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Samenvatting 

SAtv\ENVATIING 

De titel van het afstudeerverslag is 'Het constructief ontwerp van een voetbalstadion voor 
Roda JC in beton'. Het doel van dit afstudeerwerk is het goed doorlopen van het 
ontwerpproces. Dit betekent dat elke stap vooruit in het ontwerp goed onderbouwd is en 
gebaseerd is op het verwerpen van foute oplossingen en het aanvaarden van een goede 
oplossing. 

Het constructief ontwerp houdt in het maken van een voorlopig ontwerp en het ontwerpen, 
dimensioneren en detailleren van een prefab-betonconstructie. Daarnaast is er aandacht 
geschonken aan diverse uitvoeringstechnische aspecten van de betonelementen. 

Het voorlopig ontwerp is voortgekomen uit de eisen die gesteld zijn m.b.t. een 
comfortabel, multifunctioneel en veilig stadion, dat plaats kan bieden aan 18000 
toeschouwers. Goede zichtlijnen van de overdekte zitplaatsen naar het voetbalveld en een 
kleine afstand tot het veld zorgen voor comfort. Multifunctionaliteit is gebaseerd op een 
flexibele indeling van de plattegronden, zodat ook buiten wedstrijddagen het stadion 
gebruikt kan worden. De veiligheid wordt o .a. gewaarborgd door trappenhuizen die 
aansluiten op de rondgang op de eerste verdieping en voldoende toegangswegen naar de 
tribunes . 

De meeste aandacht bij het constructief ontwerp is uitgegaan naar de betonconstructie. 
Eerst zijn pleats, vorm en functie bepaald van het tribunespant, zodat het spant in de 
kleine en de hoofdtribune past. Het spent is zestig keer ritmisch rond het veld geplaatst. 
Hierdoor is het spent voor het hele stadion zowel een vormgevend als een stabiliserend 
element. In het spantvlak verzorgt de combinatie van kolom en tribuneligger de stabiliteit 
en zijn de vervormingen van de uitkragende dakligger het grootste probleem. Daarna zijn 
van de drie zwaarste onderdelen van het spent, te weten de kolom, de tribuneligger en 
vooral de dakligger, de doorsnede bepaald met de benodigde hoeveelheid 
voorspanwapening. Dit is dusdanig gebeurd dot er een optima le combinatie is ontstaan 
tussen een minimaal eigen gewicht, een minimale hoeveelheidwapening en een maximale 
sterkte terwijl aan de vervormingseisen voldaan wordt. 

T enslotte is er gekeken naar uitvoeringstechnische aspecten als het vervoer van de fabriek 
naar de bouwplaats, het hijsen, de bouwvolgorde en de montage van de betonelementen. 
Het grote eigen gewicht van kolom, tribuneligger en dakligger (35, 33 en 46 ton) vroeg 
om extra zorg voor genoemde aspecten. Aon de orde kwamen: het kiezen van de 
vervoersmiddelen, plaats en tijdstip van de verschillende kranen en de uitwerking van de 
hijs-, stel- en montageproblemen van een spant. 

Het constructieve ontwerpproces en de uitvoeringsaspecten stonden door de grootte van 
sommige elementen direct met elkaar in relatie. Soms waren de snedekrachten in een 
element tijdens het vervoer of de maxima le afmetingen van de vervoersmiddelen 
maatgevend voor de vorm van het tribunespant in het gebruikstadium. Een andere keer 
vroegen de snedekrachten in het gebruikstadium om een extra handeling tijdens de 
montage. 
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VOORWOORD 
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lnleiding 

INLEIDING 

Het belangrijkste doel van dit afstudeerwerk is het goed doorlopen van het ontwerpproces . 
Dit betekent dat elke stop vooruit in het ontwerp goed onderbouwd is en gebaseerd is op 
het verwerpen van foute oplossingen en het aanvaarden van een goede oplossing . De 
vraag is wanneer een oplossing goed is. Waa ra an moet een goede oplossing gerelateerd 
worden? Het ultieme ijkpunt is de praktijk. Maar het is te hoog gegrepen om de praktijk 
als de enige waarheid te beschouwen. Het goat er niet om om tot een voor de praktijk 
volledig aanvaardbaar ontwerp te komen, maar om tijdens het ontwerpproces alle 
mogelijke hindernissen te overwinnen en tot weloverwogen resultaten te komen. Dit 
betekent niet dot ik niet naar een praktisch oplossing zoek, integendeel. 

De aandachtspunten in het ontwerpproces waren het maken van een voorlopig ontwerp, 
het ontwerpen en berekenen van de betonconstructie en uitvoeringstechnische aspecten 
als het voorspannen van prefab betonelementen, het vervoer, het hijsen en de montage 
van de elementen. De aspecten van het bouwproces, waar minder of geen aandacht naar 
uitgegaan is, zijn de absolute bouwkosten, bouwfysica en het ontwerpen en detailleren 
van de gevels. Het laatst genoemde aspect vind ik wel interessant, maar door het 
afbakenen van de opdracht is dit vervallen . lk heb niet gelet op de absolute bouwkosten, 
omdat ontwerp, vormgeving van constructie en uitvoering al voldoende tegengestelde 
belangen hebben. Het ook nog minimaliseren van de kosten zou een te grote hindernis 
zijn om tot een vrij ontwerp te kunnen komen. De kosten van het stadion zijn hoog door 
de keuze van betonconstructie, waar in de praktijk voor staal wordt gekozen. Op dit hoge 
prijsniveau heb ik wel geprobeerd om arbeids- en materiaalkosten laag te houden. 

Van alle onderdelen waaruit het stad ion is opgebouwd, hebben de spanten de meeste 
aandacht gekregen. De betonnen spanten zijn constructief gezien de belangrijkste 
onderdelen en leveren een grote bijdrage aan de totale vorm van het stadion. Alie andere 
constructie elementen zijn qua rekentechniek en vormgeving een afgeleide hiervan. Van 
de overige elementen worden daarom alleen de specifieke problemen genoemd. 

Een gedachte die ik steeds in het achterhoofd had, was het proberen te voorkomen dot 
problemen in de toekomst me boven het hoofd zouden groeien, waardoor ik de grip op 
de opdracht zou kunnen verliezen. Omdat ik door gebrek aan ervaring niet alles kan 
overzien, was dit een remmende factor in het ontwerpproces . Dearin ben ik bij het begin 
van elk nieuw vraagstuk steeds uitgegaan van een bepaald systeem en heb ik dit 
aangepast als bepaalde problemen hierom vroegen. 

De indeling van dit verslag is als volgt. Het eerste hoofdstuk behandelt de inhoud van de 
opdracht. Het tweede hoofdstuk licht het ontwerpproces toe, zowel architectonsisch en 
functioneel als constructief. In het derde hoofdstuk komen de achtergronden van de 
berekeningen aan bod . Het laatste hoofdstuk behandelt de uitvoeringsaspecten. 
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1 Uiteenzetti ng opdracht 

UITEENZETIING OPDRACHT 

Het onderwerp van dit afstudeerverslag is het constructief ontwerp van het voetbalstadion 
voor Roda JC met beton als het belangrijkste constructiemateriaal. Het constructief 
ontwerp houdt in dot er een plan voor het stadion ontworpen is, waarin de constructie een 
grate vormbepalende rol heeft en op sterkte en sti jfheid berekend is. Omdat het hier een 
speciaal gebouw betreft met grate prefab betonelementen, is er ook aandacht besteed 
aan het vervoer, het hijsen en de montage van de betonelementen. 

Het stadion is voor Roda JC, een van de betere voetbalclubs. Om tot de Nederlandse top 
te kunnen behoren, is in de nabije toekomst veel geld nodig. Een nieuw stadion kan dit 
geld genereren. De eisen voor het nieuwe stadion komen uit overleg tussen het 
ingenieursbureau Grabowsky & Poort en het bestuur van Roda JC. Deze eisen slaan 
vooral op de layout van het stadion en zijn in het ontwerpproces zo min mogelijk 
aangetast, ondanks dat deze in werkelijkheid sterk aan verandering onderhevig waren. 
Alie eisen met betrekking tot vormgeving en constructieve opbouw zijn van eigen hand. 
Het uiteindelijke resultaat zal daardoor dus sterk verschillen met het in werkelijkheid op te 
leveren stadion. 

De eisen van het bestuur van Roda JC zijn: 

• Een stadion met een capaciteit van 12000 overdekte zitplaatsen. In de toekomst 
moet het stadion uitbreidbaar zijn naar 18000 zitplaatsen. 

• Er moet in het stadion pleats zijn voor 7000 m2 commerciele ruimte en kantoren. 
• Het veld moet vanaf elke pleats op de tribune geheel te overzien zijn. 
• Het stadion moet een compacte vorm hebben : de toeschouwers zitten dicht op het 

veld . 
• Het stadion moet multifunctioneel zijn . Dit houdt in dat het stadion als er geen 

wedstrijd wordt gespeeld voor andere activiteiten gebruikt kan warden. Vooral de 
hoofdtribune moet verhuurd kunnen warden voor b.v. vergaderingen, feesten en 
bedrijfspresentaties. 

• In het stadion moet onder de tribunes een rondgang met een horecafunctie en 
winkeltjes komen. Het is de bedoeling dot de supporters na afloop van een 
wedstrijd nog enige tijd in het stadion kunnen vertoeven. 

• Het stadion moet veilig zijn. Dit betekent dat het stadion voldoende vluchtwegen 
heeft en in tien minuten leeg kan stromen. 

• De supporters van de tegenpartij moeten via een van de Rodasupporters 
gescheiden ingang op de tribunes kunnen komen. 

• Het veld moet bereikbaar zijn voor een ambulance en een brandweerwagen. 
• Het veld mag niet van de tribunes gescheiden zijn door uitzicht belemmerende 

hekken. 
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1 Uiteenzetting opdracht 

M ijn eigen eisen en uitgangspunten m.b.t. de planning en de vormgeving van het stadion 
zi jn : 

• De omgeving en de locatie zelf hebben geen invloed op de vorm van het stadion. 
Het stadion moet van zichzelf voldoende voetbaluitstraling hebben. 

• Het idee van de rondgang moet uitgedrukt warden in de vorm van het stadion . 
• De tri bunes moeten in elkaars verlengde liggen, dus geen losse tribuneba kken, 

maar ronde hoeken tussen de tribune van een korte en een lange zijde. 
• Het dak boven de tribunes moet overal op hetzelfde niveau liggen. 
• Vertikale buitenwanden ma ken een eenheid van het stadion. De ruimte achter deze 

wanden moet dus volledig door o.a . de commerciele ruimten en kantoren 
opgevuld worden. 

• De hoofdtribune moet zoveel mogelijk zitplaatsen hebben. Deze zitplaatsen zijn 
het duurst. 

De uitgangspunten voor de constructie zijn : 

• Zoveel mogelijk gebruik maken van prefab-beton. 
• Het dak boven de tribunes mag niet gesteund warden door uitzicht belemmerende 

kolommen. 
• Het te ontwerpen betonnen spant moet een vormgevend element zijn voor het hele 

stad ion door dit random het veld te laten repeteren . 
• De spanten voor de hoofdtribune en de kleinere tribunes dienen zo min mogelijk 

te verschillen. 
• De korte en de lange zijden van het stadion moeten opgebouwd zijn uit een 

oneven aantal spantafstanden. 
• lo weinig mogelijk kolommen. Dit komt de vrije indeelbaarheid van de ruimten 

onder de tribune ten goede. 
• Om de eenheid van het stadion te benadrukken, heeft het dak van de 

verschillende tribunes de zelfde hoogte. 

In het verdere verloop van dit verslag komen de volgende misschien verwarrende termen 
voor d ie om een korte uitleg vragen : 
• Tribunes : bestaande uit de trapvorminge tribune-elementen met de zitplaatsen . 
• Hoofdtribune: het geheel van verdiepingen en tribunes met 20 rijen zitplaatsen van 

de lange zijde waar alle voetbal -, beheer- en sponsoraccommodaties gehuisvest 
zqn. 

• Kleine tribune: het geheel van twee korte zijdes en een lange zijde, en tribunes met 
24 rijen zitplaatsen, waaronder de 7000 m2 commerciele ruimte gehuisvest is . 
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2 Het ontwerpproces 

2 HET ONTWERPPROCES 

Dit hoofdstuk behandelt alle stadia van het doorlopen ontwerpproces dat in twee 
gedeelten is gesplitst. In het eerste gedeelte gaat de aandacht uit naar het functionele 
ontwerp van het stadion. Dit betekent dat duidelijk wordt hoe de eisen van Roda JC en 
mijn eigen uitgangspunten vertaald zijn in een ontwerp, hoe alle verschillende functies die 
een stadion herbergt hun plaats hebben gevonden en wot hun invloed is op de afmetingen 
van het stadion. 

Het tweede gedeelte goat over het constructieve dee! van het ontwerp. Hier wordt 
uitgelegd wat de constructieve uitgangspunten voor de layout van het stadion betekenen. 
Ook komt de vorm van het spant aan de orde. 

