gewerkt 
aan de ontwikkeling van het IFD
flatbouwsysteem: een onderzoek 
naar de realiseringsmogelijkheden 
van een flexibel vloersysteem ten 
behoeve van de renovatie c.q. het 
hergebruik van naoorlogse (middel-) 
hoogbouwcom plexen. 

4. Hoogbouw en diepbouw 
Door het schaarser warden van 
bouwgrond zal de nog beschikbare 



bouwgrond intensiever gebruikt 
gaan worden. 
Dit betekent een ontwikkeling van 
het bouwvolume in de hoogte 
(hoogbouw) en in de diepte: onder
gronds bouwen. In gebieden waar 
de grondwaterstand dit toelaat, zal 
het ondergronds bouwen een ster
ke ontwikkeling doormaken. Met 
name infrastructurele voorzienin
gen, waarin de verblijfsperiode van 
mensen beperkt kan blijven, zullen 
hierbij de voorkeur hebben. 

5. Lichte en sterke constructies 
De laatste jaren van de 20e eeuw 
wordt veel aandacht besteed aan 
het millenniumprobleem. Door de 
jaartallen terug te brengen van vier 
naar twee cijfers dachten program
meurs een slimme oplossing te 
hebben bedacht voor het zuinig 
omgaan met geheugenruimte in 
onze computers. De overgang van 
1999 naar 2000 wordt daardoor een 
teruggang naar het jaar 1900. De 
impact die het millenniumprobleem 
heeft op veel terreinen in onze 
samenleving onderstreept nog eens 
onze sterke afhankelijkheid van de 
computer. Het relativeert ook de 
huidige tijdgeest, die gekenmerkt 
wordt door schaalvergroting: het 
voorvoegsel 'super' is vervangen 
door het woord 'mega'. Op con
structief gebied spreken we tegen
woordig over megastructuren, daar
bij doelend op grootschalige con
structies met een veelal monofunc
tioneel karakter. Een van de mega
projecten in Engeland is op dit 

moment de Millennium Dome 
(afb.12), een gespannen mem
braanconstructie in koepelvorm, 
met een diameter van 364 meter en 
een vrije hoogte in het midden van 
ruim 50 meter (net voldoende om 
het Pantheon te overdekken!). Het 
project ontleent zijn bestaansrecht 
aan het feit dat de Engelsen hierin 
op gepaste wijze de eeuwwende 
willen vieren; een 'Millennium 
Experience' willen ondergaan. 
Het ontwerp van de koepel is van 
het architectenbureau Richard 
Rogers Partnership, bijgestaan door 
Happold Consulting Engineers als 
constructief ontwerpers. 
(Bewust noem ik in een adem met 
de architect ook de constructief 
ontwerper van dit project; dit wordt 
veelal bij publicaties vergeten , zelfs 
bij die projecten waar de construc
tie een dominante rol vervult!). 
Als locatie in Londen is gekozen 
voor een schiereiland gelegen in 
·een wijde bocht van de Theems, 
waarover de beroemde 'nulmeridi
aan' van Greenwich loopt. 
De Millennium Dome overdekt een 
oppervlakte van zo'n 8 hectare en 
is daarmee de grootste kolomvrije 
expositieruimte ter wereld. Als 
exponent van lichte en sterke 
draagconstructies worden met dit 
project de grenzen van het over
spannen verkend, net als 2000 jaar 
geleden de Romeinen deden bij het 
Pantheon; ook de symboliek doet 
weer zijn intrede in het ontwerp. De 
ronde vorm van de koepel symboli
seert een klok, waarbij de twaalf 
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12a. Millennium Dome in London: fotomontage. 

masten voor de twaalf uren staan. 
De koepel wordt gevormd door een 
kabelnetwerk van radialen en con
centrische cirkels, opgehangen aan 
de bovenzijde en afgespannen naar 
de onderzijde van de masten. Met 
tuikabels worden de masten afge
spannen op een betonnen drukring. 
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Deze drukring en de masten vor
men samen de enige op druk 
belaste elementen van de voor het 
overige op trek belaste constructie. 
De membranen van glasvezeldoek 
met een teflon-coating warden tus
sen de kabels in gespannen en vor
men de eigenlijke dakhuid. De toe-



gepaste materialen zijn licht en bij
zonder sterk; dit geldt zowel voor 
de staalkabels als de glasvezels 
van het membraan. 

Als ondertitel van deze voordracht 
heb ik gekozen: Van Pantheon tot 
Millennium Dome. Beide projecten 
zijn representatief voor het optimaal 
benutten van de mogelijkheden van 
het construeren met de in hun tijd 
beschikbare materialen. Bij onder
linge vergelijking van beide koepel-

constructies stellen we het volgen
de vast. 

