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1.  Inleiding 
 
 
 
1.1 Voorwoord 
 
Het doel van deze afstudeeropdracht is om  te komen tot een ontwerp van een multifunctionele sporthal voor Son 
en Breugel, waarbij architectuur, constructie en functie met elkaar verweven zijn. De vorm van het gebouw zou 
moeten voortvloeien uit de functionele structuur en vooral uit de constructie. De constructie als basis voor de 
architectuur. Bij het uitwerken van het ontwerp ligt vervolgens de nadruk op de constructie en de berekening 
daarvan. 
 
Deze opdracht had niet tot stand kunnen zonder de hulp van een groot aantal mensen. Velen hebben mij in 
praktische en/of morele zin gesteund. Hierbij wil ik graag de volgende personen bedanken voor hun 
medewerking: mijn afstudeerbegeleidingscommissie, familie en vrienden, gemeente Son en Breugel, 
Bouwbedrijf Vaessen. 
 
 
1.2 Volleybal 
 
Ik ben zelf een fanatiek volleyballer. Ik speel in een competitieteam, geef al een aantal jaren training aan jeugd 
en ben daarnaast (sinds kort) scheidsrechter. Per week breng ik dus nogal wat tijd door in een sporthal. 
Trainingen zijn bij onze vereniging in Sporthal Apollo in Son en thuiswedstrijden in sportzaal de Bongerd in 
Breugel. 
 
 
1.3 Sporthal 
 
Sporthal Apollo in Son is sterk verouderd. Met name douche- en kleedruimtes voldoen niet meer aan de huidige 
eisen en ook de afmetingen van de sportruimte zelf voldoen niet meer. Op het moment dat ik wilde beginnen met 
mijn afstudeerproject was bekend dat de gemeente er over dacht om ofwel deze hal te renoveren, ofwel een 
nieuwe hal te bouwen, waarin dan meerdere functies gehuisvest konden worden (b.v. ook niet-sportgebonden 
evenementen, buurthuisfuncties etc.). Het was zeer waarschijnlijk dat nieuwbouw toegepast zou worden, omdat 
renovatie ook zeer hoge kosten met zich mee zou brengen. Hieruit werd het idee geboren voor mijn 
afstudeeronderwerp: 
 
Het (constructieve) ontwerp van een multifunctionele sporthal voor Son en Breugel 
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1.4 Stand van zaken 
 
In het voorjaar van 2002 ligt er nog geen definitief besluit over de nieuwbouw van de sporthal. Wel is men bezig 
met een schetsontwerp. 

Figuur 1.1: artikel uit het Eindhovens Dagblad d.d. 28-10-2000; het definitieve besluit is nog steeds niet gevallen 
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2.  Situatie 
 
 
 
2.1 Keuze van de locatie 
 
Bij de keuze van de locatie voor de nieuwe sporthal zijn de volgende punten van belang: 
• Ligging ten opzichte van de toegangswegen tot Son en Breugel. Hierbij wordt uitgegaan van de situatie zoals 

die zal zijn na aanleg van de A50 en na herinrichting van het centrum. De sporthal zal een bovenwijkse 
functie vervullen en moet ook eenvoudig bereikbaar zijn voor sporters uit de omgeving van Son en Breugel. 

• Bij een sporthal hoort avondactiviteit. Dit kan een pluspunt zijn: leven in de brouwerij, maar het kan ook een 
punt van ergernis zijn voor omwonenden; geluidsoverlast en parkeeroverlast. Bij de keuze van de locatie 
dient een afweging gemaakt te worden tussen beide punten. 

• Overdag wordt de sporthal gebruikt door de basisscholen. De sporthal mag niet te ver van de verschillende 
(toekomstige) basisscholen verwijderd liggen (liefst binnen 1000 à 1500m), bovendien moet de weg er naar 
toe veilig zijn. 

• Er moet ruimte bij de sporthal zijn om te parkeren; 90 tot 130 plaatsen, afhankelijk van de uiteindelijke 
grootte van de sporthal. Ook moet er rekening gehouden worden met het parkeren van bussen (denk aan de 
grote draaicirkel). 

 
Deze punten in acht nemend ben ik, na afweging van een aantal mogelijke locaties, tot de volgende keuze 
gekomen: 
Een locatie aan de Gentiaanlaan, op de plek waar nu een atletiekveld en een golfbaan liggen. 
 
Hier is voldoende ruimte en deze locatie ligt zeer gunstig ten opzichte van de hoofdverbindingswegen (zie figuur 
2.1, blauwe aders). Daardoor kan de sporthal hier, aan de “poort” van Son en Breugel ook als “visitekaartje” 
voor het dorp gaan werken. De belangrijkste reden voor de keuze van deze locatie is echter de centrale ligging in 
Son en Breugel. Bovendien ligt deze locatie gunstig ten opzichte van de meeste scholen. Alleen de afstand tot de 
school aan de Zandstraat is vrij groot (“het kan net”). Een mogelijke oplossing is dat de klassen van de school 
aan de Zandstraat in de sporthal op het Zonhove-terrein gymles krijgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

basisschool 
 
gekozen locatie 

 
            ontsluitingswegen 

 
Figuur 2.1: ligging van de gekozen locatie in Son en Breugel 
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2.2 Locatie nader bekeken 
 
In figuur 2.2 is de situatie afgebeeld zoals die nu is. In figuur 2.3 is de situatie afgebeeld, zoals die zal zijn na 
aanleg van de A50 en herinrichting van het centrum van Son en Breugel. 
 

 

Te
xe

lla
an

Gentiaanlaan 

tennishal 

atletiek 

Hockey 
(1) Hockey 

(2) 

Figuur 2.2: bestaande situatie     Figuur 2.3: nieuwe situatie 
 
Zoals te zien is in fig. 2.3, zal de nieuwe weg meer oostelijk liggen dan de huidige weg. De oostelijke ventweg 
zal gaan dienen als hoofdweg. De rotonde zal ook ten oosten liggen van het huidige kruispunt. Hierdoor ontstaat 
er ten westen van de Rooise weg (deze loopt noord-zuid) meer ruimte. De grashockeyvelden (2) zullen 
verdwijnen. Deze zullen vervangen worden door één kunstgrasveld ten oosten van de kunstgrashockeyvelden 
(1). Het atletiekveld zal ook verdwijnen. De totale beschikbare ruimte wordt dan dus “hockey (2)” en “atletiek”. 
Met de tennishal, hockeyvelden, nieuwe sporthal, het zwembad en de sauna ontstaat er in deze hoek een mooi 
sportcluster. 
 
Vanaf de rotonde zul je straks een mooi zicht hebben op de nieuwe sporthal. De bedoeling van de gemeente is 
dan ook om het gebied ten noorden van de Planetenlaan / Gentiaanlaan open te houden en het gebied ten zuiden 
ervan gesloten. Deze structuur bestaat ook nu al in het landschap (zie fig 2.4). 
 

 
Figuur 2.4: landschap Son en Breugel 
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2.3 Wensen en eisen, voortvloeiend uit de situatie 
 
• De sporthal moet het visitekaartje van Son en Breugel worden; de Poort van Son en Breugel  
 
• Vanaf de rotonde moet het zicht op de sporthal vrij zijn. 
 
• De toegang voor auto’s tot de hal moet liggen aan de Gentiaanlaan, op minimaal 100 meter afstand van de 

rotonde (1). Dit in verband met voldoende opstelruimte voor het verkeer naar de rotonde. 
 
• De hal moet minimaal 15 meter van het fietspad langs de Gentiaanlaan afliggen. 
 
• Vanaf de tennisvelden moet een (loop)verbinding zijn naar de sporthal; deze kun je rechtdoor trekken (2). 
 
• Er moet een (loop/fiets)verbinding zijn met de Texellaan, voor de schoolklassen (3). 
 

 
Figuur 2.5: ontsluiting  terrein sporthal 
 
2.4 Zonering van het gebied 
 
Uit voorgaande gegevens en overweging kan men nu tot een functionele zonering van het gebied komen. Deze is 
afgebeeld in figuur 2.6. 

Figuur 2.6: zonering van het gebied 

 Sportvelden 
 
 Toekomstige bebouwing 
 
 Plaats sporthal 
 
 Parkeerplaats 
 
 Toegang voor fietsers en voetgangers 
  

Toegang voor auto’s 
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Het gebied ten oosten van de auto / loop /fietslijn wordt bestemd voor sportvelden. Dit blijft dus een zeer open 
gedeelte. Het gebied ten westen ervan wordt bestemd voor bebouwing en parkeren. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de (niet zo mooie) tennishal ooit herbouwd wordt, waarvoor dan ook ruimte is gereserveerd. De 
voorkeur van de gemeente was om het parkeren plaats te laten vinden achter de sporthal, zodat de auto’s niet in 
het zicht staan. Het is echter beter om het parkeren vóór de sporthal te laten plaatsvinden (vanaf de rotonde 
gezien) omdat dan de auto-route niet de fiets- en looproutes hoeft te kruisen. Door middel van enige (lage) 
begroeiïng kunnen de auto’s dan toch nog enigszins aan het zicht onttrokken worden. 
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3.  Programma van eisen 
 
 
 
Op het moment dat werd begonnen met het ontwerp van deze sporthal, was er bij de gemeente Son en Breugel 
nog slechts weinig bekend over de invulling van het programma van eisen. Bekend was de globale afmeting van 
de wedstrijdruimte en het feit dat de sporthal ook enige “buurthuisfuncties” zou moeten herbergen. De overige 
eisen zijn dus naar eigen inzicht ingevuld, met behulp van het Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF 
[8]. 
 
3.1 Globale programma van eisen 
 
Bij het opstellen van het programma van eisen kan men onderscheid maken in: 
• Ruimtelijke eisen 
• Eisen aan ruimtelijke relaties 
• Technische eisen 
 
Ruimtelijke eisen 
Globaal kan men deze eisen indelen in: 
• Sportfuncties 

- sporthal 48x28m2 
- kleine sportruimtes 
- squashbanen 
- klimwand 

• Nevenruimtes als kantine, kleedlokalen etc. 
 
Hiervoor is totaal minimaal ongeveer 3270m2 binnenruimte benodigd en ongeveer 3250m2 buitenruimte (o.a. ten 
behoeve van parkeren). In tabel 3.1 is te zien hoe de vierkante meters precies aan de verschillende functies 
toebedeeld zijn. 
 
 
     netto opp.  bruto opp.  buiten opp.  vrije hoogte 
 
wedstrijdruimte 28x48x7 m3   1344 m2  1478 m2      7 m 
6 kleedlokalen à 25 m2      150 m2      210 m2    
6 wasruimtes à 15 m2        90 m2     126 m2

4 toiletten à 1.25 m2          5 m2             8 m2 

2 toiletten à 5 m2        10 m2         15 m2 

2 scheidsrechtersruimtes à 10 m2           20 m2         30 m2 

2 toestellenbergingen à 40 m2       80 m2      88 m2 

beheerdersruimte à 15 m2       15 m2         21 m2 

EHBO/massageruimte à 15 m2       15 m2         21 m2 

wedstrijdleiding à 15 m2        15 m2      21 m2 

berging à 40 m2        40 m2      44 m2

technische ruimte à 25 m2       25 m2       28 m2 

 
3 squashbanen à 65 m2      195 m2     215 m2       6 m 
wedstrijdleiding squash        10 m2        14 m2 

toeschouwers squash        20 m2       28 m2 

klimwand + zekeringsruimte       45 m2       50 m2    12 m 
wedstrijdleiding klimmen       10 m2       15 m2

toeschouwers klimmen        20 m2          28 m2 

2 kleine sportzaaltjes à 100 m2     200 m2     220 m2 

 
 
toeschouwersruimte 500 zitplaatsen    175 m2      193 m2 

5 damestoiletten, 5 herentoiletten, 1 minder val. toilet     40 m2       60 m2 

kantine (incl keuken)     150 m2      165 m2 

gezondheidsbar        65 m2      72 m2 

2 vergaderruimtes à 50 m2       100 m2    110 m2 

 
130 parkeerplaatsen à 25 m2       3250 m2   
   
       ________  _______ 
         3270 m2  3250 m2

 
 
Tabel 3.1.ruimtelijk  programma van eisen
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Voor de berekening van het bruto vloeroppervlak is hierbij van de volgende bruto-netto-factoren uitgegaan: 
 
Ruimtes 00-10 m2 factor 1,5 
Ruimtes 11-20 m2 factor 1,4 
Ruimtes    >20 m2 factor 1,1 
 
De oppervlaktes die hier vermeld staan, zijn minimaal aanbevolen door NOC*NSF. Het uiteindelijk gebouw zal 
meer oppervlakte omvatten. De hoogtes die vermeld staan betreffen de minimale vrije hoogtes. Daar waar niets 
vermeld staat, geldt een minimale vrije hoogte van 2,7 meter. 
 
Eisen aan ruimtelijke en functionele relaties. 
Het betreft hier de manier waarop verschillende ruimtes ruimtelijk en optisch met elkaar verbonden zijn. De 
belangrijkste eisen en wensen ten aanzien hiervan zijn: 
• Zo goed mogelijke scheiding van schone en vuile loopwegen 
• Tribune van bovenaf betreden 
• Vanaf de tribune een obstakelvrij uitzicht op de sportvloer 
• Directe verbinding tussen kantine en tribune 
• Beheerder centraal bij de entree 
• EHBO-ruimte in verbinding met de sportvloer 
• Vrij directe verbinding kleedruimtes en sportruimtes. 
• Toegankelijkheid voor gehandicapten moet zowel intern als extern voldoen aan de voorschriften. 
 
Technische eisen 
Aspecten die belangrijk zijn voor het ruimtelijk en constructieve ontwerp zijn: 
• Geluid vanuit kantine en techniekruimte. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de techniekruimte niet direct naast 

een vergadercentrum gesitueerd dient te worden. 
• Het verwarmings-en ventilatiesysteem is een luchtsysteem. Hiermee kan namelijk zonder vermenging met 

buitenlucht de hal snel op temperatuur worden gebracht. Vervolgens kan dan wel geventileerd worden met 
buitenlucht. Hierdoor moet men rekening houden met veel benodigde ruimte voor luchtkanalen. Bovendien 
kan de toevoer van lucht in de hal het beste onder de tribunes zitten, wat bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat er 
gekozen is voor vaste tribunes. 
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4.  Structuur en  
functionele indeling 

 
 
 
4.1 Structuur in relatie tot de omgeving 
 
De omgeving stelt ook enige eisen aan het gebouw: 
 
• Het gebouw moet zich openen naar de kant van de sportvelden (oostkant van het gekozen terrein). Dus 

vanuit de kantine / centrale hal moet op minimaal een aantal plaatsen zicht zijn op de sportvelden. 
 
• De westkant (kant van de woonwijk) kan de “achterkant” zijn en dus gesloten. De woonwijk heeft hier geen 

last van, doordat er nog een dichte groenstrook aanwezig is. Aan deze kant zou dan dus het beste de grote 
sporthal kunnen liggen. 

 
• Met het oog op uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst is een model met groeimogelijkheden langs een 

noord-zuid-as aantrekkelijklijk. 
 
In figuur 4.1 is te zien hoe deze structuur in relatie staat tot de omgeving. 
 

 

G
es

lo
te

n

Toekomstige 
uitbreiding 

Vrij 
zicht

Figuur 4.1: structuur in relatie tot de omgeving 
 
4.2 Structuur in relatie tot de functionele clustering 
 
Het model kan in 2 varianten uitgevoerd worden: 
• De tweezijdige binnenstraat 
• De éénzijdige buitenstraat 
 
Bij beide varianten kan ontsluiting van de functies binnen de structuur van figuur 4.1 plaatsvinden doormiddel 
van een in noord-zuid-richting lopende ontsluitingsstraat. 
 
Tweezijdige binnenstraat 
Bij deze variant loopt er een binnenstraat (met binnenklimaat) parallel aan de loop/fietsroute richting de 
tennisbanen. Aan deze binnenstraat liggen dan aan de westzijde clusters met sportfaciliteiten en aan de oostzijde 
clusters met openbare functies. Hierdoor krijg je dus eigenlijk allemaal afzonderlijke gebouwen aan een straat. 

 12



Deze variant is (stedenbouwkundig) zeer geschikt voor deze situatie. Het laat zich n.l. erg gemakkelijk 
uitbreiden. (Straat verlengen en nieuwe gebouwen toevoegen). De toegang tot het gebouw ligt dan aan de kopse 
kant van de straat (zuidkant). 

Figuur 4.2: tweezijdige binnenstraat 
 

sport
op

en
ba

ar

 

Éénzijdige buitenstraat 
Bij deze variant is er sprake van een niet-overdekte straat (De straat ligt dus buiten). Deze straat wordt gevormd 
door de loop/fiets-route richting de tennisbanen. Aan deze straat liggen dan vervolgens aan één zijde grote 
gebouwen zoals de multifunctionele sporthal, eventueel een tennishal etc. In het grote sporthal-gebouw kan dan 
de scheiding tussen sporters en publiek gemaakt worden. De toegang tot deze gebouwen ligt dan aan de 
buitenstraat. Voor uitbreiding is deze vorm minder aantrekkelijk omdat de gebouwen alleen buitenom te 
bereiken zijn. Je zou natuurlijk wel aan een soort verbinding in binnenconditie d.m.v. loopbruggen kunnen 
denken. 

Figuur 4.3: éénzijdige buitenstraat 

sport

op
en

ba
ar

tennishal

 
Na afweging van alle voor-en nadeleen is de keuze uiteindelijk gevallen op de éénzijdige buitenstraat, omdat 
hier meer constructieve uitdagingen in zitten, doordat er sprake is van één groot gebouw (en overspanning) in 
plaats van meerdere kleinere gebouwtjes. 
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4.3 Uitwerking van de gekozen structuur in een functionele indeling 
 
Begane grond 
In onderstaande figuur is schematisch de functionele structuur aangegeven van de begane grond. Er is een 
middenzone aanwezig met functies als kleedlokalen. Ervoor, erachter en in het midden zijn stroken met 
sportvoorzieningen. Daartussenin bevindt zich nog verkeersruimte. In feite is deze verdieping geheel bestemd 
voor de sporters. Publiek gaat meteen naar boven. 
 

 Sportruimte 
 
 Nevenruimte 

Figuur 4.4: schematisering functionele indeling begane grond 
 
Eerste verdieping 
Op deze verdieping is de publieksruimte vooral aan de voorzijde van het gebouw gesitueerd (kantine). Deze 
ruimte waaiert in het gebouw uit in de tribune. Vanaf deze verdieping zijn de sportruimtes alleen te bekijken, 
niet te betreden! 

 

buitenstraat

 Publieksruimte 
 

Sportruimte 
 
 Nevenruimte 

Figuur 4.5: schematisering functionele indeling eerste verdieping 
 
 
Voor een nadere indeling van de verschillende functies wordt verwezen naar de tekening van de plattegrond, 
schaal 1:100. 
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5.  Maatsysteem 
 
 
 
5.1 Uitgangspunten 
 
Uitgangspunten voor het bepalen van een goed maatsysteem zijn te splitsen in die voor de dakconstructie en die 
voor de indeling van het gebouw. 
 
Voor de dakconstructie: 
• Het middelpunt van de cirkel van de klimhal ligt op het snijpunt van twee stramienlijnen. 
• De buitenwanden liggen op de stramienlijnen, of eventueel halverwege twee stramienlijnen. 
• De buitenwand van de klimhal kan raken aan de stramienlijnen, maar dit is niet persé noodzakelijk. 
 
Voor de  indeling: 
• De binnenwanden dienen zo veel mogelijk op de stramienlijnen te liggen 
• Er kan geschoven worden met ruimtes om tot een goed maatsysteem te komen. Hiervoor dient men zich wel 

eerst goed te realiseren welke maten vast liggen en welke variabel zijn. Als men dit nagaat, blijkt dat de 
volgende (vrije) ruimtematen echt vast liggen: 

• De afmetingen van de squashbanen: 6500x10000mm 
• De afmetingen van de wedstrijdruimte: 48000x28000mm 

Met de rest kan dus, binnen bepaalde grenzen, nog geschoven worden. De wedstrijdruimte wordt niet direct 
begrensd door binnenwanden, dus deze is ook nog enigszins te verschuiven binnen de plattegrond. Hierdoor 
zijn dus vooral de afmetingen van de squashbanen bepalend. 

 
5.2 Keuze 
 
Na toetsing van een aantal maatsystemen aan deze uitgangspunten, bleek dat een maatsysteem van 
6600x6600mm2, met een gebouwafmeting van 66x66m2 het best aan beide soorten uitgangspunten voldeed. Er 
ontstaat nu een vierkant gebouw met een vierkant stramien. Zie ook figuur 5.1. 

 
Figuur 5.1: gekozen maatsysteem van 6600x6600mm2

 
Opgemerkt dient te worden dat na bepaling van dit maatsysteem een aantal binnenwanden nog iets verplaatst is, 
waardoor dus niet meer alle binnenwanden precies op de stramienlijnen liggen. 
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6.  Ontwerp dakconstructie 
 
 
 
6.1 Basisprincipe 
 
Het principe van de dakconstructie is hoofdzakelijk gebaseerd op drie uitgangspunten: 
• Er moet een dakconstructie worden ontworpen die in een keer de gehele plattegrond overspant. 
• Alleen kolommen in de gevels zijn toegestaan. 
• Het dak wordt (gedeeltelijk) opgehangen aan de als kern uitgevoerde klimtoren. 
 
Hierdoor ontstaat het principe zoals aangegeven in figuur 6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.1: basisprincipe dakconstructie 
 
 

1. kern 
2. tuien 
3. kolommen in gevel 
4. dakplaten 

6.2 Dakplaten 
 
Om tot een goede keuze te komen voor de dakconstructie, moet er eerst een keuze gemaakt worden voor een 
dakplaat. 
 
Het doel is om een zo licht mogelijk dak te maken. Het probleem is echter dat niet alle (lichte) dakplaten voor 
elke situatie geschikt zijn. Dus is er eerst een (kleine) studie verricht naar verschillende soorten dakplaten die 
voor dit project in aanmerking komen. 
 
Factoren die van belang zijn in deze situatie zijn: 
• Gewicht (kg/m2) 
• Mogelijke overspanningen 
• Warmte-isolatie en warmtecapaciteit 
 
Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek: 
 
De dakplaten met een kleine overspanning (tot ongeveer 3 meter) vallen sowieso af. Zij zijn namelijk wel licht 
van gewicht, maar omdat hun overspanning zo klein is, zal men altijd gordingen toe moeten passen waardoor het 
geheel toch weer een stuk zwaarder zal worden t.o.v. bijvoorbeeld de staaldaken, die een vergelijkbare 
isolerende waarde bezitten. (Zie hierna) 
 
Ook de zware dakplaten zoals de kanaalplaat vallen af, omdat deze een erg groot eigengewicht hebben. Zij 
worden als dakplaat eigenlijk alleen toegepast indien ook onderliggende vloeren dit systeem hebben. 
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Vervolgens vallen ook de stalen sandwichpanelen af, omdat deze altijd een stuk duurder zullen zijn dan een 
“normaal” staaldak, hoewel ze dezelfde eigenschappen bezitten. 
 
Wat nu overblijft is dus het staaldak en de platen van lichtbeton. De keuze hiertussen zal voornamelijk bepaald 
worden door de bouwfysische eigenschappen van beide, en dan met name de vertragende werking bij 
opwarming van buitenaf door de zon. 
 
Isolerende werking lichte constructies 
Lichte constructies als een staaldak hebben slechts een geringe warmtecapaciteit. Hierdoor vindt er een geringe 
tijdsvertraging plaats. Bij lichte constructies is deze c.a. 1 uur. Dat wil zeggen dat 1 uur nadat de maximale 
stralingsintensiteit van de zon is bereikt, de maximale warmte afgegeven wordt naar binnen. Isolatiemateriaal zal 
aan dit effect niets afdoen, zij kan alleen de piekwaarden verlagen. 
 
Isolerende werking zware constructies 
Zwaardere constructies als dakplaten van cellenbeton hebben een veel grotere warmtecapaciteit. Dit kan leiden 
tot een tijdsvertraging van 4 tot 6 uur. Intussen (rond 16.00 tot 18.00u) is dan de zonnestraling afgenomen en de 
luchttemperatuur gedaald, zodat de eindwaarde van de opwarming niet wordt bereikt. (Zou de zonnestraling niet 
afnemen dan zou dus dezelfde eindwaarde optreden als bij de lichtere constructie.) 
 
Deze effecten zijn geïllustreerd in onderstaande figuur. 
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Het geringe tijdseffect bij de lichte constructies is dus niet alleen op te vangen  met extra isolatie. Hoe dan wel? 
- Met extra ventilatie. Vaak leidt dit tot mechanische ventilatie. 
- Met veel vrije hoogte.  
- Door meer massa toe te passen in wanden en vloer. Een betonvloer bijvoorbeeld kan veel straling (van het 

dak komend) opnemen. Een houten vloer veel minder. 
 
Bij een sporthal kan men geen gebruik maken van het aanpassen van de vloerafwerking. Deze is gegeven (een 
onderconstructie met daarop hout of een andere afwerking) en niet zo gunstig als beton. 
 
Vrije hoogte heeft men wel bij de sporthal. In dit geval zo’n 8 meter. Dit is een voordeel want: warme lucht stijgt 
op en zal dus voornamelijk bovenin blijven hangen, waar zich geen mensen bevinden. Op de tribune bevinden 
zich uiteraard wel mensen op een hoger niveau, maar in het uiteindelijke ontwerp is zelfs boven de tribune nog 
veel vrije ruimte. 
 
Het toepassen van eventuele extra ventilatie zou ook geen probleem zijn. Voor verwarming ’s winters is 
namelijk een veel grotere hoeveelheid lucht benodigd dan voor ventilatie. De capaciteit voor extra (mechanische) 
ventilatie is dus toch al aanwezig. 
 
Een ander voordeel van de sporthal, is dat hij in hartje zomer weinig tot niet gebruikt wordt. De scholen hebben 
dan vakantie, de competities van de binnensporten zijn afgelopen en toernooien zijn ’s zomers meestal buiten. 
 
Uit deze overwegingen volgt dus dat een zwaardere constructie wat gunstiger zal zijn, maar dat een lichtere 
constructie door de specifieke eigenschappen van deze sporthal (grote vrije hoogte, weinig gebruik in de zomer, 
goede mogelijkheid tot extra ventilatie) ook zeer goed mogelijk zal zijn. In dat geval wordt er gekozen voor de 
lichtere variant om materiaal in de onderliggende constructie te kunnen besparen: 
 
EEN STAALDAK (zie figuur 6.3) 
 

 
Figuur 6.3: Opbouw staaldak 
 
 
6.3 Structuur van primaire en secundaire liggers 
 
Om een goede structuur te kunnen bepalen voor de primaire en eventuele secundaire liggers, is er eerst een 
aantal varianten opgesteld. Uitgangspunten voor al deze varianten waren: 
• Een maatsysteem van 6600x6600mm2 
• Als dakplaat wordt toegepast een Haironville staaldak, lt = 6600mm 
• In de wedstrijdruimte moet over de breedte op as 6 een primaire ligger aanwezig zijn, in verband met het 

ophangen van een scheidingswand 
• Er is gerekend met vaste steunpunten, ook ter plaatse van de tuien 
 
In dit onderzoek zijn de volgende varianten voor de structuur van primaire en eventuele secundaire liggers 
beschouwd (zie ook figuur 6.4): 
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Figuur 6.4: beschouwde varianten structuur primaire en secundaire liggers 
 
Daarbij kunnen dan per variant de primaire liggers nog op meerdere manieren ondersteund worden. Daarbij zijn 
2 hoofdprincipes te onderscheiden: 
• Met wanden en tuien. 
• Met alleen tuien. 
In onderstaande figuren is geïllustreerd hoe de primaire liggers van de varianten ondersteund zouden kunnen 
worden. 
 

 
Figuur 6.5:  positie ondersteuning primaire liggersmet wanden en tuien        Figuur 6.6: positie ondersteuning primaire liggers met alleen  

tuien 
(H1 = bovenste deel Variant 6, H2 = onderste deel variant 6) 
 
De primaire liggers gaan dus over 2,3,4 of 5 steunpunten. 
 