In beide onderdelen van dit hoofdstuk is dezelfde volgorde van de stadia of ontwerp
onderdelen zoals ze tijdens het totale ontwerpproces aan bod kwamen, aangehouden. 
Moor dit was niet helemaal mogelijk, omdat de verschillende onderdelen van beide 
gedeeltes elkaar in een continue roulette opvolgen en van elkaar afhankelijk zijn. Ze 
be'invloeden elkaar, omdat bijvoorbeeld de constructieve elementen soms zo groot zijn, 
dot ze voor een dee! de verdiepingshoogte bepalen en van invloed zijn op de 
ruimtewerking onder en achter de tribunes. In het ontwerpproces is de definitieve oplossing 
als het ware uit de procesonderdelen ge'itereerd. 

2.1 HET FUNCTIONELE ONTWERP 

2.1.1 Het orienteren op stadions in Nede~and 

De eerste stop was het leren wot een voetbalstadion is; wot is de school, de sfeer. Om zelf 
een beeld te kunnen vormen van een ideaal stadion voor Roda JC en daarna eisen te 
kunnen stellen, zijn de Kuip, de Amsterdam Arena in aanbouw, het Philipsstadion en de 
stadions van Willem II en Roda JC bezocht. Tijdens deze bezoeken werd niet alleen 
duidelijk welke goede dingen uit de stadions geextraheerd zouden kunnen worden, moor 
ook juist wot de ongewenste slechte onderdelen van een stadion zijn. Ook zijn in literatuur 
verschillende buitenlandse stadions bestudeerd. Nadat de meest belangrijke en 
interessante zaken bekend waren, kon de opdracht beter afgebakend worden. 

Positieve zaken van stadions zijn: 

• De duidelijke uitwendige vormgeving van de Kuip. 
• De betonconstructie van de Amsterdam Arena. 
• De businessclub, de ereloges, de inwendige ruimte en aankleding van het 

Philipsstadion. 
• De rondgang, de gracht rond het veld, de tribune(helling), de school en de 

duidelijke betonconstructie van het Willem II stadion. 
• De sfeertijdens een thuiswedstrijd van Roda JC. 
• Het dak van het Olympisch stadion in Rome en het Ernst Happel stadion in 

Wenen. 
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2 Het ontwerpproces 

Negatieve zaken van stadions zijn: 

• De smalle gangen en de saaie aankleding van de ruimten op de begone grand in 
de Kuip. 

• De stijle trappen van de Amsterdam Arena. 
• Het gebrek aan eenheid tussen de vier tribunebakken, wot uiterlijk en routing 

betreft en de verstopte hoofdingang van het Phil ipsstadion. 
• Het simpele en te kleine trappenhuis in de hoofdtribune, de gevels zonder 

voetbaluitstraling en de loopkooi voor de supporters van de bezoekende club van 
Willem II. 

• De armentierige uitstraling en de slechte voorzieningen van stadion Kaalheide. 

2.1 .2 Bepalen spantafstand en aantal rijen zitplaatsen. 

Een te kleine spantafstand heeft een wirwar van constructie tot gevolg en komt een 
flexibele indeling van de plattegronden niet ten goede. De kolommen staan veelal in de 
weg. 
Een grote afstand tussen de spanten maakt de betonconstructie van het spant, de tribune 
en de vloerelementen zwaarder. Voorts moet het oneven aantal spantafstanden voor de 
korte en de lange zijde zo bepaald worden, dot de kromming van de tribunes in de 
hoeken niet te groot wordt, de tribunes zo dicht mogelijk op het veld staan en het 
benodigde aantal zitplaatsen met zo weinig mogelijk rijen gehaald kan worden . Het 
voordeel van een oneven aantal velden is, dat de entree van de hoofdtribune in het 
midden van de hoofdtribune zit. Dit komt de structuur van de plattegronden ten goede, 
omdat deze vaak een symmetrisch karakter heeft. 

Alie factoren meenemend, bleek dot een spantafstand van 9 meter ideaal was. De vier 
hoeken bestaan uit vier velden, zodat de maximale vloeroverspanning daar 10,5 meter is. 
(figuur 2 .1.1 ). De spanten staan hier bij de eerste rijen te dicht naast elkaar om een 
vrachtwagen door te laten. Omdat bij de overgang van de hoofd- naar de kleine tribune 
een tribuneligger is vervangen door een betonnen wand, is de wand aan de veldzijde 
geknikt zodat er wel een vrachtwagen of ambulance kan passeren. Doordat de punten van 
de dakliggers dicht bij elkaar uitkomen, is het dak overgedimensioneerd en sterk genoeg 
om hier de veldverlichting aan te brengen. De lange zijde bestaat uit 13 velden en de 
korte zijde uit 9 velden. 

Nu is het aantal zitplaatsen te tellen en het aantal rijen vast te stellen. De hoofdtribune telt 
20 rijen, goed voor 3000 zitplaatsen. De kleine tribunes tellen 24 rijen, goed voor 15500 
zitplaatsen. Op de hoofdtribune is onderaan plaats voor rolstoelgebruikers, door 
plaatselijk het onderste tribune-element te verwijderen. 

2.1.3 Uitbreiding 

De gedachte achter de uitbreidingseis is, dat de capaciteit van het stadion met 50% 
verhoogd kan worden als er in de toekomst een fusie plaats heeft met andere 
zuidlimburgse clubs of als Roda's successen in Europa de vraag naar kaarten flink doet 
stijgen. Het in een keer bouwen van de volledige capaciteit van 18000 toeschouwers is 
goedkoper don uitbreiden, maar don ontstaat bij het wegblijven van de twee genoemde 
gebeurtenissen het gevaar, dater grote lege plekken op de tribunes ontstaan. In een 
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2 Het ontwerpproces 

uitverkocht stadion met 12000 zitplaatsen kan meer sfeer onststaan don in een stadion 
met 13000 bezette plaatsen en 5000 lege plaatsen. 

Het definitieve plan was om bovenaan de tribunes ruimte vrij te houden voor 8 rijen met 
6500 zitplaatsen. Bij het uitbreiden hoeft alleen een lichte staal- en betonconstructie op de 
lege plek geplaatst te warden. Maar na het dimensioneren van de tribuneliggers, het 
bepalen van de verdiepingshoogte en het bestuderen van de totale layout van de tribunes, 
bleek dot er zoveel problemen waren ontstaan, dot die de voordelen van een uitbreiding 
volledig teniet deden. Daarom heb ik besloten om toch in een keer de volledige capaciteit 
te bouwen. 

Vanaf de eerste dog van het ontwerpproces is constant rekening gehouden met de 
uitbreiding, zodat plattegronden, de volumeverdeling en de helling van de tribunes hier op 
afgestemd waren. Omdat het besluit om niet uit te breiden in een vergevorderd stadium 
van het ontwerp plaats had, zou om tot het beste ontwerp te komen het hele 
ontwerpproces overgedaan moeten worden. Maar omdat dit te veel tijd zou kosten, is 
besloten om het gehele plan tot don toe intact te laten en de constructie zo aan te passen 
dat de 18000 zitplaatsen in een keer gebouwd kunnen worden. De uiteindelijke vorm is 
langzaam zo gegroeid en is niet meer terug te draaien. 

Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de plaats van het definitieve aantal rijen 
was, dot de tweede verdieping van de hoofdtribune precies moet aansluiten op de 
bovenkant van de tribunes (figuur 2.2. l ). Om de capaciteit van de hoofdtribune te 
vergroten, zijn onderaan, vergeleken met de kleine tribune, vier extra rijen geplaatst. 
Het dak moet bij beide tribunes op een en dezelfde hoogte liggen, terwijl de hoofdtribune 
een extra verdieping heeft. Om don een te groot gat te voorkomen tussen de bovenste 
zitplaatsen van de kleine tribune en het dak, begint de eerste rij op 1,60 meter hoogte en 
zijn er vier extra rijen aan de bovenzijde van de tribune gezet. Daardoor ontstaat er onder 
de tribune meer ruimte om 7000 m2 commerciele ruimte en kantoren te plaatsen. 

Het enige dot in het uiteindelijke resultaat nog aan de uitbreiding doet denken is de 
vertikale sprong van 1 .60 m bij de overgang van hoofdtribune naar de overige tribunes. 
Deze sprong had wel een grote invloed op de helling van de tribunes. 

2.1 .4 Helling van de tribunes en zichtlijnen. 

Voor een klein stadion als dat van Roda JC, waar het aantal rijen zitplaatsen relatief 
gering is, hoeft de helling van de tribunes niet stijl te zijn. In principe voldoet don een 
helling van 1 op 2 of 27°. Een stijle tribunehelling als bij het PSV-stadion van 37°wordt 
als 'eng' ervaren en is in noodsituaties minder veilig. Een ander nadeel van te stijle tribunes 
is dot er onder de tribunes meer ruimte onstaat die minder goed opgevuld kan worden 
door bijvoorbeeld commerciele ruimten. 

De voorwaarde die de definitieve helling en hoogte van de tribunes bepaalt, is de 
voorwaarde dot van af elke zitplaats het hele veld te overzien is. Oftewel, de zichtlijnen 
vanaf de toeschouwers moeten onbelemmerd tot alle buitenlijnen van het veld rijken. Twee 
zaken belemmeren de zichtlijnen: de toeschouwers die een rij lager zitten en de negentig 
centimeter hoge reclameborden die vijf meter van de zijlijn staan(figuur 2.1 .2 ). 
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2 Het ontwerpproces 

Er is sprake van goed zicht, als er 12 centimeter hoogteverschil is tussen de twee 
zichtlijnen van twee personen die achter elkaa r zitten ter plekke van de voorste persoon 
(Bijlage 2.1 .1 ). Deze eis is gesteld bij het bepalen van de optrede van de tribune
elementen . Het werkelijke hoogteverschil is het grootst bij de eerste twee rijen en neemt 
naar boven toe af. Om aan deze eis te kunnen voldoen terwijl de toeschouwers zo dicht 
mogelijk op het veld zitten en de helling zo flauw mogelijk bli jft, moet de optrede, 
naarmate de tribune-elementen hoger liggen, groter worden. 

In het defin itieve plan treedt er bij de hoofdtribune na rij 10 en bij de kleine tribunes na rii 
6 en 16 een sprong van 4 centimeter in de optrede op. De onderste tribune-elementen 
hebben een optrede van 40 cm en een aantrede van 80 cm, wat een helling is van 1 op 
2. 

2.1 .5 Bestuderen benodigde volumes onder en achter de tribunes. 

Voordat de plattegronden gedefinieerd kunnen worden, moet het benodigde volume 
onder en achter de tribunes worden bepaald . Anders gezegd, de benodigde hoogte en 
diepte van de verdiepingen moeten vastgesteld worden. Als deze volumes, die de 
rondgang, de commerciele ruimten en de vier verdiepingen van de hoofdtribune 
herbergen kloppen, dan heeft een verschu iving van functies in de in een later stadium te 
bepalen plattegrond geen invloed meer op de globale afmetingen in de doorsneden. 
De verdiepingshoogte is afhankel i jk van het aantal tribunetreden tussen de eerste en de 
tweede verdieping. Dit zi jn er tien van 44 centimeter, dus in principe zou de hoogte 4 ,40 
meter zijn. Maar no het detailleren van de toegangsopeningen in de tribune bleek dot de 
verdiepingshoogte 4 ,50 meter moest warden. Het grootste probleem bij het bepalen van 
de verdiepingsdiepte was hoe de hoek met geringe hoogte die vlak onder de 
tribunetreden ligt functioneel te maken. 

2.1 .6 lndeling functies per verdieping. 

Om de plattegronden te kunnen verfijnen, moeten in de zojuist bepaalde volumes de 
functies per verdieping met de bijbehorende oppervlaktes vastgelegd warden. Een functie 
wordt vertegenwoordigd door een grote ruimte of een cluster van aan elkaar gerelateerde 
ruimten. Als dit gedaan is heeft het verschuiven van een wand in een later stadium geen 
invloed meer op de afmetingen van de doorsneden. 

G lobaal gezien is de hoofdtribunes bestemd voor alles wat met de voetbalwedstrijd zelf te 
maken heeft en voor diegenen die het meeste geld in het laadje brengen. Bii dit laatste 
geldt: hoe belangrijker de sponsor, hoe hoger zijn verdieping ligt. De kleine tribunes zijn 
bestemd voor de gemiddelde supporter en voor de 7000 m2 commerciele ruimte . De 
verschillende functies van de begone grond en de drie verdiepingen zijn voor de 
hoofdtribune (figuur 2 .1.3 en 2.1.4) : 

Begone grond, aan de voorgevel gelegen: 
• Hoofdingang met trappenhuis 
• Supporters voorzieningen als clubhuis, vriendenhome en winkel 
• Kantoren voor stadionbeheer, clubbestuur en secretariaat 
• Overige ruimten als persruimte, spelershome en washok 
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2 Het ontwerpproces 

Begone grand, aan de veldzijde gelegen: 
• Alie voor een voetbalwedstrijd benod igde ruimten en voorzieningen als 

kleedkamers en opslag 
• Medische voorzieningen als EHBO, dopingcontrole en ruimte voor a rts 

Eerste verdieping 
• Restaurant 
• Certificaathouders en Roda-familie 
• lngangen tot de tribunes 

T weede verdieping 
• Businessclub 
• Certificaathouders 

Derde verdieping 
• Stadioncontrole en camera 's 
• Skyboxen 
• T echnische ruimte 

Voor de kleine tribunes geldt: 

• De begone grand is bestemd voor commerciele ruimte en kantoren 
• De eerste verdieping is bestemd voor de rondgang met toegang tot tribunes , 

horeca, winkeltjes en toiletten. 