1. Bij op druk belaste systemen, 
zoals het Pantheon, wordt het 
moment van bezwijken veelal 
bepaald door het optreden van 
instabiliteitsverschijnselen als 
knik en plooien, en zelden door 
het bereiken van de uiterste 
druksterkte van het materiaal. 
Bij op trek belaste systemen, 
zoals de Millennium Dome, wordt 

.~ 

\ ., 

12b. Millennium Dome in London: plattegrond. 
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12c. Millennium Dome in London: aanzicht (ontleend aan BouwWereld nr. 
14-1998). 

het moment van bezwijken 
bepaald door het bereiken van 
de uiterste trekstrekte van het 
materiaal; deze waarde is onaf
hankelijk van de lengte van het 
materiaal. Orn deze reden en 
vanwege het feit dat de moderne 
technologie in staat is om mate
rialen te fabriceren met een 
onwaarschijnlijk hoge treksterkte 
zijn met op trek belaste construc
ties zeer grate overspanningen te 
maken. 

2. Bij zware constructies als het 
Pantheon overheerst het eigen 
gewicht ten opzichte van de ver
anderlijke belasting; de koepel 
draagt vooral zichzelf. 
Een lichte constructie als de 
Millennium Dome kan een veel
voud van zijn eigen gewicht als 
veranderlijke belasting dragen. 

3. De verwachte levensduur van de 
dakhuid van de Millennium Dome 
bedraagt 40 jaar; het Pantheon 

7 A_ Vierende81, L'arcllltecture m9tallique, 1890. 
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zal nag veel !anger te bewonde
ren blijven. 

De hiervoor door mij geschetste 
ontwikkelingen in het construeren 
vormen een grate uitdaging voor 
alien die zich thans en in de toe
komst met constructief ontwerpen 
zullen bezighouden. 
Ruim 100 jaar geleden was het de 
bekende constructeur A.Vierendeel 
die de woorden sprak': 

"Was ist dem Mensch Qberhaupt 
noch unmoglich zu konstruieren? 
Die Hohen? Die Spannweiten? Sie 
geh6ren ihm!" 

Met vertrouwen kunnen we het vol
gende millennium betreden! 



5. Dankwoord 

Dames en heren, aan het einde 
gekomen van mijn voordracht wil ik 
graag enkele woorden van dank uit
spreken. 
- Geachte leden van het College 

van Bestuur: lk wil u graag 
bedanken voor mijn benoeming 
en het daarmee in mij gestelde 
vertrouwen . lk zal mij maximaal 
inzetten voor het leveren van een 
constructieve bijdrage aan het 
onderwijs en het onderzoek in de 
Faculteit Bouwkunde, in overeen
stemming met de ambities van 
deze Universiteit. 

- Geachte leden van het 
Faculteitsbestuur Bouwkunde: 
Oak u wil ik graag bedanken voor 
het in mij gestelde vertrouwen . 
De leerstoel constructief ontwer
pen algemeen & integratie geldt 
voor mij als samenbindend ten 
aanzien van de materiaalgebon
den secties in de capaciteits
groep Constructief Ontwerpen en 
vanuit het constructief ontwerp 
samenwerkend met de andere 
capaciteitsgroepen in onze facul
teit. 

Zeer erkentelijk ben ik iedereen die 
heeft bijgedragen aan mijn vorming 
tot constructief ontwerper, alleen 
hierdoor is het mogelijk dat ik van
daag hier voor u sta. Zonder 
iemand te kart te willen doen wil ik 
graag de volgende drie personen 
noemen: 

- Mijn afstudeerhoogleraar Wim 
Huisman: Mijn belangstelling 
voor het constructief ontwerpen 
is door jouw inspirerende wijze 
van benadering alleen maar toe
genomen. Door een optimale 
combinatie van vrijheid en 
gerichte sturing tijdens het afstu
deerproces ben je voor mij een 
uiterst stimulerende leermeester 
geweest. 

- Mijn oud-collega bij ABT 
Michel van Maarschalkerwaart: 
in mijn ogen behoor jij tot de 
beste constructief ontwerpers 
van dit land. De wijze waarop jij 
op basis van minimale ruimtelijke 
ideeen van de architect er steeds 
in slaagde om jouw constructie
idee tot architectonisch expres
siemiddel te maken, dwingt bij 
mij veel respect af. Elke keer als 
ik het station van Eindhoven uit
loop, op weg naar deze 
Universiteit, kijk ik met veel 
genoegen naar de subtiele detail
lering van de door jouw ontwor
pen constructie van het bussta
tion, waarvoor je terecht de 
Nationale Staalprijs ontving. 

- Mijn collega bij ABT Arie 
Krijgsman: De afgelopen 20 jaar 
heb ik veel met je mogen samen
werken. Een van de hoogtepun
ten voor mij was de samenwer
king bij de lndonesische 
Windtunnel op Java. De wijze 
waarop jij in staat bent construc
ties te doorgronden, volledig te 
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beheersen, en er alles uit te halen 
wat er inzit, maakt jou uniek. In 
jouw specialiteit, grate overspan
ningen, zowel voor gebouwen als 
bruggen, slaag je er steeds in am 
de ruimtelijke werking van con
structies volledig te benutten, 
zodat een minimum aan materi
aal benodigd is. Naast bewonde
ring voor je als constructief ont
werper, heb ik oak veel gehad 
aan je wijze raadgevingen tijdens 
mijn loopbaan. 