Het resultaat van de vergelijking van al deze varianten staat afgebeeld in onderstaande tabel. Voor de volledige 
berekening wordt verwezen naar bijlage I; constructievarianten. 
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Vergelijking van verschillende constructievarianten 

Variant Primaire liggers Gewicht 
primaire 
liggers 
(kg/m2) 

Secundaire 
liggers 

Gewicht 
secundaire 

liggers 
(kg/m2) 

Totaal 
gewicht 

 
(kg/m2) 

Aantal tuien 

1C HEA650 14,4 IPE360 7,7 22,1 9
1D HEA500 11,7 IPE360 7,7 19,4 14
1E HEA900 19,0 IPE360 7,7 26,7 14
2C HEA800 9,8 IPE450 10,4 20,2 5
2D HEA600 7,8 IPE450 10,4 18,2 8
2E n.t.b. IPE450 10,4  8
2F HEA550 5,7 IPE450 10,4 16,1 11
2G IPE550 3,6 IPE450 10,4 14,0 13
6H HEA700/IPE500 6,7 IPE450/HEA550 14,8 21,5 5
7A Te zwaar - -  0
7B1 HEA800 30,2 - - 30,2 6
7B2 HEA800 30,2 - - 30,2 6
7C IPE550 14,3 - - 14,3 15
7D IPE450 10,4 - - 10,4 24
8C HEA900 7,4 IPE550 14,3 21,7 4
8D HEA700 6,0 IPE550 14,3 20,3 5
8E n.t.b. IPE550 14,3  5
8F HEA650 4,4 IPE550 14,3 18,7 6
8G IPE600 2,8 IPE550 14,3 17,1 9
 
In deze tabel ontbreken een aantal varianten, omdat hiervan al in een vroegtijdig stadium bleek dat ze te zwaar 
zouden zijn. Hiervoor wordt wederom verwezen naar de berekening in bijlage I. 
 
De uiteindelijke keuze is gemaakt op grond van: 
• Gewicht van primaire liggers en secundaire liggers samen; één van de lichtste varianten is gekozen. 
• Aantal tuien; hoe meer tuien, hoe lichter, maar te veel is niet mooi en duur. 
• Logische structuur; primaire liggers in één en secundaire liggers in de andere richting. 
• Patroon van de tuien; dit moet er regelmatig uitzien; het is uiteindelijk een vierkant patroon (in een vierkant 

gebouw) asymmetrisch om een asymmetrisch geplaatste kern. 
 
De keuze is op grond hiervan gevallen op  variant 2D, die nog iets aangepast is (één tui is weggelaten): 
 
 

 
Figuur 6.7: gekozen variant structuur primaire en secundaire liggers en tuien  
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        Tui 
 
        Secundair 
 
        Primair 



 
6.4 Horizontale krachten 
 
Doordat de primaire liggers met schuine tuien opgehangen zijn aan de kern, zullen ze richting de kern willen 
bewegen.  
1. In de richting loodrecht op de primaire liggers; dit is normaal bij dergelijke constructies. Maar ook: 
2. Evenwijdig aan de primaire liggers! Dit komt door de asymmetrische ophanging van de liggers aan de 

kern. 
 

 
Figuur 6.8: verplaatsingsrichtingen primaire liggers; a: loodrecht op as primaire liggers, b: parallel aan as primaire liggers 
 
Deze verplaatsingen moeten verhinderd worden. In de elementen waarmee deze verplaatsingen verhinderd zullen 
worden, zullen krachten ontstaan. Zie ook figuur 6.9. 

b a 

 
Figuur 6.9: krachten in het dakvlak, ontstaan door ophangen dak aan tuien 
 
Deze krachten zullen moeten worden afgevoerd naar: 
1. de kern, of 
2. verbanden in de gevels, of 
3. de kern èn verbanden in de gevels 
 
Om deze krachten af te voeren is vervolgens een horizontaal verband in het dakvlak ontwikkeld, zoals te zien in 
figuur 6.10. Dit verband zal de krachten afvoeren naar de gevels en eventueel naar de kern. 

 21



 

 

Punten via welke de 
horizontale krachten  kunnen 
worden afgevoerd naar 
verbanden in de gevels en 
naar de kern 

Figuur 6.10: horizontaal verband in het dakvlak 
 
Eigenlijk bestaat dit verband uit 4 liggers die de krachten loodrecht op hun eigen richting opnemen en afvoeren 
naar de groene punten. Het verband is uitgevoerd over twee stramienen, omdat het daardoor een grotere stijfheid 
heeft. Bovendien heeft dit ook nog een visueel aspect: het verband en het dak worden nu “opgepakt” in de 
kruispunten. Dit is van onderaf ook goed te zien. 
 
Het is eventueel mogelijk om de primaire en secundaire liggers deel uit te laten maken van dit verband. Hierover 
volgt in paragraaf 6.6 meer. 
 
Zoals al eerder genoemd is het mogelijk om dit verband ook af te steunen tegen de kern. De voordelen hiervan 
zijn dat er iets bespaard kan worden op het materiaalgebruik. Nadelen zijn echter dat de kern dan ook op deze 
(extra) kracht gedimensioneerd moet worden, bovendien zal de staaf die naar de kern leidt zwaar onder druk 
komen te staan en dus erg zwaar worden in verhouding tot de overige staven. Een derde punt is een meer 
subjectief punt: het is niet zo “zuiver”. Alles wordt regelmatig naar de gevels afgevoerd, behalve één punt; dat 
gaat via een losse staaf naar de kern. Zie hiervoor ook bijlage II, afsteuning naar de kern. 
 
Uiteindelijk wordt er dan dus voor gekozen om het horizontale verband NIET af te steunen naar de kern. De 
horizontale krachten worden allen afgevoerd naar verbanden in de gevels. 
 
6.5 Verticale krachten 
 
De verticale belasting wordt via de secundaire liggers afgevoerd naar de primaire liggers. Voor deze primaire 
liggers zijn verschillende profielen mogelijk: 
• HEA-ligger (in dit geval HEA600) 
• Raatligger (in dit geval 2x 1/2IPE600 met lijftussenplaat) 
• Gelaste plaatligger (in dit geval 2x ½ IPE300 met lijftussenplaat)  
• Vakwerkligger (in dit geval vakwerk; h = 1650 mm) 
 
Eerst wordt nu de vakwerkligger nader bekeken.  
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Vorm van het vakwerk 
In figuur 6.11 zijn mogelijke vakwerkvormen afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.11: Mogelijke vakwerkvormen: N-vorm; V-vorm met verticalen; V-vorm zonder verticalen 
 
De N-vorm is met name geschikt voor liggers over twee steunpunten, zodat in dat geval de diagonalen alleen op 
trek worden belast. Deze vorm valt hier dus af.  In dit ontwerp zouden bij een vakwerk met V-vorm met 
verticalen de verticalen onbelast blijven, zodat dus gekozen wordt voor de V-vorm zonder verticalen. 
 
Staven in het vakwerk 
Gebruikelijke vormen voor staven staan afgebeeld in figuur 6.12. 
 

 

Boven-en oderstaven op druk 
 
 
Boven-en onderstaven op trek 
 
 
Diagonalen 

Figuur 6.12: vormen van vakwerkstaven 
 
Voor de bovenregel wordt in dit geval gekozen voor een vierkante koker, want die komt in het zicht. Dat is dan 
mooier dan een HEA-profiel. Een ronde buis zou nog slanker ogen, maar in verband met bevestiging van de 
secundaire liggers is een koker beter. 
 
Voor de onderregel en de diagonalen wordt om esthetische redenen gekozen voor een ronde buis. 
 
Vergelijking verschillende soorten primaire liggers 
Nu ook de gegevens van het vakwerk bekend zijn, kunnen de verschillende soorten primaire liggers vergeleken 
worden. Hieronder staan ze nog eens genoemd met daarachter het gewicht van één ligger van 66 meter lang, 
verticaal belast. 
 
HEA600    11748 kg 
Raat 2x ½IPE600     8448 kg 
Gelaste plaatligger 2x 1/2IPE300    6778 kg 
Vakwerk, h=1650mm     5053 kg 
 
Het is duidelijk dat het vakwerk het lichtste is. De materiaalkosten zijn bij een vakwerk zoveel lager dat hiermee 
de extra bewerkingskosten (lassen, afkorten etc.) worden gecompenseerd. Er wordt dan ook gekozen voor een 
vakwerk. 
 
6.6 Integratie horizontaal en verticaal systeem 
 
Nu zal bekeken worden of het horizontale verband en de elementen ten behoeve van de verticale belasting 
geïntegreerd kunnen en moeten worden. Er zijn in dit geval twee mogelijkheden: 
 
1. De secundaire ligger en de bovenregel van de primaire ligger maken deel uit van het horizontale 

verband. Zie ook figuur 6.13. Hierbij snijden de hartlijnen van de secundaire ligger en de bovenregel 
van de primaire ligger elkaar. 
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Figuur 6.13: secundaire ligger en bovenregel primaire ligger maken deel uit van horizontaal verband 
 
2. Alleen de bovenregel van de primaire ligger maakt deel uit van het horizontale verband. Hier is in feite 

sprake van dubbel materiaalverbruik: ter plaatse van de secundaire liggers zitten ook nog kokers uit het 
horizontale verband. Zie figuur 6.14. 

 

 
Figuur 6.14: alleen bovenregel primaire ligger maakt deel uit van horizontaal verband 
 
Een berekening van beide varianten levert een gunstiger materiaalverbruik bij het NIET integreren van de 
secundaire liggers (variant 2 dus). Dit lijkt tegenstrijdig in verband met het “dubbele” materiaalverbruik, maar is 
het niet. Bij het niet integreren van de secundaire liggers namelijk wordt het materiaal gebruikt waar het het 
meest geschikt voor is: de secundaire HEA wordt belast op buiging en de koker uit het horizontale verband op 
druk. Dit is dus gunstiger. Een ander voordeel van de tweede variant is dat de verbindingen tussen primaire en 
secundaire ligger een stuk eenvoudiger zijn. De secundaire ligger kan gewoon doorgaand over de primaire 
heengelegd worden. Een klein nadeel is wel dat je iets meer constructiehoogte nodig hebt. Voor een volledige 
berekening zie bijlage III, integratie horizontaal verband en verticale elementen.  

 

 

 

 

 
6.7 Ophanging aan de kern 
 
Net als in het dakvlak, ontstaan er door de asymmetrische ophanging aan de kern ook ter plaatse van de 
bevestiging van de tuien aan de kern horizontale krachten. Bij symmetrische ophanging zou er bij gelijkmatig 
verdeelde belasting sprake zijn van een evenwichtstoestand, maar zelfs dat is hier niet het geval. 

 
Figuur 6.15: Kracht die bij gelijkmatig verdeelde belasting bij de bevestiging van de tui aan de kern ontstaat als gevolg van asymmetrische 
ophanging van het dak 
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Er zijn vier principes waarop deze kracht afgevoerd kan worden (zie ook figuur 6.16): 
• Met een tui naar de fundering 
• Door een groot eigen gewicht van de kern 
• Door scheefstand van de kern in tegengestelde richting 
• Door een combinatie van deze drie 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.16: manieren waarop horizontale kracht in de kern afgevoerd kan worden 
 
Het probleem was hoe dit uit te voeren in de praktijk. Een voorbeeld was de Dealingroom van de ING-bank te 
Amsterdam. Hier was ook sprake van een asymmetrische ophanging. Hierbij werd het dak opgehangen aan een 
schijf: een wand. Het eigen gewicht was hier groot genoeg om de trekkracht op te vangen en er ontstond dus 
geen trek op de fundering. De trekkrachten die in de wand ontstonden werden opgevangen door 
voorspanwapening, die als het ware als “tui” werkt. De principes van “tui” en “gewicht” waren hier dus 
samengebracht. Dit principe leek erg geschikt voor het ontwerp van de sporthal. Daar was immers ook al een 
wand aanwezig: de klimwand. Dit principe is dan vervolgens ook toegepast en uitgewerkt voor de sporthal. 

 
Figuur 6.17: Dealingroom ING-bank (gebogen voorspankabels ivm aanwezigheid sparingen in de wand) [1] 
 
Het volgende probleem was de bevestiging van de tuien aan de wand. Als je ze op één punt zou willen 
bevestigen, zou er een hele grote knoop ontstaan. Als je de ophangpunten zou verspreiden langs de wand was het 
probleem dat de werklijnen van de tuien niet door één punt zouden gaan. De oplossing blijkt te liggen in het 
denken in het 3D-vlak: zowel voor de wand als voor de bevestiging van de tuien. Hierbij wordt de wand dan niet 
beschouwd als een 2D-element, maar als een 3D-element (de diafragmawand, zie hieronder). Daarnaast wordt de 
bevestiging van de tuien niet in een punt  of langs een lijn uitgevoerd, maar in een  ruimtelijke knoop (de top van 
de kern, zie hieronder). 
 
De wand kan uitgevoerd worden als diafragmawand. Dit is in feite een spouwmuur met een zeer brede spouw, 
waarbij de spouwbladen op regelmatige afstand gekoppeld zijn. Hierdoor werken de spouwbladen samen en 
heeft deze wand een veel grotere stijfheid tegen zijdelingse belasting. 
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Fig 6.18: Principe diafragmawand 
 
De tuien kunnen bevestigd worden langs de rand van de (ronde) kern. Ze kunnen dan bevestigd worden aan 
schijven, zodat er als het ware een soort “kroon” op de kern ontstaat. Het voordeel is dat nu de werklijnen van de 
tuien door één punt gevoerd kunnen worden, van waaruit de resulterende kracht verder afgevoerd kan worden 
via druk naar beneden en eventueel trek in (wapening van) de wand. In eerste instantie werd er uitgegaan van 
betonnen schijven. Dit is echter helemaal niet logisch, aangezien er in deze top alleen maar trek optreedt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.19: Boven-, voor- en zijaanzicht van de top van de kern 
 
6.8 Detaillering 
 
Met betrekking tot de detaillering van de stalen dakconstructie wordt er hier één detail uitgelicht: de punten waar 
de primaire liggers opgehangen worden (de groene punten in figuur 6.20). Uitgangspunten voor het ontwerp van 
deze knopen waren: 
• Één knoop-ontwerp voor alle ophangpunten 
• Werklijnen van de krachten in de staven door één punt 
 
Extra aandachtspunten waren: 
• In één knooppunt moeten (maximaal) 9 staven aangesloten worden: 

- 2x primaire ligger 
- 2x koppelstaaf 
- 4x diagonaal 
- 1x tui 

• Tuien sluiten onder verschillende hoeken aan 

 
Figuur 6.20: ophangpunten primaire liggers; als groene punten aangegeven 
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De oplossing werd gevonden in het aansluiten van de staven aan schijven: de bovenregels van de primaire 
liggers en de diagonalen en koppelstaven uit het horizontale verband worden aangesloten op een horizontale 
stalen ronde schijf. Op deze schijf is verticaal één afgeknotte halfronde schijf gelast, evenwijdig aan de primaire 
liggers. Daarnaast zijn op deze horizontale schijf nog 6 verticale schijven gelast. Op deze verticale schijven is 
een tweede horizontale schijf gelast, waarover de secundaire ligger kan lopen. Aan de verticale schijven kunnen 
de tuien worden bevestigd. Elke knoop is identiek, wat inhoudt dat dezelfde knoop voor alle 7 ophangpunten 
gebruikt kan worden. Bij elk ophangpunt is dan ook een aantal verticale schijven niet in gebruik. Deze dienen 
dan voor de stijfheid van de knoop. 
 
De diameter van de onderste horizontale schijf is 1300mm. 
 
In eerste instantie was voor deze afmeting bepalend de benodigde afmetingen bij tui 4 (tui aan de korte middelste 
primaire ligger). Deze tui loopt namelijk onder een kleine hoek met de horizontaal én zit precies boven staven uit 
het dakverband. Door de kleine hoek, komt de tui onder een scherpe hoek op de verticale schijf aan. Om nu toch 
genoeg ruimte te hebben voor de scharnierende aansluiting, moest de diameter van de schijf in principe 1100mm 
zijn. Het bevestigingspunt zou dan met het hart op 100mm uit de rand van de verticale schijf kunnen zitten. 
 
Later bleek dat als het bevestigingspunt op 100mm uit de rand van de schijf zit, er problemen met stuik van de 
schijf zouden kunnen optreden. Om deze te voorkomen zou dan zowel de verticale schijf, als de strips aan de tui 
een grote dikte krijgen (resp. 75 en 40 mm). Om deze dikke strips en schijven aan elkaar te bevestigen zou weer 
problemen met zich meebrengen (de buis van de tui zou niet breed genoeg zijn om de strips er dusdanig in te 
lassen dat ook de verticale schijf nog tussen deze strips kan komen). Om dit probleem op te lossen is vervolgens 
de diameter van de horizontale schijf van de knoop nog wat vergroot naar 1200 mm. Hiermee kon het hart van 
de bevestiging op 125mm uit de rand van de verticale schijf en de rand van de strips (in plaats van 100mm). Dit 
scheelde dusdanig veel met betrekking tot stuik van de verticale schijf en strips, dat deze nu dikten van resp. 60 
en 30 mm kregen. 
 
Voor de hoogte van de tweede horizontale schijf en dus de hoogte van de secundaire ligger was maatgevend de 
situatie van tui 2 (de middelste tui aan de lange primaire liggers). Deze tui maakt de grootste hoek met de 
horizontaal. Hierdoor komt de tui “hoog” aan op de verticale schijf. De bovenste horizontale schijf moet hier 
boven zitten, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het enigszins kunnen roteren van de tui. De 
onderzijde van de secundaire liggers komt hierdoor 370 mm boven de bovenregel van de primaire ligger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.21: zijaanzicht ophanging primaire ligger 
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De knoop zelf ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6.22: knooppunt waaraan tui wordt bevestigd 
 
Door de toepassing van deze knoop komen de secundaire liggers dus vrij van het dakverband. Dit dakverband 
dient echter wel aan de liggers opgehangen te worden. Ook ter plaatse van de oplegpunten van secundaire liggers 
op primaire liggers, waar geen tui bevestigd wordt, ontstaat een “gat”. Om dit probleem op te lossen werd een 
tweede knoop ontwikkeld waarop alle betreffende staven konden worden aangesloten. Deze knoop heeft 
dezelfde “basisvorm” als de eerste knoop, is alleen kleiner van diameter. (zie figuur 6.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 6.23: knoop voor punten waar geen tui aangesloten wordt 
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7. “Form follows 
construction” 

 
 
 
7.1 Uitgangspunt 
 
Uitgangspunt bij het ontwerp van deze sporthal was om de constructie in de architectuur te integreren. De 
constructie moest als het ware de architectonische vormgeving van het gebouw bepalen. Zoals de functionele 
structuur grotendeels volgde uit de situering van het gebouw en het ruimtelijk programma, zo moest de vorm van 
het gebouw weer volgen uit de functionele structuur en vooral de constructie. 
 
7.2 Twee belangrijke gegevens 
 
Er zijn twee belangrijke gegevens die hebben geleid tot het basisidee voor deze constructie. 
 
Ten eerste was er het uitgangspunt om het gehele gebouw in één keer te overspannen en zo dus één grote, 
kolomvrije, vrij indeelbare ruimte te creëren. Aangezien het gebouw 66 meter lang en 66 meter breed is, is het 
onmogelijk om dit te overspannen met liggers op 2 steunpunten (in de wanden). 
 
Een tweede belangrijk gegeven was de aanwezigheid van de klimwand. Dit is één van de opvallendste 
functionele elementen in het gebouw. De overige ruimtes zijn allemaal één (b.v. kleedlokalen en kantine) of 
ongeveer  twee (de grote sportruimte) verdiepingen hoog, maar deze klimwand had een minimale vrije hoogte 
nodig van 12 meter en steekt dus boven de rest uit. 
 
Met deze twee gegevens in het achterhoofd werd al snel het idee geboren om het dak met tuien op te hangen aan 
de ruimte waarin deze klimwand zich bevindt. Daarmee werd deze ruimte de “kern” van het gebouw en het 
basisidee was daarmee ook ontstaan (zie figuur 7.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.1: basisidee dakconstructie 
 
Zo dient dus één van de functionele elementen van het gebouw als basis voor de constructie en voor de vorm van 
het gebouw. 
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7.3 De tuien 
 
Nadat er een keuze was gemaakt voor de toe te passen dakplaten, moest er een keuze gemaakt worden voor de 
structuur en h.o.h.-afstanden van de primaire en secundaire ligger. Daarbij moest natuurlijk ook een keuze 
gemaakt worden voor een bepaald tuienpatroon. De tuien zijn immers  steunpunten van de primaire liggers. Er 
moest dus bepaald worden hoeveel tuien er zouden worden toegepast en op welke plaatsen. 
 
De keuze van het tuienpatroon was erg bepalend voor de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw. Het was 
dus belangrijk deze keuze zorgvuldig te maken. 
 
De keuze is gemaakt op grond van het gewicht van de dakconstructie en op esthetische gronden. Hoe meer tuien 
immers, hoe meer steunpunten en hoe lichter de dakconstructie. Veel tuien ziet er echter niet mooi uit en wordt 
bovendien ook erg duur (ook al zou het gewicht van de constructie lager worden, een tuiconstructie is toch 
relatief duur). De uiteindelijke keuze is gevallen op het patroon zoals afgebeeld in figuur 7.2. 
 

 
Figuur 7.2: structuur primaire en secundaire liggers en tuienpatroon 
 
7.4 De vorm van de kern 
 
Het eerste idee was om de tuien te bevestigen aan de ruimte waarin de klimwand zich bevindt. Later ontwikkelde 
zich het idee om de wand zèlf als constructief element te gebruiken en daar de tuien aan te bevestigen. 
 
De vorm van de kern was oorspronkelijk gedacht als cilinder. Doordat voor de ruimte met de klimwand de 
diameter van het vloeroppervlak een bepaalde minimale maat moest hebben, werd deze cilinder erg breed ten 
opzichte van de rest van het gebouw. Daar moest dus iets aan gedaan worden. 
 
De kern staat asymmetrisch in het gebouw en daardoor wordt hij aan de achterzijde van het gebouw meer belast 
dan aan de voorzijde. Om te benadrukken dat de klimwand het dak in evenwicht houdt, wordt hij in de vorm van 
een scheve, afgeknotte kegel uitgevoerd. Het beste is dit te zien in een zijaanzicht zoals in figuur 7.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.3: zijaanzicht sporthal 
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7.5 De vorm van de rest van het gebouw 
 
Om nog eens extra te benadrukken dat de kegelvormige kern trekt aan het zwaarste deel van het dak, wordt het 
dak hellend uitgevoerd. Zo lijkt het alsof de kern het dak echt lostrekt van het gebouw. Om vervolgens het 
lostrekken te benadrukken, wordt er een strook glas toegepast vlak onder de dakrand, helemaal rondom het 
gebouw. Aan de bovenzijde loopt het kozijn met de dakrand mee en aan de onderzijde loopt het kozijn 
horizontaal, evenwijdig aan het maaiveld. Hierdoor wordt ook nog eens benadrukt dat het dak hellend uitgevoerd 
is. 
 
Het dak wordt uitgevoerd met een overstek, zodat opnieuw benadrukt wordt dat het dak loskomt van de wanden. 
Het dakpakket dat oversteekt bestaat hierbij uit dakbedekking, isolatie en dakplaten, secundaire liggers, 
horizontaal verband en bovenregels primaire liggers. Dit is dan ook het eigenlijke “dakvlak”. Dit “dakvlak” 
wordt ondersteund door (opgehangen) primaire liggers. Deze steken plaatselijk door de gevel heen. Je kunt nu 
ook van buiten goed zien waarom de tuien zitten waar ze zitten; n.l. daar waar primaire liggers lopen. Dit laatste 
is te zien in het achteraanzicht. (Zie tekening aanzichten 1:100) 
 
7.6 De binnenkant 
 
Niet alleen de buitenkant van het gebouw is belangrijk, maar natuurlijk ook wat men aan de binnenkant te zien 
krijgt. 
 
De constructie is aan de binnenzijde ook zichtbaar. Men ziet de primaire liggers, het horizontale verband, de 
secundaire liggers en de ophangpunten. 
 
Zo zijn bijvoorbeeld de primaire liggers uitgevoerd als vakwerk, waarbij de profielen bestaan uit buis- en 
kokerprofielen. De keuze voor deze profielen is mede gemaakt op esthetische gronden. Buis- en kokerprofielen 
ogen bijvoorbeeld veel slanker dan HEA-profielen, bovendien houden zij minder stof vast. 
 
Ook bij het horizontale verband is rekening gehouden met de beleving van de constructie. Zo is dit verband 
uitgevoerd over twee stramienen, mede omdat dan het dak “opgepakt” kan worden in het midden van dit 
verband. Zie hiervoor ook figuur 7.4.  

 
Figuur 7.4: horizontaal verband; rode punten zijn ophangpunten, groene punten zijn horizontale afsteuningen naar de gevelverbanden 
 
Het ontwerp van de ophangpunten was ook belangrijk. Van binnenuit moet het duidelijk zijn waar de punten 
zich bevinden waaraan het dak opgehangen wordt. Uiteindelijk zijn deze knopen ontworpen als grote (1,3m 
diameter) ronde schijven. 
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7.7 Samengevat 
 
Hieronder worden nog even de belangrijkste aspecten van het integreren van architectuur en constructie 
samengevat: 
- De klimwand, een functioneel element, wordt ook gebruikt als constructief element (ophangen van de 

tuien eraan). Daarnaast is de kern ook een architectonisch element; een “landmark”. 
- Het patroon van de tuien is erg bepalend voor de uiterlijke verschijningsvorm van het gebouw 
- De klimwand wordt asymmetrisch belast, wat tot uiting komt in zijn hellende vorm 
- De constructieve oplossing om het dak op te hangen komt tot uiting in de uiterlijke verschijningsvorm 

in een aantal punten: 
- Het dak is hellend uitgevoerd 
- Er is een glasstrook toegepast om het “lostrekken” van het dak te benadrukken en te 

benadrukken dat het hellend is uitgevoerd 
- Het dak is uitgevoerd met overstek, zodat wordt benadrukt dat het loskomt van de wanden 

- Aan de binnenkant: 
- Slank ogende, goed afgewerkte vakwerkliggers. De hoogte van de vakwerkliggers is 1,65 

meter. De overspanning is maximaal 19,8 meter. De hoogte is dus 1/12 l. Dit lijkt niet echt 
extreem slank, maar doordat de ophangpunten gevormd worden door tuien en niet door 
bijvoorbeeld kolommen, lijkt het bijna wel of er 66 meter overspannen wordt. Dit zou 1/40 l 
zijn. De optische waarheid ligt uiteraard in het midden. 

- Horizontaal verband over 2 stramienen 
- Ophangpunten duidelijk herkenbaar vormgegeven. 
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8.  Uitwerking 
dakconstructie 

 
 
 
8.1  2D-berekeningen 
 
In eerste instantie zijn de dimensies van de verschillende constructie-onderdelen (o.a. secundaire liggers, 
primaire liggers en elementen uit het dakverband) bepaald aan de hand van een aantal 2D-berekeningen. Omdat 
een aantal elementen uit verschillende vlakken met elkaar verbonden zijn (bijvoorbeeld primaire ligger in het 
verticale vlak en dakverband in het horizontale vlak), werden hierbij reactiekrachten uit het ene element, weer 
als actiekracht geplaatst op het andere element. Deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage IV. Met deze 
berekening blijken de volgende profielen te voldoen: 
 
Staafsoort 
 

gekozen profiel 

secundaire ligger HEA360 
bovenregel lange 
primaire ligger 

koker 160x160x5,6 

onderregel lange 
primaire ligger 

buis 168,3x14,2 

diagonalen lange 
primaire ligger 

buis 101,6x8 

bovenregel korte 
opgehangen 
primaire ligger 

koker 160x160x10 

onderregel korte 
opgehangen 
primaire ligger 

buis 168,3x6,3 

diagonalen korte 
opgehangen 
primaire ligger 

buis 101,6x6,3 

bovenregel korte 
“losse” primaire 
ligger 

koker 160x160x10 

onderregel korte 
“losse” primaire 
ligger 

buis 168,3x10 

diagonalen korte 
“losse” primaire 
ligger 

buis 101,6x6,3 

  
koppelstaven 
dakverband as 4 

koker 160x160x16 

koppelstaven 
dakverband overig 

koker 160x160xVAR 

langsstaven 
dakverband 

koker 160x160xVAR 

diagonalen 
dakverband (1) 

buis 219,1x5,9 /  
buis 219,1x16 

diagonalen 
gevelverband 

strip 140x30 

tui 1 (achterste 
aan lange ligger) 

buis 273x12,5 

tui 2 (midelste aan 
lange ligger) 

buis 273x8 

tui 3 (voorste aan 
lange ligger) 

buis 273x8  

tui 4 (aan korte 
middelste ligger) 

buis 273x8 
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Een volgende stap in de berekening was het berekenen van de primaire liggers, waarbij de tui ook werkelijk als t 
staaf werd ingevoerd, en niet als veer. Al snel bleek toen het volgende: 
- Bij het schematiseren van de tui als veer was niet meegenomen dat de uiteinden van de tuien ter plaatse 

van de bevestiging aan de primaire liggers ook naar beneden verplaatsen door rotatie van de tuien. Dit 
had invloed op de krachten in de  primaire liggers en de vervormingen ervan. 

 
 
 
8.2  Controle met handberekening 
 
Een aantal elementen uit deze computerberekeningen is vervolgens gecontroleerd door middel van een 
handberekening: 
- Het effect van een gelijkmatig verdeelde belasting, temperatuurverhoging en temperatuurverlaging op 

de krachtsverdeling in de primaire ligger (met tui geschematiseerd). 
- Doorbuiging van de primaire ligger en kracht in de tui door temperatuurverandering (met tui 

geschematiseerd). 
- Vervormingen van de gevelverbanden 
Deze berekeningen zijn opgenomen in bijlage V. Van alledrie de handberekeningen bleken de resultaten niet 
significant af te wijken van de computerberekening.  
 