Als dit alles bekend is, veranderen de afmetingen in de doorsneden nog nauwelijks. Alleen 
no het dimensioneren kan bl i jken dat de tot dit moment in het ontwerpproces 
aangenomen afmetingen van de constructie een kleine verandering behoeven. Maar de 
plaats van de gevels en de verdiepingshoogte ligt vast. 

2.1 .7 Definitieve plattegronden 

Het stadium is aangebroken, dat de definitieve indeling van de plattegronden van de 
hoofdtribune kunnen worden bepaald. Van de kleine tribunes zijn de plattegronden niet 
nader uitgewerkt. Hierbij zijn de eerste plattegrondschetsen van G&P als leidraad 
genomen. Naar eigen inzicht zi jn deze schetsen veranderd, zodat ze in de zojuist bepaalde 
doorsneden passen. Nu volgt een opsomming van de kenmerkende eigenschappen en de 
belangrijkste achtergronden van de verschillende ruimten van de hoofdtribune. 

Begone grand 

Van alle direct aan de voetbalwedstrijd gerelateerde ruimten zijn de plaats en de grootte 
door de UEFA voorgeschreven, zodat er weinig met deze ruimten in de plattegrond te 
schuiven valt. 

De entree en het hoofdtrappenhuis liggen op de symmetrieas van de hoofdtribune. Aan 
een kant liggen o.a. de kleedkamers van Roda JC en het kantoorgedeelte. Aan andere 
kant liggen de kleedkamers van de gasten en de ru imten voor de supporters. 

12 



Figuur 2.1.5 
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2 Het onfwerpproces 

Op de twee hoeken is 310 m2 gereserveerd voor commerciele- en kantoorruimte . De 
hoofdtribune is de meest lucratieve plaats voor deze ruimten . 

De medisch georienteerde ruimten voor arts , EHBO en doping liggen vlakbij de ingang 
van de spelerstunnel. 

De pers ruimte, waar na afloop van de wedstrijd journalisten aan de trainers vragen 
kunnen stellen, ligt aan de voorgevel met een toegang naar buiten en een naar de 
entreehal. Op deze manier wordt de pers zoveel mogelijk gescheiden van de bezoekers 
van de hoofdtribune. 

Het secretariaat ligt dusdanig bij de ingang, dot het gericht is op de entreeruimte via een 
balie, naar buiten gericht is voor de kaartverkoop en in directe verbinding staat met het 
club- en stadionbeheer. 

Bij de samenkomst van lift, trappenhuis en balie bij de entree kruisen de verschillende 
verkeersstromen elkaar niet. 

Bij het plaatsen van de ruimten onder de tribunes is rekening gehouden met de hoogte 
van de tribuneliggers . Aile ruimten liggen tussen de liggers, behalve de grote kleedkamers 
niet. 

Eerste verdieping 

De hele eerste verdieping is net als de tweede verdieping een grote ruimte die m.b.v. 
harmonicawanden naar believen in te delen is. Dit waarborgt een maximale 
multifunctionaliteit en flexibiliteit van de hoofdtribune. 

Er zijn twee soorten certificaathouders die hun eigen plek in de hoofdtribune hebben. Het 
is niet de bedoeling dot er een hokjescultuur ontstaat, maar het moet wel mogelijk zijn dat 
de bezitters van de duurdere zitplaatsen zich afzonderen. 

Tweede verdieping 

De belangrijkste ruimte op deze verdieping is de businessclub die met verschillende bars 
wordt ingericht. Voor, tijdens en na een wedstrijd zal hier het meeste !even zijn . Om de 
mensen wot meer lucht te geven, is er een vide aan de zijde van de voorgevel. 

Derde verdieping 

Alie bezoekers van de derde verdieping willen tegenover de middellijn zitten, maar de 
plaatsing van de camera's en de controlepost voor politie en brandweer heeft de hoogste 
prioriteit. 

De skyboxen zijn bestemd voor de hoofdsponsors. De boxen bestaan uit twee gedeeltes. 
Voorin zit men buiten en is het beste zicht op het veld. Achterin de boxen zit men achter 
glas en is het mogelijk om tijdens de wedstrijd of op elke andere weekdag privezaken of te 
handelen. Door de vide zijn de boxen niet volledig gescheiden van de businessclub en is 
er vanuit de skyboxen oogcontact mogelijk naar de businessclub. 
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2 Het ontwerpproces 

2.1.8 Routing en trappenhuizen 

Er is onderscheid te maken in grofweg twee verkeersstromen, die strikt van elkaar 
gescheiden moeten zijn : de ene is de stroom naar de hoofdtribune, de andere is de 
stroom naar de kleine tribunes (figuur 2 .1.5 en 2 .1.6) . 
Een tweede soort onderscheid is te ma ken tussen de verkeersstroom van buitenaf naar de 
ruimte achter de tribunes via de trappen en de stroom van achter de tribunes op de 
tribunes via de vier meter brede toegangen . Elke toegang dient ongeveer 950 
toeschouwers aan- en of te voeren. 
De hoofdtribune herbergt vijf groepen toeschouwers die hun eigen plek op de tribunes 
hebben, te weten: twee soorten certificaathouders , mensen van de businessclub en van de 
skyboxen en de rest. De kleine tribune telt er twee: aanhangers van de thuisclub en 
aanhangers van de bezoekende club. 

De rondgang is voor alle supporters toegankelijk, maar de 1 7 tribune-toegangen zijn dot 
niet. Elke toegang komt uit op een vak, waar een geldig plaatsbewijs voor nodig is. De 
ontsluitingsgang van de hoofdtribune op de eerste verdieping ligt in het verlengde van de 
rondgang. In bijvoorbeeld noodsituaties kan de deur tussen de kleine en de hoofdtribune 
geopend worden, zodat een rondgaande gang ontstaat. 

• Hoofdtribune 

De hoofdtribune met een capaciteit van 4000 personen kent drie ingangen van buiten af. 
De centraal gelegen entree is direct verbonden met het hoofdtrappenhuis en de lift. Dit 
trappenhuis zal het meest gebruikt worden en is o.a. bestemd voor het restaurant, de 
businessclub en de skyboxen. T egen de twee zijgevels staan nog twee trappenhuizen met 
dezelfde capaciteit als de hoofdtrap. Deze trappen zijn in hoofdzaak bestemd voor de 
certificaathouders. 
De tribunes zelf zijn vanaf de eerste en de tweede verdieping te bereiken. Vanaf de eerste 
verdieping zijn er vier toegangen naar de onderste rijen van de hoofdtribune. De bovenste 
rijen zijn bereikbaar vanaf de tweede verdieping, vanaf de businessclub en de ruimte voor 
de certificaathouders . 

• Kleine tribune 

De kleine tribune kent van buitenaf vier gelijkwaardige ingangen. Omdat de toegang tot 
de rondgang op de eerste verdieping ligt en de begone grond bezet is door kantoren, 
moeten de trappen gedeeltelijk voor de gevel longs, wot het gevelbeeld verstoort. Door de 
trappen extra breed te maken en half in het stadion te leggen, is geprobeerd dit storende 
effect te verkleinen. De vier trappen zijn zo over de gevel van de kleine tribune verdeeld, 
dot elke trap ongeveer dezelfde hoeveelheid mensen afvoert. 

Het aantal trappen is bepaald door de trappen van het Willem 11-stadion te vergelijken met 
de eis die Neufert stelt. De totale toeschouwerscapaciteit van dit stadion is 14500 en het 
stadion heeft ook een rondgang. Neufert stelt, dot per meter trapbreedte 1,25 personen 
per seconde het stadion verlaten. Deze eis op Willem II toepassend, is dit stadion binnen 
zes minuten leeg. Moor daarbij is geen rekening gehouden met de gunstige bufferwerking 
van de rondgang . De weg van de zitplaatsen naar de rondgang is relatief kort. Op de 
brede rondgang kunnen de supporters zich snel verspreiden, voordat ze de trappen 
bereiken. De rij wachtenden zal zich daardoor niet op de tribunes zelf bevinden, moor pas 
bovenaan de trappen. Dit bevordert de leegloop van de tribunes . Hiermee rekening 
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2 Het ontvverpproces 

houdend, is een leeglooptijd via de trappen van tien minuten acceptabel. 

In twee gevelrondingen die een korte zijde omsluiten, is een opening voor de aan- en af 
voer van ambulances en vrachtwagens (figuur 2.1. l ). Doordat het niveau van het 
voetbalveld ongeveer op maaiveldhoogte ligt, kan een ambulance door de gracht, die 
tijdelijk overspannen is, over steken, tussen de reclameborden en de achterlijn rijden en 
via de andere opening het veld weer verlaten . Hierbij hoeft de ambulance dus nauwelijks 
een hoogteverschil te overbruggen. 
De opening die vlakbij de hoofdtribune zit, dient ook om rolstoelers via de gracht op de 
onderste rij te brengen. De andere opening is tevens in- en uitgang voor de supporters van 
de bezoekende club. 

2.1.9 Gevels, dak en hemelwatemfvoer 

Van de gevels is alleen de positie t.o.v. de draagconstructie bepaald. De gevels zijn tussen 
de vertikale constructie-elementen geplaatst. Hier door kunnen de hoofdkolommen van de 
kleine tribune en de trekstaven en gevelkolommen van de hoofdtribune het gevelbeeld 
bepalen. De materialisatie en de detaillering van de gevels is open gelaten. 

Het dak is wel nader bekeken, omdat het dakgewicht van grote invloed is op de later te 
berekenen vervormingen van de dakligger. Het dak is opgebouwd uit liggers die tussen de 
dakliggers overspannen met daarop een dakpakket bestaande uit geprofileerde staalplaat 
(106 mm), PS-isolatieschuim (40 mm) en twee lagen bitumineus dakvlies . Het totaal heeft 
een laag eigen gewicht en een kleine hoogte. 

De hemelwaterafvoer hangt samen met het ontwerp van het dak. Het water stroomt van 
het dak zijwaarts in de goot van de dakligger (figuur 2.1.7). Deze goot loodst het water 
naar het laagste punt boven de aansluiting op de kolom. Een vertikale pijp leidt het water 
door de dakligger naar de holte in de kolom. Bij de kleine tribune stroomt het water bij de 
aansluiting van de trekstaaf aan de kolomvoet door de kolom weg. Bij de hoofdtribune 
wordt het water door het verlaagd plafond van de begone grond naar de voorgevel 
geleid. 
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2 Het ontwerpproces 

2.2 HET CONSTRUCTIEF ONTWERP 

2.2. l Structuur en overspanningsrichting 

De overspanningsrichting van alle vloer- en tribune-elementen van het stadion is 9 meter 
en is evenwijdig aan de buitengevel. Het stadion krijgt zo een overzichtelijke structuur en 
er ontstaat eeneenheid in oplegdetails. De oplegpunten hebben altijd dezelfde plaats op 
de kolommen, waardoor de kolommen onderling niet verschillen . 

De balken die de vloer- en tribune-elementen dragen, overspannen een zo groot mogelijk 
afstand om het aantal kolommen te beperken (figuur 2.2.1 ). Om dezelfde reden zijn de 
balken van de derde verdieping van de hoofdtribune opgehangen aan de dakligger. De 
extra kolom op de begone grond onder de balk van de rondgang is noodzakelijk, omdat 
de vloerconstructie zich onafhankelijk van de tribunes gedraagt. De plaats van deze kolom 
is variabel en afhankelijk van de bestemming van de ruimte waar die in stoat. 

2.2.2 Onfwerp van het spant in z'n geheel 

Nu volgen de uitgangspunten die tot de uiteindelijke vorm van het spant hebben geleid. 

Grondgedachte was niet het ontwerpen van een spant en hopen dat dit in de doorsneden 
van het stadion past, maar het ontwerpen van een groot gebouw en daarin een spant te 
ontwerpen, dat zoveel mogelijk aan de functionele eisen voldoet. Ook moet zoveel 
mogelijk hetzelfde spant repeterend rond het voetbalveld worden gezet. 

In eerste instantie was het uitgangspunt om de kleine tribune met het spant te ontwerpen, 
omdat dit spant het meest voorkomt, en ditzelfde spant ook te gebruiken voor de 
hoofdtribune. Maar na het bestuderen van de verdiepingen en de bijbehorende 
plattegronden van de hoofdtribune, bleek dot het verstandiger was om eerst een spant 
voor de hoofdtribune te ontwerpen en dit voor de kleine tribune te gebruiken. De 
hoofdtribune verschilde te veel wat betreft volumes, functies en supporters om het eerste 
uitgangspunt aan te houden. Het kleine tribunespant hoeft niet exact dezelfde vorm als dot 
van de hoofdtribune te hebben, maar het moet er wel een afgeleide van zijn en gebaseerd 
zijn op hetzelfde mechanische systeem. 