Mij weer richtend tot deze universi
taire gemeenschap wil ik graag uit
spreken het als een voorrecht te 
beschouwen am in uw midden te 
warden opgenomen. 

- Geachte collegae in de Faculteit 
Bouwkunde: de afgelopen maan
den ben ik blij verrast door de 
collegiale sfeer binnen de facul
teit, waarbij ik uitzie naar de toe
komst am de gezamenlijke ambi
ties ten aanzien van ge"fntegreerd 
onderwijs en kwalitatief hoog
staand onderzoek vorm te geven. 

- Geachte collegae/leden van de 
capaciteitsgroep Constructief 
Ontwerpen: Na 20 jaar bij een 
adviesbureau gewerkt te hebben, 
is de overgang naar een universi
teit een hele verandering. lk kom 
echter terug op het oude nest, en 
trof nag vele bekenden uit de tijd 
dat ik zelf in de vakgroep stu
deerde. Het deed mij veel genoe
gen vroegere contacten weer te 
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kunnen oppakken. Op een zeer 
plezierige en collegiale wijze ben 
ik wegwijs gemaakt in de groep. 
lk ben onder de indruk van de 
kwaliteiten van onze capaciteits
groep en zie uit naar een langdu
rige en vruchtbare samenwer
king. lk zal graag een beroep 
doen op het unieke kennisnet
werk dat jullie met elkaar vormen. 
Als groep samen bouwen aan 
een mooie toekomst, daarbij 
ruimte gevend aan elk individu in 
de groep. 

- Mijn voorganger, geachte colle
ga Henk Nieuwland: Hoewel wij 
beiden uit dezelfde professie 
afkomstig zijn, hebben onze 
wegen elkaar nooit gekruist. lk 
zal voortbouwen op de basis die 
door jou gelegd is, en daar de 
komende tijd een eigen signatuur 
aan geven. Het is weinigen gelukt 
am een gebouw naar hen 
genoemd te krijgen. Een uitzon
dering wordt gevormd door de 
Eiffeltoren (nota bene genoemd 
naar een constructeur), hier in 
Eindhoven de bollen van Quist en 
in Parijs de piramide van Pei. Het 
is jou gelukt om een museum 
naar je vernoemd te krijgen: het 
Nieuw Land Poldermuseum in 
Lelystad; ik kan u een bezoek 
hieraan van harte aanbevelen. 

- Dames en ileren studenten 
De ontmoetingen met jullie zijn 
bijzonder verfrissend en warden 
door mij zeer gewaardeerd. lk 



heb bewondering voor de wijze 
waarop door jullie met veel inzet 
en belangstelling het voile stu
dieprogramma wordt gevolgd. 
Veel waardering heb ik, niet 
alleen als oud-lid, voor de activi
teiten die ontwikkeld worden 
door de studievereniging KOERS; 
deze activiteiten vormen een zin
volle aanvulling van het studie
programma en bevorderen een 
onderlinge band die ook later in 
de praktijk zo belangrijk zal blij
ken. De toekomst van de bouw
kundig ingenieur kan met ver
trouwen tegemoet worden 
gezien; de hier genoten opleiding 
biedt veel perspectief voor een 
kansrijke carriere in de maat
schappij. 

- Collega's van het Adviesbureau 
van Bouwtechniek ABT 
Ruim 20 jaar werken we nu met 
elkaar samen, steeds in een 
andere tormatie en een andere 
rol. Met veel plezier kijk ik terug 
op deze 20 jaar, waarbij we met 
elkaar in goede samenwerking 
vele boeiende projecten hebben 
mogen realiseren. lk ben dank
baar dat ik nu 60% van mijn tijd 
aan deze Technische Universiteit 
mag besteden. Het werken hier 
vormt voor mij een grote uitda
ging, die ik met plezier aanga. De 
wisselwerking praktijk-onderwijs 
is naar mijn oordeel nuttig, zowel 
voor de TU Eindhoven als voor 
ABT. 

Geachte toehoorders, 
Werken aan een universiteit en in 
een adviesbureau is toch steeds 
maar een deel van het leven. Oat 
andere deel wordt voor een belang
rijk deel gevormd door mijn familie, 
vrienden en vooral ons gezin. lk 
ben mij ervan bewust dat ik, gedre
ven door een grote liefde voor mijn 
vak, het accent te vaak heb gelegd 
op mijn werk. Voor de wijze waarop 
mijn vrouw en kinderen mij de afge
lopen jaren hebben ondersteund en 
de ruimte hebben gegeven mijn 
hobby te bedrijven wil ik hierbij mijn 
grote waardering uitspreken. 
Voor uw aanwezigheid en aandacht 
wil ik u alien graag hartelijk bedan
ken. 

lk heb gezegd. 
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