 
8.3  3-Dimensionaal 
 
Om een berekening op te stellen die zo nauwkeurig mogelijk het werkelijke gedrag van de constructie benadert, 
werd de gehele staalconstructie ingevoerd in een 3D-raamwerkprogramma (bijlage VI). 
 
Verschil met 2D-berekening 
De krachten in de verschillende onderdelen van het 3D-model bleken meestal groter te zijn dan uit de 2D-
berekening volgde. Dit had een aantal oorzaken: 
 
1. Een aantal aannames die gedaan werden bij de 2D-berekeningen waren niet (geheel) correct geweest: 

- De secundaire liggers waren geschematiseerd met vaste ondersteuningen, terwijl ze in 
werkelijkheid opgelegd waren op de primaire liggers, die als het ware een verende 
ondersteuning vormen. 

- In de belasting op de secundaire liggers, was niet meegenomen dat het dakverband aan de 
secundaire liggers hangt en het eigen gewicht daarvan ook een belasting vormt op de 
secundaire liggers. 

Door deze twee factoren bleken de secundaire liggers één profiel zwaarder gedimensioneerd te moeten 
worden. 
- Zoals hierboven al genoemd was bij het schematiseren van de tui als veer niet meegenomen dat 

de uiteinden van de tuien ter plaatse van de bevestiging aan de primaire liggers ook naar 
beneden verplaatsen door rotatie van de tuien. Dit had invloed op de krachten in de  primaire 
liggers en de vervormingen ervan. 

 
 
2. Bij de berekening in het platte vlak werd geen rekening gehouden met knik (van boven-en onderregel 

van de primaire liggers) uit het vlak van het vakwerk. De kniklengte van de bovenregel werd nu groter 
en de kniklengte van de onderregel moest beperkt worden door deze af te steunen. 

 
3. Doordat de bovenregels van de primaire liggers deel uitmaken van het dakverband, treedt er een 

interactie op tussen het verticale element (primaire ligger) en het horizontale element (dakverband). 
Deze interactie is niet zo eenvoudig te beschrijven als in de 2D-berekening werd gedaan door de 
krachten uit het dakverband op de bovenregel van de primaire ligger te zetten. De kracht in de 
bovenregel van de primaire ligger ten gevolge van de verticale belasting heeft namelijk ook weer 
invloed op de krachten in de overige staven van het dakverband. 

 
Tekortkomingen 3d-raamwerkprogramma 
Het raamwerkprogramma zelf bleek met een aantal zaken niet helemaal goed om te gaan: 
- Door het eigen gewicht van de tui, krijgt deze een bepaalde doorbuiging. Door trek in de tui echter, 

wordt deze doorbuiging grotendeels eruit getrokken. Dit laatste wordt door het computerprogramma 
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niet meegenomen en hij geeft dus een te grote doorbuiging van de tui. De berekening van de juiste 
waardes voor de doorbuiging is terug te vinden in bijlage VI.10. 

- De kniklengte van bepaalde constructie-onderdelen (bijvoorbeeld de bovenregel van de primaire ligger) 
wordt niet goed berekend. De waardes voor de kniklengte zijn veel groter dan in werkelijkheid. Oorzaak 
hiervan is dat het programma “kijkt” naar de uitbuigingsvorm van de gehele constructie. Zolang het 
programma geen wisseling in de uitbuiging tegenkomt, laat hij de kniklengte “doorlopen”. In 
werkelijkheid echter (berekend volgens de NEN-norm) kan een aantal punten van de bovenregel (daar 
waar verbonden met het dakverband) wel degelijk als starre ondersteuningen worden beschouwd. De 
met de hand berekende kniklengtes moesten nu handmatig in het programma worden ingevoerd. 

- “standaard” gaat het programma ervan uit dat alle staven trek èn druk kunnen opnemen. De diagonalen 
in de gevelverbanden echter (strips) zullen bij druk snel uitknikken en werken dan dus niet meer mee. 
Het is wel mogelijk om in het programma staven in te voeren als “trekstaven”, maar dan moet er 
worden afgeweken van de standaard lineaire berekening en is er volgens het programma sprake van een 
niet-lineaire berekening. 

 
Samenvatting resultaten 
Hieronder volgt nu een overzichtje met de maatgevende belastingen per staafsoort en de profielen die daaruit 
volgden: 
 
Staafsoort 
 

plaats 
maatgevende staaf 

Nd;maatgevend 
(kN) 

Md;maatgevend 
(kNm) 

maatgevende combinatie  gekozen profiel 

secundaire ligger rechter of linker 
tussensteunpunt 

 472 permanent + sneeuw achter HEA400 

 
bovenregel lange 
primaire ligger 

in het midden -1800  wegvallen tui 2 koker 200x200x16 

onderregel lange 
primaire ligger 

onder achterste 
tussensteunpunt 

1655  permanent + temperatuurstijging buis 168,3x25 

diagonalen lange 
primaire ligger 

in achterste grote 
veld 

-635  permanent + gelijkmatige sneeuw buis 101,6x12,5 

 
bovenregel korte 
opgehangen 
primaire ligger 

in het grootste veld -1310 5,81 permanent + sneeuw achter koker 200x200x14,2 

onderregel korte 
opgehangen 
primaire ligger 

bij ophangpunt 1377  permanent + sneeuw achter buis 168,3x12,5 

diagonalen korte 
opgehangen 
primaire ligger 

bij vaste oplegging -386  permanent + gelijkmatige sneeuw buis 101,6x8 

 
bovenregel korte 
“losse” primaire 
ligger 

midden -606 3,01 permanent + sneeuw voor koker 200x200x6,3 

onderregel korte 
“losse” primaire 
ligger 

midden 848  permanent + wind van rechts met 
overdruk 

buis 168,3x8 

diagonalen korte 
“losse” primaire 
ligger 

bij oplegging -299  gunstig permanent + 
temperatuurdaling 

buis 101,6x8 

      
koppelstaven 
dakverband as 4 

midden -1298  permanent + wind van rechts met 
overdruk 

koker 200x200x16 

koppelstaven 
dakverband as 6 

 1280  permanent + gelijkmatige sneeuw koker 200x200x12,5 

koppelstaven 
dakverband as 8 

 -519  permanent + wind van rechts met 
overdruk 

koker 200x200x8 

koppelstaven 
dakverband overig 

    koker 200x200x6,3 

langsstaven 
dakverband 

dichtst bij de kern 202 47 permanent + gelijkmatige sneeuw koker 200x200x6,3 

diagonalen 
dakverband (1) 

G2-F3 -325  permanent + gelijkmatige sneeuw buis 219,1x5,9 

diagonalen 
dakverband (2) 

E9-F10 -694  permanent + gelijkmatige sneeuw buis 219,1x14,2 

diagonalen 
dakverband (3) 

J2-K3 -1459  permanent + sneeuw achter buis 219,1x32 
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diagonalen 
gevelverband 

achterste verband 680  permanent + sneeuw achter strip 140x30 

 
tui 1 (achterste 
aan lange ligger) 

 1112 527 alleen permanent buis 273x45 (S355) 

tui 2 (midelste aan 
lange ligger) 

 1865 200 permanent + sneeuw achter buis 273x45 (S355) 

tui 3 (voorste aan 
lange ligger) 

 1690 39 wegvallen tui 2 buis 273x8 (S355) 

tui 4 (aan korte 
middelste ligger) 

 800 178 permanent + gelijkmatige sneeuw buis 273x20 (S355) 

 
 
8.4 Dynamische invloed van de wind 
 
Het gehele gebouw 
Dynamische effecten kunnen worden gesplitst in effecten van de windbelasting in windrichting en in de richting 
loodrecht daarop. Deze effecten worden geacht niet gelijktijdig op te treden. 
 
Evenwijdig aan de windrichting: 
De dynamische invloed van de wind evenwijdig aan de windrichting wordt volgens de Nederlandse norm in 
rekening gebracht door een vergrotingsfactor φ1. Voor deze factor mag de waarde 1 worden aangehouden als het 
gebouw voldoet aan de volgende voorwaarden: 
- de bouwwerkhoogte is kleiner dan 50m 
- de verhouding h/b is kleinder dan 5 
Dit gebouw voldoet aan beide voorwaarden en deze effecten hoeven dus niet in rekening worden gebracht 
 
Loodrecht op de windrichting: 
De dynamische invloed van de wind loodrecht op de windrichting hoeft volgens de Nederlandse norm niet in 
rekening te worden gebracht bij gebouwen met een hoogte kleiner dan 100m met een rechthoekige plattegrond. 
Dit gebouw voldoet hieraan. 
 
Tuien 
De nederlandse norm heeft wat dynamische invloed van wind betreft geen betrekking op gebouwen hoger dan 
100m, slanke cylindervormige constructies en kabels en draden. Er zal dus wel gekeken moeten worden naar de 
dynamische invloed van de wind op de tuien. Hier is met name van belang de vorming van de zogenaamde 
“wervelstraten”, of te wel “vortex shedding”. 
 
Het principe is hieronder beschreven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.1: luchtstroming rond een cylinder [2] 
 
Als lucht om een cylinder heenstroomt, ondervindt hij wrijving van de wand en interne wrijving. Hierdoor 
verliest de lucht zoveel bewegingsenergie dat hij niet ongestoord om de cylinder kan stromen, maar loslaat van 
de wand: er treedt separatie op. Door de separatie en het verlies aan mechanische energie ontstaat er aan de 
lijzijde een lagere druk. De separatie zorgt voor een circulatie +Γ in het zog van de cylinder. Daardoor ontstaat er 
een tegenstroming -Γ rond de cylinder. Deze veroorzaakt een stroming Δu rond de cylinder met de klok mee. 
Hierdoor neemt de snelheid rechts af en links toe. Hierdoor neemt de druk rechts toe en de druk links af (wet van 
Bernoulli). Dit resulteert in een kracht loodrecht op de windrichting Fy. De wervels achter de cylinder ontstaan 
afwisselend links en rechts en vormen een regelmatig patroon (Von Karman’s wervelstraten), waardoor ook Fy 
steeds wisselt van richting. 
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Op het moment dat de vortex-frequentie in de buurt komt van de eigen frequentie van de cylinder, zal er 
resonantie optreden. 
 
Uit een berekening (zie bijlage VIII) blijkt dat dit voor de cylindrische tuien van de sporthal het geval is. Er 
moeten dus maatregelen getroffen worden om deze effecten te beperken. Hieronder staan een aantal mogelijke 
aerodynamische maatregelen afgebeeld. Deze kunnen ervoor zorgen dat de genoemde wervelstraten niet of niet 
goed gevormd kunnen worden. Er wordt (op esthetische grond) gekozen voor het toepassen van “strakes”. 
Hierbij worden 3 dunne rechthoekige strips spiraalsgewijs om de cylinder heengewikkeld, met een spoed van  
één omwenteling van 5 maal de cylinderdiameter. De strips hebben een hoogte (loodrecht op de cylinder) van 
ongeveer 0,10 maal de diameter van de cylinder [3]. Deze worden toegepast in het midden van de cylinder, over 
ongeveer 1/3xl, waar het optreden van vortex-shedding en de kracht loodrecht op de windrichting het effectiefst 
zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 7.2 : mogelijke aerodynamische maatregelen tegen vortex-shedding [2] 
 
Rain-wind Induced Vibration 
Door afstromend regenwater kan de trilling ten gevolge van wind versterkt worden. Dit wordt 
rain-wind induced vibration genoemd. 
 
Het mechanisme hierbij werkt als volgt (zie ook onderstaande figuur): 
Het van de tui afstromend water splitst zich in 2 waterstroompjes over de tui-omtrek: één aan de onderzijde en 
één diagonaal aan de bovenzijde. Zij maken beide periodiek tangentiale bewegingen, synchroon aan de eigen 
trilling van de tui. Het bovenste stroompje beweegt zo dus om de lengte-as van de tui en beïnvloedt het 
loslaatgedrag van de luchtstroomlijnen rond de tui. Het gevolg is dat er relatief grote, variërende liftkrachten op 
de tui ontstaan, loodrecht op de windrichting, in de bewegingsrichting van de tui. Op het moment dat de 
loslaatfrequentie van de luchtwervelingen samenvalt met de eerste eigenfrequentie van de tui, ontstaat er een 
geleidelijk opslingerproces. Hierdoor komt dan de tui in beweging met een veel grotere amplitude en bij andere 
windsnelheden dan hij volgens de wervelbewegingen van Von Karman zou doen. Er ontstaat zo dus een 
mechanisme waarbij aerodynamische krachten en massatraagheidskrachten een rol spelen. 
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Figuur 7.3: mechanisme van rain-wind-induced vibration[5] 
 
Na enige tijd zal er dan een dynamische evenwichtstoestand ontstaan door demping van de bewegende tui. Deze 
demping wordt veroorzaakt door interne demping en luchtdemping. De beweging stabiliseert echter pas bij grote 
bewegingsamplitudes: 1 tot 4 keer de tuidiameter. De bewegingsfrequentie is dan 1 tot 3 Hz. 
 
Bij het toepassen van strips die spiraalsgewijs om de cylinder heengewikkeld zijn, zal het afstromende water zich 
niet op deze wijze kunnen splitsen en dus ook niet de twee genoemde stroompjes kunnen vormen. Door de regen 
zal dan dus de trilling ook niet versterkt worden.  
 
 
8.5 De tuien 
 
doorhangen van de tuien 
Door het eigen gewicht gaan de tuien doorhangen. Deze doorbuiging wordt er door een trekkracht deels 
uitgetrokken. Dit effect wordt echter NIET door het computerprogramma meegenomen. Het lijkt dus aan de 
hand van het computerprogramma of de doorbuigingen heel groot zijn, terwijl dit in werkelijkheid wel meevalt. 
De werkelijke doorbuiging w0 kan berekend worden uit de door het computerprogramma opgegeven waardes w. 
 
w0 = w x n/(n+1) 
 
waarin: 
w = doorbuiging tui 
n = FE / S 
FE = (π2EI)/l2 = Eulerse knikkracht 
S = spankracht 
 
Deze berekening is uitgevoerd in bijlage VI.10. 
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9.  Uitwerking kern 
 
 
 
9.1 Algemeen 
 
De vorm van de kern is een scheve afgeknotte kegel. Op de symmetrie-as staat een betonnen diafragmawand, 
met daaromheen de mantel van de kern, waarop later wordt teruggekomen. De top van de kern bestaat uit een 
“kroon” van  stalen verticale schijven. Deze staan op een stalen plaat die op de dakvloer staat (op ongeveer 
21,5m+peil). Aan deze schijven zijn de tuien bevestigd en onder de uiteinden van de schijven bevindt zich de 
mantel met kolommen daarin. De diafragmawand dient tevens als klimwand; de ruimtes aan beide zijden van de 
diafragmawand binnen de kegel vormen dus de klimhal. Boven in de kegel bevinden zich onder de dakvloer nog 
2 verdiepingsvloeren ten behoeve van de technische ruimte (op ongeveer 15,5 en 18,5m+peil). In onderstaande 
figuren is het principe hiervan aangegeven. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 9.1: zijaanzicht scheve afgeknotte kegel, basisvorm van de kern 
 
 
9.2 De mantel van de kern 
 
Inleiding 
Ook de mantel van de kern heeft een constructieve functie te vervullen: 

- De uiteinden van de verticale schijven aan de top rusten hierop en (bij een asymmetrische 
belasting) trekken hieraan. 

- De mantel moet voorkomen dat de kern en daarmee het dak dat eraan hangt kan gaan roteren. 
 
Een esthetische eis die aan de mantel gesteld werd, was dat deze transparant moest zijn, zodat mensen in èn 
buiten het gebouw de klimmende sporters zouden kunnen zien. Daarnaast moet er via dit centrale deel van het 
gebouw overdag licht naar binnen vallen en ’s avonds licht naar buiten stralen, zodat er echt een “baken” 
ontstaat.  
 
Staal 
Het eerste idee dat hieruit voortvloeide was om zo veel mogelijk glas toe te passen in deze mantel. Dit zou het 
beste gerealiseerd kunnen worden door voor de mantel een stalen constructie toe te passen, bekleed met glas. Ter 
plaatse van de opleggingen van de verticale schijven zouden dan kolommen toegepast kunnen worden. Om te 
voorkomen dat het geheel zou gaan roteren, konden dan een aantal verbanden in de mantel toegepast worden. 
(Deze zouden dan wel iets “binnen” de mantel komen, aangezien de mantel gekromd is en dit vakwerk uit rechte 
staven zou bestaan.) In dit geval zouden voor de kolommen HEA400 profielen toegepast kunnen worden. Gezien 
de grote vrije hoogte (ongeveer 15,5 meter) is dit een redelijk slank ogend profiel. 
 
Montage van de kern 
Bij het nagaan van de uitvoering en montage-volgorde bleek het volgende: Het onderste gedeelte van de 
diafragmawand heeft een vrije hoogte van 15,5 meter. Dit zou dan in delen gestort moeten worden en steeds 
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worden geschoord. Echter om een wand van 15,5 meter hoogte te schoren zouden er flinke schoren aan te pas 
moeten komen om het geheel stabiel te maken. Om dit stabiliteitsprobleem tijdens montage op te lossen, kan in 
overweging genomen worden de mantel ook uit in het werk gestorte beton te maken. Als deze mantel dan met de 
diafragmawand mee “omhoog” gestort wordt, blijft er steeds een stabiel geheel staan, dat niet geschoord hoeft te 
worden. Eenmaal aangekomen op het niveau van de eerste verdiepingsvloer, kan deze ook betrekkelijk 
eenvoudig aangebracht worden. 
 
Beton 
Een alternatief materiaal voor de mantel is beton. Dit zou voor-en nadelen met zich meebrengen ten opzichte van 
een staalconstructie. Deze worden hieronder op een rijtje gezet. 
 
Voordelen betonnen mantel t.o.v. stalen mantel Nadelen betonnen mantel t.o.v. stalen mantel 

 
Geen stabiliteitsproblemen tijdens montage Een betonnen mantel is niet zo transparant te maken als 

een staalconstructie met glas bekleed 
Extra gewicht ten behoeve van stabiliteit in gebruik De betonnen constructie oogt “zwaarder” dan een 

mantel met stalen staafelementen. 
Bij goede keuze van “gaten” (raamopeningen) geen 
extra verbanden nodig om rotatie te voorkomen 

 

 
Zoals duidelijk uit de tabel blijkt kleven er meer voordelen aan een betonnen mantel dan nadelen.  
 
Het nadeel dat het niet zo transparant is, is niet te veranderen. Wel is het mogelijk om (raam)openingen aan te 
brengen in de betonnen mantel. Hiermee kan zeer zeker ook een zeer interessant spel van licht (van buiten naar 
binnen en andersom) gecreëerd worden, misschien wel verrassender dan  door het toepassen van één groot vlak 
van glas. 
 
Het nadeel dat de constructie met een betonnen mantel zwaarder oogt kan ook als een voordeel worden opgevat: 
aan deze kern hangt tenslotte bijna het gehele dak. Het is niet meer dan logisch dat hiervoor een wat zwaarder 
element wordt gebruikt. 
 
Dit alles overwegende wordt nu gekozen voor het toepassen van een betonnen mantel met openingen in plaats 
van een staalconstructie bekleed met glas. 
 
Berekening 
Om te bepalen of er ergens een trekspanning zal kunnen optreden in deze mantel wordt in bijlage VII een 
berekening uitgevoerd. Hierbij wordt in een aantal snedes van de kern de spanningen bepaald bij mogelijke 
maatgevende belastingcombinaties. Uit de berekening blijkt dat in geen van de gevallen een trekspanning zal 
optreden in de mantel. 
 
 
9.3 Diafragmawand 
 
De diafragmawand in de kern ziet er van de zijkant (zonder “kroon” met schijven) uit als in onderstaande figuur. 
Met stippellijnen is de plaats aangegeven van de tussenschotten. De meeste tussenschotten zijn 400 mm breed. 
Eén tussenschot is extra breed:1600 mm. Dit is ter plaatse van het punt waar de werklijnen van de tuien elkaar 
snijden aan de top. Hier komt een extra grote drukkracht naar beneden. 
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figuur 9.4: diafragmawand 
 
Kantelen 
Door de asymmetrische plaatsing van de kern in het gebouw, zal er altijd een resulterende horizontale kracht 
ontstaan aan de top van de kern in langsrichting van de wand. Hierdoor zou de wand mogelijk kunnen gaan 
kantelen. Uit een berekening in bijlage VII blijkt dat de wand zwaar genoeg is om dit tegen te kunnen gaan. 
 
Trek in de wand 
Hoewel de wand niet zal kantelen, zou er eventueel wel trek in kunnen ontstaan. Uit een berekening in bijlage 
VII blijkt echter dat de werklijn van de resulterende kracht van verticale en horizontale belasting aan de 
onderzijde niet buiten de kern van de wand valt. Dit houdt in dat er alleen druk zal ontstaan in de wand. 
 
 
9.4 Stabiliteit van de kern 
 
De kern zou voor de stabiliteit als volgt geschematiseerd kunnen worden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 9.5: schema ten behoeve van de stabiliteit van de kern. 
  

 41



Voor de bepaling van de vergrotingsfactor wordt dit schema gesplitst in 2 delen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 9.6: berekening n tgv inklemming kolom  figuur 9.7: berekening n tgv rotatie fundering 
 
Vervolgens geldt dan: 1/n = 1/n1 + 1/n2. Uit de berekening in bijlage VII.4 blijkt dat er geen 2e-orde-effect zal 
optreden. De kern is dus stabiel. 
 
 
9.5 De top van de kern 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 9.8: zijaanzicht en vooraanzicht van de “kroon” bovenop de afgeknotte scheve kegel 
 
De kracht uit de tuien moet via trek in stalen verticale schijven naar het snijpunt van de tuikrachten gebracht 
worden. De verticale schijven worden in het centrum met verbindingsplaten via een boutverbinding bevestigd 
aan een element dat als volgt is opgebouwd: Een horizontale ronde bovenplaat en een horizontale ronde 
onderplaat, waartussen verticale, hoge, korte schijven gelast zijn in de richting van de tuien (en schijven waaraan 
de tuien bevestigd zijn). Dit element kan in de fabriek gemaakt worden, zodat in het werk alleen nog de grote 
verticale schijven hieraan vastgebout hoeven te worden (en het geheel op de dakvloer uiteraard). In onderstaande 
figuur is een bovenaanzicht afgebeeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 9.9: knooppunt van de schijven aan de top van de kern 
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10. Fundering 
 
 
 
10.1 Gegevens van de grond 
 
Uit een grondonderzoek [6] blijkt dat er sprake is van een zandgrond met een grondwaterstand van –0,9 meter 
t.o.v. maaiveld. De grondspanningen komen er hiermee als volgt uit te zien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 1012: grondspanningen 
 
Daarnaast zijn er sonderingen uitgevoerd. In navolgend figuren is het diagram weergegegeven. Hieruit blijkt dat 
er een vast laag zit op ongeveer –1,5m onder maaiveldniveau. Er zal dan ook grondverbetering worden toegepast 
tot een diepte van 1,5 meter. 
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figuur 10.2: sondering uit [6], met in rood aangegeven de geschematiseerde gemiddelde waarde 
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10.2 Fundering onder de kolommen van de gevelverbanden 
 
In een aantal kolommen in de gevelverbanden treedt trek op ten gevolge van de horizontaalkrachten uit het 
dakverband. In de berekening in bijlage IX wordt nagegeaan of dit ook een trekkracht op de fundering oplevert 
indien er een strookfundering wordt toegepast.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 10.3: doorsnede funderingsstrook 
 
Dit blijkt niet het geval te zijn. De permanente belasting biedt voldoende tegengewicht. 
 
De maximale zetting onder de zijgevel is 10,8mm. Dit wordt berekend in bijlage IX. 
 
 
10.3 Fundering onder de kern 
 
Onder de kern wordt een funderingsplaat toegepast met een dikte van 500mm. 
 
Door de horizontale reactiekracht uit de tuien aan de bovenzijde van de kern, ontstaat er een moment in de 
doorsnede van de kern. Samen met de verticale reactiekracht uit de tuien aan de bovenzijde van de kern en de 
verticale kracht ten gevolge van het eigen gewicht van de kern vormen deze een resulterende kracht op de 
fundering. Deze kracht zal excentrisch op de fundering kunnen aangrijpen. Hierdoor zouden er trekspanningen 
kunnen ontstaan op de fundering. Uit de berekening in bijlage IX blijkt echter dat de permanente belasting zo 
groot is dat de drukspanningen ten gevolge hiervan de mogelijke trekspanningen ten gevolge van de 
excentriciteit overtreffen. Er treden dan ook geen trekkrachten op onder de fundering. 
 
Ook de zettingen van de fundering onder de kern worden bekeken. Deze blijken, met name door het hoge eigen 
gewicht van de kern, veel groter te zijn dan de zettingen van de fundering onder de gevels. De zakking van kern 
door het eigen gewicht treedt echter al op na het maken van de kern. De gevels zijn op dat moment nog niet 
verbonden met de kern. Pas later, als de stalen dakconstructie aan de kern en de gevels bevestigd wordt, zijn zij 
met elkaar verbonden. De zakking door het eigen gewicht van de kern is dan al opgetreden en daarmee in feite 
“uitgeschakeld”. Er blijft dan alleen nog over de zakking ten gevolge van de belasting uit de tuien (permanente 
belasting uit de stalen dakconstructie en eventuele veranderlijke belasting). De zakking ten gevolge hiervan blijkt 
10,4 mm te zijn. Dit komt heel goed overeen met de zakking van de gevels (10,8mm) 
 
Ook het evenwichtsdraagvermogen van de grond onder de plaat is getoetst. Dit blijkt ruimschoots te voldoen. 
 
 
10.3 Fundering onder de kolommen van de verdiepingsvloer 
 
De krachten uit de kolommen onder de verdiepingsvloer zijn vrij groot. Hier zouden poeren toegepast kunnen 
worden. Deze zouden echter (om de zetting enigszins gelijkt e laten zijn aan die van kern en gevels) afmetingen 
krijgen van ongeveer 4x4 meter. Beter is dan om een (iets smallere) strook toe te passen over de gehele breedte 
van het gebouw. Er wordt een strook toegepast met een breedte van 3 meter. De bijbehorende zetting is 15,9 
mm. (Zie bijlage IX) Dat is dus wel wat meer dan de zetting onder gevels en kern, maar het verschil is 
acceptabel. 
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11. Uitvoering en montage 
 
 
 
11.1 Activiteiten en werksoorten 
 
Bij de uitvoering van een bouwwerk kan men een aantal basisactiviteiten onderscheiden: 
1. prepareren; beveiligen en bereikbaar maken van de werkplek 
2. transporteren; verplaatsen en opslaan van de bouwmaterialen, bouwdelen en materieel 
3. uitzetten; meten en markeren 
4. bewerken; veranderen van eigenschappen van bouwstoffen 
5. verwerken; plaatsen en bevestigen van bouwproducten 
6. conditioneren; beschermen en nabehandelen 
Daarnaast onderscheidt de STABU (Stichting Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw) een aantal 
werksoorten, bijvoorbeeld: 
10. Stut- en sloopwerk 
11. maatvoering 
12. grondwerk 
13. bemaling 
21. betonwerk 
22. metselwerk 
24. ruwbouw-timmerwerk 
.... .... 
80. lift-installaties 
Alle werkzaamheden voor het maken van een bouwdeel zijn nu te achterhalen door eerst na te gaan welke 
werksoorten noodzakelijk zijn en vervolgens per werksoort na te gaan welke basisactiviteiten er voorkomen. 
 
 
11.2 De constructie van de sporthal 
 
Nu zal deze methode globaal worden aangehouden voor het oprichten van de constructie van de sporthal. 
Afbouw e.d. zullen dus buiten beschouwing worden gelaten. Hierbij zullen de werkzaamheden en nummeringen 
daarvan worden aangehouden zoals aangegeven door de Stabu. 
 
11. Maatvoering (ten behoeve van grondwerk) 
transporteren: aanvoeren van meetmiddelen en materialen om markeringen mee aan te brengen 
uitzetten: omtrek van het gebouw wordt aangegeven met een bouwraam. 
 