De keuze van beton als hoofdconstructiemateriaal beperkt het aantal mogelijke 
constructievarianten sterk. Vooral ook het feit dot de hele constructie geprefabriceerd 
moest zijn, betekende dot zware monoliete constructies niet konden. Ook constructies die 
bestaan uit veel staven en knopen vallen don af, zodat de meer simpele oplossingen 
overblijven. Met het oog op vervoer en montage zijn weinig verschillende soorten lineaire 
elementen te prefereren . 

De spantconstructie mag in z'n eigen vlak weinig ruimte innemen om de mensenstroom 
loodrecht hierop door de spanten vlot te laten verlopen. Een te brede kolom deelt de grote 
ruimten op de eerste en tweede verdieping van de hoofdtribune in kleinere stukken. Een 
spant dot veel ruimte in de tribune-doorsnede inneemt belemmert de multifunctionaliteit en 
de vrije indeelbaarheid van het stadion. 
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2 Het onfwerpproces 

Een ander belangrijk punt in het mechanische systeem van het spont is het feit dot de 
tribuneligger een driehoek vormt met de fundering en de hoofdkolom, zodot de doorsnede 
in het spontvlok stabiel is . 

Het grootste probleem dot het spont moet oplossen, is het grote moment dot ontstaot 
doordat het dak boven de tribunes 20 meter uitkraogt. Direct oan het moment gereloteerd 
zijn de vervormingen van het dok. Dit moment ontstoat door het relotief grote eigen 
gewicht van een betonconstructie en de wind die onder en boven het dak blaast. 

2.2.3 Resultaat ontwerp spant 

Het definitieve spant bestaat uit vier onderdelen: de hoofdkolom, de tribuneligger, de 
dakligger en de trekstaaf. Alleen de trekstoaf is in stool uitgevoerd, alle overige elementen 
zijn van geprefabriceerd beton. De dakligger is scharnierend op de kolom opgelegd om 
de volgende redenen: 
• Eenvoudigere oplegging en montage. 
• lnvloed van de buiging van de kolom op de doorbuiging van de dakligger is zo 

beperkt. 
• Momenten en doorbuiging aan de top van de kolom zijn kleiner. 

In de kolom heerst altijd druk, ongeacht welk belastingsgeval geldt. In de trekstaaf heerst 
meestal trek. Alleen als de wind onder het dak van de hoofdtribune blaast, ontstaat er een 
kleine drukkracht. Een drukkracht in deze staaf wil niet zeggen dot de windbelasting de 
hele dakligger doet omklappen, want het steunpuntsmoment klapt niet om. De drukkracht 
ontstaat door een combinatie van het ophangen van de derde verdieping en de 
neerwaartse windbelasting . 

Het zwaartepunt van de dakligger ligt 4 meter rechts van de oplegging met de kolom van 
de kleine tribune en 2,5 meter bij de hoofdtribune. Hoe verder de dakligger aan de 
gevelzijde naar achteren uitsteekt, of, hoe meer contragewicht, hoe kleiner de 
vervormingen van de punt van de dakligger zullen zijn. Hier zijn drie redenen voor. Ten 
eerste is de arm tussen de kolom en de achterkant van de ligger longer, zodat de 
trekkrachten in de trekstaaf en dus de vervormingen erin kleiner worden. Als deze kleiner 
zijn, zijn de vervormingen aan de voorkant van de ligger ook kleiner. Ten tweede wordt 
elke vertikale verplaatsing aan de achterkant van de ligger versterkt aan de voorkant van 
de ligger doorgegeven, naar gelang de verhouding tussen de lengte van het voorste deel 
en het achterste deel is. T enslotte verschuift het zwaartepunt van de ligger bij het verlengen 
van de achterkant naar de oplegging bij de kolom, zodat de trekkracht in de trekkolom 
kleiner wordt. 

Voor de belastingafdracht naar de grond is het het beste als de trekstaaf zoals bij de 
hoofdtribune recht naar beneden goat. De richting van de trekstaaf is don hetzelfde als de 
richting van de vertikale verplaatsing van de dakligger. Bij de diagonaal van de kleine 
tribune wordt de vertikale reactiekracht ontbonden in een grotere diagonale trekkracht 
(orde van grootte 800 kN) in de staaf en een horizontale kracht in de dakligger. Deze 
horizontale kracht vergroot het moment in de hoofdkolom en vergroot de normaalkracht 
en dus ook het buigend moment in de tribuneligger. 
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2 Het ontwerpproces 

T och is voor een diagonale staaf gekozen en wel om de volgende redenen. 
• Een vertikale staaf vereist of een verankering aan een trekpaal of een stijve 

funderingsbalk die buiten het stadion ligt. Dit is erg oneconomisch en bewerkelijk. 
• Een vertikale staaf omhult voor de gevel ruimte die geen betekenis heeft, terwijl de 

verankeringen in de grond het parkeren van auto's in de weg staan. 
• De trekkracht in een diagonaal wordt bij verankering aan de kolomvoet volledig 

opgeheven door de grotere drukkracht in de kolom . De fundering wordt niet door 
een extra moment belast. 

2.2.4 Onfwerp door.mede van de liggeren de kolom 

Er zijn een aantal redenen voor de V-vormige doorsnede van de hoofdkolom en de 
dakligger (figuur 2.2.2). Ten eerste was het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwerp van 
alle constructie-elementen het besparen van eigen gewicht. Dit vraagt om een optimale 
verdeling van de massa over de doorsnede. Twee zaken bevorderen een laag eigen 
gewicht: 

• De hoogte van de doorsnede verloopt met de momentenlijn in het element. 
• Een optimale verdeling van het beton over de doorsnede met een bepaalde 

hoogte. 
Alie dakliggers en de kolom van de kleine tribune worden dusdanig belast, dot de 
buigende momenten in de doorsnede niet van teken wisselen, zodat de plaats van 
de druk- en trekzone vast ligt. Daardoor is het rendement van de betondoorsnede 
te vergroten. Het eigen gewicht van de ligger is groot t.o.v. de windbelasting, 
zodat het verstandig is om de afstand van de drukzone tot de kern kleinerte 
maken don de afstand van de trekzone tot de kern. Oftewel, een asymmetrisch 
profiel met een relatief brede drukzone en een zo groot mogelijke afstand tussen 
het zwaartepunt van de voorspanwapening en het zwaartepunt van de doorsnede. 
Het zwaartepunt van de voorspanwapening ligt uiterlijk op het bovenkempunt van 
de doorsnede, omdat er don geen trekspanningen in de onderkant van de 
doorsnede door de wapening kunnen ontstaan. De trekspanningen die onderin 
ontstaan, zijn het gevolg van de opwaartse windbelasting, zowel voor de dakligger 
als de kolom. 

Ten tweede is de school van de kolom en de ligger groot en dus de betondoorsnede ook. 
Von buiten het stadion kijkt men tegen de breedte van de kolom aon. Door dit vlak een 
profiel te geven, ontstaon er extra vertikale lijnen en schaduwvlakken die de kolom minder 
massief en lomp doen overkomen (figuur 2.2.3). De twee dunne voorvlakken van de 
kolom leiden de blik van de kijker via het oplegpunt van de ligger op de kolom de hoogte 
in. 

Door kolom en ligger dezelfde soort doorsnede en uiterlijk te geven vormen ze een 
eenheid. De V-vorm van de dakligger is vanaf de grond olleen te zien aan de uiteinden 
van de ligger. Doordat de wanden van de dakligger uit elkaar wijken, is de onderkant van 
de ligger smaller don die zou zijn bij een rechthoekige doorsnede. 

Bij het bepolen van de definitieve vorm van kolom en ligger is geprobeerd ondonks de 
ingewikkelde doorsnede de stortmal zo eenvoudig mogelijk te houden. Doarom zijn alle 
buitenvlakken of vlak, of enkel gekromd. 
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2 Het ontwerpproces 

2.2.5 Ontwerp tribuneligger 

Doordat de tribuneligger de hele tribune in een keer overs pant, is de ruimte daaronder vrij 
in te delen. Dit is vooral belangrijk voor de commerciele ruimte onder de kleine tribunes. 
De kolom die de eerste verdiepingsvloer draagt is niet plaats gebonden en over enkele 
meters te verschuiven. Omdat de ligger door de overspanning hoger wordt, zal een ligger 
vaak ruimtescheidend gaan werken. Om de ruimte tussen ligger en tribune-elementen te 
dichten, heeft de ligger aan de bovenzijde een trapvormig profiel. 

De totale overspanning van de tribuneligger is gereduceerd, door het uiteinde ervan uit te 
kragen. Het maximale buigende veldmoment en de doorbuiging is zo ook minimaal. 

2.2.6 Ontwerp trekstaaf 

De trekstaven van alle tribunes zijn stolen buisprofielen, doorsnede 193.7 /16.0. Hoewel 
het spreidingsgebied van de kracht loopt van 150 kN druk noar 800 kN trek is de 
buitenomtrek van alle stolen staven hetzelfde, om een eenheid in vorm en detail te 
bewerkstelligen. Wegens de kleine drukkracht wordt er een eis gesteld aan de mini male 
doorsnede. Maar de buis mag ook niet te dik zijn, want dit bemoeilijkt de aansluiting van 
de buis aan kolom en dakligger. Het beoogde resultaat van de laatste aansluiting is 
namelijk een kruising van een grijs groot vlak materiaal, beton, met een rood, rank en 
rond materiaal, staal. De buis doorboort de dakligger en komt tussen de twee ribben van 
de dakligger weer tevoorschijn. Onderaan de kolom van de kleine tribune moet de buis 
namelijk vanuit de twee dunne vertikale vlakken van de kolom de hoogte in vertrekken. 

Omdat de drukkracht klein is, heeft de kolom van de kleine tribune dezelfde doorsnede 
als die van de hoofdtribune. 

2 .2.7 T ribune-elementen en -toegangen 

De tribune-elementen zijn trapvormige vloerelementen die de afstand tussen twee 
tribuneliggers overspannen. Ze zijn niet berekend, want de afmetingen zijn letterlijk 
overgenomen van de treden van het Willem II stadion. Afhankelijk van of er een even of 
een oneven aantal rijen zitplaatsen is, bestaan de elementen uit een of twee treden. De 
aantrede is altijd 80 cm. De optrede van de hoofdtribune is 40 en 44 cm. Bij de kleine 
tribune is de optrede voor de bovenste acht rijen 48 cm . 

Het got in de tribunes t.b.v. de 21 toegangen ontstaat doordat de tribune-elementen 2,5 
meter over de tribuneligger uitkragen. Bij de overgang van de vloer van de toegang naar 
de tribune-elementen is er 10 cm hoogteverschil in het vloerniveau, omdat de tribune
elementen aan de bovenkant met een optrede eindigen en om een nette overgang te 
krijgen. Tijdens het storten van de druklaag wordt het hoogteverschil over een lengte van 2 
meter weggwerkt. 

Doordat de balken van de eerste verdieping onder de tribunes in hetzelfde vlak als de 
tribuneliggers liggen en bij de ontmoeting van beiden ophouden, ontbreekt er over een 
lengte van enkele meters de oplegging voor de kanaalplaatelementen. Om dit got te 
dichten zijn er aan de zijkanten van elke tribuneligger hoekstalen gemonteerd. 
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2 Het ontwerpproces 

2.2.8 Lensliggers 

Tussen de dakliggers overspannen de lensliggers bijna 9 meter (figuur 2.2 .4) . Ze 
koppelen de dakliggers en dragen de winddruk en windzuiging op het dak af naar de 
dakliggers. De vorm van de lensliggers zorgt ervoor dot het regenwater zijwaarts richting 
de dakl iggers afgevoerd wordt. De boven- en onderrand zijn ongelijke T-stalen 120 x 60 
en de wandstaaf is een vierkantstaal 8x8. De breedte van de T-stalen voldoet precies als 
opleglengte voor de 106 mm hoge geprofileerde staalplaat. De lensliggers liggen h.o.h. 
5 meter en de geprofileerde staalplaat overs pant twee velden . 

Bij windzuiging, als de wind onder het dak blaast, ontstaan er te grote drukkrachten in de 
onderrand, zodat een knikvoorziening nodig is. Daarom worden er kabels gespannen 
tussen de lensliggers. De bovenrand kan niet uitknikken omdat de staalplaat dit verhindert. 

2.2.9 stabiliteit stadion 

De stabiliteit van het stadion omhelst de stabiliteit in het spantvlak, in dwarsrichting, en de 
stabiliteit van alle spanten die samen een korte of een lange zijde vormen, de stabiliteit in 
langsrichting . De stabiliteit in dwarsrichting is in 2.2.2 al genoemd en wordt in 3 .8 . l 
berekend. 

Bij de stabiliteit in langsrichting gaat het erom dat de spanten zo gekoppeld zijn met o.a . 
stijve wanden, dat bij windbelasting in langsrichting de verplaatsing aan de top van de 
kolommen binnen de perken blijft. T ussen de spanten, in het gevelvlak van de 
hoofdtribune en in het dakvlak zijn dus stijve velden nodig om het schranken van de 
spanten en het verdraaien van de dakliggers tegen te gaan. 