12. Grondwerk  
prepareren: creëren van een doorgang vanaf de weg naar de bouwplaats. Ten behoeve hiervan zullen een 

aantal bomen gekapt moeten worden 
transporteren: Aanvoeren van graafmachines en vrachtauto’s. Afvoeren van “slechte grond” Aanvoeren van 

nieuwe grond (grondverbetering). Aanvoeren van trilapparatuur om grond te verdichten. 
bewerken: Grond aantrillen 
verwerken: Uitgraven funderingsstroken en poeren. 
transporteren: Afvoeren graafmachines en trilapparatuur 
 
11. Maatvoering (ten behoeve van fundering) 
uitzetten: omtrek van het gebouw wordt aangegeven en plaats waar funderingsstroken- en platen gestort 

moeten worden. 
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21. Betonwerk (fundering en begane grondvloer) 
transporteren: Aanvoeren materiaal t.b.v. bekisting 
verwerken: bekisting maken (randkist funderingsbalken-en plaat) 
transporteren: Aanvoeren isolatie en wapeningsstaal 
verwerken: Aanbrengen isolatie en wapening 
transporteren: Aanvoeren betonmortel en materieel om beton te storten (kraan en kubel) 
verwerken: storten fundering, storten begane grondvloer 
transporteren: afvoeren materieel tbv storten van beton 
 
21. Betonwerk (kern) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken diafragmawand en mantel, 4,5 meter hoog, wapening aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten betonnen wand en mantel over 4,5 meter  
prepareren: Plaatsen steigers langs de wand en de mantel t.b.v. storten hogere gedeelten 
verwerken: na verharden beton bekisting laten stijgen, proces herhalen tot een hoogte van 15,5 meter is 

bereikt. 
 
23. Betonwerk (vloer technische ruimte) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting en onderstempeling, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken en onderstempelen (afsteunen naar diafragmawand), wapening aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten vloer 
 
21. Betonwerk (kern) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken diafragmawand en mantel boven eerste vloer, 3 meter hoog, wapening 

aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten betonnen wand en mantel over 3 meter  
 
 21. Betonwerk (vloer 2e technische ruimte) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting en onderstempeling, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken en onderstempelen, wapening aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten 2e vloer 
 
21. Betonwerk (kern) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken diafragmawand en mantel boven eerste vloer, 3 meter hoog, wapening 

aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten betonnen wand en mantel over 3 meter  
 
21. Betonwerk (dak technische ruimte) 
transporteren: Aanvoeren materiaal bekisting en onderstempeling, wapeningsstaal 
verwerken: bekisting maken en onderstempelen, wapening aanbrengen 
transporteren: Aanvoeren betonmortel 
verwerken: Storten dak 
 
25. Metalen draagconstructie (verticale schijven op het dak) 
transporteren: Aanvoeren stalen elementen (centrale element en schijven) 
verwerken: plaatsen, stellen en bevestigen centrale element 
verwerken: bevestigen schijven aan centrale element en dakvloer 
 
25. Metalen draagconstructie (gevel) 
transporteren: aanvoeren kolommen, tussen-en randbalken en diagonalen 
verwerken: Stellen gevelkolommen (iets schuin in de zijgevels, afschoren met kabels),bevestigen op 

fundering en bevestigen tussen -en randbalken. 
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25. Metalen draagconstructie (primaire liggers) 
transporteren: Aanvoeren primaire liggers in delen (delen zo lang als afstand tussen tuien) en tuien. 
verwerken: op begane grondvloer aan elkaar bevestigen liggerdelen 
verwerken: lange liggers op 5 plaatsen (3 x ter plaatse van ophangpunten, 2x vlak bij randoplegging) 

opvijzelen totdat elk oplegpunt op de juiste hoogte is (= punt waar ophangpunt zich zou 
bevinden indien er géén belastingen op liggers of tuien zouden staan; ook geen eigen gewicht) 
Middelste opgehangen ligger op 3 punten opvijzelen. 

verwerken: randopleggingen bevestigen aan kolommen en wand 
verwerken: Tui ophijsen (2 punten) en losjes bevestigen aan schijf van de kern 
verwerken: Onderste punt tui rustig laten zakken en bevestigen aan knooppunt van de primaire ligger. 

Vervolgens beide punten strakker aandraaien. 
verwerken: proces herhalen voor overige tuien van de betreffende liggers. 
verwerken: ophijsen (aan 2 punten) niet opgehangen middelste ligger. Bevestigen aan kolom en wand. 
  
25. Metalen draagconstructie (secundaire liggers) 
transporteren: Aanvoeren primaire liggers in delen (zoals aangegeven in de berekening) 
verwerken: op maaiveld-niveau aan elkaar bevestigen liggerdelen halve ligger, zodat delen ontstaan met 

een lengte van 34,65 meter. (halve lengte van het totaal) 
verwerken: Halve liggers ophijsen (2 punten) en vanaf de zijkant van het gebouw op de primaire liggers 

plaatsen (de kraan moet dan maximaal ½ x 34,65 = 17,5 meter reiken) 
prepareren: aanvoeren verrijdbare steiger 
verwerken: bevestigen secundaire liggers aan primaire liggers 
 
25. Metalen draagconstructie (dakverband) 
transporteren: Aanvoeren langsstaven, koppelstaven en diagonalen 
verwerken: Bevestigen langsstaven (deze worden in delen aangeleverd en opgehangen aan de secundaire 

liggers. 
verwerken: Bevestigen koppelstaven en diagonalen tussen de langsstaven 
 
25. Metalen draagconstructie (tuien belasten) 
verwerken: Tuien enigszins op spanning brengen (slechts klein beetje) 
verwerken: Nu kunnen de vijzels onder de primaire liggers verwijderd worden 
 
42. Dekvloeren en vloersystemen 
transporteren: Aanvoeren dakplaten 
verwerken: Bevestigen dakplaten 
 
25. Metalen draagconstructie 
verwerken: Diagonalen in gevels bevestigen 
 
25. Metalen draagconstructie 
verwerken: Eventueel naspannen tuien 
 
Dit was de montagevolgorde van de hoofddraagconstructie. Vervolgens kan de afbouw plaatsvinden (b.v. 
gevelsysteem, isolatie, dakbedekking, glaswerk etc.). 
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I.1 Mogelijke constructievarianten 
 
Om een goede structuur te kunnen bepalen voor de primaire en secundaire liggers, is er eerst en aantal varianten 
opgesteld. Uitgangspunten voor al deze varianten waren: 
• Een maatsysteem van 6600x6600m2 
• Als dakplaat wordt toegepast een Haironville staaldak, lt = 6600mm 
• In de wedstrijdruimte moet over de breedte een primaire ligger aanwezig zijn, in verband met het ophangen 

van een scheidingswand 
• Voor deze vergelijking is gerekend met vaste steunpunten, ook ter plaatse van de tuien 
• Voor de vergelijking zijn de primaire liggers aangenomen als HEA-profiel en de secundaire liggers als IPE-

profiel 
 
In dit onderzoek zijn de volgende varianten voor de structuur van primaire en secundaire liggers beschouwd: 
 
 
 

 
Fig I.1: beschouwde varianten structuur primaire en secundaire liggers 

 

        Secundair 
 
        Primair               5        6        7                  8 

1 2 3 4

 
 
Daarbij kunnen dan de primaire liggers nog op meerdere manieren ondersteund worden. Daarbij zijn 2 
hoofdprincipes te onderscheiden: 
 
• Met wanden en tuien. 
• Met alleen tuien. 
In onderstaande figuren is geïllustreerd hoe de primaire liggers van de varianten ondersteund zouden kunnen 
worden. 
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A 
E 

BB1 

F 

BB2 

G 

C 

D 

H2 

H1 

Fig I.2: ondersteuning met wanden en tuien  (H1 = bovenste deel var            Fig I.3: ondersteuning met alleen tuien 
6, H2 = onderste deel var 6) 
 
 
De primaire liggers gaan dus over 2, 3, 4 of 5 steunpunten. 
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I.2 Berekening secundaire liggers van de verschillende 
constructievarianten 

 
De secundaire liggers liggen altijd hoh 6600 mm. 
 
Belasting op de secundaire liggers: 
 
Permanent: dakplaten (incl. isolatie) 0,25 kN/m2

  Leidingen en plafond 0,15 kN/m2

 
  Totaal   0,40 kN/m2 geeft 0,40 x 6,6 = 2,64 kN/m1

 
  Eigen gewicht (afhankelijk van de variant):  1.  0,57 kN/m1 (IPE 360) 

2. 0,78 kN/m1 (IPE 450) 
3. 0,91 kN/m1 (IPE 500) 
4. 2,24 kN/m1 (HEA800) 
5. deels als 4, deels 1,66 kN/ m1 

(HEA550) 
6. deels als 2, deels als 5  
7. geen sec. liggers 
8. 1,06 kN/m1 (IPE 550) 

 
Veranderlijk: sneeuw   0,56 kN/m2 geeft 0,56 x 6,6 = 3,7 kN/m1  
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Secundaire liggers variant 1 

 
Permanent: 3,2 kN/m 
Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 3,2 + 1,5 x 3,7 = 9,39 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 3,2 + 1,0 x 3,7 = 6,90 kN/m 
 
Md = 181 kNm 
 
Wben = 181 x 106 / 235 = 771064 mm3 dus IPE 360 voldoet 
 
w = 21,6 mm 
wmax = 0,004 x 13200 = 52,8 mm  dus IPE 360 voldoet 
 
57,1 x 558 = 31862 kg  geeft  31862 / 4145 = 7,7 kg/m2

 
 
secundaire liggers variant 2 

 
Permanent: 3,4 kN/m 
Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 3,4 + 1,5 x 3,7 = 9,63 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 3,4 + 1,0 x 3,7 = 7,10 kN/m 
 
Md = 339 kNm 
 
Wben = 339 x 106 / 235 = 1442553 mm3 dus IPE 450 voldoet 
 
w = 25,6 mm 
wmax = 0,004 x 19800 = 79,2 mm  dus IPE 450 voldoet 
 
77,6 x 558 = 43301 kg  geeft  43301 / 4145 = 10,4 kg/m2
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secundaire liggers variant 3 

 
Permanent: 3,5 kN/m 
Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 3,5 + 1,5 x 3,7 = 9,75 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 3,5 + 1,0 x 3,7 = 7,20 kN/m 
 
Md = 365 kNm 
 
Wben = 365 x 106 / 235 = 1553192 mm3 dus IPE 500 voldoet 
 
w = 41,8 mm  
wmax = 0,004 x 19800 = 79,2 mm  dus IPE 500 voldoet 
 
90,7 x 558 = 50611 kg  geeft  50611 / 4145 = 12,2 kg/m2

 
 
Variant 2 en 3 zijn in principe ongeveer hetzelfde, alleen zijn de hoofdliggers iets anders verdeeld. 2 levert een 
gunstiger resultaat op dan 3, dus zal er nooit voor 3 gekozen worden. Deze valt dus nu al af. 
 
 
secundaire liggers variant 4 

 
Permanent: 4,9 kN/m 
Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 4,9 + 1,5 x 3,7 = 11,43 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 4,9 + 1,0 x 3,7 = 8,60 kN/m 
 
Md = 1555 kNm (zie bijlage) 
 
Wben = 1555 x 106 / 235 = 6617021 mm3 dus HEA800 voldoet 
 
w = 38,7 mm (zie bijlage) 
wmax = 0,004 x 33000 = 132 mm  dus HEA800 voldoet 
 
224 x 558 = 124992 kg  geeft  124992 / 4145 = 30,2 kg/m2
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secundaire liggers variant 5 
 
gedeeltelijk als variant 4, gedeeltelijk: 

 
Permanent: 4,3 kN/m 

 

Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 4,3 + 1,5 x 3,7 = 10,71 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 4,3 + 1,0 x 3,7 = 8,00 kN/m 
 
Md = 1/8 x 10,71 x 26,42 = 933 kNm  
 
Wben = 933 x 106 / 235 = 3970213 mm3    dus HEA550 voldoet 
 
w = 5 x 3,7 x 26,44 / (384 x 210000 x 111932 x 104) = 99,6 mm 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm     dus HEA550 voldoet 
 
166 x 220 = 36520 kg uit onderste deel 
224 x 320 = 71680 kg uit bovenste deel  samen 108200 kg geeft 108200 / 4145 = 26,1 kg/m2

 
 
secundaire liggers variant 6 
 
gedeeltelijk als 2 – IPE 450  320 x 77,6 = 24832 kg 
gedeeltelijk als 5 – HEA550  220 x 166 = 36520 kg 
 
samen 61352 kg geeft 61352 / 4145 = 14,8 kg/m2

 
 
secundaire liggers variant 7 
 
Hier zijn geen secundaire liggers. 
 
 
secundaire liggers variant 8 

 
Permanent: 3,7 kN/m 
Veranderlijk: 3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 3,7 + 1,5 x 3,7 = 9,99 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 3,7 + 1,0 x 3,7 = 7,4 kN/m 
 
Md = 550 kNm 
 
Wben = 550 x 106 / 235 = 2340426 mm3 dus IPE550 voldoet 
 
w = 41,8 mm 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm  dus IPE550 voldoet 
 
106 x 558 = 59148 kg  geeft  59148 / 4145 = 14,3 kg/m2
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I.3 Berekening primaire liggers van de verschillende 
constructievarianten 

 
De primaire liggers kunnen ondersteund worden zoals aangegeven in paragraaf I.1. 
 
Eerst zal nu een vergelijking gemaakt worden voor variant 7 (alleen primaire liggers). 
 
primaire liggers variant 7A 

Permanent: uit het dak  2,64 kN/m 
  e.g., schat HEA1000 2,72 kN/m 
 
Veranderlijk:    3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 5,36 + 1,5 x 3,7 = 12,0 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 5,36 + 1,0 x 3,7 = 9,1 kN/m 
 
Md = 1/8 x 12 x 662 = 6534 kNm 
 
Wben = 6534 x 106 / 235 = 27804255 mm3  
 
w = (5x3,7x660004) / (384 x 210000 x 553846 x 104) = 786 mm 

 

 
wmax = 0,004 x 66000 = 264 mm 
 
Zowel voor sterkte als voor stijfheid voldoet HE1000 dus niet. Een vakwerk zou nodig zijn. Zo’n vakwerk zou 
echter, met h = 1/12-1/15 l, 5,5 tot 4,4 m hoog worden. Dit is veel te veel in verhouding tot de vrije hoogte van 
het gebouw. 
 
Hiermee vallen de varianten 1A, 2A, 3A, 7A en 8A dus al af. 
 
 
primaire liggers variant 7B1

Permanent: uit het dak  2,64 kN/m 
  e.g., schat HEA800 2,24 kN/m 
 
Veranderlijk:    3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 4,9 + 1,5 x 3,7 = 11,4 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 4,9 + 1,0 x 3,7 = 8,6 kN/m 
 
Md = 1/8 x 11,4 x 332 = 1552 kNm 
 
Wben = 1552 x 106 / 235 = 6604255 mm3  HEA800 voldoet 
 
w = (0,0054x3,7x660004) / (210000 x 553846 x 104) = 37 mm 
 
wmax = 0,004 x 33000 = 132 mm   HEA800 voldoet 
 
558 x 224 = 124992 kg  geeft 124992 / 4145 = 30,2 kg/m2
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primaire liggers variant 7B2

 
Permanent: uit het dak  2,64 kN/m 
  e.g., schat HEA800 2,24 kN/m 
 
Veranderlijk:    3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 4,9 + 1,5 x 3,7 = 11,4 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 4,9 + 1,0 x 3,7 = 8,6 kN/m 
 
Md = 1741 kNm (zie bijlage) 
 
Wben = 1741 x 106 / 235 = 7408511 mm3  HEA800 voldoet 
 
w  = 104 mm (zie bijlage) 
 
wmax = 0,004 x 39600 = 158 mm   HEA800 voldoet 
 
558 x 224 = 124992 kg  geeft 124992 / 4145 = 30,2 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 7C 

Permanent: uit het dak  2,64 kN/m 
  e.g., schat IPE550 1,06 kN/m 
 
Veranderlijk:    3,7 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 3,7 + 1,5 x 3,7 = 10.0 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 3,7 + 1,0 x 3,7 = 7,4 kN/m 
 
Md = 550 kNm 
 
Wben = 550 x 106 / 235 = 2340426 mm3  IPE550 voldoet 
 
w = 41,8 mm (zie bijlage) 
 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm   IPE550 voldoet 
 
558 x 106 = 59148 kg  geeft 59148 / 4145 = 14,3 kg/m2
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primaire liggers variant 7D 

 
Idem als secundaire liggers 2. 
 
558 x 77,6 = 43301 kg  geeft 43301 / 4145 = 10,4 kg/m2

 
 
 
Conclusie hieruit: 
 
Zoals bij variant 7A al opgemerkt is, zijn liggers over 2 steunpunten te zwaar of te hoog, waarmee dus varianten 
1A, 2A, 3A, 7A en 8A afvallen 
 
Ook liggers over 3 steunpunten worden erg zwaar of hoog. Vakwerkhoogte zou 2,2 tot 2,7m zijn; erg hoog in 
verhouding tot de vrije hoogte (7m). Hiermee vallen dus 1B, 2B, 3 B, 4, 5, 7B en 8B, dus ook af. 
 
Zowel voor de primaire als voor de secundaire liggers geldt dus i.h.a. dat ze op minimaal 4 plaatsen ondersteund 
dienen te worden. 
 
Voor varianten 1, 2, 6 en 8 zullen nu de nog relevante varianten berekend worden. 
 
Hierbij worden de puntlasten uit de secundaire liggers geschematiseerd als een q-last. 
 
 
primaire liggers variant 1C 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 49,2 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 49,2 / 66 = 6,7 kN/m 
Qverand = 0,56 x 13,2 = 7,4 kN/m 
 
Permanent: uit daken sec. liggers  6,7 kN/m 
  e.g., schat HEA650  1,9 kN/m 
 
Veranderlijk:     7,4 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 8,6 + 1,5 x 7,4 = 21,4 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 8,6 + 1,0 x 7,4 = 16 kN/m 
 
Md = 1179 kNm 
 
Wben = 1179 x 106 / 235 = 5017021 mm3  HEA650 voldoet 
 
w = 31,6 mm 
 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm   HEA650 voldoet 
 
314 x 190 = 59660 kg  geeft 59660 / 4145 = 14,4 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 14,4 + 7,7 = 22,1 kg/m2
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primaire liggers variant 1D 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 49,2 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 49,2 / 66 = 6,7 kN/m 
Qverand = 0,56 x 13,2 = 7,4 kN/m 
 
Permanent: uit daken sec. liggers  6,7 kN/m 
  e.g., schat HEA500  1,6 kN/m 
 
Veranderlijk:     7,4 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 8,3 + 1,5 x 7,4 = 10,0 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 8,3 + 1,0 x 7,4 = 15,7 kN/m 
 
Md = 742 kNm  
 
Wben = 742 x 106 / 235 = 3157447 mm3  HEA500 voldoet 
 
w = 19,7 mm  
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA500 voldoet 
 
314 x 155 = 48670 kg  geeft 48670 / 4145 = 11,7 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 11,7 + 7,7 = 19,4 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 1E 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 49,2 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 49,2 / 52,8 = 6,5 kN/m 
Qverand = 0,56 x 13,2 = 7,4 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  6,5 kN/m 
  e.g., schat HEA900  2,5 kN/m 
 
Veranderlijk:     7,4 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 9,0 + 1,5 x 7,4 = 21,9 kN/m 

 

Momentane combinatie:  1,0 x 9,0 + 1,0 x 7,4 = 16,4 kN/m 
 
Md = 1/8 x 21,9 x 26,42 = 1908 kNm 
 
Wben = 1908 x 106 / 235 = 8119149 mm3  HEA900 voldoet 
 
w = 22 mm 
 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm   HEA900 voldoet 
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314 x 252 = 79128 kg  geeft 79128 / 4145 = 19 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 19 + 7,7 = 26,7 kg/m2

 
 
Primaire liggers variant 1F 
 
Deze variant zou veel te veel tuien opleveren 
 
 
Primaire liggers variant 1G 
 
Deze variant zou veel te veel tuien opleveren 
 
 
primaire liggers variant 2C 
 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 70 / 66 = 9,5 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  9,5 kN/m 
  e.g., schat HEA800  2,2 kN/m 
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 11,7 + 1,5 x 11,1 = 30,7 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 11,7 + 1,0 x 11,1 = 22,8 kN/m 
 
Md = 1689 kNm  
 
Wben = 1689 x 106 / 235 = 7187234 mm3  HEA800 voldoet 
 
w = 27,6 mm  
 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm   HEA800 voldoet 
 
182 x 224 = 40678 kg  geeft 40678 / 4145 = 9,8 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 9,8 + 10,4 = 20,2 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 2D 
 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 70 / 66 = 9,5 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
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Permanent: uit dak en sec. liggers  9,5 kN/m 
  e.g., schat HEA600  1,8 kN/m 
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 11,3 + 1,5 x 11,1 = 30,2 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 11,3 + 1,0 x 11,1 = 22,4 kN/m 
 
Md = 1065 kNm  
 
Wben = 1065 x 106 / 235 = 4531915 mm3  HEA600 voldoet 
 
w = 19 mm  
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA600 voldoet 
 
142 x 178 = 32325 kg  geeft 32325 / 4145 = 7,8 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 7,8 + 10,4 = 18,2 kg/m2

 
 
Primaire liggers variant 2E 
 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 70 / 52,8 = 9,3 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  9,3 kN/m 
  e.g., schat ……………   
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Hier is een vakwerk nodig (eventueel nog te bepalen) 
 
 
primaire liggers variant 2F 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 

 

 

 
Qperm = 7 x 70 / 52,8 = 9,3 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  9,3 kN/m 
  e.g., schat HEA550  1,7 kN/m 
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 11,0 + 1,5 x 11,1 = 29,9 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 11,0 + 1,0 x 11,1 = 22,1 kN/m 
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Md = 948 kNm 
 
Wben = 948 x 106 / 235 = 4034043 mm3  HEA550 voldoet 
 
w = 60 mm 
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA550 voldoet 
 
142 x 166 = 23572 kg  geeft 23572 / 4145 = 5,7 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 5,7 + 10,4 = 16,1 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 2G 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 70 / 52,8 = 9,3 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  9,3 kN/m 
  e.g., schat IPE550  1,1 kN/m 
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 10,4 + 1,5 x 11,1 = 29,1 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 10,4 + 1,0 x 11,1 = 21,5 kN/m 
 
Md = 543 kNm  
 
Wben = 543 x 106 / 235 = 2310638 mm3  IPE550 voldoet 
 
w = 11,3 mm  
 
wmax = 0,004 x 13200 = 53 mm   IPE550 voldoet 
 
142 x 106 = 15052 kg  geeft 15052 / 4145 = 3,6 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 3,6 + 10,4 = 14 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 6H 
 
• bovenste liggers: 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 70,0 kN dus: 
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Qperm = 5 x 70 / 39,7 = 9,3 kN/m 
Qverand = 0,56 x 19,8 = 11,1 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  8,8 kN/m 
  e.g., schat HEA700  2,0 kN/m 
 
Veranderlijk:     11,1 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 10,8 + 1,5 x 11,1 = 29,6 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 10,8 + 1,0 x 11,1 = 21,9 kN/m 
 
Md = 1/8 x 29,6 x 19,82 = 1450 kNm 
 
Wben = 1450 x 106 / 235 = 6172545 mm3  HEA700 voldoet 
 
w = (0,0054 x 11,1 x 198004) / (210000 x 215301 x 104) =  20,4 mm 
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA700 voldoet 
 
644 / 4145 = 5,5 kg/m2

 
• onderste liggers: 

 
 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 57,0 kN 
    Fverand = 49,0 kN 
 
 
 
Permanent: Fperm =     57,0 kN   
  e.g., schat IPE500  0,9 kN/m 
 
Veranderlijk: Fverand =     49,0 kN  
 
Fundamentele combinatie van puntlasten 1,2 x 57 + 1,5 x 49 = 142 kN 
Fundamentele combinatie van q-last 1,2 x 0,9 + 1,5 x 0 = 1 kN/m 
Momentane combinatie van puntlasten 1,0 x 57 + 1,5 x 49 = 106 kN 
Momentane combinatie van q-last  1,0 x 0,9 + 1,0 x 0 = 0,9 kN/m 
 
Md = 0,1875 x 142 x 13,2 + 1/8 x 0.9 x 13,22  = 371 kNm 
 
Wben = 371 x 106 / 235 = 1578723 mm3  IPE500 voldoet 
 
w = (0,0093 x 49 x 103 x 132003) / (210000 x 48200 x 104) =  11,9 mm 
 
wmax = 0,004 x 13200 = 52,8 mm   IPE500 voldoet 
 
52,8 x 90,7 = 4789 kg  geeft 4789 / 4145 = 1,2 kg/m2

 
Totaal 6B primaire liggers: 5,5 + 1,2 = 6,7 kg/m2

 
Totaal (incl. sec. liggers): 6,7 + 14,8 = 21,5 kg/m2

 18



primaire liggers variant 8C 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 95,8 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 95,8 / 66 = 13,1 kN/m 
Qverand = 0,56 x 23,1 = 12,9 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  13,1 kN/m 
  e.g., schat HEA900  2,9 kN/m 
 
Veranderlijk:     12,9 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 16 + 1,5 x 12,9 = 38,6 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 16 + 1,0 x 12,9 = 28,9 kN/m 
 
Md = 2120 kNm  
 
Wben = 2120 x 106 / 235 = 9021277 mm3  HEA900 voldoet 
 
w = 23,1 mm 
 
wmax = 0,004 x 26400 = 106 mm   HEA900 voldoet 
 
122 x 252 = 30820 kg  geeft 30820 / 4145 = 7,4 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 7,4 + 14,3 = 21,7 kg/m2

 
 
primaire liggers variant 8D 

 
Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 95,8 kN dus: 
 
Qperm = 9 x 95,8 / 66 = 13,1 kN/m 
Qverand = 0,56 x 23,1 = 12,9 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  13,1 kN/m 
  e.g., schat HEA700  2,0 kN/m 
 
Veranderlijk:     12,9 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 15,1 + 1,5 x 12,9 = 37,5 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 15,1 + 1,0 x 12,9 = 28,0 kN/m 
 
Md = 1320 kNm  
 
Wben = 1320 x 106 / 235 = 5617021 mm3  HEA700 voldoet 
 
w = 13,9 mm 
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA700 voldoet 
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122 x 204 = 24949 kg  geeft 24949 / 4145 = 6,0 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 6,0 + 14,3 = 20,3 kg/m2

 
 
Primaire liggers variant 8E 
 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 95,8 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 95,8 / 52,8 = 12,7 kN/m 
Qverand = 0,56 x 23,1 = 12,9 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  12,7 kN/m 
  e.g., schat ……………   
 
Veranderlijk:     12,9 kN/m 
 
Hier is een vakwerk nodig (eventueel nog te bepalen) 
 
 
primaire liggers variant 8F 

 

 

 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 95,8 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 95,8 / 52,8 = 12,7 kN/m 
Qverand = 0,56 x 23,1 = 12,9 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  12,7 kN/m 
  e.g., schat HEA650  1,9 kN/m   
 
Veranderlijk:     12,9 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 14,6 + 1,5 x 12,9 = 36,9 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 14,6 + 1,0 x 12,9 = 27,5 kN/m 
 
Md = 1269 kNm  
 
Wben = 1269 x 106 / 235 = 5400000 mm3  HEA650 voldoet 
 
w = 44,5 mm  
 
wmax = 0,004 x 19800 = 79 mm   HEA650 voldoet 
 
96 x 190 = 18240 kg  geeft 18240 / 4145 = 4,4 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 4,4 + 14,3 = 18,7 kg/m2
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primaire liggers variant 8G 
 

Reacties uit de secundaire liggers:  Fperm = 95,8 kN dus: 
 
Qperm = 7 x 95,8 / 52,8 = 12,7 kN/m 
Qverand = 0,56 x 23,1 = 12,9 kN/m 
 
Permanent: uit dak en sec. liggers  12,7 kN/m 
  e.g., schat IPE600  1,2 kN/m   
 
Veranderlijk:     12,9 kN/m 
 
Fundamentele combinatie: 1,2 x 13,9 + 1,5 x 12,9 = 36,0 kN/m 
Momentane combinatie:  1,0 x 13,9 + 1,0 x 12,9 = 26,8 kN/m 
 
Md = 671 kNm  
 
Wben = 671 x 106 / 235 = 2855319 mm3  IPE600 voldoet 
 
w = 13,3 mm  
 
wmax = 0,004 x 13200 = 53 mm   IPE600 voldoet 
 
96 x 122 = 11700 kg  geeft 11700 / 4145 = 2,8 kg/m2

 
TOTAAL (incl. sec. liggers) = 2,8 + 14,3 = 17,1 kg/m2
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I.4 Vergelijking van de varianten 
 
 

Vergelijking van verschillende constructievarianten 

Variant Primaire liggers Gewicht 
primaire 
liggers 
(kg/m2) 

Secundaire 
liggers 

Gewicht 
secundaire 

liggers 
(kg/m2) 

Totaal 
gewicht 

 
(kg/m2) 

Aantal tuien 

1C HEA650 14,4 IPE360 7,7 22,1 9
1D HEA500 11,7 IPE360 7,7 19,4 14
1E HEA900 19,0 IPE360 7,7 26,7 14
2C HEA800 9,8 IPE450 10,4 20,2 5
2D HEA600 7,8 IPE450 10,4 18,2 8
2E n.t.b. IPE450 10,4  8
2F HEA550 5,7 IPE450 10,4 16,1 11
2G IPE550 3,6 IPE450 10,4 14,0 13
6H HEA700/IPE500 6,7 IPE450/HEA550 14,8 21,5 5
7A Te zwaar - -  0
7B1 HEA800 30,2 - - 30,2 6
7B2 HEA800 30,2 - - 30,2 6
7C IPE550 14,3 - - 14,3 15
7D IPE450 10,4 - - 10,4 24
8C HEA900 7,4 IPE550 14,3 21,7 4
8D HEA700 6,0 IPE550 14,3 20,3 5
8E n.t.b. IPE550 14,3  5
8F HEA650 4,4 IPE550 14,3 18,7 6
8G IPE600 2,8 IPE550 14,3 17,1 9
 
 
Daar waar HEA-profielen gebruikt zijn voor de primaire liggers, kan misschien nog gewicht gewonnen worden 
door in plaats daarvan vakwerkliggers te gebruiken. Voor de vergelijking zal het echter niet veel uitmaken. 
 
Hoe maken we nu een keus? Eerst zal per variantnummer een keus gemaakt worden (dus een keuze maken 
tussen 1C, 1D, 1F en tussen 2C, 2D, 2E, 2F, 2G etc. Vervolgens zal er een keus gemaakt worden tussen de 
overgebleven varianten. 
 
Variant 1: 
• Variant 1E valt af, want die is veel te zwaar. 
• Het patroon van variant 1C is niet zo mooi verdeeld “onder en boven” de kern. Hij is ook zwaarder dan 

variant 1D. 
• Variant 1D heeft wel meer kabels dan 1C, maar heeft het regelmatigste patroon (alleen de twee korte tuien 

vallen er een beetje uit). 
Deze redenen bekeken, wordt er gekozen voor variant 1D met 19,4 kg/m2 en 14 tuien. 
 
Variant 2: 
• Variant 2F en 2G hebben behoorlijk veel tuien, waarbij bij allebei een tui voorkomt die er een beetje uit valt. 

Ze zijn wel wat lichter dan b.v. 2D. 
• Variant 2C heeft een tuienpatroon dat niet mooi verdeeld is onder en boven de kern. 
• Variant 2D en 2E hebben allebei evenveel tuien, waarbij 2D een stuk lichter is. Voordeel van 2E is wel dat 

je geen wand nodig hebt voor de ondersteuning. 
Er wordt gekozen voor  variant 2D met 18,2 kg/m2 en 8 tuien. Dit omdat hij lichter is dan 2C en een mooier 
tuienpatroon heeft en omdat het tuienpatroon mooier is dan bij 2F en 2G. 
 
Variant 6: 
Hier is maar 1 variant: variant 6H met 21,5 kg/m2 en 5 tuien. 
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Variant 7: 
Variant 7A, 7B1 en 7B2 zijn te zwaar. 
Variant 7D heeft te veel tuien. 
Variant 7C heeft ook veel tuien, maar toch een stuk minder. 
Er wordt gekozen voor variant 7C met 14,3 kg/m2 en 15 tuien. Hij is wel zwaarder dan 7D, maar heeft een stuk 
minder tuien. 
 
Variant 8: 
• Alle varianten van 8 hebben een tuienpatroon dat niet zo mooi rond de kern is verdeeld. 
• 8G heeft erg veel tuien en is maar iets lichter dan b.v. 8F. 
• 8E is erg zwaar 
• 8C heeft erg weinig tuien, waarbij de steunpunten in de onderste primaire ligger op een enigszins vreemde 

plek zitten. 
Er wordt gekozen voor variant 8F met 18,7 kg/m2 en 6 tuien. 
 
Nu de uiteindelijke keuze: 
• 1D valt af, want heeft veel tuien en toch een relatief hoog gewicht. 
• 6H valt af, want heeft een niet zo mooi tuienpatroon en een redelijk hoog gewicht. 
• 7C is verreweg het lichtste, maar heeft erg veel tuien, die bovendien niet erg mooi rond de kern verdeeld 

zijn. 
• Blijft over 2D en 8F. Uit kostenoogpunt is 8F het gunstigst; hun gewichten zijn n.l. nagenoeg gelijk, maar 

8F heeft 2 tuien minder. Uit esthetisch oogpunt wordt er echter toch gekozen voor 2D: een mooi regelmatig 
patroon (“ZON”!!) van de tuien en toch een acceptabel gewicht. 

 
DE KEUZE VALT DUS OP VARIANT 2D MET 18,2 kg/m2 EN 8 TUIEN. 
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II. Afsteuning naar de kern 
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 II.1 Inleiding 
 
In deze berekening zal het volgende onderwerp bekeken worden: 
 
Het al dan niet afsteunen  van het horizontale dakverband naar de kern. 
Het horizontale verband wordt in ieder geval afgesteund naar verbanden in de gevels. Daarnaast is het mogelijk 
om het verband ook nog naar de kern af te steunen. In de volgende berekening zal bekeken worden of het wat 
betreft materiaalgebruik gunstiger is en of het wenselijk is om het horizontale verband af te steunen naar de kern. 
 
 
II.2 Vergelijking materiaalverbruik 
 
Voor het onderzoek naar het afsteunen van het horizontale dakverband naar de kern wordt er in de vergelijking 
van uitgegaan dat het horizontale verband wordt afgesteund naar de kern. Nadat de keuze tussen wel of niet 
afsteunen gemaakt is, zal verder ingegaan worden op het al dan niet integreren (Bijlage III). 
 
Zoals gezegd zijn er twee mogelijkheden te onderscheiden: 
 
A. Niet horizontaal afgesteund tegen te kern 
B. Wel horizontaal afgesteund tegen te kern 

 
Er wordt nu een vergelijking gemaakt in materiaalverbruik van beide varianten. Er wordt in deze vergelijking 
gekeken puur naar het materiaal benodigd voor het opnemen van de horizontale krachten. 
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Fig I.1. overzicht nummering elementen in horizontaal verband 
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A. Niet horizontaal afgesteund tegen te kern 

 
secundaire liggers, benodigd: 

 
Nr Profiel Gewicht 
1 IPE 100 8.1 x 66 
2 IPE 240 30.7 x 66 
3 IPE 330 49.1 x 66 
4 IPE 400 66.3 x 66 
5 IPE 100 8.1 x 52.8 
6 IPE 450 77.6 x 66 
7 IPE 100 8.1 x 66 
8 IPE 160 15.8 x 66 
9 IPE 330 49.1 x 66 
10 IPE 330 49.1 x 66 
11 IPE 100 8.1 x 66 
  23224 kg 

  
 Primaire liggers, benodigd: 
  

Nr Profiel Gewicht 
1a 150 x 150 x 5 22.7 x 66 
2 150 x 150 x 10 43.3 x 33 
3 150 x 150 x 5 22.7 x 19.8 
1b 150 x 150 x 5 22.7 x 66 
  4885 kg 

 
 Koppelstaven, benodigd: 
 

Nr Profiel Gewicht 
a 120 x 120 x 5 18 x 66 
b 120 x 120 x 10 34.2 x 66 
c 120 x 120 x 10 34.2 x 66 
d 120 x 120 x 8 27.9 x 66 
e 120 x 120 x 8 27.9 x 66 
f 120 x 120 x 10 34.2 x 66 
g 120 x 120 x 10 34.2 x 66 
h 120 x 120 x 5 18 x 66 
  15088 kg 

 
 Diagonalen, benodigd: 
 219,1 x 12,5 voor de diagonalen naar de oplegging  80,1 x 16 x 9.3 
 219,1 x 6,3 voor de overige diagonalen   33.2 x 48 x 9.3 
        26739 kg 
 Totaal: 69936 kg 
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B. Wel horizontaal afgesteund tegen te kern 

 
secundaire liggers, benodigd: 

 
Nr Profiel Gewicht 
1 IPE 100 8.1 x 66 
2 IPE 240 30.7 x 66 
3 IPE 330 49.1 x 66 
4 IPE 330 49.1 x 66 
5 IPE 100 8.1 x 52.8 
6 IPE 450 77.6 x 66 
7 IPE 160 15.8 x 66 
8 IPE 220 26.2 x 66 
9 IPE 330 49.1 x 66 
10 IPE 330 49.1 x 66 
11 IPE 100 8.1 x 66 
  24379 kg 

  
 Primaire liggers, benodigd: 
  

Nr Profiel Gewicht 
A 120 x 120 x 8 27.9 x 66 
B 180 x 180 x 10 53 x 33 
C 120 x 120 x 5 18 x 19.8 
D 120 x 120 x 8 27.9 x 66 
  5470 kg 

 
 Koppelstaven, benodigd: 
 

Nr Profiel Gewicht 
a 120 x 120 x 5 18 x 66 
b 100 x 100 x 10 27.9 x 66 
c 100 x 100 x 10 27.9 x 66 
d 100 x 100 x 4 12 x 66 
e 100 x 100 x 4 12 x 66 
f 100 x 100 x 10 27.9 x 66 
g 100 x 100 x 10 27.9 x 66 
h 120 x 120 x 5 18 x 66 
  11326 kg 

 
 Diagonalen, benodigd: 
 193.7 x 12,5 voor de diagonalen naar de oplegging  70.12 x 16 x 9.3 
 193.7 x 6,3 voor de overige diagonalen   29.12 x 48 x 9.3 
        23433 kg 
 Totaal: 64608 kg 
 
 
II.3 keuze 
 
Variant B, wel afsteunen naar de kern, is 5328 kg lichter, dat is 7,6 % van het totale gewicht van het horizontale 
verband. Bovendien kunnen de stabiliteitsverbanden in de gevel lichter worden uitgevoerd, aangezien een deel 
van de reactiekracht naar de kern wordt geleid. Daar staat tegenover dat er wel een extra aansluiting aan de kern 
moet komen. De kern zal hierop extra gedimensioneerd moeten worden. Bovendien zou de staaf die naar de kern 
leidt (staafnummer “B”) erg zwaar worden ten opzichte van de rest. Een ander punt is meer subjectief: Variant B 
is minder “zuiver”. Alles wordt regelmatig afgevoerd naar de gevels, behalve dat ene punt. 
Het verschil in materiaal is niet zo groot (7,6%), daarom heb ik om bovengenoemde redenen gekozen voor 
variant A, geen afsteuning naar de kern. 
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III. Integratie horizontaal 
verband en verticale 
elementen 
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III.1 Inleiding 
 
Nu de keuze is gemaakt om het horizontale verband niet af te steunen naar de kern (zie paragraaf 6.4 en bijlage 
II) kan bekeken worden of het mogelijk en wenselijk is om elementen ten behoeve van de verticale belasting te 
integreren met het horizontale verband. 
 
 
III.2 Horizontaal verband geïntegreerd met primaire en secundaire liggers 
 
 

 
Fig III.1: secundaire ligger en bovenregel primaire ligger maken deel uit van horizontaal verband 
 
Binnen deze variant zijn nog 2 mogelijkheden te onderscheiden, namelijk: 

a. scharnierende verbinding tussen primaire en secundaire ligger 
b. vaste verbinding tussen primaire en secundaire ligger 

 

 

 
a. scharnierende verbinding 

 
 Primaire ligger  1: 

- uit horizontaal verband: 
momenten zijn kleiner dan 0,5 kNm en worden verwaarloosd. 
Nmax = -246 kN (fundamentele combinatie) 

- uit verticaal vakwerk: 
maximale drukkracht: Nmax = -391,8 kN; Mbegin = -8.44 kN, Meind = 0,19 kN 

  
Toevallig is de zwaarst belaste staaf uit het verticale vakwerk ook de zwaarst belaste staaf in het 
horizontale verband: 
Totaal:  N = 638 kN 
 M = -8,44 kNm 
 
Benodigd: 180 x 180 x 6,3 
 
Primaire ligger 2: 
- uit horizontaal verband: 

momenten zijn kleiner dan 0,5 kNm en worden verwaarloosd. 
Nmax = -521 kN (fundamentele combinatie) 

- uit verticaal vakwerk: 
maximale drukkracht: Nmax = -897 kN, maar in het horizontale verband zit in deze staaf bijna niets, 
dus zwaarste belaste staaf uit horizontaal verband is maatgevend:  
N = -708 kN, Mbegin = -7,53 kNm, Meind = -38.9 

 
 Totaal: N = -1229 kN 
  Mbegin = -7,53 kNm, Meind = -38.9 kNm 
  

Benodigd: 180 x 180 x 16 
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 Primaire ligger 3: 
 Geen drukkrachten vanuit horizontaal verband, dus dimensioneren vanuit verticaal vakwerk. 
 Benodigd: 180 x 180 x 10 
 

Secundaire liggers: 
Neem alle liggers hetzelfde. 

 In de horizontaal zwaarst belaste staaf zit: 
 N = -542 kN (fundamentele combinatie) 
 Verticale belasting: q = 1,2 x 3,2 + 1,5 x 3,7 = 9,4 kN/m 
 Kipsteun om de 6,6 m 
 Benodigd: HEA500 
 

Gewicht bovenregels en secundaire liggers: 110550 kg 
  

a. vaste verbinding 
 
In het horizontale verband treden in de primaire liggers dezelfde krachten op als bij variant a. 

 
 Secundaire liggers: 
 Neem alle liggers hetzelfde: 
 In de zwaarst belaste staaf zit: 
 N = -543 kN 
 Simuleer deze kracht in de secundaire ligger door bepaalde krachten op de knopen te zetten 
 Benodigd: HEA450 
 

Gewicht bovenregels en secundaire liggers: 100650 kg 
 
 
Keuze vast / scharnierend 
 
Het verschil zit puur in de secundaire liggers. Deze zijn bij variant a 9900 kg lichter. Dat is op de secundaire 
liggers een besparing van 9,6 %. (Wat op het totaal gewicht van de gehele constructie natuurlijk nog veel minder 
is.) Daar staat wel tegenover dat de verbindingen momentvast veel ingewikkelder en bewerkelijker zijn. Er wordt 
hier dan ook toch gekozen voor de scharnierende variant. 
 
 
III.3. Horizontale verband geïntegreerd met primaire liggers, maar apart 

van secundaire liggers 
 
Het voordeel bij deze variant kan zijn dat je doorgaande secundaire liggers kunt toepassen, die niet op druk 
belast zijn. Er is dan echter wel sprake van dubbel materiaalgebruik ter plaatse van de secundaire liggers, zodat 
dus bekeken moet worden welke variant (integreren met scharnierende verbindingen; zie III.2 of niet intergreren 
met doorgaande secundaire liggers) het gunstigst is. 
 

 
Fig III.2: alleen bovenregel primaire ligger maakt deel uit van horizontaal verband 
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Evenwijdig aan secundaire liggers, benodigd (voor nummering, zie figuur II.1 in Bijlage II):  
 

Nr Profiel Gewicht 
2 100 x 100 x 5 52.8 x 14.8 
3 140 x 140 x 5 66 x 21.1 
4 140 x 140 x 10 52.8 x 40.4 
5 90 x 90 x 5 26.4 x 13.3 
6 140 x 140 x 8 26.4 x 32.9 
7 90 x 90 x 5.6 26.4 x 9.72 
8 100 x 100 x 4 52.8 x 12 
9 120 x 120 x 8 66 x 27.9 
10 120 x 120 x 8 52.8 x 27.9 
  9732 kg 

 
Primaire ligger 1, bovenregel:  

- uit horizontaal verband: 
momenten zijn kleiner dan 0,5 kNm en worden verwaarloosd. 
Nmax = -263 kN, maar in deze zit geen drukkracht in verticaal vakwerk dus neem een andere staaf 
met hoge drukkracht, waarbij ook een flinke kracht zit in het verticale vakwerk: 
N = -213,2 kN 

- uit verticaal vakwerk: 
maximale drukkracht: Nmax = -391,8 kN; Mbegin = -8,44 kN, Meind = 0,19 kNm 

  
Totaal:   N = 605 kN 
  M = -8,44 kNm 
 

 Benodigd: 180 x 180 x 6,3 
 
Primaire ligger 2, bovenregel:  

- uit horizontaal verband: 
momenten zijn kleiner dan 0,5 kNm en worden verwaarloosd. 
Nmax = -463,1 kN,  

- uit verticaal vakwerk: 
maximale drukkracht zit toevallig in dezelfde staaf: 
Nmax = -708,2 kN; Mbegin = -7,53 kN, Meind = -38,90 kNm 

  
Totaal:   N = 1171 kN 
  M = -38,9 kNm 
 

 Benodigd: 180 x 180 x 12,5 
 
Primaire ligger 3: 
 Geen drukkrachten vanuit horizontaal verband, dus dimensioneren vanuit verticaal vakwerk. 
 
Koppelstaven: 
  

Nr Profiel Gewicht 
b 120 x 120 x 6.3 52.8 x 22.3 
c 120 x 120 x 8 52.8 x 27.9 
d 90 x 90 x 3.6 26.4 x 9.72 
e 90 x 90 x 3.6 26.4 x 9.72 
f 120 x 120 x 8 52.8 x 27.9 
G 120 x 120 x 6.3 52.8 x 22.3 
  5814 kg 
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III.4 Vergelijking tussen integreren en niet integreren 
 
Nu zal een vergelijking gemaakt worden tussen 

1. de variant uit paragraaf III.2; integreren horizontaal verband met primaire èn secundaire liggers, 
scharnierende verbindingen en  

2. de variant uit paragraaf III.3 waarbij het horizontale verband wel wordt geïntegreerd met de bovenregel 
van de primaire liggers, maar niet met de secundaire liggers. 

 
 
1. Totaal gewicht bij wèl integreren: 
 
11 secundaire liggers HEA500 (66 x 11 – 13.2) x 155 110484
Diagonalen in horizontaal vakwerk 139.7 x 10 (zie eerder)  26739
Koppelstaven (zie eerder)  15080
2x bovenregel primaire liggers 1: 180 x 180 x 6.3  66 x 2 x 34.2 4514
2x 40 diagonalen vakwerk 1: 101,6 x 6.3 2.333 x 80 x 14.81 2764
2x onderregel primaire liggers 1: 150 x 150 x 8 66 x 2 x 35.4 4673
1x bovenregel primaire liggers 2: 180 x 180 x 16  33 x 81.4 2686
1x 20 diagonalen vakwerk 2: 101,6 x 6.3 20 x 2.333 x 14.81 691
1x onderregel primaire liggers 2: 139.7 x 5 33 x 16.61 548
1x bovenregel primaire liggers 3: 180 x 180 x 10  19.8 x 53 1049
1x 20 diagonalen vakwerk 3: 101,6 x 6.3 12 x 2.333 x 14.81 415
1x onderregel primaire liggers 3: 139.7 x 10 19.8 x 45.3 897
 Totaal (kg) 170548 
 
2. Totaal gewicht bij niet integreren: 
 
11 secundaire liggers IPE450 11 x 66 x 77.6 56338
Staven evenwijdig aan secundaire liggers  9732
Koppelstaven tussen secundaire liggers 100 x 100 x 5 (schatting) 9 x 66 x 14.8 8791
Diagonalen in horizontaal vakwerk 139.7 x 10 (zie eerder)  28884
Koppelstaven in horizontaal vakwerk (zie eerder)  5814
2x bovenregel primaire liggers 1: 180 x 180 x 6.3  66 x 2 x 34.2 4514
2x 40 diagonalen vakwerk 1: 101,6 x 6.3 2.333 x 80 x 14.81 2764
2x onderregel primaire liggers 1: 150 x 150 x 8 66 x 2 x 35.4 4673
1x bovenregel primaire liggers 2: 180 x 180 x 12.5  33 x 65.2 2152
1x 20 diagonalen vakwerk 2: 101,6 x 6.3 20 x 2.333 x 14.81 691
1x onderregel primaire liggers 2: 139.7 x 5 33 x 16.61 548
1x bovenregel primaire liggers 3: 180 x 180 x 10  19.8 x 53 1049
1x 20 diagonalen vakwerk 3: 101,6 x 6.3 12 x 2.333 x 14.81 415
1x onderregel primaire liggers 3: 139.7 x 10 19.8 x 45.3 897
 Totaal (kg) 127262 
 
 
Er is dus een duidelijk verschil tussen de twee varianten: 25% in het voordeel van de variant waarbij niet 
geïntegreerd wordt. Het blijkt dus in dit geval beter te zijn om buigende momenten en normaalkrachten te 
verdelen over verschillende profielen.  
 
Nadeel is wel dat de constructiehoogte met 0,45m vergroot wordt. Dit weegt echter niet op tegen de winst in 
materiaal. 
 
Er wordt dus duidelijk gekozen voor variant 2: 
• Doorgaande “losse” secundaire liggers maken geen deel uit van het horizontale verband. 
• Bovenregel primaire liggers maakt deel uit van horizontaal verband. 
• Verbindingen in horizontaal verband zijn scharnierend. 
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IV. 2D-berekening stalen 
dakconstructie 
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IV.1 Schematisering en uitleg van het systeem 
 
Heel in het kort (voor uitgebreidere beschrijving, zie verslag hoofdstuk 6): 
 
Het dak wordt gedragen door 4 primaire vakwerkliggers, waarvan er 3 met tuien opgehangen zijn aan de 
betonnen klimwand. Aangezien deze klimwand excentrisch in het gebouw staat, zullen de primaire liggers zich 
naar deze wand toe willen verplaatsen, om in evenwicht te komen. 
  
Dit wordt verhinderd door een verband in het horizontale vlak, op het niveau van de bovenregel van de primaire 
ligger. Dit “horizontale verband” wordt vervolgens vastgezet aan een aantal (8) verbanden in de gevels. 
 
Over de bovenregels van de primaire liggers gaan de secundaire liggers die de dakplaten dragen. 
 
 
IV.2 Secundaire liggers 
 
Ga ervan uit dat er kipsteunen aanwezig zijn h.o.h 3300 mm. Er zijn een paar scharnieren aangebracht in de 
ligger, om hem zo in delen te kunnen vervoeren. Er ontstaan delen met lengtes van 19,8 en 16,5 meter. 
 

 
 
Belasting: 
 
Permanent 
(excl. Eigen gewicht) 

Dakplaten 
   (incl. Isolatie) 

0,35 KN/m2

 Leidingen / plafond 0,15 KN/m2

    
 Totaal 0,50 KN/m2

    
Veranderlijk – sneeuw  0,56 KN/m2

    
    
qp;rep = 6,6 x 0,50 = 3,30 KN/m 
qv;rep = 6,6 x 0,56 = 3,70 KN/m 
 
Fundamentele combinatie: 
 
1,2 x 3,30 + 1,5 x 3,70 = 9,51 kN/m 
 
Incidentele combinatie: 
 
1,0 x 3,30 + 1,0 x 3,70 = 7,00 kN/m  
 
 
Uit de unity-checks , blijkt dat HEA360 in dit geval voldoet. 
 
De bijkomende doorbuiging van deze ligger is 60 mm. 
 
Toegestaan is: 0,004 x 19800 = 79,2 mm dus accoord. 
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IV.3 Stijfheid van de tuien 
 
De tuien moeten worden overgedimensioneerd zodat de veerstijfheid ervan vergroot wordt. Eerdere 
berekeningen, waarbij niet overgedimensioneerd werd leverden maximale dimensies van ∅219,1 x 8. 
 
Neem nu ∅273 x 8 en bekijk hoe dat uitkomt. 
 
Hieronder staan enkele figuren waarin de geometrie van de tuien en de ligging van de verschillende primaire 
liggers staat aangegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur IV.1: bovenaanzicht geometrie tuien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur IV.2: zijaanzicht geometrie tuien en kern 
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L1 = √ (140662 + 342122)  = 36991 mm = 36,99 m 
L2 = √ (147582 + 213932)  = 26441 mm = 26,44 m 
L3 = √ (154492 + 269622)  = 31074 mm = 31,07 m 
L4 = √ (140662 + (1500+4x6600)2)  = 31245 mm = 31,25 m 
 
Probeer, om de langste vakwerken (primaire ligger 1) enigszins symmetrisch te houden, om de verticale 
stijfheden van tui 1 en tui 3 gelijk te houden. De verticale stijfheid van tui 2 kan groter zijn, want de verticale 
kracht in tui 2 is ook groter dan die in tui 1 en 3. 
 
Neem om dit te bereiken voor tui 2 en 3 profiel ∅273 x 8 en voor tui 1 profiel ∅273 x 12,5. Hiermee worden de 
stijfheden van de tuien: 
 
K = EA / l 
 
K1 = 210000 x 10230 / 36991 = 58076 N/mm 
K2 = 21000 x 6660 / 26441 = 52895 N/mm 
K3 = 21000 x 6660 / 31074 = 45009 N/mm 
K4 = 21000 x 6660 / 31245 = 44762 N/mm 
 
De verticale stijfheden worden: 
 
K1v = 58076 x 14066 / 36991 = 22084 N/mm 
K2v = 52895 x 14758 / 26441 = 29523 N/mm 
K3v = 45009 x 15449 / 31074 = 22377 N/mm 
K4v = 44762 x 14066 / 31245 = 20151 N/mm 
 
De stijfheden in het dakvlak in de richting van de primaire liggers worden: 
 
K1prim = 58076 x 27900 / 36991 = 43803 N/mm 
K2prim = 52895 x 8100 / 26441 = 16204 N/mm 
K3prim = 45009 x 18300 / 31044 = 26532 N/mm 
K4prim = 44762 x 27900 / 31245 = 39970 N/mm  
 
De stijfheden in het dakvlak in de richting van de secundaire liggers worden: 
 
K1sec = 58076 x 19800 / 36991 = 31086 N/mm 
K2sec = 52895 x 19800 / 26441 = 39462 N/mm 
K3sec = 45009 x 19800 / 31044 = 28707 N/mm 
 
De veren in het dakvlak kunnen echter géén krachten opnemen in de richting van de ophanging! De tuien zijn 
namelijk puur trekstaven! 
 
 
IV.4 Verbanden in de gevels 
 
Het horizontale verband in het dakvlak wordt bevestigd aan 8 verbanden in de gevel. Om de optredende 
trekkracht in de fundering eronder enigszins te beperken, wordt het windverband uitgevoerd over 2 stramienen. 
Alleen in de voorgevel is dit min of meer een probleem, omdat daar een glazen gevel zit. Een dubbel verband 
zou dan niet zo fraai zijn. Omdat de krachten op de verbanden in de voorgevel niet zo groot zijn als die bij de 
overige verbanden, is het mogelijk om hier het verband over één stramien uit te voeren.  
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Dubbel verband: 
De maximale oplegreactie uit het horizontale verband is 792 kN (fundamentele combinatie). Het volgende 
verband wordt toegepast : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de kolommen wordt toegepast:   HEA260z 
Voor de horizontale liggers wordt toegepast:  HEA240 
Voor de diagonalen wordt toegepast:  strip 140x30 
 
Hierbij is meteen rekening gehouden met het feit dat een van de kolommen in dit verband ook dient als 
ondersteuning voor de primaire ligger (205 kN). 
 
De veerstijfheid van dit verband is: Kracht / verplaatsing = 792000 / 16,9 = 4,70x104 N/mm. 
Deze stijfheid is ook toegepast bij de betreffende oplegpunten van het horizontale verband. 
 
De maximale trek op de fundering is hierbij 609 kN. 
 

 

Enkel verband: 
De maximale oplegreactie uit het horizontale verband is 213 kN (fundamentele combinatie). Het volgende 
verband wordt toegepast: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de kolommen wordt toegepast:   HEA260z 
Voor de horizontale liggers wordt toegepast:  HEA240 
Voor de diagonalen wordt toegepast:  strip 140x30 
 
Hierbij is meteen rekening gehouden met het feit dat een van de kolommen in dit verband ook dient als 
ondersteuning voor de primaire ligger (205 kN). 
 
De veerstijfheid van dit verband is: Kracht / verplaatsing = 213000 / 10,5 = 2,06x104 N/mm. 
Deze stijfheid is ook toegepast bij de betreffende oplegpunten van het horizontale verband. 
 
De maximale trek op de fundering is hierbij 322 kN. 
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IV.5 Horizontale verband in het dakvlak 
 
Op het horizontale verband staan de krachten uit de tuien. Deze volgen uit de verticale oplegreacties van de 
primaire liggers. Deze konden bepaald worden, door alleen de verticale belasting op de primaire liggers te zetten 
(de horizontale moesten immers nog hierbij bepaald worden). 
 
Deze reacties waren als volgt: 
 
Permanente belasting 
Tui  
(knp nr in prim. Lig.) 

Vert. 
Reactie 

In dakvlak 
Richting tui 
 

In de tui 

Tui 1 (27) 275 kN 275x34212/14066 = 699 kN  275x36991/14066 = 723 kN 
Tui 2 (33) 395 kN 395x21393/14758 = 573 kN 395x26441/14758 = 708 kN 
Tui 3 (39) 290 kN 290x26962/15449 = 506 kN 290x30174/15449 = 583 kN 
Tui 4 (17) 258 kN 258x27900/14066 = 511 kN 258x31245/14066 = 573 kN 
 
 
Permanente belasting 
Tui  
(knp nr in prim. Lig.) 