Tot halverwege de kolommen zijn alle spanten met elkaar gekoppeld door de tribune
elementen. Deze elementen kunnen alleen de gewenste stijfheid bereiken als ze met zorg 
aan de tribuneliggers zijn bevestigd en als de liggers niet kunnen verschuiven t.o.v. de 
kolom. Uit de berekeningen in bijlage 3 .16 volgt dat met de aanname dat de tribune
elementen de stabiliteit verzorgen er voldoende stabiliteit in langsrichting is . Dit komt 
doordat de uitkragende kolomdelen een forse doorsnede hebben. In zij-aanzicht lijkt het 
of de betondoorsnede van de kolom boven de tribune-elementen afneemt, maar dat is 
niet zo, omdat de breedte van de kolommen toeneemt. De betondoorsnede blijft ongeveer 
gelijk. 

Om het draaien om de oplegging bij de kolom en het verplaatsen van de dakliggers in 
het dakvlak te verhinderen, moeten tussen de stolen gordingen windverbanden geplaatst 
worden. De lensliggers koppelen alle dakliggers, zodat de horizontale verplaats ingen van 
alle kolomtoppen gelijk zijn. Om het schranken van de voorbouw van de hoofdtribune te 
verhinderen moeten enige gevelvlakken dicht zijn. 
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2 Het ontwerpproces 

2.2.10 Vonngeving en details aansluitingen 

Nu volgt een beschrijving van de belangrijkste aansluitingen tussen de grootste elementen. 
Deze verbindingen zijn niet berekend. 

• Aansluiting dakligger op hoofdkolom. 

In de dakligger wordt een stolen bu is 0400 met een lengte van 1 meter ingestort. De 
openingen van de buis zijn dicht gelast zodat de buis volgestort kan worden. Hierdoor 
treedt er geen doorsnedevermindering van de dakligger op waar juist de grootste 
snedekrachten heersen. 

De halfronde openingen in de kolom waar de buis in volt, is bekleed met een halve buis, 
zodot het contactvlak glad is en de grote krachten (400 tot 1000 kN) probleemloos 
overgedragen kunnen worden. Deze halve buis steekt net als de hele buis uit het zijvlak 
van de kolom, zodat de dakligger i.v.m. eventuele calamiteiten geborgd kon worden op 
de kolom. Een gekromde stolen strip sluit voor de borging de hele buis bovenlangs in. 
Overigens wordt bij windbelasting van rechts de ligger nooit van de kolom getild. 

• Pen-got verbindingen. 

Alie balken worden met pen-got verbind ingen op de nokken schornierend opgelegd. Bij 
deze verbindingen volt de sparing in de ligger over het stekeind dat uit de nok steekt. 
Daorna wordt de verbinding tussen nok en ligger bewerkstelligd door de resterende 
sparing met mortel aan te gieten. Het rubber dot tussen ligger en nok zit verhindert het 
weglopen van de mortel en beschermt de betonnen contactvlakken. 

• Bevestiging trekstaaf aan hoofdkolom (figuur 2.2.5). 

Deze verbinding is stelbaar en kan roteren. Bij het vormgeven van deze knoop is de 
nadruk gelegd op het roteren. 

• Bevestiging trekstaaf aan dokligger. 

De trekstaaf wordt met bouten aan de dakligger bevestigd. Hiervoer dienen er 
schroefhulzen in de dakligger ingestort te worden. 

2.2.11 Voorspannen 

Alie liggers en de hoofdkolom worden zoals gebruikelijk voor in de fabriek vervaardigde 
elementen voorgespannen met voorgerekt stool. In de fabriek worden als de mal geplaatst 
is tussen voorspanbanken geprofileerde draden of strengen gespannen. De hoogwaardige 
beton wordt in de mal gestort. Na een dog harden wordt de mal verwijderd en warden de 
draden bij de banken doorgeknipt, waorna de elementen tot de benodigde sterkte 
uitharden. 

In de berekeningen vanaf 3.4.2 is de benodigde hoeveelheid voorspanwapening en de 
plaats van het zwaartepunt van de voorspanwapening berekend. De wapening wordt 
dusdanig over de doorsnede rand dit zwaartepunt verspreid, zodat bij bezwijken zoveel 
mogelijk voorspanstaven zich in de buigtrekzone bevinden . 
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2 Het ontwerpproces 

Het voorspannen van de liggers is noodzakelijk omdat ze allen voor betonmaatstaven 
grote afstanden overspannen. Zender voorspannen zouden de liggers i.v.m. de 
verdiepingshoogte te hoog en ook te zwaar worden . De voordelen van voorspannen 
worden vooral duidelijk bij de dakligger. Deze is zonder voorspannen niet te maken. 

Tijdens berekeningen bleek dat het gewicht net klein genoeg is om gehesen te worden en 
de stijfheid net groot genoeg om aan de doorbuigingseisen te voldoen . De voorspanning 
verhindert het ontstaan van scheurtjes in de trekzone, de bovenkant. De scheurtjes 
verkleinen de buigstijfheid in het gebruiksstadium. Zeker voor een element dat altijd onder 
weersinvloeden stoat zijn scheurtjes i.v.m. corrosie van de wapening niet wenselijk. 

22 



i1 
·'-

_jl__ ======~--·~--:1 II 

L ... ' 
·.~--

\!)---------

Figuur 3.1 

~-~~,--
.. ~ 

. ' ,, 

; : 

1 · 

~: '• --- -: 

------.: ~-- ---=--=--

... - --, 
'-i 

i 

·-- - ---, 

----- ----- ---



3 Dimensionering betonconstrucfie 

3 DIMENSIONERING BETONCONSTRUCTIE 

Bij de dimensionering van de elementen van de tribune ligt de nad ruk op de drie grootste 
betonnen elementen: de hoofdkolom, de tribuneligger en de dakl igger. Deze elementen 
bepalen niet alleen de globale vorm van de tribune, moor zijn ook de drie belangrijkste 
constructie-elementen met het oog op vervormingen en stabiliteit. Ook belangrijk zijn de 
trekstaven, die het kantelen van de dakligger tegengaan en een belangrijk aandeel in de 
zakking van de dakligger hebben. 
De overige constructie-elementen zoals balken, tribune-elementen en vloeren hebben een 
ondergeschikte rol. Deze elementen zijn wel globaal berekend, moor niet nader 
uitgewerkt. 

Met het tweedimensionale raamwerkenpakket van Technosoft zijn normaalkracht, 
dwarskracht en moment bepaald in alle doorsneden van de constructie-elementen van de 
tri bune. Met de uitkomsten van het rekenprogramma zijn de {beton)doorsneden 
gedimensioneerd. 

3.1 lnvoeren van de doorsnede van een tribune in mamwerkenprogramma 

Het hoofduitgangspunt bij het vertalen van de tribunedoorsnede naar een plat raamwerk is 
het plaatsen van de staven over de hartlijnen van de elementen (figuur 3.1 ). De hartlijnen 
lopen over de verbindingslijnen tussen de oplegpunten. Bij het invoeren van de 
betonconstructie zijn de volgende opmerkingen te plaatsen. 

• Door het terugbrengen van de tot twee meter hoge betondoorsneden naar een 
staaf ontstaat er op twee plaatsen een maatprobleem. Het eerste probleem ligt bi j 
de oplegging van de tribuneligger op de kolom en is opgelost door twee relatief 
zeer stijve staven tussen knoop 3 en knoop 11 te plaatsen {figuur 3 .2) . Deze 
staafjes zijn even long als de afstand van de oplegging naar het hart van de 
kolom. Hierdoor wordt het moment dot in de kolom ontstaat door de excentrische 
oplegging van de tribuneligger verdisconteerd. 

• Een ander probleem ontstaat bij de aanslu iting van het vertikale deel van de 
tribuneligger aan het diagonale deel ervan en is opgelost door plaatseli jk de 
ligger door twee relatief zeer sti jve staafjes te vervangen. Hierdoor wordt de 
werkelijke overspann ing van de ligger beter benaderd en wordt het piekmoment 
t.p.v . knoop 14 gereduceerd. 

• De kolom en de dakligger zijn verlopende doorsneden. Om deze staven zo goed 
mogelijk weer te geven zijn wot meer tussenpunten nodig. Daarom is knoop 9 
toegevoegd. Om een verlopende doorsnede in te kunnen voeren zijn de begin- en 
eindmaten van de doorsnede van een staaf nodig. De V-vormige doorsnede is 
daarom vertaald in een rechthoekige equivalente doorsnede met een zodanige 
breedte en hoogte dot de oppervlakte en het kwadratisch oppervlaktemoment 
dezelfde waarde hebben {bijlage 3 .3) . 

• De staven die de balk- en vloerconstructie van de hoofdtribune voorstellen, 
hebben als functie het koppelen van hoofd- en gevelkolom. De vertikale belasting 
ervan stoat als puntlasten op beide opleggingen. 

• Alie dakbelasting wordt via de stolen liggers naar de betonnen dakligger als 
puntlasten afgevoerd. De windbelasting op de gevel wordt via de balken op de 
hoofdkolom als puntlasten overgedragen. 
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3 Dimensionering betonconstrudie 

• Het uitkragende deel van de skyboxen zorgt voor een plaatselijk moment op de 
hoofdkolom. 

• Alie aansluitingen, zowel op de fundering, als van alle constructie-elementen 
onderling, zijn scharnieren. 

3.2 Belastinggevallen en belastingcombinaties 

Er zijn zes belastinggevallen in elf belastingkombinaties verwerkt. De belastinggevallen zijn 
(bijlage 3.5): 

BGl Eigen gewicht + permanente belasting 
BG2 Nuttige tribunebelasting 
BG3 Nuttige vloerbelasting 
BG4 Wind van links 
BG5 Wind van rechts 
BG6 Sneeuw 

Met de volgende vijf maatgevende belastingcombinaties zijn de drie snedegrootheden in 
de uiterste grenstoestand uitgerekend. 

I I 

i 
I I 

BGl 
! 

BG2 BG3 BG4 i BG5 ! BG6 i 
i i ! i I i 

i 
I I I 
I 

BCl 1.2 I 1.5 0.38 I I I Nuttige tribunebelasting I i : I I 

I 
I I I I Nuttige vloerbelasting BC2 1.2 0.38 l 1.5 I I ! l i 

! 
! I ! 

~f-----i Wind van links BC3 1.2 I 0.38 0 .38 1.5 i 

I I 

I i I l .5 Wind van rechts BC4 1.2 I 0.38 0 .38 j 
i I I I I ___,___ 
I 

! I ! ! I 
I 

BC5 1.2 0.38 0.38 1.5 I Sneeuw i i I I ___ J I 
_J_ 

Bij BCl stoat de volledige nuttige belasting op de tribunes en een kwart ervan op de 
vloeren van de rondgang of op de verdiepingsvloeren van de hoofdtribune. Bij BC2 geldt 
het tegenovergestelde. 

De belastingfactoren 1.2 en 1.5 zijn de factoren voor eigen gewicht en veranderlijke 
belasting. De factor 0 .38 is belastingfactor van veranderlijke belasting, 1.5, maal de 
gelijktijdigheidsfactor, 0.25. 
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3 Dimensionering betonconstructie 

Met de volgende zes belastingcombinaties zijn de snedegrootheden en de vervormingen in 
de bruikbaarheids grenstoestand uitgerekend . 

BGl BG2 ; BG3 BG4 i BG5 BG6 I 

' ' 
BC6 1.0 I 1.0 0.25 i 

i i N uttige t ribunebelasting j i 
I I I I 

! i I I 
I Nuttige vloerbelasting BC? 1.0 0.25 ! 1.0 l I 

' I ' 
I : I ! I : 

BC8 1.0 i 0.25 i 0.25 I 1.0 I i i Wind van links ! I 

! ! I 

I 
I I 

BC9 1.0 0.25 0.25 l 1.0 I ! Wind van rechts I ' I I : 
I ! 

I 
! 

BClO 1.0 ! 0 .25 i 0.25 i 1.0 ! Sneeuw ' i I ' I 
I I 

I I 
I I 

BCll 1.0 I I I Eigen gewicht I I I ! ' 

3.3 lngevoerde rekenwaarden 

In bijlage 3 .6 staat de berekening van alle ingevoerde rekenwaarden . 

3.4 Dimensionering dakligger 

De dimensionering van de dakligger is beperkt tot de ligger van de hoofdtribune, omdat 
deze vijf meter longer is dan die van de kleine tribune. De einddoorsneden zijn kleiner en 
de afstand tussen de steunpunten tijdens het hijsen en het vervoer van de ligger is groter, 
zodat de betonspanningen in de hoofdtribuneligger maatgevend zijn . 
Als de snedegrootheden van de maatgevende doorsneden bekend zijn, kunnen de 
doorsneden geoptimaliseerd worden en kan de benodigde hoeveelheid 
voorspanwapening berekend worden. 

De afmetingen van de dakligger van de hoofdtribune zijn wel afhankelijk van de zakking 
van de ligger van de kleine tribune, die in bijlage 3.14 berekend is . Deze is groter don die 
van de hoofdtribune. 

Moment, dwarskracht en normaalkracht van de dakligger zijn tijdens de drie volgende 
belastingsituaties berekend. 

Het hijsen uit de mal een dog no het storten. 