Vert. 
Reactie 

In dakvlak 
Richting secundaire liggers 
 

In dakvlak 
Richting primaire liggers 

Tui 1 (27) 275 kN 699x19800/34212 = 405 kN  699x27900/34212 = 570 kN 
Tui 2 (33) 395 kN 573x19800/21393 = 530 kN 573x8100/21393 = 217 kN 
Tui 3 (39) 290 kN 506x19800/26962 = 372 kN 506x18300/26962 = 343 kN 
Tui 4 (17) 258 kN  511 kN 
 
 
Veranderlijke belasting 
Tui  
(knp nr in prim. Lig.) 

Vert. 
Reactie 

In dakvlak 
Richting tui 
 

In de tui 

Tui 1 (27) 180 kN 180x34212/14066 = 437 kN  180x36991/14066 = 473 kN 
Tui 2 (33) 262 kN 262x21393/14758 = 380 kN 262x26441/14758 = 469 kN 
Tui 3 (39) 190 kN 190x26962/15449 = 333 kN 190x30174/15449 = 384 kN 
Tui 4 (17) 168 kN 168x27900/14066 = 333 kN 168x31245/14066 = 373 kN 
 
 
Veranderlijke belasting 
Tui  
(knp nr in prim. Lig.) 

Vert. 
Reactie 

In dakvlak 
Richting secundaire liggers 
 

In dakvlak 
Richting primaire liggers 

Tui 1 (27) 180 kN 437x19800/34212 = 253 kN  437x27900/34212 = 356 kN 
Tui 2 (33) 262 kN 380x19800/21393 = 352 kN 380x8100/21393 = 144 kN 
Tui 3 (39) 190 kN 333x19800/26962 = 244 kN 333x18300/26962 = 226 kN 
Tui 4 (17) 168 kN  333 kN 
 
 
 
De opleggingen aan de randen van dit verband zijn geschematiseerd als veren, waarvan de stijfheid is bepaald 
aan de hand van de stijfheid van het verband in de gevel. 
 
Bepalen van de profielen: 
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Staven evenwijdig aan primaire en secundaire liggers: 
Staven 21 t/m 24 in het horizontale verband blijken het zwaarst belast te worden. Hiervoor wordt een profiel 
gekozen: koker 160x160x16. Voor de overige staven in het verband  wordt, in verband met eenvoudigere 
montage, ook gekozen voor profielen 160x160, maar dan met een kleinere wanddikte. Ook vanwege de montage 
en om teveel verschillende profielen te voorkomen, wordt ervoor gekozen om staven over de gehele lengte 
hetzelfde profiel te geven. Zo zou voor staaf 19, 20, 25 en 26 in principe een lichter profiel dan dat van 21 t/m 24 
toegepast kunnen worden, maar dit is om bovenstaande reden niet gedaan. 
 
Diagonalen: 
Er is een aantal diagonalen dat zeer zwaar belast wordt Hiervoor wordt een buisprofiel gekozen van 219,1 x 16. 
Nu kan voor de rest van de diagonalen een buisprofiel 219,1 x 5,9 toegepast worden. Hierdoor wordt dus 
behoorlijk wat materiaal bespaard. 

 

 
De maximale horizontale verplaatsing is 37,4 mm. 
Toegelaten is: 1/300 x 12000 = 40 mm. Dit is dus accoord. 
 
 
IV.6 Primair vakwerk 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplegreacties uit de secundaire liggers zijn: 
 
Permanent:  89 kN 
Veranderlijk: 75 kN 
Dit geldt dus voor F2 t/m F6. F1 is de helft hiervan. 
 
Bij de permanete belasting moet nog opgeteld worden de belasting uit het eigen gewicht van de staven van het 
horizontale verband. Deze extra krachten zijn: 
F1 = 6,0 kN 
F2 = 21,2 kN 
F3 = 16,1 kN 
F4 = 20,0 kN 
F5 = 16,1 kN 
F6 = 18,3 kN 
 
Op de bovenregel van dit vakwerk staan ook nog horizontale krachten. Deze kunnen bepaald worden aan de 
hand van de krachten in het horizontale verband. Deze krachten zijn: 
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Staafnummer 
(hor. verb) 

Staafnummer 
(prim. vakw.) 

Permanente belasting Veranderlijke belasting 

115 22 
23 

+ 139 kN + 87 kN 

116 24 
25 

+ 139 kN + 87 kN 

117 26 
27 

- 123 kN - 76 kN 

118 28 
29 

- 123 kN - 76 kN 

119 30 
31 

- 36 kN - 20 kN 

120 32 
33 

- 252 kN - 164 kN 

121 34 
35 

- 145 kN - 93 kN 

122 36 
37 

- 145 kN - 93 kN 

123 38 
39 

+ 28 kN + 19 kN 

124 40 
41 

+ 28 kN + 19 kN 

 
De stijfheid van de bovenregel is voor de verticale belasting eigenlijk nog wat groter dan die van het profiel 
alleen, want deze bovenregel zit ook nog vast aan het horizontale verband in het dakvlak. Als deze bovenregel 
bijvoorbeeld zou willen verkorten ten gevolge van de verticale belasting, moeten ook de staven rondom deze 
staaf in het horizontale verband vervormen. 
 
Om dit effect mee te nemen zou je de veerstijfheden van de punten in het horizontale verband moeten bepalen en 
deze vervolgens als veer mee moeten nemen in het primaire vakwerk. Deze veertjes zouden dan echter NIET 
gelden voor de horizontale belasting op de bovenregel van het primaire vakwerk, want de stijfheid van het 
horizontale veband is daarvoor al meegenomen toen deze krachten berekend werden in het horizontale verband 
zelf. Het gevolg is dus dat je het primaire vakwerk zou moeten splitsen voor de horizontale krachten en de 
verticale krachten. Vervolgens zou je dan de maatgevende staven daaruit moeten halen; de krachten optellen en 
daaruit de profielen bepalen. Dat is allemaal erg omslachtig en dus wordt er eerst globaal bekeken of het wel de 
moeite waard is om deze extra stijfheid mee te nemen. 
 
Hiertoe wordt op elk knooppunt van het primaire vakwerk in het horizontale verband afzonderlijk 10000 kN 
gezet. Vervolgens wordt er bekeken wat de bijbehorende verplaatsing is en daaruit wordt dan de veerstijfheid 
van het betreffende punt bepaald. 
 
Het blijkt dat de veerstijfheid van de verschillende punten schommelt tussen de 75000 N/mm en de 
120000N/mm. Er wordt nu een veerstijfheid van 80000 N/mm (iets aan de veilige kant dus) op alle betreffende 
punten in het primaire vakwerk gezet. Het blijkt dat de unity-checks ongeveer 5% dalen. Dit is zo weinig, dat het 
niet de moeite waard is om dit allemaal uit te zoeken en de stijfheid van het horizontale verband mee te nemen 
voor de bovenregel van het verticale vakwerk. 
 
Er blijkt nu dat de volgende profielen voldoen: 
 
Bovenregel: koker: 160x160x5,6 
Diagonalen: buis: 101,6 x 8 
Onderregel: buis: 168,3 x 14,2 
 
De bijkomende doorbuiging van deze ligger is: 18,1 mm 
 
Toegestaan is: 0,004 x 19800 = 79,2 mm dus accoord 
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IV.7 Primair vakwerk 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplegreacties uit de secundaire liggers zijn: 
 
Permanent:  73 kN 
Veranderlijk: 61 kN 
Dit geldt dus voor F2 t/m F5. F1 is de helft hiervan. 
 
Bij de permanente belasting moet nog opgeteld worden de belasting uit het eigen gewicht van de staven van het 
horizontale verband. Deze extra krachten zijn: 
F1 = 0 kN 
F2 = 0 kN 
F3 = 10,0 kN 
F4 = 26,7 kN 
F5 = 13,1 kN 
 
Op de bovenregel van dit vakwerk staan ook nog horizontale krachten. Deze kunnen bepaald worden aan de 
hand van de krachten in het horizontale verband. Deze krachten zijn: 
 
Staafnummer 
(hor. verb) 

Staafnummer 
(prim. vakw.) 

Permanente belasting Veranderlijke belasting 

99 12 
13 

+ 0 kN + 0 kN 

100 14 
15 

+ 433 kN + 281 kN 

101 16 
17 

- 77 kN - 51 kN 

102 18 
19 

+ 0 kN + 0 kN 

103 20 
21 

+ 0 kN + 0 kN 

 
 
Er blijkt nu dat de volgende profielen voldoen: 
 
Bovenregel: koker: 160x160x10 
Diagonalen: buis: 101,6 x 6,3 
Onderregel: buis: 168,3 x 6,3 
 
De bijkomende doorbuiging van deze ligger is: 19,6 mm 
 
Toegestaan is: 0,004 x 19800 = 79,2 mm dus accoord  
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Er blijkt echter dat het niet geheel correct is om de tui op deze wijze te vervangen door een veer. Het punt waar 
de tui bevestigd is aan de primaire ligger, zal namelijk ook nog eens zakken door rotatie van de tui, en niet alleen 
door verlenging van de tui. Bij deze primaire ligger kan de veer echter gemakkelijk door de tui zelf vervangen 
worden. Er verandert dan het één en ander in de schematisering: 
1. de eerder geschematiseerde horizontale krachten moeten weggelaten worden, aangezien die nu al in dit 

schema ontstaan onderaan de tui. 
2. Deze krachten echter spreiden zich niet alleen naar de bovenregel van het vakwerk, maar ook naar de rest 

van het horizontale verband, zodat op het punt van de bovenregel waar de tui bevestigd wordt dit horizontale 
verband geschematiseerd gaat worden door een veer. 

 
Hierdoor ontstaat nu de volgende schematisering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er blijkt dat er in de profielen van de primaire liggers door dit verschil in schematisering niet veel verandert. De 
horizontale reactiekracht door permanente belasting in de veer is dan ook vrijwel gelijk aan de horizontale 
handberekende kracht uit de eerdere schematisering. (nieuw: 516 kN t.o.v. oud: 511 kN; dit kan waarschijnlijk 
verklaard worden door het toevoegen van het gewicht van de tui) Wat wel verandert is de DOORBUIGING. In 
het geval van een veer namelijk, wordt er geen rekening mee gehouden dat er ook zakking optreedt door rotatie 
van de tui!! Zo is de zakking door de permanente belasting nu 38 mm, terwijl hij in het geval van een veer was: 
12 mm !! 
 
 
IV.8 Primair vakwerk 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De oplegreacties uit de secundaire liggers zijn: 
 
Permanent:  73 kN 
Veranderlijk: 61 kN 
Dit geldt dus voor F2 t/m F3. F1 en F4 zijn de helft hiervan. 
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Bij de permanete belasting moet nog opgeteld worden de belasting uit het eigen gewicht van de staven van het 
horizontale verband. Deze extra krachten zijn: 
F1 = 0 kN 
F2 = 13,1 kN 
F3 = 20,6 kN 
F4 = 18,0 kN 
 
Op de bovenregel van dit vakwerk staan geen horizontale krachten. Dit vakwerk is immers ook niet opgehangen. 
 
Er blijkt nu dat de volgende profielen voldoen: 
 
Bovenregel: koker: 160x160x10 
Diagonalen: buis: 101,6 x 6,3 
Onderregel: buis: 168,3 x 10 
 
De bijkomende doorbuiging van deze ligger is: 18,1 mm 
 
Toegestaan is: 0,004 x 19800 = 79,2 mm dus accoord  
 
 
IV.9 Berekening tuien 
 
De maximaal optredende krachten in de tuien zijn: 
 
Tui 1: 1577 kN 
Tui 2: 1553 kN 
Tui 3: 1276 kN 
Tui 4: 1247 kN 
 
Tui 1: 
Aben = F / σ 
Aben = 1577 x 103 / 275 = 5735 mm2

 
Voor tui 1 wordt toegepast: buis 273 x 12,5 
σ  = 1577 x 103 / 10230 = 154 N/mm2

 
unity-check = 154 / 275 = 0,56 
Zoals eerder vermeld dus overgedimensioneerd. 
 
Tui 2: 
Aben = F / σ 
Aben = 1553 x 103 / 275 = 5647 mm2

 
Voor tui 2 wordt toegepast: buis 273 x 8 
σ  = 1553 x 103 / 6660 = 233 N/mm2

 
unity-check = 233 / 275 = 0,85 
Zoals eerder vermeld dus ook iets overgedimensioneerd. 
 
Tui 3: 
Aben = F / σ 
Aben = 1276 x 103 / 275 = 4640 mm2

 
Voor tui 3 wordt toegepast: buis 273 x 8 
σ  = 1276 x 103 / 6660 = 191 N/mm2

 
unity-check = 191 / 275 = 0,69 
Zoals eerder vermeld dus ook iets overgedimensioneerd. 
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Tui 4: 
Aben = F / σ 
Aben = 1247 x 103 / 275 = 4535 mm2

 
Voor tui 4 wordt toegepast: buis 273 x 8 
σ  = 1247 x 103 / 6660 = 187 N/mm2

 
unity-check = 187 / 275 = 0,68 
 
Zoals eerder vermeld dus ook iets overgedimensioneerd.  
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IX. Fundering 
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IX.1 fundering onder de kern 
 
grondspanningen en zettingen 
Door de horizontale reactiekracht uit de tuien aan de bovenzijde van de kern (Rh in de tabel in paragraaf VII.2), 
ontstaat er een moment op de doorsnede van de kern. Samen met de verticale reactiekracht uit de tuien aan de 
bovenzijde van de kern (Rz in de tabel in paragraaf VII.2) en de verticale kracht ten gevolge van het eigen 
gewicht van de kern (“snede 4” in paragraaf VII.3) vormen deze een resulterende kracht op de fundering. Deze 
kracht zal excentrisch onder de kern aangrijpen. 
 
Er wordt een betonnen funderingsplaat toegepast van 18,0x18,0 m2, dik 500 mm. De grondspanningen hieronder 
en de zetting hiervan zullen nu bepaald worden. Allereerst worden de grondspanningen en zettingen bepaald bij 
de volledige belasting (1,0 x eigen gewicht kern + 1,0 x permanente reactie uit de tuien + 1,0x veranderlijke 
belasting uit de tuien). De belastingen zijn als volgt (uit VII.2 en VII.3): 
 
Eigen gewicht kern:       = 24792 kN 
verticale permanente belasting (uit combi 1): 3667 / 1,35   = 2716 kN 
horizontale permanente belasting: 1981 / 1,35    = 1467 kN 
verticale veranderlijke belasting (uit combi 12): (5078 – 1,2 x 2716) / 1,5  = 1213 kN 
horizontale veranderlijke belasting: (2807 – 1,2 x 1467) / 1,5   = 698 kN 
 
Door de horizontale kracht grijpt de reactiekracht excentrisch aan op de fundering. De excentriciteit wordt 
bepaald volgens e = hkern x Fhor / Fver – 2317, waarbij 2317=afstand van het snijpunt van de tuikrachten tot het 
zwaartepunt van de kerndoorsnede en fundering. 
 
Nu is: 
Fver = 24797 + 2716 + 1213 = 28726 kN 
Fhor = 1467 + 698 = 2165 kN  
e = 24645 x 2165/28762 – 2317 = -462 mm 
 
De spanningen worden als volgt bepaald: 
trek-en drukspanning door excentrisch aangrijpen van de verticale kracht: 
σ = F x e / W 
drukspanning door verticale kracht: 
σ = F / A 
 
Totale maximale spanning: 
σ = F / A + F x e / W 
Totale minimale spanning: 
σ = F / A - F x e / W 
Waarin 
A = b x h 
W = 1/6 x b x h2

 
Vlak onder de fundering: 
maximaal: 
σ = F / A + F x e / W = 88,7+13,7= 102,4 
minmaal: 
σ = F / A - F x e / W = 88,7-13,7= 75,0 
 
Er blijft dus in ieder geval altijd een drukspanning aanwezig (geen trek op de fundering). 
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Hiermee worden de spanningen in de grond ten gevolge van deze belastingen: 
 
Diepte onder maaiveld 
(m) 

b x h 
(mxm) 

maximale spanning 
(kN/m2) 

minimale spanning 
(kN/m2) 

1 18x18 88,7+13,7= 102,4 88,7-13,7= 75,0 
2 18,67x18,67 82,4+12,2= 94,6 82,4-12,2= 70,2 
3 19,33x19,33 76,9+11,0= 87,9 76,9-11,0= 65,9 
4 20x20 71,8+10,0= 81,8 71,8-10,0= 61,8 
5 20,67x20,67 67,2+9,0= 76,2 67,2-9,0= 58,2 
6 21,33x21,33 63,1+8,2= 71,3 63,1-8,2= 54,9 
7 22x22 59,4+7,5= 66,9 59,4-7,5= 51,9 
8 22,67x22,67 55,9+6,8= 62,7 55,9-6,8= 49,1 
9 23,33x23,33 52,8+6,3= 59,1 52,8-6,3= 46,5 
10 24x24 49,9+5,8= 55,7 49,9-5,8= 44,1 
11 24,67x24,67 47,2+5,3= 52,5 47,2-5,3= 41,9 
12 25,33x25,33 44,8+4,9= 49,7 44,8-4,9= 39,9 
13 26x26 42,5+4,5= 47,0 42,5-4,5= 38,0 
14 26,67x26,67 40,4+4,2= 44,6 40,4-4,2= 36,2 
15 27,33x27,33 38,5+3,9= 42,4 38,5-3,9= 34,6 
16 28x28 36,6+3,6= 40,2 36,6-3,6= 33,0 
17 28,67x28,67 34,9+3,4= 38,3  
18 29,33x29,33 33,4+3,2= 36,6  
 
Hierbij is uitgegaan van een aanlegdiepte van 1,0 meter en een spreiding onder de fundering van 1:3. 
 
De zettingen dienen berekend te worden verticaal midden onder de fundering tot een diepte waar de 
spanningstoename kleiner is dan 20 % van de oorspronkelijk aanwezige verticale effectieve spannning. Dit is 
hierboven dan ook gedaan. De grondspanningen zagen er namelijk (zonder bovenbelasting) als volgt uit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur IX.1: grondspanningen 
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Nu kan de zetting hierbij berekend worden volgens de volgende formule: 
 
z = h/C’p x ln [(σ’v;z;o;d

 + Δσv;z;d) / σ’v;z;o;d] 
 
C’p = 200 (schoon, los gepakt zand) 
 
Er worden stukjes genomen van 2 meter hoog: 
 
Maximale zetting: 
2000/200 x [ ln(25,4+94,6)/25,4 + ln(45,4+81,8)/45,4 + ln(65,4+71,3)/65,4 + ln(85,4+62,7)/85,4 + 
ln(105,4+55,7)/105,4 + ln(125,4+49,7)/125,4 + ln(145,4+44,6)/145,4 + ln(165,4+40,2)/165,4 + 
ln(185,4+36,6)/185,4 ] = 
= 10 x (1,55+1,03+0,74+0,55+0,42+0,33+0,27+0,22+0,18) = 
= 52,9 mm 
 
Minimale zetting: 
2000/200 x [ ln(25,4+70,2)/25,4 + ln(45,4+61,8)/45,4 + ln(65,4+54,9)/65,4 + ln(85,4+49,1)/85,4 + 
ln(105,4+44,1)/105,4 + ln(125,4+39,9)/125,4 + ln(145,4+36,2)/145,4 + ln(165,4+33,0)/165,4 = 
= 10 x (1,33+0,86+0,61+0,45+0,35+0,28+0,22+0,18) = 
= 42,8 mm 
 
Door de excentrische belasting zal de fundering 10 mm schuin gaan staan. Dit is op een afstand van 18000 mm 
niet veel (1/1800) en dus acceptabel. 
 
Wat wel een probleem zou kunnen opleveren, is het feit dat de fundering onder de gevels lang niet zo veel zal 
gaan zakken. De belasting daarop is immers veel lager. Echter het grootste deel van de zakking van de kern 
wordt veroorzaakt door het eigen gewicht. Op het moment dat de kern gemaakt is, zal hij gaan zakken. Op dat 
moment echter, is hij nog niet verbonden met de gevels. Dat gebeurt pas op het moment dat de stalen 
dakconstructie aan de kern bevestigd wordt. Vervolgens is dan voor de zettingsverschillen tussen gevel en kern 
alleen nog van belang de zetting die erbij komt ten gevolge van het eigen gewicht van het staal en de 
veranderlijke belasting. 
 
Nu wordt eerst het aandeel van het eigen gewicht van de kern in bovenstaande zetting berekend: 
Fver = 24797 
De totale spanning wordt nu berekend volgens: 
σ = F / A 
Er is immers nu geen sprake van excentriciteit. 
 
Diepte onder maaiveld 
(m) 

b x h 
(mxm) 

spanning 
(kN/m2) 

1 18x18 76,5 
2 18,67x18,67 71,1 
3 19,33x19,33 66,4 
4 20x20 62,0 
5 20,67x20,67 58,0 
6 21,33x21,33 54,5 
7 22x22 51,2 
8 22,67x22,67 48,2 
9 23,33x23,33 45,5 
10 24x24 43,0 
11 24,67x24,67 40,7 
12 25,33x25,33 38,6 
13 26x26 36,7 
14 26,67x26,67 34,9 
15 27,33x27,33 33,2 
16 28x28 31,6 
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Er worden weer stukjes genomen van 2 meter hoog: 
 
Zetting: 
2000/200 x [ ln(25,4+71,1)/25,4 + ln(45,4+62,0)/45,4 + ln(65,4+54,5)/65,4 + ln(85,4+48,2)/85,4 + 
ln(105,4+43,0)/105,4 + ln(125,4+38,6)/125,4 + ln(145,4+34,9)/145,4 + ln(165,4+31,6)/165,4 = 
= 10 x (1,33+0,86+0,61+0,45+0,34+0,27+0,22+0,17 = 
= 42,5 mm 
 
Hieruit volgt dat de zetting door gewicht stalen dakconstructie en veranderlijke belasting gelijk is aan: 
52,9 - 42,5 = 10,4 mm 
 
Evenwichtsdraagvermogen van de grond 
De formule van het evenwichtsdraagvermogen is als volgt: 
 
Fr;v;d = σ’max;d x Aeff
 
waarin: 
 
Aeff = (B-2eB) x (L-2B

e
L) = (18-2x0) x (18 – 2x0,462) = 307,4 m2

σ’max;d = c’e;d Nc sc ic + σ’v ;z ;o ;d Nq sq iq + 0,5 γ’e;d Bef Nγ sγ iγγ 
 
met: 
 
c’e;d = 0 (schoon,los zand) 
ϕ’ = 30 dus 
Nc = 30, Nq = 18, Nγ = 20 
sγ = 0,7 (vierkante fundering) 
sq = 1 + (B/L)sinϕ’ = 1,5 (schoon, los zand, vierkante fundering) 
sc = (sq Nq – 1)/(Nq – 1) = (1,5x18-1)/(18-1) = 1,53 
iq = [1 – (0,7Fs ;h ;d)/(Fv;d + Aef c’e ;d cotϕ’d)]3 = [1- (0,7x2165)/28726]3 = 0,85 
iγ = [1 – (Fs ;h ;d)/(Fv;d + Aef c’e ;d cotϕ’d)]3 = [1- 2165/28726]3 = 0,79 
γ’e;d = 20 / 1,1 – 10 = 8,2 kN/m3

σ’v ;z ;o ;d = 15,4 kN/m2

 
dus: 
σ’max;d = 0 + 15,4 x 18 x 1,5 x 0,85 + 0,5 x 8,2 x 18 x 20 x 0,7 x 0,79 = 1170 kN/m2

 
en: 
Fr;v;d = 1170 x 307,4 = 359658 kN 
 
De maximaal optredende verticale kracht is 34828 kN. De optredende kracht blijft dus ruim onder het 
evenwichtsdraagvermogen. (Is hiervan slechts 10%) 
 
 
IX.2 fundering onder de kolommen van de gevels 
 
zettingen 
De funderingsstrook wordt als volgt aangenomen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur IX.2: doorsnede funderingsstrook 
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De krachten op de funderingsstrook onder een zijgevel (inclusief veranderlijke belasting, exclusief trek/druk 
door horizontale belasting uit dakverband). 
 
lijnlast op de funderingsstrook: 
gewicht funderingsbalk:  [(0,2x1,0)+(0,5x0,6)] x 25 = 12,15 kN/m 
gewicht zand op funderingsstrook 0,6 x 0,5 x 16  = 4,80 kN/m 
 
puntlasten op de funderingsstrook: 
gewicht verdiepingsvloer:  0,2 x 6,6 x 2,0 x 25 = 66,00 kN 
ver. bel. verd.vloer (mom.) 6,6 x 2,0 x 0,25 x 5,0 = 16,50 kN 
gewicht stalen gevel (0,5 kN/m2) 9 x 6,6 x 0,5  = 29,70 kN 
permanente belasting uit kolom 29,6   = 29,60 kN 
sneeuw belasting uit kolom 20,6   = 20,60 kN 
 
Dit zijn representatieve waarden 
 
Omgerekend per strekkende meter: 
permanent:  12,50 + 4,80 + 10/66 x (66,00 + 29,70 + 29,60) = 36,30 kN/m 
veranderlijk: 10/66 x (16,50 + 20,60) = 5,6 kN/m 
totaal:  1,0 x 36,30 + 1,0 x 5,6 = 41,9 kN/m 
 
Daarmee komen de spanningen in de grond er als volgt uit te zien (Er wordt grondverbetering aangebracht tot 
een diepte van 2 meter, dit is “los,schoon zand”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur IX.3: grondspanningen met bovenbelasting 
 
Hierbij is uitgegaan van een aanlegdiepte van 1,0 meter, een breedte van de strookfundering van 1,0 meter en 
een spreiding van 1:3. 
 
De zetting kan nu berekend worden (er worden stukjes genomen van 1,0 meter hoog): 
 
1000/200 x [ ln(20,4+33,5)/20,4 + ln(30,4+21,5)/30,4 + ln(40,4+16,0)/40,4 + ln(50,4+12,7)/50,4 + 
ln(60,4+10,6)/60,4 = 
= 5 x (0,97+0,53+0,33+0,22+0,10) = 
= 10,8 mm 
 
De zetting van de kern ten gevolge van de stalen dakconstructie en veranderlijke belasting was 10,4 mm. Dit 
komt dus goed met elkaar overeen. 
 
Trek onder de funderingsstrook 
Ten gevolge van de horizontale krachten in het dakverband ontstaan er in een aantal kolommen extra trek-en 
drukkrachten. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat er ergens trek onder de funderingsstrook ontstaat. Zoals 
al eerder vermeld zijn hier alleen de krachten ten gevolge van de veranderlijke belasting van belang. Maatgevend 
is het achterste verband in de zijgevel. De verticale reacties ten gevolge van 1,5 x sneeuw achter (wat 
maatgevend is) zijn: 
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figuur IX.4: schema verticale reactiekrachten onder de zijgevel 
 
R1 = 0,11 kN  (voorzijde gebouw) 
R2 = 241,79 kN 
R3 = -241,55 kN 
R4 = 257,86 kN 
R5 = -258,55 kN 
R6 = 10,75 kN 
R7 = 288,58 kN 
R8 = -245,39 kN 
R9 = 346,62 kN 
R10 = -303,96 kN 
R11 = 6,38 kN  (achterzijde gebouw) 
 
Op de fundering staan verder de volgende permanente lasten (rekenwaardes): 
 
lijnlast op de funderingsstrook: 
gewicht funderingsbalk:  0,9 x [(0,2x1,0)+(0,5x0,6)] x 25 = 11,15 kN/m 
gewicht zand op funderingsstrook 0,9 x (0,6 x 0,5 x 16)  = 4,32 kN/m 
 
puntlasten op de funderingsstrook: 
gewicht verdiepingsvloer:  0,9 x (0,2 x 6,6 x 2,0 x 25)  = 59,40 kN 
gewicht stalen gevel (0,5 kN/m2) 0,9 x (9 x 6,6 x 0,5)  = 26,73 kN 
permanente belasting uit kolom 0,9 x 29,6   = 26,64 kN 
 (uit comp. berek.) 
 
Uit de eerder berekende zetting wordt een beddingsconstante berekend: 
spanning / zetting = 41,9 / 0,0108 = 3880 kN/m2/m = 3,9 MN/m2/m 
 
In het computerprogramma wordt nu de fundering ingevoerd met hierboven aangegeven doorsnede, belastingen 
en beddingsconstante. De lengte van de fundering wordt niet ingevoerd als 66 meter (de lengte van de gevel), 
maar als 66 + 2x 3,3 = 72,6 meter. Deze extra meters worden meegenomen, aangezien de fundering om de hoek 
van het gebouw natuurlijk wel doorloopt. 
 
Hiermee komen de vervormingen onder de fundering er als volgt uit te zien: 

 
 
 
 
 
 
 

figuur IX.5: zettingen onder de zijgevels (met invloed horizontaalkracht in dakverband) 
 
Het is duidelijk dat er nergens trek onder de fundering op zal treden ten gevolge van de horizontale belasting uit 
het dakverband. Het maximale zettingsverschil tussen twee naast elkaar gelegen kolommen is 8,6 mm. Dit is 
kleiner dan de maximale eis 1/300 x hoh-afstand (=22mm). Deze extra trek-en drukkrachten hebben ook geen 
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invloed op de gemiddelde zakking van de strook, aangezien deze krachten per saldo nul zijn (ze heffen elkaar 
op). 
 
 
IX.3 fundering onder de kolommen van de verdiepingsvloer 
 
belasting: 
De belasting uit één kolom is gelijk aan (permanente belasting + momentane waarde veranderlijke belasting): 
F = (68,8 + 0,25 x 66) x 6,6 = 563 kN 
 
Om de zettingen enigszins gelijk te houden aan die van gevel en kern (de verdiepingsvloer zit aan de gevel vast), 
wordt onder de kolommen een funderingsstrook toegepast met een breedte van 3,0 meter en een dikte van 0,4 
meter. De totale belasting op de strook wordt dan: 
 10/66 x 563 + 0,4 x 3 x 25 = 115,3 kN/m 
 
De spanningen worden hiermee als volgt: 
 
Diepte onder maaiveld 
(m) 

b 
(m) 

spanning 
(kN/m2) 

1 3 38,4 
2 3,67 31,4 
3 4,33 26,6 
4 5 23,1 
5 5,67 20,4 
6 6,33 18,2 
7 7 16,5 
8 7,67 15,0 
 
De zetting kan nu berekend worden (er worden stukjes genomen van 1,0 meter hoog): 
 
1000/200 x [ ln(20,4+34,9)/20,4 + ln(30,4+29,0)/30,4 + ln(40,4+24,9)/40,4 + ln(50,4+21,8)/50,4 + 
ln(60,4+19,3)/60,4 + ln(70,4+17,4)/70,4  + ln(80,4+15,7)/80,4  = 
= 5 x (1,0+0,67+0,48+0,35+0,28+0,22+0,18) 
= 15,9 mm 
 
De zetting van de kern ten gevolge van de stalen dakconstructie en veranderlijke belasting was 10,4 mm. De 
zetting van de gevels ten gevolge van die belasting was 10,8 mm. De zetting van de verdiepingsvloer is dus wat 
meer. Het verschil is 5,5 mm. Dit is toch nog steeds acceptabel.  
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V. handcontrole 
2D-berekening  
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V.1 Effect van diverse belastingen op krachtsverdeling in liggers 
 
De middelste, korte opgehangen ligger wordt bekeken (primaire ligger 2). Eerst zal een verwachting opgesteld 
worden van de krachtsverdeling in de ligger en vervolgens zullen de krachten die volgen uit de 
computerberekening vermeld worden. Het volgende schema wordt gebruikt: 
 

 
Daarbij worden de volgende belastinggevallen bekeken: 
- permanente belasting 
- sneeuwbelasting 
- temperatuurstijging +40°C 
- temperatuurdaling -40°C 
 
Hierbij moet opgemerkt worden dat een temperatuursverandering van 40°C nog geen extreme verandering is 
volgens de NEN-norm 
 
verwachting en berekening van krachtsverloop 
Het verwachte krachtsverloop wordt bepaald aan de hand van het verwachte vervormingspatroon. In het 
algemeen kun je zeggen: 
Bovenregel: - trek bij het steunpunt 
  - druk in het veld 
Onderregel: - druk bij het steunpunt 
  - trek in het veld 
Diagonalen: - om en om trek en druk, behalve bij een “top” of “dal” in de uitbuiging: 2x druk naast elkaar 

(top) of 2x trek naast elkaar (dal) 
 
Op de volgende bladzijden is eerst een figuur te zien met daarin de verwachte patronen bij de verschillende 
belastinggevallen. Vervolgens is een figuur afgebeeld met de staafkrachten volgens het computerprogramma. De 
verwachting en de uitvoer blijken goed met elkaar overeen te stemmen. 
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figuur V.1: Verwachte vervorming en krachtsverloop 

 
figuur V.2: Staafkrachten uit computeruitvoer 
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Sterkte: 
Er blijkt (zie vorige bladzijde) dat voor de krachten in  het vakwerk zelf het belastinggeval sneeuw maatgevend 
is: 
 
Bovenregel: 
Ter plaatse van de maximale drukkracht door permanente belasting is ook de maximale drukkracht door sneeuw 
aanwezig. De drukkrachten door temperatuursverhoging zijn kleiner en het maximum zit ook nog op een andere 
plaats, dus is zo te zien dat dit niet maatgevend is. De trekkrachten door temperatuursverlaging zijn niet zo groot 
dat ze in combinatie met de permanente belasting  de combinatie sneeuw-permanente drukkracht overschrijden. 
 
Diagonalen: 
De maximale drukkracht door sneeuw is groter dan de maximale drukkracht door temperatuurverhoging-of 
verlaging en zit bovendien op dezelfde plaats als de maximale drukkracht door permanente belasting. Hetzelfde 
geldt voor de maximale trekkracht. 
 
Onderregel: 
Hier is het iets minder gemakkelijk direct te zien, omdat er door sneeuw vooral trek in de onderregel optreedt en 
door temperatuurverlaging vooral druk. De u.c. echter voor de maximale combinatie van druk door 
temperatuursverlaging met druk door permanente belasting blijkt lager te zijn dan die voor trek door sneeuw met 
trek door permanente belasting. 
 
Samengevat zou je kunnen zeggen dat doordat de maximale trek en druk door sneeuw op dezelfde plaats zit als 
de maximale trek en druk door permanente belasting, en die door temperatuursverandering anders verdeeld is, 
dat het geval sneeuw altijd maatgevend is voor de sterkte van het vakwerk. 
 
De horizontale kracht die in het horizontale verband ontstaat (de reactiekracht op de veer) is ook voor het geval 
sneeuw het grootst. Dit is ook logisch aangezien deze kracht samenhangt met de belasting en de sneeuwbelasting 
het grootst bleek te zijn. Doordat dus zonder extra horizontaalkracht sneeuw al maatgevend bleek te zijn, zal ze 
dat ook zijn met horizontaalkracht en dus hoeft alleen voor het geval sneeuw (en permanent) deze kracht 
berekend te worden. 
 
Voor de maximale trekkracht in de tui is het geval sneeuw (369 kN) maatgevend boven het geval 
temperatuursverhoging (85 kN). Dit komt natuurlijk doordat het vakwerk maar weinig weerstand biedt tegen 
verlenging van de tui. Voor de minimale trekkracht is het geval temperatuursverhoging maatgevend (-85 kN). 
Combinatie met permanente belasting levert: 
1,2 x 582 + 1,5 x –85 = +570,9 kN 
Er blijft dus meer dan voldoende trekkracht over. 
 
Doorbuiging:  
Voor doorbuiging is een temperatuurstijging  van 40°C wel maatgevend boven sneeuw: 29,99 mm t.o.v. 27,08 
mm. Aangezien het waarschijnlijk is dat de temperatuursverandering nog groter kan zijn, zal dit dus maatgevend 
zijn voor de doorbuiging. 
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V.2 Vervorming door temperatuurbelasting 
 
testsommetje 
Om inzicht te krijgen in de werking van temperatuurbelasting op een aan een tui opgehangen ligger, wordt eerst 
een eenvoudig sommetje uitgevoerd. Het schema ziet er als volgt uit: 
 

 
 

Ligger: HEA300  I = 18263 x 104 mm4 

Tui: buis 173x16 A = 1,29 x 104 mm2

ΔT = 40°C op de tui 
 
Een computerberekening levert:  Ftui = 4,40 kN 
    w  = 2,39 mm 
 
Voor de ligger is dit hetzelfde, als ware het een ligger over twee steunpunten, belast met een kracht van 4,40 kN. 
Dan treedt namelijk ook een zakking op van 2,39 mm (Fl3/48EI) 
 
Vrije verlenging van de tui (als er geen ligger onder zou zitten) zou een verplaatsing van het onderste punt geven 
van: 
Δl = l x α x ΔT = 5000 x 12 x 10-6 x 40 = 2,40 mm 
Deze verlenging wordt enigszins tegengegaan door de ligger, waardoor: 
1. niet de volledige verlenging zoals bij vrije verlenging optreedt 
2. er een kracht in de tui ontstaat 
 
Deze kracht en deze verhinderde verlenging hangen samen via: 
Δlverhinderd = (Ftui x ltui) / (E x Atui) 
 
De wel optredende verlenging wordt hiermee: 
Δloptredend = ltui x α x ΔT - (Ftui x ltui) / (E x Atui) 
 
Zoals al eerder vermeld is dit gelijk aan de zakking van een ligger op 2 steunpunten, belast door een kracht, 
gelijk aan Ftui. Gelijkstellen levert dan dus: 
ltui x α x ΔT - (Ftui x ltui) / (E x Atui) = Flig llig 3 / 48EIlig
 

Invullen levert: 
Ftui  = 4403 N = 4,40 kN 
w  = 2,39 mm 
 
Dit klopt dus ook met de computerberekening. 
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EI van het vakwerk 
Om voorgaande te kunnen vertalen naar het middelste opgehangen vakwerk (vakwerk 2), moet eerst de I van dit 
vakwerk bepaald worden. 
 
Gegevens van het vakwerk zijn: 
h  = 1,65m 
ltot  = 33 m 
bovenregel: koker 160x160x8  A = 4,7953 x 103 mm2 
onderregel: buis 168,3x8  A = 4,0288 x 103 mm2 
 
Itheoretisch = h2 (A1 x A2) / (A1 + A2) 
 
Iwerkelijk ligt tussen: 0,5h2 (A1 x A2) / (A1 + A2) en 0,8h2 (A1 x A2) / (A1 + A2) 
 
Invullen levert: 
I1 = 298029 x 104 mm4 
I2 = 476846 x 104 mm4

 
Een kracht van 100 kN op liggers over twee steunpunten met deze I en ltot  levert 
 
w1 = (100x103 x 330003) / (48 x 210000 x 298029 x 104) = 120 mm 
w2 = (100x103 x 330003) / (48 x 210000 x 476846 x 104) = 75 mm 
 
Een computerberekening, waarbij een kracht van 100 kN wordt gezet op het vakwerk over 2 steunpunten levert 
een zakking van 79 mm. 
De factor tussen Iwerkelijk  / Itheoretisch is dus: 75 / 79 x 0,8 = 0,76 
 
Dus Iwerkelijk = 0,76h2 (A1 x A2) / (A1 + A2) = 453004 x 104 mm4

 
temperatuurbelasting op tui van vakwerk 2 

 

Algemene formule voor de verplaatsing van een schuine tui, waarbij het onderste punt alleen verticaal kan 
verplaatsen: 

 
 
 
(h + x)2 + b2 = (l + Δl)2  
h2 + 2hx + x2 + b2 = l2 + 2lΔl + Δl2

 
x2 en Δl2 zijn heel klein en worden nu verwaarloosd: 
h2 + 2hx + b2 = l2 + 2lΔl 
 
nu is h2 + b2 = l2 en daarmee: 
l2 + 2hx = l2 + 2lΔl 
en dus: 
x = lΔl / h   (1) 
 
 

 
 
Het volgende schema is van toepassing: 
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De uiteindelijke zakking zal zijn: 
w = xeind = (Fa2b2) / (3EI x llig)   (vergeet-mij-nietje uit polytechnisch zakboekje) 
 = (F (4/10 llig)2 (6/10 llig)2) / (3EI x llig) 
 = 0,0192 F x llig

3 / EIlig
waarin: 
F = Fvert en 
Fvert = h/ltui x Ftui
 
In dit project: 
b = 19800 mm 
h = 14066 mm 
ltui = 31245 mm 
Atui = 8,26 x 103 mm2

Ilig = 453004 x 104 mm4

llig = 33000 mm 
E = 210000 N/mm2

ΔT = 40 
 
Dus de uiteindelijke zakking is: 
w = xeind = (0,0192xhxFtuixllig

3)/(EIligxltui)        
= 0,0192 x 14066 x Ftui x 330003 / (210000 x 453004x104 x31245) 
= 3,265x10-4 Ftui       (2) 

 
De uiteindelijk optredende verlenging is (zie ook V.2.1): 
Δloptredend = ltui x α x ΔT - (Ftui x ltui) / (E x Atui) 
De zakking die hierdoor veroorzaakt wordt is (formule 1 invullen): 
xeind = l x loptredend / h 
 = 31245 x 31245 x 12x10-6 x 40 – (Ftui x 31245 ) / (210000 x 8,26x103) 
 = 33,314 – 4,001x10-5x Ftui     (3) 
 
(2) en (3) gelijkstellen levert : 
3,265x10-4 Ftui = 33,314 – 4,001x10-5x Ftui
Ftui = 90898 N 
 
xeind = 3,265x10-4 Ftui
 = 29,7 mm 
 
De computerberekening gaf Ftui = 85 kN en w = 29,73 mm. Dit komt goed overeen. 
 
De vrije verlenging van de tui zou zijn door temperatuurbelasting ΔT = 40 
Δl = ltui x α x ΔT  
 = 31245 x 12x10-6 x 40 = 15,0 mm 
De zakking die daar bij hoort is : 
x = l/h x Δl  
 = 31245/14066 x 15,00 = 33,3 mm 
 
Als je deze laatste (33,3 mm) vergelijkt met de werkelijke uiteindelijke zakking (29,7 mm), blijkt het verschil 
(3,6 mm; ongeveer 10%) niet zo groot. Dit betekent dat de ligger weinig stijfheid biedt tegen een dergelijke 
verlenging door temperatuurverhoging van de tui. Oftewel de tui is in dit geval stijf ten opzichte van de ligger.
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V.3. Vervorming gevelverband 
 

 

Het windverband dat over slechts één stramien gaat wordt hier beschouwd: 
 

 
Kolom:   HEA260  
Horizontaal: HEA240 
Diagonaal: strip 140x30 
 
Fhor  = 213 kN (uit belastinggeval met sneeuw rechts) 
 
ΣM = 0  213 x 10 – 6,6 x Rv = 0 
  RV = 322 kN 
  RH = 213 kN 
 
 
 

 
Krachten 
 
Krachten op knoop A: 

 
 
F7 = 213 x 8,28/6,6 = +267 kN 
F1 = 322 – 213 x 5/6,6 = +161 kN 
 
 
 

 
Krachten op knoop B: 

 

 

 
F2  = -322 kN 
 
 
 
 

 
Krachten op knoop D: 

 
 

 

F5  = -213 kN 
F4  = -(322-161) = -161 kN 
 
 
 
 

Krachten in knoop C: 
 

 

 
F8  = +267 kN 
F3  = 0 kN 
F6  = 0 kN 
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Vervormingen 
 
In onderstaande tabel zijn de verlengingen van de verschillende staven terug te vinden: 
 
 
Staaf Kracht (N) Lengte staaf (mm) A (mm2) Δl =  Fl/EA (mm) 
1 +161000 5000 8680 +0.44 
2 -322000 5000 8680 -0.88 
3 0 5000 8680 0 
4 -161000 5000 8680 -0.44 
5 -213000 6600 7680 -0.87 
6 0 6600 7680 0 
7 +267000 8280 4200 +2.51 
8 +267000 8280 4200 +2.51 
 
De totale verplaatsing is nu grafisch te bepalen (schaal 10:1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De totale horizontale verplaatsing van punt F is dus 9,2 mm. Dit komt goed overeen met een 
computerberekening die levert ux = 9,178 mm. Het verschil zit in de onnauwkeurigheid van de grafische 
bepaling. 
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VI. berekening stalen 
dakconstructie m.b.v. 
3D-raamwerkprogramma 
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VI.1 Schematisering 
 
Programmatuur 
Voor de berekening van de 3-dimensionale constructie is gebruik gemaakt van een raaamwerkprogramma, 
namelijk Esa-prima-win versie 3.30. 
 
Knopen en staven 
Middels een aantal figuren wordt hieronder aangeduid hoe staven en knopen van de constructie genummerd zijn. 
Er is geprobeerd deze nummering zo logisch mogelijk op te bouwen. Dit is helaas niet geheel gelukt doordat 
bepaalde elementen later nog zijn aangepast of toegevoegd. 

 
 

 

 
links achter  
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Figuur VI.1 : 3-dimensionaal beeld van de constructie 
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Figuur VI.2 : knoopnummers fundering 
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Figuur VI.3: knoopnummers op halve kolomhoogte 
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Figuur VI.4: staafnummers op halve kolomhoogte 
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Figuur VI.5: knoopnummers dakverband 
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Figuur VI.6: staafnummers dakverband 
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figuur VI.7: knoopnummers secundaire liggers 
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Figuur VI.8: staafnummers secundaire liggers 
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Figuur VI.9: aanzicht lange primaire ligger 
 

Figuur VI.10: aanzicht middelste primaire ligger 
 

figuur VI.11: knoopnummers tuien 
 

figuur VI.12: staafnummers tuien (staaf 613 en 614  = tui 1; staaf 615 en  616 = tui 2; staaf 617 en 618 = tui 3; staaf 612 = tui 4) 

rechts links 

rechts links 
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VI.2 Belastinggevallen 
 
De volgende belastinggevallen kunnen onderscheiden worden en zijn ingevoerd in het raamwerkprogramma: 
 
BG  Naam                    coëff  Omschrijving                       
nr 1  permanent-1             1.00  Eigengewicht. Richting -Z          
nr 2  permanent-2             1.00  Permanent - Lasten                 
nr 3  sneeuw                  1.00  Variabel - sneeuw                  
nr 4  sneeuw 1/2-rechts       1.00  Variabel - sneeuw 1/2 rechts       
nr 5  sneeuw 1/2 achter       1.00  Variabel - sneeuw 1/2 achter       
nr 6  sneeuw 1/2 voor         1.00  Variabel - sneeuw 1/2 voor         
nr 7  wind rechts-overdruk    1.00  Variabel - wind-rechts-overdruk    
nr 8  wind rechts-onderdruk   1.00  Variabel - wind-rechts-onderdruk   
nr 9  wind-achter-overdruk    1.00  Variabel - wind-achter-overdruk    
nr10  wind-achter-onderdruk   1.00  Variabel - wind-achter-onderdruk   
nr11  temperatuurstijging     1.00  Variabel - temperatuurstijging     
nr12  temperatuurdaling       1.00  Variabel - temperatuurdaling       
 
Belastinggeval 1: eigen gewicht 
Dit is een permanente belasting, bestaande uit het eigen gewicht van de verschillende constructie-onderdelen en 
wordt door het programma zelf berekend. 
 
Belastinggeval 2: lasten 
Dit belastinggeval wordt gevormd door de permanente dakbelasting en is als volgt opgebouwd: 
 
Permanent 
(excl. Eigen gewicht) 

Dakplaten 
(incl. Isolatie) 

0,35 KN/m2

 Leidingen / plafond 0,15 KN/m2

    
 Totaal 0,50 KN/m2

    
qp;rep = 6,6 x 0,50 = 3,30 KN/m 
 
Belastinggeval 3: sneeuw 
Dit is een veranderlijke belasting, gevormd door sneeuwbelasting: 
 
Veranderlijk – sneeuw: Prep = 0,56 KN/m2

    
qv;rep = 6,6 x 0,56 = 3,70 KN/m 
 
 
Belastinggeval 4: sneeuw ½-rechts 
Dit is dezelfde belasting als de belasting van geval 3, alleen is nu slechts één helft van het dak (de rechterzijde) 
hiermee belast. 
 
Belastinggeval 5: sneeuw ½-achter 
Dit is dezelfde belasting als de belasting van geval 3, alleen is nu slechts één helft van het dak (de achterzijde) 
hiermee belast. 
 
Belastinggeval 6: sneeuw ½-voor 
Dit is dezelfde belasting als de belasting van geval 3, alleen is nu slechts één helft van het dak (de voorzijde) 
hiermee belast. 
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Belastinggeval 7 t/m 10: wind 
Deze veranderlijke belastinggevallen betreffen wind van verschillende zijden, gecombineerd met interne over-of 
onderdruk. De belastinggevallen zijn als volgt tot stand gekomen: 
 
Afmetingen gebouw: 
lgevel  = 66 m 
bgevel = 66 m 
ldak = 69,3 m 
bdak = 69,3 m 
hoogte voorzijde: 9,8 m 
hoogte achterzijde: 12,9 m 
oppervlak klimwand uitstekend boven het dak: 146,6 m2

hoogte klimwand uitstekend boven het dak: 15,8 m 
 
belastingen: 
pw  = 0,80 kN/m2 (onbebouwd, gebied III, h<13m) 
 
Cdim;plat deel = 0,88 
Cdim;kern  = 0,94 
Cindex  : 
 Cpe: Gevels loefzijde:   +0,8 
  Gevels lijzijde:  -0,4 
  Gevels zijkanten:  -0,8 
  Dak eerste 13m loef: -0,7 
  Dak rest:  -0,4 
  Kern loefzijde:  +0,8 
  Kern lijzijde:  -0,4 
  Kern zijkanten:  -0,8 
 Cpi: Gevels:   -0,3 of +0,3 
  Dak:   -0,3 of +0,3 
  Kern:   -0,3 of +0,3 
 Cf: Gevels en dak:  0,002 
Ceq  = 1 
ϕ1  = 1 
 
prep  = Cdim x Cindex x Ceq x ϕ1 x pw
 
Voor de berekening van prep  en qrep op de verschillende constructie-onderdelen moeten de belastingen door Cpe 
en Cf gecombineerd worden met Cpi. 
 
- qrep op de kolommen aan loefzijde door Cpe: 

0,88x0,8x1x1x(0,8x6,6)  = 3,72 kN/m   (hoekkolom: 1,86 kN/m) 
- qrep op de kolommen aan lijzijde door Cpe: 

0,88x-0,4x1x1x(0,8x6,6) = -1,86 kN/m   (hoekkolom: -0,93 kN/m) 
- qrep op de kolommen aan de zijkanten door Cpe: 

0,88x-0,8x1x1x(0,8x6,6) = -3,72 kN/m   (hoekkolom: -1,86 kN/m) 
- qrep op de hoekkolommen aan loefzijde door Cf: 

0,88x0,002x1x1x(0,8x66) = 0,093 kN/m 
 

- qrep op de secundaire liggers aan loefzijde, eerste 13 m door Cpe: 
0,88x-0,7x1x1x(0,8x6,6) = -3,25 kN/m   (1e ligger: -1,63 kN/m) 

- qrep op de secundaire liggers aan loefzijde, rest door Cpe: 
0,88x-0,4x1x1x(0,8x6,6) = -1,86 kN/m   (3e ligger: -2,56 kN/m) 

        (laatste ligger: -0,93 kN/m) 
- qrep op de dakrand aan loefzijde door Cf: 

0,88x0,002x1x1x(0,8x66) = 0,093 kN/m 
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- Frep op de kern aan loefzijde door Cpe: 
0,88x0,8x1x1x(0,8x150) = 84,48 kN 

- Frep op de kern aan lijzijde door Cpe: 
0,88x-0,4x1x1x(0,8x150) = -41,24 kN 

- Frep op de kern aan de zijkanten door Cpe: 
0,88x-0,8x1x1x(0,8x150) = -84,48 kN 

 
Zoals gezegd moet dit gecombineerd worden met Cpi: 
- qrep op de alle gevelkolommen door overdruk bij Cpi: 

0,88x-0,3x1x1x(0,8x6,6) = -1,39 kN/m   (hoekkolom: -0,70 kN/m) 
- qrep op de alle secundaire liggers door overdruk bij Cpi: 

0,88x-0,3x1x1x(0,8x6,6) = -1,39 kN/m   (eerste en laatste: -0,70 kN/m) 
 
- qrep op de alle gevelkolommen door onderdruk bij Cpi: 

0,88x0,3x1x1x(0,8x6,6)  = 1,39 kN/m  (hoekkolom: 0,70 kN/m) 
- qrep op de alle secundaire liggers door onderdruk bij Cpi: 

0,88x0,3x1x1x(0,8x6,6)  = 1,39 kN/m  (eerste en laatste: 0,70 kN/m) 
 
In principe zijn er 4 windrichtingen en zou dus de wind uit alle vier die richtingen bekeken moeten worden. Het 
is echter zo dat het gebouw één symmetrie-as heeft, zodat in dit geval alleen de wind van rechts òf van links 
bekeken hoeft te worden. Er is gekozen voor wind van rechts. Verder kan gesteld worden dat wind  van achter 
maatgevend zal zijn boven wind van voor. Ten eerste is de achtergevel hoger en zal dus meer wind vangen dan 
de voorgevel. Daarnaast is de kern van het gebouw naar voren toe geplaatst, waardoor er door de permanente 
belasting al een resultante kracht naar voren toe zal zijn gericht. Wind van de achterzijde zal dit effect 
versterken. Nu ontstaan dus de volgende belastinggevallen: 
 
Belastinggeval 7: wind van rechts-overdruk 
Wind van de rechterkant wordt gecombineerd met overdruk in het gebouw. (voor de belastingen: zie hierboven) 
 
Belastinggeval 8: wind van rechts-onderdruk 
Wind van de rechterkant wordt gecombineerd met onderdruk in het gebouw. (voor de belastingen: zie hierboven) 
 
Belastinggeval 9: wind van achter-overdruk 
Wind van de achterzijde wordt gecombineerd met overdruk in het gebouw. (voor de belastingen: zie hierboven) 
 
Belastinggeval 10: wind van achter-onderdruk 
Wind van de achterzijde wordt gecombineerd met onderdruk in het gebouw. (voor de belastingen: zie hierboven) 
 
Belastinggeval 11: temperatuurstijging 
Als de temperatuur van de tuien verandert, zullen zij verlengen of verkorten. Bij een temperatuurstijging 
verlengen ze. Een effect kan dan zijn dat de constructie hierdoor extra zakt. Uitgangspunt is dat de tuien een zeer 
lichte kleur hebben. Dit betekent dat ze, wanneer ze in de zomer door de zon worden bestraald, een extreme 
maximale temperatuur kunnen krijgen van +50°C. Er wordt van uit gegaan dat de minimale temperatuur waarbij 
ze gemonteerd worden gelijk is aan 0°C. Dat betekent dus een temperatuurstijging van de tuien van +50°. 
 
Belastinggeval 12: temperatuurdaling 
Als de temperatuur van de tuien verandert, zullen zij verlengen of verkorten. Bij een temperatuurdaling 
verkorten ze. Een effect hiervan kan zijn dat de constructie opgelicht wordt. Uitgangspunt is dat de tuien een 
zeer lichte kleur hebben. Dit betekent dat ze, wanneer ze in de zomer door de zon worden bestraald, een extreme 
maximale temperatuur kunnen krijgen van +50°C. Er wordt van uit gegaan dat dus de maximale temperatuur 
waarbij ze gemonteerd worden gelijk is aan +40°C. In de winter kan de temperatuur dalen tot -15°C. Dit 
betekent dus een temperatuurdaling van de tuien van -55°. 
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VI.3 Belastingcombinaties 
 
Door het raamwerkprogramma worden bij een lineaire berekening deze belastingen volgens de Nederlandse 
norm gecombineerd. Omdat echter een aantal staven als trekstaven werden ingevoerd (zie bij VI.6 
gevelverbanden), moest er een niet-lineaire berekening worden uitgevoerd, waarbij de combinaties zelf 
samengesteld moesten worden. Dat is op de volgende wijze gebeurd: 
 
combinaties uiterste grenstoestand algemeen 
 
1 1,35 bg 1 + 1,35 bg 2    
2 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 3 
3 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 4  
4 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 5 
5 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 6 
6 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 7 
7 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 8 
8 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 9 
9 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 10 
10 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 11 
11 0,9 bg 1 + 0,9 bg 2 + 1,5 bg 12 
12 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 3 
13 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 4  
14 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 5 
15 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 6 
16 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 7 
17 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 8 
18 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 9 
19 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 10 
20 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 11 
21 1,2 bg 1 + 1,2 bg 2 + 1,5 bg 12 
 
 
combinaties uiterste grenstoestand gevelverbanden (zie VI.6) 
 
22 1,5 bg 3       
23 1,5 bg 4        
24 1,5 bg 5       
25 1,5 bg 6       
26 1,5 bg 7       
27 1,5 bg 8       
28 1,5 bg 9       
29 1,5 bg 10       
30 1,5 bg 11       
31 1,5 bg 12       
 
 
combinaties gebruiks grenstoestand algemeen 
 
32 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 3 
33 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 4  
34 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 5 
35 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 6 
36 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 7 
37 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 8 
38 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 9 
39 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 10 
40 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 11 
41 1,0 bg 1 + 1,0 bg 2 + 1,0 bg 12 
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combinaties gebruiks grenstoestand gevelverbanden (zie VI.6) 
 
42 1,0 bg 3       
43 1,0 bg 4        
44 1,0 bg 5       
45 1,0 bg 6       
46 1,0 bg 7       
47 1,0 bg 8       
48 1,0 bg 9       
49 1,0 bg 10       
50 1,0 bg 11       
51 1,0 bg 12       
 
 
 
VI.4 De secundaire liggers 
 
Scharnieren in de secundaire liggers 
De secundaire liggers zijn 69,3 meter lang. Deze lengte is niet uit één stuk te maken en dus zal de ligger op de 
bouwplaats samengesteld moeten worden uit verschillende delen. Bij voorkeur zal dit gebeuren door middel van 
het aanbrengen van een scharnierende verbinding (en niet momentvast dus). 
 