De beton is dan nog niet volledig uitgehard en de voorspankabels van de bank 
zijn net doorgeknipt, zodat de volledige voorspankracht op de doorsnede werkt. 
Als materiaaleigenschappen van de een dag oude beton Worden die van 
betonkwaliteit B45 worden aangehouden (figuur 3 .3) . Tijdens het hijsen geldt een 
belastingfactor van 1 .5 . De ligger is uit de totale tribunedoorsnede van figuur 
2.2.1 gelicht en op de twee hijspunten opgelegd en als in figuur 3.4 
geschematiseerd . Knoop 4 is gesitueerd op de plaats van de maximale waarde 
van het moment. Alleen de momenten zijn in dit belastinggeval interessant i.v.m 
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3 Dimensionering betonconstrvdie 

scheurvorming. De waarde van de dwarskracht is klein en de vervormingen zijn 
niet relevant. Dit geldt ook voor het vervoer. Uit de waarde van het moment volgt 
later de hoeveelheid voorspanwapening . 

Er zijn drie maatgevende doorsneden: de begin- en einddoorsnede en de snede 
ter plaatse van knoop 4. De begin- en einddoorsnede hebben de kleinste 
opperv lakte. Hierdoor levert een voorspankracht hier de grootste drukspanning op 
en een kleine excentriciteitsverandering van de voorspanwapening relatief de 
grootste spanningsveranderingen. De betondoorsnede in knoop 4 heeft de 
grootste aan het moment in het gebruikstadium tegengestelde waarde. 

In latere hijssituaties op de bouwplaats is de beton verder uitgehard, zodat deze 
hijssituaties niet maatgevend zijn . 

2 Het vervoer van de ligger van de fabriek naar de bouwplaats. 

De beton is don wel volledig uitgehard. Tijdens het vervoer is een stootfactor 
aangenomen van 2 .2 . De ligger is als in figuur 3.4 geschematiseerd . Ook nu ligt 
knoop 4 op de plaats van het maximale moment. 
De maatgevende doorsnede is bij knoop 4 . De hoge belastingfactor en de 
ongunstige ligging van de steunpunten zorgen voor een grote waarde van het 
moment. Begin- en einddoorsnede van de ligger zijn niet maatgevend omdat de 
beton volledig uitgehard is en daarom een hogere betondrukspanning t.o.v. de 
hijssituatie kan opnemen. 

3 De ligger op de kolom in de opgeleverde situatie. 

De ligger wordt maximaal belast als het dak gereed is en alle 
verwarmingselementen, reclameborden en lampen gemonteerd zijn . De ligger 
maakt nu dee! uit van de totale tribunedoorsnede en wordt met de in bijlage 3.4 
genoemde belastingcombinaties berekend. 
De maatgevende doorsnede is wot het maximale moment betreft t.p.v. de 
oplegging van de ligger op de kolom in knoop 8. Dit moment wordt bereikt in 
belastingcombinatie 10, sneeuwbelasting. In knoop 7 is de waarde van de 
dwarskracht maximaal. 

3.4 .1 Optimaliseren betondoorsnede 

Nu de momentenverdeling van de dakligger in de drie belastingsituaties bekend is, is het 
mogelijk om de idea le vorm van de dakligger te bepalen. Deze vorm wordt bepaald door 
een aantal uitgangspunten waaraan de volgende eisen zijn gesteld. Het is onmogelijk om 
aan alle voorwaarden te voldoen, dus is er naar een gulden middenweg gezocht. 

• Minimale zakking aan het begin en het eind van de ligger 
• Minimale hoeveelheid wapening 
• Lage voorspankracht in de wapening 
• Geen scheurvorming: trekspanningen in beton niet overschreiden 
• Laag eigen gewicht van de ligger i.v.m. montage 
• Geen drukkrachten in trekstaaf van de kleine tribune 
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3 Oimensionering betonconstructie 

Dit komt neer op het zoveel mogelijk stijfheid halen uit een mini male oppervlakte van de 
doorsnede. Dit kan door de afstand tussen het zwaartepunt van de voorspanwapening en 
het zwaartepunt van de betondoorsnede zo groot mogelijk te maken. Het ontwerpen van 
een smalle en hoge doorsnede is een eerste vereiste. Deze afstand, de excentriciteit van de 
wapening, is het grootst als het zwaartepunt van de voorspanwapening zo hoog mogelijk 
in de doorsnede ligt. D.w.z . dat als de betonspanning aan de onderkant van de 
betondoorsnede het toelaat, het zwaartepunt van de wapening door het bovenkernpunt 
goat. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het door voorspanning veroorzaakte 
moment hetzelfde buigteken heeft als het door het eigen gewicht tijdens het hiisen of 
vervoer veroorzaakte moment, komt dit zwaartepunt tussen het bovenkempunt en 
doorsnede zwaartepunt te liggen. De definitieve plaats van de voorspanwapening t.o.v. de 
hartlijn van de dakligger is getekend in figuur 3.5 . 
Ook moet het zwaartepunt van de betondoorsnede zo laag mogeliik liggen. Dit kan door 
de hoeveelheid beton in het drukgebied te vergroten en de twee wand en van de ligger te 
versmallen. 

Dit optimaliseren is het best uiteen te zetten aan de hand van de berekening van de 
benodigde voorspankracht, de excentriciteit van de voorspanwapening en het 
opneembare bezwijkmoment, die hiema volgt. Om het manipuleren van de vele in te 
voeren waarden overzichtelijk te maken en snel uit te kunnen voeren, is de hele 
optimalisatie in een spreadsheet in Quattro Pro ingevoerd (bijlage 3.8 t/m 3.11 ). 
Als na het invoeren van de nieuwe vorm van de ligger in het raamwerkenprogramma de 
vervormingen binnen de gestelde grenzen blijven, ligt de definitieve vorm vast. 

3.4.2 Grenzen voorspankracht 

De aanvangsvoorspankracht F pi is kleiner don de voorspankracht FP0 tijdens het spannen, 
omdat direct na het loslaten van de F p0 op de betondoorsnede er een elastische verkorting 
van het beton optreedt, waardoor de voorspankracht afneemt tot de waarde van Fpi" De 
spanningsveranderingen in het stool heten de elastische voorspanverliezen. Deze verliezen 
zijn onder andere afhankelijk van de oppervlakte, het kwadratisch oppervlaktemoment en 
de excentriciteit van de voorspanwapening, zodat de verliezen over de lengte van de 
dakligger niet gelijk zijn (bijlage 3.8). Aan de uiteinden van de ligger, waar de doorsnede 
het kleinst is, zijn de verliezen het grootst, bijna 8%. In de grootste doorsnede bedraagt het 
verlies bijna 3%, zodat een gemiddelde aanname van de voorspanverl iezen van 5% reeel 
is. 

De werkvoorspankracht in de eindtoestand bedraagt 80% van de aanvangsvoorspan
kracht en dus 7 6% van de voorspankracht tijdens het spannen (bijlage 3.3). 

De grenzen van de aanvangsvoorspankracht Fpi en de werkvoorspankracht Fpw volgen uit 
de eis dot aan de onderkant en aan de bovenkant van de doorsnede de door beton 
maximaal opneembare druk- en trekkracht niet overschreden mag worden. Hierdoor 
ontstaan vier grenzen waar de F pi tijdens het hijsen en de F pw tijdens vervoer en de 
gebruikstoesrand aan moeten voldoen. 

Tijdens het hijsen in de fabriek gelden de druksterkte en de gemiddelde treksterkte van 
845 als spanningsgrens. Tijdens het vervoer en daarna geldt 75% van de druksterkte en 
de gemiddelde treksterkte van 865 als onder- en bovengrens. De betonsterkteklasse 
tijdens het hijsen is een aanname die volgt uit de grafiek in figuur 3.3 en het feit dot een 
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minimale betonsterkte vereist is tijdens het hijsen van het element uit de mal. 

In het kort komt het bepalen van deze grenzen oftewel het optimaliseren van de ligger 
hierop neer. Door de excentriciteit aan de uiteinden van de ligger onder het 
bovenkernpunt te leggen, kan een voldoende hoge bovengrens van de F pi in de 
hijstoestand bewerkstelligd worden. Door ook het hart van de voorspanwapening in 
doorsnede 7 en 8 lager te leg gen, wordt een voldoende loge ondergrens van de F pw 

tijdens vervoer vastgelegd. Zo ontstaat er een zone tussen F pi en F pw ingeklemd door beide 
krachten. Om tot een zo klein mogelijk wapeningspercentage te komen, moet deze zone 
zo laag mogelijk liggen. In de spreadsheet geldt F pi = 5000 kN en F pw = 4000 kN terwijl 
genoemde zone loopt van 3950 kN tot 5016 kN . 

3.4.3 Controle spanningen 

Om een goed overzicht te krijgen van de beton druk- en trekspanningen in de dakligger 
staan in de spreadsheet in bijlage 3.10 de betonspanningen van twaalf doorsneden. 
Omdat stool en beton een monoliet geheel vormen, zijn deze spanningen berekend voor 
een fidieve, samengestelde doorsnede. De oppervlakte en het kwadratisch 
oppervlaktemoment worden een fractie groter doordat het voorspanstaal excentrisch in de 
doorsnede ligt. Hierdoor worden de betonspanningen kleiner. 

3 .4 .4 Opneembaar bezwijkmoment 

Vervolgens moet het uiterst opneembaar moment in elke doorsnede van de ligger groter 
zijn don het maximaal buigend moment in de uiterste grenstoestand (bezwijktoestand). Dit 
maximale moment is met de belastingcombinaties 1 t/m 5 uitgerekend. 

De berekening van het opneembare bezwijkmoment is onder andere gebaseerd op het 
verband tussen spanningen en rekken voor beton en voorspanstaal volgens figuur 3.6. Uit 
de twee cr-E diagrammen volgen twee eisen: 

< <' 8 0.9pu Ep,tot E pu 

0 .9 fpu <op < fpu 

De berekening van het uiterst opneembare moment is met behulp van de doorsnede 
methode gedaan. De berekening is voor doorsnede 8 uitgewerkt in bijlage 3.3. De andere 
doorsneden zijn berekend m.b.v. een spreadsheet in bijlage 3.11. 

Uit de berekeningen volgt dat het uiterste opneembaar moment minimaal een factor twee 
groter is don het maximaal buigend moment. In de twee einddoorsneden wordt net niet 
voldaan aan de grenzen die gesteld zijn door de hoogte van de drukzone, de 
vervormingen en de spanningen, maar dot is niet belangrijk, want het moment is daar zo 
goed als nul. 
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3.4.5 Dwarskracht 

In de doorsneden bij de opleggingen van de dokligger, bij de hoofdkolom en de trekstaof, 
bereikt de dworskracht een maxi male waorde. Moor er is in beide gevollen geen 
dwarskrachtwapening nodig. De normaalkracht die ontstaat door de voorspanning in de 

doorsnede bij de trekstaaf geeft een grote toeslog 't" op de afschuifsterkte 't 1 van het beton. 
De doorsnede bij de hoofdkolom is voldoende groot. De dworskrachtberekening stoat in 
bijloge 3.3. 

3.4.6 Vervormingen 

Een belangrijk wapen in het controleren van de vervormingen is de verdeling van het 
eigen gewicht van de dakligger over zijn eigen lengte, omdat het relatief groot is ten 
opzichte van het gewicht van het dak en de wind- en sneeuwbelosting. Het eigen gewicht 
moet zo over de lengte verdeeld zijn dot voldaon wordt aan twee eisen: 

• Maximaal toegestane bijkomende zakking van de einddoorsnede 

Aon de zakking van de einddoorsnede is de eis gesteld van 2 x 0.004 x de 
uitkraging (Bijlage 3.14) . Dit komt neer op een toegestone bijkomdende 
verplaatsing van 164 mm. De bijkomende verplaatsing is de verplaatsing door 
belastingcombinatie 6 t/m 10 min de verplaatsing door de permonente belasting 
en het eigen gewicht, belastingcombinotie 11. De absolute verploatsing door 
belostingcombinatie 11 en kruip is minder belangrijk, omdat deze opgeheven 
wordt door de zeeg van de ligger. De mini male en maxima le verplaotsing van de 
einddoorsnede onstoan door belostingcombinatie 9, wind van rechts, en 10, 
sneeuwbelosti ng. 

• Drukzone oltijd onderin de doorsnede. 

Deze eis houdt in dot de spanningen bij windbelasting van rechts niet van teken 
kunnen wisselen, zodot er een optima le doorsnede ontworpen kan worden met 
een ideale ligging van de voorspanwapening. Ook betekent dit, dot er nooit 
drukkrochten optreden in de trekstoaf van de kleine tribune en dot de drukkrochten 
in gevelkolom van de hoofdtribune minimaal zijn. 

Een andere factor van belong met het oog op de zakking van de einddoorsnede is de 
tweede orde verplaatsing bij de kleine tribune. Doordat de trekstaaf de hartlijn van de 
hoofdkolom snijdt ontstaat hier een rotatiepunt waar de de hele dakligger om draait els 
door de belasting de dakligger z'n eerste verplootsing ondergoat. De verdroaiing zorgt 
voor een extra verploatsing die met de hand berekend en bij de directe verplaatsing 
opgeteld moet worden. Elke vertikale verplootsing die de begindoorsnede ondergaat door 
de verdroaiing, wordt drie maol versterkt en tegengesteld doorgegeven oan de 
einddoorsnede. De invloed die de horizontole verplootsing van de begindoorsnede op de 
zakking van de einddoorsnede heeft is verwoorloosboor. 

De vertikale verplootsing van de begindoorsnede moet dus zoveel mogelijk beperkt 
worden om om zijn niet geringe invloed op de einddoorsnede te verkleinen. Deze 
verplaatsing is goed controleerboor, wont hij is direct ofhankelijk van de rekstijfheid van 
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3 Dimensionering betonconstructie 

de trekstaaf die weer afhankelijk is van de staaloppervlakte in de doorsnede van de 
trekstaaf. 

Met de zojuist genoemde factoren in het achterhoofd is een optima le doorsnede te 
ontwerpen die voldoet aan de vervormingseisen. 
De berekening van de verplaatsingen van de dakligger is uitgevoerd in bijlage 3.14. 

3.4.7 Wapening 

In 3.4.3 is de plaats van de zwaartelijn van de voorspanwapening bepaald. Deze 
zwaartelijn volgt de punten van de maximaal toegestane afstand van de wapening tot de 
zwaartelijn van de betondoorsnede en is geen rechte lijn. De ideale zwaartelijn doet dat 
wel, dus is deze lijn dusdanig aangepast dat de lijn slechts een knik heeft van de 
oplegging bij de kolom tot de punt van de dakligger (bijlage 3.12). De definitieve 
zwaartelijn tussen de aansluitingen van trekstaaf en hoofdkolom met de dakligger is wel 
een rechte. 

De wapening verdeelt zich als in figuur 3.7 over de betondoorsnede. Alie wapening van 
de dakligger is weergegeven in de wapeningstekeningen in bijlage 3 .12. 

3.5 Hoofdkolom 

Om tot de definitieve dimensionering van de hoofdkolom te komen, moeten dezelfde 
stappen als in 3.4 gezet worden. Daarom worden nu alleen de bijzondere kenmerken van 
de hoofdkolom vermeld die verschillen met de dakligger. Dit geldt ook voor de in 3.6 
beschreven tribuneligger. 

Omdat de hoofdkolom het belangrijkste element van het spant is m.b.t. de stabiliteit in het 
spantvlak, zijn er strenge eisen gesteld aan de toelaatbare betonspanningen: tijdens het 
vervoer mogen er geen trekspanningen optreden en in het gebruikstadium slechts kleine 
trekspanningen. De voorspanwapening is zo gekozen, dat aan deze eis voldaan wordt. 

3.6 Tribuneligger 

De hoofdreden om voorspanwapening toe te passen bij de tribuneligger, is het 
minimaliseren van de liggerhoogte, terwijl de vervormingen klein blijven. In tegenstelling 
tot de dakligger en de hoofdkolom wisselt het buigend moment in de doorsnede van 
teken. De zwaartelijn van de voorspanwapening ligt daarom bovenin of onderin de 
doorsnede, naargelang het een steunpunts- of veldmoment betreft. 

De wapeningstekening van de aansluiting op de hoofdkolom staat in bijlage 3 .13. 
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3. 7 Controle trekstaven en gevelkolommen 

In bijlage 3.3 staan de controlebereken ingen van de trekstaven en van de gevelkolom van 
de hoofdtribune. De staaldoorsnede van de trekstaaf is niet afhankelijk van de grootste 
drukkracht (150 kN) bij de hoofdtribune, maar van de vervormingseis van de dakligger 
(zie 3.4.7), waardoor de opneembare knikkracht ruim voldoende is . Ook de grootste 
trekkracht (800 kN) bij de kleine tribune is geen probleem. De kleinste trekkracht is 30 kN, 
dus de diagonale staaf wordt nooit op druk belast. 

De 8,5 meter lange gevelkolommen (350 x 350) worden t.p.v. de eerste verdieping door 
een klein buigend moment belast (bijlage 3.3). Daardoor voldoet net geen minimaal 
wapeningspercentage (w0 =0,26; 3012) . 

3.8 Berekening stabiliteit 

3 .8. l Stabiliteit in dwarsrichting 

• Schematisatie en invoer 

In het vlak van de hoofdkolom, de tribuneligger en de dakligger stabiliseert de 
tribuneligger de hoofdkolom tot halverwege of tweederde van de kolomhoogte, 
afhankelijk van of het de hoofdtribune of kleine tribune betreft. Bij het controleren van de 
stabiliteit is het de vraag of de tribuneligger de kolom voldoende ondersteunt zodat de 
eerste orde verplaats ing aan de top binnen de perken blijft en de tweede orde 
verplaatsingen voldoende snel uitdempen. Dit is op de volgende twee manieren te 
onderzoeken. 

De eerste methode is gebruik te maken van de ec-methode uit de VBC95 art. 7 .8 voor 
"de overige schorende constructies". Het gebruik hiervan levert nogal wot problemen op. 
De ondersteuning van de tribuneligger deelt de kolom in tweeen. De twee delen zouden 
apart met de ec-methode berekend moeten worden, maar het onderste deel heeft grote 
invloed op de vervorming van het bovenste dee!, terwijl superpositie van de delen niet 
mogelijk is. Het toch willen gebruiken van de ec-methode vraagt om een dermate grove 
veilige benadering van de kolom, dater van een logisch verband tussen de werkelijkheid 
en benaderingsmethode nauwelijks sprake kan zijn. 
Problemen bij het benaderen van plaats en gedrag van de kolom geven de horizontale 
verplaatsing van de oplegging van de tribuneligger, het bepalen van een kniklengte en de 
verlopende doorsnede van de kolom. 

De tweede en betere methode is de kolom met zijn randvoorwaarden te vervangen door 
een kinematisch model. Dit betekent dot de buiging veroorzakende horizontale 
windbelasting gescheiden wordt van de vertikale knikbelasting . De schematisatie is 
gegeven in figuur 3.8. De windbelasting stoat op een vertikale pendelstaaf met dezelfde 
doorsnede en buigstijfheid als de hoofdkolom. Deze staaf is aan de top met een oneindig 
stijve pendelkolom, waar alle vertikale belasting op rust, verbonden door een horizontale 
pendel. De vertikale belasting is zo ingevoerd, dat de kolom in elke doorsnede de zelfde 
normaalkracht heeft als die uit de berekening van een belastingcombinatie zou volgen. De 
stabiliteit van de kolom is alleen berekend onder invloed van belastingcombinatie 8, wind 
van links, omdat de normaalkracht in de kolom don het grootst is . De horizontale 
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windbelasting is ongeveer gelijk aan die van belastingcombinatie 9, wind van rechts . 
Doordat de kolom in vier stukken verdeeld is, wordt de uitbuigingslijn van de kolom 
redelijk benaderd . 

De stabiliserende tribuneligger is geschematiseerd als een horizontale veer halverwege de 
kolom. De veerstijfheid ervan is bepaald door de vervormingen te berekenen bij een 
vastgestelde horizontale kracht op de bovenkant van de tribuneligger. De veerstijfheid van 
de hoofdtribuneligger is 85 .500 kN/m, die van de kleine tribune is 116.300 kN/m. 

• Berekening en resultaten 

Het doel van het rekenproces is het berekenen van de eerste, tweede ,derde , enz. orde 
verplaatsingen. De horizontale verplaatsing aan de top moet voldoen aan twee 
voorwaarden om van een stabiele constructie te kunnen spreken. Ten eerste mag de totale 
eindverplaatsing de eis van 0.004 maal de kolomhoogte niet overschreiden. Ook moet 
de verplaatsing voldoende snel uitdempen. Het quotient van de eerste orde en de tweede 
orde verplaatsing is een moat voor de dempingssnelheid. Als deze vergrotingsfactor 
kleiner is don 1.1 mag van een stabiele constructie warden gesproken. De 
vergrotingsfactor is berekend met de belastingen in de uiterste grenstoestand. De te 
controleren vervormingen zijn berekend met de belastingen in de gebruikstoestand. 

Het rekenproces verloopt als volgt. In eerste instantie zijn de eerste orde verplaatsingen 
berekend onder invloed van alleen de horizontale belasting. De knoopverplaatsingen 
worden nu ingevoerd als de nieuwe pleats van de knopen. Daarna zijn de tweede orde 
verplaatsingen berekend onder invloed van horizontale en vertikale belasting. Hieruit 
volgen weer nieuwe plaatsen van de knopen. De laatste stop wordt herhaald totdat de 
bijkomende verplaatsingen nul zijn en de eindverplaatsingen dus bekend zijn. 

In bijlage 3.16 staan de resu ltaten van de hoofdtribune en de kleine tribune. De 
vervormingen van de kolom van de hoofdtribune zijn groter don don die van de kleine 
tribune omdat het kolomgedeelte boven de veer groter is en de veerstijfheid kleiner is. De 
maximale uitbuiging van de kolomtop bedraagt 9 mm en de vergrotingsfactor is 1,023. 
Na twee stappen was de bijkomende verplaatsing nul. Het spent is dus in z'n eigen vlak 
ruim voldoende stijf. 

3.8.2 Berekening stabiliteit in langsrichting 

Het doel van deze berekening is te weten te komen of er naast de tribune-elementen extra 
stabiliteitswanden tussen de kolommen nodig zijn, of dot de kolomgedeelten d ie boven de 
tribunes uitsteken zelf voldoende stijfheid in zijwaartse richting bezitten. Ook nu is er een 
kinematisch model opgesteld, zoals in figuur 3.9 stoat. Vergeleken met 3.8. l is de 
horizontale veer vervangen door een scharnier. Alleen de stabiliteit in langsrichting van de 
hoofdtribune is berekend, omdat het dak- en zi jgevelvlak ervan het grootst is en omdat de 
kolommen verder uitkragen don bij de kleine tribune. 

De vertikale belasting is hetzelfde als bi j de berekening in 3 .8 . l. De windbelasting stoat 
tegen de zijkant van de hoofdtribune en tegen de ronde gevels van de kleine tribune. 
Omdat zich in het voorgevelvlak van de hoofdtribune windverbanden of stijve gevel-
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elementen bevinden, nemen deze elementen de windvrijwing van de gevel op. 

De berekening van de belastingen en het resultaat van de berekeningen staan in bijlage 
3.16. De vergrotingsfactor blijft met l .097 net binnen de gestelde grens en de 
verplaatsing van 14 mm over een kolom van 18 m is zeer acceptabel. Na drie stappen 
was de bijkomende verplaatsing nul. Er zijn dus geen extra stabiliteitsvoorzieningen tussen 
de kolommen boven de tribune-elementen nodig. 
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4 Uitvoering 

4 UllVOERING 

In dit hoofdstuk wordt het vervoer, de volgorde van bouwen, het hijsen en de montage van 
de prefab betonelementen beschreven. Bij het bepalen van de bouwvolgorde goat de 
meeste aandacht uit naar de betonelementen en de trekstaaf van de hoofdtribune. Bij de 
andere aspecten van de uitvoering ligt de nadruk op de vier grootste en zwaarste 
elementen van het spant: de hoofdkolom, de tribuneligger, de dakligger en de stolen 
kolom. In figuur 4.1 zijn alle elementen van de hoofdtribune getekend met de 
bijbehorende waarden van het gewicht en de sprei. 

4.1 Vervoernaarde bouwplaats 

In figuur 4.3 is de wijze van vervoer geschetst voor de dakliggers, de kolom en de 
tribuneliggers. 

• dakligger 

Het enige vervoersmiddel dot de ruim 32 meter lange en bijna 4 7 ton zware dakliggers 
kan verplaatsen van de fabriek naar de bouwplaats is een dollystel, getrokken door een 
vrachtwagen. Er passen twee dakliggers naast elkaar op een dolly, wot het aantal 
wegtransporten klein houdt. 

De ligger mag niet te veel aan voor- en achterkant van de dolly uitsteken, zodat de 
uiteinden bij haakse bochten niet naast de weg zwaaien. Hierdoor is er geen optima le 
plaats van de oplegpunten op de dolly mogelijk met het oog op een optimale 
momentenverdeling in de ligger. 

• kolom 

Een 18 meter lange hoofdkolom van 35 ton kan met een uitschuifbare dieplader worden 
vervoerd. De capaciteit van de dieplader is 37,8 ton. De kolom ligt vergeleken met de 
positie in de mal ondersteboven. Want de momentenverdeling tijdens het vervoer komt 
don het best overeen met de momentenverdeling in het gebruikstadium. De kolom wordt 
boven de assen van de dieplader opgelegd. 

• tribuneligger 

De tribuneligger past net op een dieplader. De ligger steekt don wel drieeneenhalve meter 
aan de achterkant van de dieplader uit. Het laadvermogen, 38 ton, is 5 ton groter don het 
eigen gewicht van een ligger. De ligger moet zo neergelegd worden, dot het hoogste punt 
minder don 4 meter boven het wegdek uitsteekt, zodat viaducten geen obstakel zijn . 

4 .2 Hijsen 

Er zijn twee hijssituaties. De eerste situatie is in de fabriek als een betonelement een dog 
no de stort uit de mal wordt gehesen. Uitgangspunt hierbij is, zoals in 3.4 is uitgelegd is, 
dot het beton is uitgehard tot betonsterkteklasse 845. De tweede situatie is tijdens het 
hijsen van het vervoersmiddel naar de definitieve plaats in het stadion. Nu geldt 
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betonsterkteklasse 865 voor de elementen. Deze klasse wordt na 28 dagen bereikt, dus 
zolang moeten de elementen opgeslagen worden . 

Alie elementen hebben in de fabriek dezelfde hijspunten als in het werk, zodat de 
hijspunten zo gekozen kunnen worden, dot er in de elementen een ideale momenten
verdeling ontstoat. Moor dit geldt niet voor de hoofdkolom. 

Deze kolom wordt in de fabriek horizontaal oan een evenaar opgehesen. Op de 
bouwplaats komt de kolom horizontool oan en moet hij vertikoal in het werk geplaatst 
worden. Dit goat als volgt. De kolom wordt oan dezelfde evenaar ols in de fabriek van de 
dieplader op de grond gelegd, zodat een paar ingestorte hulzen met hijsogen voldoende 
is. De evenaar wordt ontkoppeld en vervangen door een kettingwerk. Om de kolom exact 
vertikaal te kunnen ophijsen en te ploatsen, worden de kettingen aan twee bouten, die in 
de zijvlakken steken, bevestigd. De twee bouten zijn in ingestorte hulzen geschroefd en 
worden als de kolom gepositioneerd is verwijderd . De kolomvoet rust bij het in vertikale 
positie brengen van de kolom op de grond, waarbij de kolomvoet beschermd moet 
worden tegen verbrijzeling door zandgrond of stukken hout. 

Bij het gebruik van een evenaar volt nog het volgende op te merken. Dit hijsmiddel wordt 
gebruikt voor het vervoer van alle balken en liggers. Het zware profiel van de evenaar 
neemt de drukkrachten op die zonder evenaar door de ligger opgenomen zouden moeten 
worden. Deze drukkrachten zouden het buigend moment in de ligger te veel vergroten. De 
hijspunten van de evenaar zijn zo bepaald, dat het hijspunt van de kraon boven het 
zwaartepunt van de ligger ligt. 

4 .3 Bouwvolgorde van een tribunedoorsnede 

Het beg rip bouwvolgorde is in twee delen op te splitsen. Het eerste deel is de enige juiste 
volgorde woarin de elementen van een tribunedoorsnede geplaatst worden. De elementen 
vinden hun plek van ender naar boven in de doorsnede. Daarbij moet de stabiliteit van de 
aaneen geschakelde prefab-elementen zo snel mogelijk gewaarborgd worden. 

Bij het bepalen van de bouwvolgorde is uitgegaan van een bepaalde tijdsduur voor het 
verplaatsen van een kraan en het hijsen en het plaatsen van de elementen. Deze tijdsduur 
is niet exact van te voren te bepalen en is een zeer ruwe schatting. Door te zorgen voor 
een zekere flexibiliteit in de samenwerking tussen de kranen is een globale tijdsduur 
voldoende. Het goat er niet om dat de perfecte verdeling van de kranen in de tijd 
bewerkstelligd wordt, moor dat bij een gegeven tijdsduur van een element de logistieke 
problemen opgelost worden. Een andere tijdsduur heeft een andere kraanverdeling tot 
gevolg, maar de logistieke problemen zijn hetzelfde. 

De zestien verschillende bouwelementen van de hoofdtribune zijn verdeeld over zes 
groepen, te weten: hoofdkolom, onderbouw, tribuneligger, tribune-elementen, een 
eventuele voorbouw en de dakligger met stolen kolom. Elke groep heeft zijn eigen 
kenmerken wot betreft gewicht, grootte, functie en soort kraan (figuur4.1 ). Vergeleken met 
de hoofdtribune ontbreken bij de kleine tribune de voorbouw en de skyboxen. In figuur 4.2 
is in een schema beschreven in welke volgorde en met welke kraan de elementen van een 
tribunedoorsnede hun plek vinden. In figuur 4.4 is geschetst hoe de elementen over de zes 
groepen verdeeld zijn . 
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Het hijsen van de stolen gordingen, de geprofileerde staalplaat en de dakafwerking is niet 
opgenomen in de schema's van de bouwvolgorde. De reden hiervoor is, dot de schema's 
alleen de geprefabriceerde betonelementen beschrijven en het dak bij de afwerking van 
het stadion hoort. 

4.4 Montage 

Bij figuur voorgaonde figuren zijn de volgende opmerkingen i.v.m. de montage te 
plaatsen. 

• Tijdens het storten van de fundering wordt de in de fundering ingeklemde kolom, 
woar de tribuneligger op zal steunen, meegestort. 

• Tijdens het plaatsen van de hoofdkolom warden zeer nauwkeurig de maten in drie 
dimensies vostgelegd. De kolommen hebben geen steun aan andere 
construdiedelen, dus ze moeten absoluut plaatsvast geschoord worden. Om de 
hoge nauwkeurigheid te bereiken zijn in de kolommen schroefhulzen ingestort, 
waar de schoren aan bevestigd kunnen worden. 

• De tribune-elementen stabiliseren het tot don toe geschoorde spant. Extra zorg 
voor de bevestiging van de elementen aan de tribuneligger is dus een vereiste. 

• De balken en vloerelementen van derde verdieping hangen aan de dakligger, 
moor moeten eerder dan de dakligger geplaatst warden, omdat het moeilijk is om 
deze elementen tussen de dakliggers te manouvreren. Om dit te bewerkstelligen 
worden de balken van de skyboxen tijdelijk door de tweede verdiepingsvloer 
ondersteund. 

• Het ploatsen van de stolen trekstaaf in combinatie met de dakligger vraagt 
bijzondere aandacht. De volgende problemen doken op: 

1 . Twee elementen moeten tegelijkertijd op hun ploats gebracht en gesteld 
warden, terwijl er maar een kraan, de rupskraan, beschikbaar is. 

2 . De tijd dat de dure rupskraan met de elementen bezig is, moet zo kort 
mogelijk zijn: dus het aantal te verrichten handelingen beperken. 

3. Het is niet mogelijk om alle uiteinden van de 60 dakliggers in een keer op 
dezelfde hoogte te stellen. Door de grote afmetingen zullen tijdens het 
plaatsen oltijd maatafwijkingen optreden en na verloop van tijd kunnen 
door kruip de liggers ongelijk gaan zokken. Het is daarom noodzakelijk, 
dot de liggers, ook als het stadion al in gebruik is, eenvoudig na te stellen 
is. 

4. Het stellen moet bij de kleine tribune op beganegrondniveau mogelijk zijn. 
Er mogen pas handelingen op dakniveau plaats hebben, als het dak 
gemonteerd wordt. 

Aan de hand van de montagetekeningen van figuur 4 .5 wordt uitgelegd hoe de 
problemen bij de kleine tribune opgelost zijn. 
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Nadat de tribune-elementen van kleine tribune geplaatst zijn, draait de rupskraan 
of de mobiele kraan de trekstaaf omhoog tot de in 4.5a getekende stand. De 
trekstaaf wordt m.b.v. een kabel die aan een lier is bevestigd bij en aan de kolom 
gefixeerd. De kraan kan dan de staaf loslaten en de dakligger op de kolom 
leggen. De punt van de dakligger ligt nu even hoger dan in de eindsituatie. 
Daarna wordt de lier aangetrokken, zodat de trekstaaf in z'n definitieve stand 
terecht komt (figuur 4.5a). 
In het laatste stadium laat de kraan de evenaar zakken, totdat de dakligger de in 
figuur 4.5c getekende stand heeft bereikt. Tegelijkertijd glijdt de trekstaaf in de 
achterkant van de dakligger. Het zwaartepunt van de ligger ligt 4 meter rechts van 
de kolom, wat een trekkracht van 30 kN oplevert, zodat de moeren aan de 
bovenkant van de trekstaaf nog niet aangedraaid hoeven worden. Dit gebeurt pas 
als het dak geplaatst wordt. 

4 .5 Bouwvolgorde van de hoofdtribune 

Op welk moment de zes groepen onderling hun plaats krijgen in het hele stadion is het 
tweede gedeelte van de te bepalen bouwvolgorde. Er liggen een aantal zaken ten 
grondslag aan deze volgorde : 

• Er moet voldoende afstand zijn tussen de verschillende kranen, zodat ze elkaar niet 
kunnen hinderen. Er is een minimale afstand van twee spanten d.w.z. 18 meter 
aangehouden. 

• De afstand tussen de twee kranen mag niet te groot zijn, zodat ze elkaar bij een 
vertraging van een bouwonderdeel kunnen helpen. 

• De door de kranen of te leggen afstand moet beperkt bli jven, door bijvoorbeeld 
om het hele stadion een rondweg te bouwen. 

• De kranen, in ieder geval de rupskraan, moeten altijd aan het werk zijn. 
• De kranen moet buiten het stadion staan om het ingezaaide gras niet te 

beschadigen en om dicht bij de vervoersmiddelen te staan. 

Na het vastleggen van de bouwvolgorde blijkt dot er twee kranen nodig zijn om de 
tribunedoorsnede in een minimaal tijdsbestek te kunnen bouwen : een 300 tons rupskraan 
en een 222 tonmeter mobiele kraan. Het gebruik van een kleine,derde mobiele kraan 
voor de voorbouw van de hoofdtribune leek in eerste instantie noodzakelijk, omdat het 
een behoorlijke hoeveelheid relatief lichte elementen betreft. Moor een derde kraan bleek 
meer stilstand van de andere kranen en een grotere afstand tussen alle kranen en dus een 
geringere flexibiliteit tot gevolg te hebben. De twee kranen plaatsen nu in onderlinge 
samenwerking de voorbouw. 

In bijlage 4.2 is schematisch weer gegeven in welke volgorde de hoofdtribune 
opgebouwd wordt. In bijlage 4.1 is het hele stadion geschetst met de rondweg voor de 
rupskraan en de sprei van de dak- en tribuneliggers . Nu is het mogelijk de definitieve 
plaats van de kranen te bepalen en welke acties ze op elke plaats kunnen doen. In bijlage 
4 .3 is in vier stadia de opbouw van de eerste vier groepen van de eerste zeven spanten 
met tussenliggende constructie geschetst. 
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De laatste drie figuren zijn in sterke onderlinge samenhang tot stand gekomen. Bij deze 
figuren vallen de volgende zaken op: 

• Er moeten eerst twee balken, liggers of kolommen geplaatst zijn, voordat het veld 
ertussen overspannen kan worden door vloer- of tribune-elementen 

• Na het plaatsen van de tribune-elementen staat de mobiele kraan in het schema 
even stil. Dit is niet bezwaarlijk, want door de aanname van de tijdsduur van 
a Ileen de betonelementen is de ideale invulling van het schema niet mogelijk. In 
de praktijk zal een kraan die stil staat altijd op een andere plaats in het stadion 
nuttig kunnen zijn. 

• De mobiele kraan kan vanuit een positie drie velden bestrijken, door tussen de 
funderingsbalken van de hoofdtribune te staan. Daardoor kan de mobiele kraan 
pas met bijvoorbeeld de onderbouw van het eerste veld beginnen als de rupskraan 
met tribuneligger 4 beg int om van een minimale afstand van twee velden 
verzekerd te zijn. De kolommen staan in de weg bij het plaatsen van de 
onderbouw, maar met de telescoopgiek van de kraan zijn ze te ontwijken (bijlage 
4.4) . 

• Voor het bouwen van de onderbouw van de hoofdtribune heeft de mobiele kraan 
vier posities nodig. Dus vier keer rijdt de kraan over een funderingsbalk heen, die 
daarom met een stolen hulpstuk beschermd moet worden. 

4.6 Kranen 

De 300 tons rupskraan (bijlage 4.5) wordt in eerste instantie alleen gebruikt voor de drie 
zwaarste elementen. Maar omdat de kraan de beschikking heeft over een snelle tweede en 
derde hijsvoorziening, is hij ook voor kleine, lichte elementen te gebruiken. Ten opzichte 
van een autokraan met dezelfde capaciteit heeft een rupskraan twee grote voordelen : 

• De rupskraan kan met volledige g iek- en jibconstructie rijden, door de grote 
wrijving die de anderhalve meter brede rupsen hebben en door de ruim 9 meter 
h.o.h. afstand tussen de rupsen . Er gaat geen kostbare tijd verloren met het 
tussentijds (de)monteren van de giek- en jibconstructie. 

• De rupskraan is zes meter korter 
• De rupskraan heeft geen extra stempels nodig . Hierdoor is de kraan tot drie meter 

smaller, zodat hij dichter bi j het stadion kan staan. 

De relatief grote mobiliteit vraagt om een met slakken of staalplaten verharde weg om het 
stadion. Maar dit biedt wel voordelen voor de zware transportvoertuigen, die zo het 
stadion dicht kunnen naderen. 

De 222 tm mobiele kraan hijst alle elementen die minder wegen dan 12 ton . Er wordt het 
meest van de hijscapaciteit gevraagd bij de tribune-elementen van de kleine tribune. 
Tussen twee toegangen zijn de 11 ton wegende elementen 14 meter lang terwijl de sprei 
19 meter bedraagt. 
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