Belastingen: 
De belastingen op de ligger zijn als volgt: 
 
Permanent 
(excl. Eigen gewicht) 

Dakplaten 
 (incl. Isolatie) 

0,35 KN/m2

 Leidingen / plafond 0,15 KN/m2

    
 Totaal 0,50 KN/m2

    
Veranderlijk – sneeuw  0,56 KN/m2

    
    
qp;rep = 6,6 x 0,50 = 3,30 KN/m 
qv;rep = 6,6 x 0,56 = 3,70 KN/m 
    
qd = 1,2 x 3,30 + 1,5 x 3,70 = 9,51 KN/m 
 
De mechanica-schema’s die bekeken worden zijn de volgende, waarbij opgemerkt dient te worden dat HEA360-
profielen verkrijgbaar en vervoerbaar zijn tot 26 meter lengte.: 
 
1. doorgaande ligger zonder scharnieren (met dus een aantal momentvaste verbindingen) 

deze variant valt door zijn momentvaste verbindingen eigenlijk al af, en wordt hier alleen meegenomen 
voor de vergelijking. 
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2. ligger met 3 scharnieren (1) 

 
3. ligger met 3 scharnieren (2) 

 
Verloop momenten 
De momenten ten gevolge van de uiterste grenstoestand zijn als volgt: 
1. Bij een doorgaande ligger (geen scharnierende verbindingen) zal er een maximaal steunpuntsmoment 

ontstaan van -384 kNm en een maximaal veldmoment van 193 kNm. 
2. Bij een ligger met een scharnier in het midden en scharnieren ongeveer in het midden van de buitenste 

velden zal een maximaal steunpuntsmoment ontstaan van –431 kNm en een maximaal veldmoment van 
338 kNm. 

3. Bij een ligger met een scharnier in het midden en scharnieren in de twee middelste velden zal een 
maximaal steunpuntsmoment ontstaan van –398 kNm en een maximaal veldmoment van 352 kNm. 

 
Het is duidelijk dat de maximale momenten elkaar niet veel ontlopen. 
 
Zakking 
De maximale zakkingen van de varianten zijn als volgt: 
1. de maximale zakking in de gebruiksgrenstoestand is bij de doorgaande ligger: -56,2 mm. Het aandeel 

van de permanente belasting is hierin -30,6 mm en van de veranderlijke belasting -25,6 mm. 
2. de maximale zakking in de gebruiksgrenstoestand is bij ligger met scharnieren in de buitenste velden is: 

-123,7 mm. Het aandeel van de permanente belasting is hierin -67,3 mm en van de veranderlijke 
belasting -56,4 mm. 

3. de maximale zakking in de gebruiksgrenstoestand is bij ligger met scharnieren in de middelste velden 
is: -129,3 mm. Het aandeel van de permanente belasting is hierin -70,4 mm en van de veranderlijke 
belasting -58,9 mm. 

 
De maximaal toelaatbare bijkomende doorbuiging in het grootste veld is: 0,004 x 19800 = 79,2 mm. Hieraan 
voldoen alledrie de varianten. 
 
De maximaal toelaatbare doorbuiging in de gebruiksgrenstoestand in het grootste veld is ook 79,2 mm. Hieraan 
voldoet alleen de doorgaande variant. Bij de twee andere varianten moet dan dus een zeeg toegepast worden. Bij 
variant 2 zal dit lastig zijn, omdat het veld waarin de zeeg toegepast moet worden deel uitmaakt van een 
liggerdeel dat over het steunpunt doorloopt. Bij variant 3  kan wel op eenvoudige wijze een zeeg aangebracht 
worden. Aangezien de maximale momenten en de optredende zakkingen van variant 2 en 3 elkaar niet veel 
ontlopen, wordt nu gekozen voor variant 3. Een onderzoekje leerde dat het voor de zakking van deze variant het 
gunstigst is om de scharnieren op 16,1 m van het middensteunpunt af te zetten (hier is het moment in een ligger 
met alleen een middenscharnier ongeveer gelijk aan 0 kNm) 
 
Schematisering in het 3D-raamwerkprogramma 
De secundaire liggers maken geen deel uit van het horizontale dakverband, aangezien het niet wenselijk was als 
hierin druk op zou treden. Zij moesten dus ook dusdanig geschematiseerd worden dat dit niet zou gebeuren. 
Daarom is ervoor gekozen om de secundaire liggers via korte, stijve, verticale profielen te verbinden met het 
dakverband (en dus ook met de primaire liggers). Om het geheel niet instabiel te laten worden, is één van de 
tussenprofielen (de middelste) vast verbonden met secundaire ligger en onderliggend verband. 
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Sterkte 
Als we het momentenverloop bekijken van deze ligger,  dan blijkt het maximale moment een stuk hoger te zijn 
dan in een eerder stadium werd gevonden. Dit verschil kan met name verklaard worden door het feit dat het 
horizontale dakverband aan deze liggers hangt. En dat is iets dat in eerdere stadia niet werd meegenomen.  
 
Het maximale moment treedt op in de secundaire ligger met staafnummers 808 t/m 819. Op de punten waar deze 
liggers op de primaire liggers liggen, hebben deze laatste de grootste zakking, waardoor het steunpuntsmoment 
in de secundaire ligger nog wat groter is. Het maximale (steunpunts)moment is, zoals te zien in onderstaande 
figuur) -471,7 kNm. Dit moment treedt op bij een uiterste grenstoestand belastingcombinatie met permanente 
belasting en sneeuwbelasting aan de achterzijde) Dit betekent dat het eerder aangenomen profiel HEA360 niet 
voldoet. Benodigd is: 
Wben = 471,7 x 106 / 235 = 2007 x 103 mm3

Hieraan voldoet HEA400 (W=2310x103 mm3) 
 

Figuur VI.13: Maximale moment in de secundaire liggers  

 
Stijfheid 
Uit de computerberekening volgt dat voor de sterkte benodigd is: HEA400. 
 
De maximale doorbuiging in de maatgevende ligger treedt op in het veld rechts van het midden (veld c in 
onderstaande figuur). Deze zakking treedt op bij de volgende belastingcombinatie: 
 1,0 x permanente belasting + 1,0 x sneeuwbelasting op de rechterkant 

 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VI.14: schema secundaire liggers; veren ter plaatse van oplegging op primaire liggers 
 
Hieronder een overzicht van de zakkingen hierbij: 
 

Zakking (mm) 
 
 Combinatie 3 

Gebruiks g.t. 
Belastinggeval 1 
Eigen gewicht 

Belastinggeval 2 
Permanent 

Belastinggeval 4 
Sneeuw rechts 

Steunpunt 3 
 

-74,0 -24,6 -32,9 -16,5 

Maximale zakking 
(in veld c) 

-231,3 -58,6 -79,2 -93,5 

Scharnieren, punt 3’  
 

-191,5 -46,6 -55,5 -89,4 

Steunpunt 4 
 

-114,8 -26,7 -30,8 -57,3 

83.9

-471.8

43.6

-471.8

261.3

402.2 390.3 390.3 402.2

261.3

-471.8-471.8

43.6 83.9
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Zowel het middensteunpunt (punt 3) als het tussensteunpunt (punt 4) zakken. Het tussensteunpunt dus meer dan 
het middensteunpunt: 

 
Het scharnier zakt door de permanente belasting: 
46,6 + 55,5 = 102,1 mm 
 
Ten opzichte van de opleggingslijn is dit: 
102,1 – (24,6 +32,9 + 26,7 + 30,8) x 16,1/19,8 = 8,6 mm 
 
Dit geeft in het midden van het veld een niet te corrigeren zakking van: 
9,9/16,1 x 8,6 = 5,3 mm 
 
De totale zakking door permanente belasting is (ten opzichte van de opleggingen): 
(58,6 + 79,2) – (24,6 + 32,9 + 26,7 + 30,8)/2 = 80,3 mm 
 
De totale zakking door veranderlijke belasting (ten opzichte van de opleggingen: 
93,5 – (16,5 + 57,3) / 2 = 56,6 mm 
 
NIET te corrigeren is dus: 
56,6 + 5,3 mm = 61,9 mm    < 0,004 x 19800 = 79,2 mm 
 
Wat maximaal gecorrigeerd KAN worden door een zeeg: 
80,3 – 5,3 = 75 mm 
 
Wat gecorrigeerd MOET worden door een zeeg: 
80,3 + 56,6 – 79,2 = 57,7 mm 
 
 
VI.5 De primaire liggers 
 
Lange primaire ligger - sterke 
 
Bovenregel: 
De staven van de bovenregel zijn geschematiseerd als doorgaand met elkaar verbonden. Als we Esa-prima-win 
de dimensies van deze bovenregel laten controleren, blijkt dat knik uit het vlak van het vakwerk maatgevend 
wordt. Een nadere beschouwing leerde echter, dat dit komt doordat het programma uitgaat van zeer grote 
kniklengtes. Dit komt doordat het programma de kniklengte laat “doorlopen” totdat hij een vernadering in 
buigingsrichting tegenkomt. Dit blijkt echter niet correct te zijn. De koppelstaven uit het dakverband steunen 
namelijk de bovenregel van het vakwerk. Het is nu de vraag in hoeverre deze steunen als stijf of verend kunnen 
worden beschouwd. Dit wordt nu eerst bekeken: 
 
stel:  bovenregel: koker:  180x180x16 
    A = 9,84x103 mm2

    I = 4,25x107 mm4

 Koppelstaaf: koker: 180x180x6,3 
    A = 4,28x103 mm2

    I = 2,18x107 mm4

(Later zou blijken dat een profiel 200x200x14,2 nodig is, omdat één van de andere staven minimaal een 
buitenmaat van 200x200 nodig had) 
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Sterkte steun: 
Npl;d = σv x A = 235 x 9,84x103  = 2312400 N 
iy = √(I/A) = √(4,25x103/9,84x103) = 65,7 
λe = 93,9 
λy = lbuc/iy = 6600 / 65,7  = 100,5 
λy;rel = λy/λe = 100,5 / 93,9  = 1,07 
ωbuc = 0,66 (kromme a) 
 
Nst;s;d = 0,01k2ΣFbuc;d = 0,01 x 1 x (3 x 0,66 x 2312400) = 45786 N = 45,8 kN 
 
De koppelstaven moeten deze extra kracht op kunnen nemen. Deze zal dus extra ingevoerd worden in het 3D-
model. 
 
Stijfheid steun: 
Er is hier sprake van afhankelijke steunen. Dan geldt: 
kst = F/u 
waarbij F een kracht is die op elke steun wordt gezet en u de totale uitbuiging van de steungevende constructie. 
Als er nu op elke koppelstaaf een kracht van 200 kN wordt gezet (in het vlak van het dak) dan blijkt de 
uitbuiging van de constructie te zijn: u = 14,89 mm 
kst = 200x103/14,89 = 13432 N/mm 
λrel;1 = 0,50 
λrel;2 = 0.95 
ϕ1 = 0,30 
λy;rel > λrel;2 dus: 
kcr;d = (Axfy) / (astxξ) x 2,5/λ2

rel = (9,84x103x235)/(6600x0,256) x 2,5/1,062

Σkcr;d/kst = 3x3045/13432 = 0,68 < 1,0 
 
Er is dus sprake van een starre steun. Lbuc=6600 mm is daarme een juiste aanname. Dit wordt nu handmatig 
aangepast in Esa-prima-win, zodat er niet met die grote kniklengtes maar met 6600mm wordt gerekend. 
 
Voor de bovenregel blijkt nu te voldoen: 
Koker 200x200x14,2 
 
Maatgevend is de staaf direct naast het middelste ophangpunt (staaf 196). De normaalkracht is daar in de staaf 
1045 kN (trek) bij een combinatie met sneeuw aan de rechterkant. Unity-check is 0,69. 
 
OPMERKING: Als tui 2 zou wegvallen, zal de bovenregel 200x200x14,2 niet meer voldoen, zie ook paragraaf 
VI.11 
 
Onderregel: 
De staven van de onderregel zijn geschematiseerd als doorgaand met elkaar verbonden. Als we Esa-prima-win 
de dimensies van deze onderregel laten comtroleren, blijkt dat knik uit het vlak van het vakwerk maatgevend 
wordt. Een nadere beschouwing leerde echter, dat dit komt doordat het programma uitgaat van zeer grote 
kniklengtes. Dit komt doordat het programma de kniklengte laat “doorlopen” totdat hij een vernadering in 
buigingsrichting tegenkomt. Om deze kniklengtes te beperken wordt de onderregel om de 3,3 meter afgesteund 
naar het dakverband doormiddel van een buis 60,3 x 4. Het is nu de vraag in hoeverre deze steunen als stijf of 
verend kunnen worden beschouwd. Dit wordt nu eerst bekeken: 
 
onderregel: buis:  138,3x25 
  A = 1,11x104 mm2

  I = 2,92x107 mm4

steun: buis: 60,3x4 
  A = 707 mm2

  I = 28,17x104 mm4
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Sterkte steun: 
Npl;d = σv x A = 235 x 1,11x104  = 2608500 N 
iy = √(I/A) = √(2,92x107/1,11x104) = 51,2 
λe = 93,9 
λy = lbuc/iy = 3300 / 51,2  = 64,5 
λy;rel = λy/λe = 64,5 / 93,9  = 0,69 
ωbuc = 0,85 (kromme a) 
 
Nst;s;d = 0,01k2Fbuc;d = 0,01 x 1 x (0,85 x 2608500) = 22172 N = 22,2 kN 
 
Uit onderstaande figuur blijkt dat op de steun een normaalkracht werkt van: 
Fd = 1/2√2 x 22172 = 15678 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VI.15: krachten op de onderregel-steun 
 
lsteun = 2858 mm 
iy = √(I/A) = √(28,17x104/707) = 20,0 
λe = 93,9 
λy = lbuc/iy = 2858 / 20,0  = 142,9 
λy;rel = λy/λe = 142,9 / 93,9  = 1,52 
ωbuc = 0,36 (kromme a) 
Nc;u;d = 235 x 707 = 166145 N 
Nc;s;d / (ωbucxNc;u;d) = 15678 / (0,36x166145) = 0,26 < 1,0 
Dus de steun voldoet wat betreft sterkte. 
 
Stijfheid steun: 
kst = EA/l = 2,1x105x707/2858 = 51949 N/mm 
stel ξ = 0,255 – 5x0,003 = 0,240 (Er is sprake van 20 velden. Deze waarde is aan de kleine kant, waardoor kcr 
groter wordt, wat dus aan de veilige kant is) 
λrel = 0,69 
λrel;2 = 0,95 
ϕ1 = 0,30 
λrel;1  <λy;rel < λrel;2 dus: 
kcr;d = (Axfy) / (astxξ) x 2,5/λ2

rel x (1-((ωbuc –0,7)/0,3)2)  
= (1,11x104x235)/(3300x0,24) x 2,5/0,692 x (1-((0,85-0,7)/0,3)2) 
= 12971 N/mm 
 

kcr;d/kst = 12971/51949 = 0,25 < 1,0 
Er is dus sprake van een starre steun. Lbuc=3300 mm is daarmee een juiste aanname. Dit wordt nu handmatig 
aangepast in Esa-prima-win, zodat er niet met die grote kniklengtes maar met 3300mm wordt gerekend. 
 
Voor de onderregel blijkt nu te voldoen: 
Buis 168,3x25 
 
Maatgevend is de staaf onder het achterste ophangpunt  (staaf 369). De normaalkracht is daar in de staaf 1655 
kN (trek) bij een combinatie met temperatuurstijging. Unity-check is 0,69. 
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Diagonalen: 
De diagonalen worden geschematiseerd als scharnierend bevestigd tussen boven-en onderregel. 
 
Voor de diagonalen blijkt nu te voldoen: 
Buis 101,6x12,5 
 
Maatgevend is een staaf in het achterste grotere veld (staaf 396). De normaalkracht in de staaf is –634,9 kN 
(druk) bij een combinatie met gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. 
 
 
lange primaire ligger – stijfheid 
 
Bij de liggers die door middel van tuien zijn opgehangen hebben we naast de doorbuiging van de liggers zelf ook 
te maken met de zakking van de steunpunten ter plaatse van de ophangpunten. Doordat de kern asymmetrisch 
geplaatst is, verschillen de tuien behoorlijk in lengte. Daardoor vervormen ze ook verschillend. De punten die 
opgehangen zijn aan de langste tuien, zullen ook het meeste zakken. Bij tuidiameters zoals eerder berekend (tui 
1: buis 273x12,5; overige tuien: 273x8) was de vervorming van de lange liggers bij een gelijkmatig verdeelde 
belasting (permanente belasting + sneeuw in de gebruiksgrenstoestand) als volgt: 

figuur VI.16: doorbuiging lange ligger met “oorspronkelijke” tuien 

 

 
Er zit dus een behoorlijk verschil in de zakkingen aan de rechter-en linkerkant doordat de ophangpunten ook niet 
dezelfde zakking hebben: 
De zakkingen van de steunpunten zijn als volgt (van links naar rechts): 
uz;links = 46,0 mm 
uz;mid = 78,3 mm 
uz;rechts = 75,6 mm 
En de zakking van het steunpunt van de middelste ligger: 
uz;mid;mid = 62,4 mm 
 
Nu worden, om deze ongelijkheid te beperken de profielen van de tuien aangepast: het oppervlak van de langere 
staven wordt groter gemaakt dan die van de kortste tuien. Hierdoor kan de zakking van die steunpunten beperkt 
worden. Om het verschil in oppervlak tussen lange en korte tui nog groter te kunnen maken, wordt de 
staalkwaliteit verhoogd. Daardoor kan het oppervlak van de kortste tui namelijk nog verkleind worden, terwijl 
hij wel aan de eisen m.b.t. sterkte blijft voldoen. De volgende profielen worden nu gekozen voor de tuien: 
Tui 1: 273x45 
Tui 2: 273x45 
Tui 3: 273x6,3 
Tui 4: 273x20 
Allen in kwaliteit S355 
Hiermee worden de zakkingen als volgt: 

figuur VI.17: doorbuiging ligger met aangepaste tuien 
 

-7.7 
-21.3 

-32.5 -32.5 
-41.4

-52.6 -65.3 -74.4 

-11.3
-33.2 

-52.5 
-68.3 

-79.2 -80.4 -82.2 -82.8 -91.6 -94.3-98.1-99.5 -99.5

 
-8.3 

-22.3 
-33.1 -40.6 -47.9 -54.7 -57.1 -57.1 -55.1 -50.1 -43.0 -50.4 -57.1 -60.1 -60.1 -57.9 -50.4 

-41.3 
-32.4 

-20.7 
-7.0
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De zakkingen van de steunpunten zijn als volgt (van links naar rechts): 
uz;links = 43,8 mm 
uz;mid = 40,1 mm 
uz;rechts = 45,7 mm 
En de zakking van het steunpunt van de middelste ligger: 
uz;mid;mid = 46,5 mm 
 
Alle opgehangen steunpunten zakken nu dus bijna evenveel. Helemaal gelijk zal niet lukken, aangezien de 
zakking van de steunpunten ook wordt beinvloed door de rotatie van de tuien en die zal bij langere, minder steil 
lopende tuien altijd groter zijn. 
 
De maximale doorbuiging in de gebruiksgrenstoestand van deze ligger tov de oplegpunten is niet groot. Het ging 
hier vooral om de zakking van de steunpunten. Bij een asymmetrische belasting, bijvoorbeeld sneeuw aan de 
achterzijde, of bij bijvoorbeeld temperatuursverhoging van de tuien kan wel weer enigszins een ongelijke 
zakking van de steunpunten ontstaan. Dit valt niet te voorkomen. Bij bijvoorbeeld ggt met temperatuurstijging 
van de tuien zijn de zakkingen van de steunpunten als volgt: 
uz;links = 53,3 mm 
uz;mid = 59,0 mm 
uz;rechts = 77,6 mm 
En de zakking van het steunpunt van de middelste ligger: 
uz;mid;mid = 59,2 mm 
Bij ggt met sneeuwbelasting op de achterzijde zijn de zakkingen van de steunpunten als volgt: 
uz;links = 27,3 mm 
uz;mid = 33,7 mm 
uz;rechts = 46,3 mm 
En de zakking van het steunpunt van de middelste ligger: 
uz;mid;mid = 48,1 mm 
Een verschil dus van maximaal 24,3 mm tussen links en rechts. Dit is acceptabel. Uiteraard zal dit ook enige 
invloed hebben op de zakkingen in het veld. 
 
OPMERKING: Als tui 2 zou wegvallen, zal voor tui 3 het profiel 273x6,3 niet meer voldoen en zal moeten 
worden aangepast. Dit heeft ook invloed op de zakkingen van de steunpunten. Zie paragraaf VI.11. 
  
 
Middelste opgehangen primaire ligger - sterkte 
 
De berekening van deze ligger is analoog aan die van de lange primaire liggers. Ook hier hebben we te maken 
met niet-correcte kniklengtes die aangepast dienden te worden. 
 
Bovenregel: 
Voor de bovenregel blijkt nu te voldoen: 
Koker 200x200x14,2 
 
Maatgevend is een staaf in het grootste veld (staaf 163). De normaalkracht is daar in de staaf -1310 kN (druk) en 
het moment 5,81 kNm bij een combinatie met sneeuw aan de achterkant. Unity-check is 0,94. 
 
Onderregel: 
Voor de onderregel blijkt nu te voldoen: 
Buis 168,3x12,5 
 
Maatgevend is een staaf in de buurt van het ophangpunt (staaf 441). De normaalkracht is daar in de staaf 1377 
kN (trek) bij een combinatie met sneeuw aan de achterkant. Unity-check is 0,64. 
 
Diagonalen: 
Voor de diagonalen blijkt nu te voldoen: 
Buis 101,6x8 
 
Maatgevend is een staaf vlakbij de vaste oplegging (staaf 450). De normaalkracht in de staaf is –386 kN (druk) 
bij een combinatie met gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. Unity check is 0,86. 
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Middelste opgehangen ligger – stijfheid 
 
Voor deze liggers geldt ook dat de zakking t.o.v. de steunpunten niet groot is. De zakking van het opgehangen 
punt was van belang. Dit is al behandeld bij de behandeling van de stijfheid van de lange primaire liggers. 
 
 
Middelste traditioneel opgelegde primaire ligger - sterkte 
 
Bovenregel: 
Voor de bovenregel blijkt nu te voldoen: 
Koker 200x200x6,3 
 
De normaalkracht in de maatgevende staaf is  -606 kN (druk) en het moment 3,01 kNm bij een combinatie met 
sneeuw aan de voorkant. Unity-check is 0,78. 
 
Onderregel: 
Voor de onderregel blijkt nu te voldoen: 
Buis 168,3x8 
 
Maatgevend is een in het midden van het veld (staaf 420). De normaalkracht is daar in de staaf 848 kN (trek) bij 
een combinatie met wind van rects en overdruk. Unity-check is 0,91. 
 
Diagonalen: 
Voor de diagonalen blijkt nu te voldoen: 
Buis 101,6x8 
 
Maatgevend is een staaf vlakbij de oplegging (staaf 425). De normaalkracht in de staaf is –299 kN (druk) bij een 
combinatie met temperatuurdaling en gunstig werkende permanente belasting. Unity check is 0,67. 
 
Middelste traditioneel opgelegde primaire ligger - stijfheid 
De maximale doorbuiging van de ligger in de gebruiksgrenstoestand is 36,1 mm bij een combinatie met sneeuw 
aan de voorkant. Dit is minder dan 0,004 x l = 79,2 mm. 
 
 
VI.6 De gevelverbanden 
 
Om de krachten uit het dakverband naar de fundering af te voeren worden er in de gevels verbanden 
aangebracht. Hiervoor werden kruisverbanden aangebracht in alle gevels (variant 1). Het zou echter misschien 
mogelijk zijn om de verbanden in de zijgevels achterwege te laten. Dit werd ook onderzocht (variant 2). 
 
Variant 1: stalen kruisverbanden in voor- achter- en zijgevels 
 
Eerste idee 
In de gevels worden kruisverbanden aangebracht. Er worden stalen strips bevestigd tussen de kolommen en 
horizontale knikverkorters. Deze strips zijn 140x30mm.  Een eerste idee was dat daarmee de achtergevel en de 
zijgevels er als volgt uit komen te zien: 

Figuur VI.18:schema  zij-of achtergevel met stalen kruisverband 
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En de voorgevel: 

figuur VI.19: schema voorgevel met stalen kruisverband 
 
De verplaatsingen van bijvoorbeeld  de zijgevel bij een combinatie met permanente belasting en gelijkmatig 
verdeelde sneeuwbelasting zien er dan als volgt uit: 
 

figuur VI.20: vervormingen zijgevel bij ggt-combinatie met permanente belasting en gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting 
 
Lineaire berekening 
De maximale verplaatsingen in de zijgevel bij de maatgevende ggt-belastingcombinaties (1,0 x permanente 
belasting + 1,0 x veranderlijke belasting) zijn nu volgens een lineaire berekening met het computerprogramma: 
ux =  16,01 mm (loodrecht op het vlak van de gevel) 
uy =  10,72 mm 
uz =  + 1,93 mm (omhoog) 

=  - 2,52 mm (omlaag) 
Dit is echter niet correct, zoals uit het volgende zal blijken. 
 
Trekstaven; niet-lineaire berekening 
Bij een lineaire berekening berekent het computerprogramma de diagonale staven dusdanig dat ze zowel druk als 
trek op kunnen nemen en er dus in de helft van de staven druk en in de andere helft trek ontstaat. Dit is in dit 
geval echter niet correct, want de strips zullen bij een drukbelasting heel gemakkelijk uitknikken. De 
verplaatsingen zullen in werkelijkheid groter zijn dan op deze wijze berekend. Daarom moeten de diagonalen 
ingevoerd worden als trekstaven. Dit kan in het computerprogramma alleen in combinatie met een niet-lineaire 
berekening. Hiertoe dienen de belastingscombinaties handmatig te worden ingevoerd (zie ook VI.3), aangezien 
het programma ze bij een niet-lineaire berekening niet zelf genereert. 
 
Grote krachten 
De krachten die in de richting van de primaire liggers ontstaan in het dakverband en daarmee in de verbanden in 
de zijgevel worden veroorzaakt door de asymetrische plaatsing van de kern. Door de belasting op het dak, zal het 
gehele dakvlak zich van achter naar voor willen verplaatsen. Dit wordt verhinderd door de verbanden in de 
gevel, waarop hierdoor krachten ontstaan. Deze krachten (ten gevolge van de uiterste grenstoestand combinaties 
1,2 x permanente belasting + 1,5 x veranderlijke belasting) zijn echter erg groot (in de zijgevel een totale 
horizontale kracht van ongeveer 1450 kN), waardoor er ook grote trekkrachten op de fundering ontstaan (ruim 
800 kN). Deze kunnen gedeeltelijk wel gecompenseerd worden door eigen gewicht fundering, gevel etc. daar ter 
plaatse, maar dat is zeker niet genoeg. Er zouden dan bijvoorbeeld trekpalen kunnen worden toegepast, maar dat 
geeft ook weer problemen (bijvoorbeeld zettingsverschillen) bij de aansluiting op de rest van de strookfundering.  
 
Dit probleem kan nu als volgt worden opgelost: 
Als bij montage aanvankelijk de diagonalen nog niet in de zijgevels worden aangebracht, maar daar ter plaatse 
alleen nog de pendelkolommen, zal het dakvlak na aanbrengen van de permanente belasting (eigengewicht 
constructie en dakpakket) 52 mm verschuiven (dit blijkt uit een computerberekening). Als nu de 
pendelkolommen vóór aanbrengen van de permanente belasting (in de vorm van secundaire liggers, primaire 
liggers, dakverband en dakpakket) 52 mm schuin worden gezet in tegengestelde richting, zal na aanbrengen van 
de permanente belasting de constructie terugschuiven naar een evenwichtsstand waarbij de kolommen weer 
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verticaal staan. Als daarna pas de diagonalen worden aangebracht in de zijgevels, zal door de verbanden alléén 
de veranderlijke belasting (x1,5) opgenomen hoeven te worden. Op de zijgevel staat dan in totaal nog slechts een 
horizontale kracht van 608 kN. Ook voor de verplaatsingen in de zijgevels en in het dakverband in richting 
primaire liggers geldt nu dat deze slechts nog wordt veroorzaakt door 1,0 x veranderlijke belasting. 
 
Andere verdeling 
Om de trek-en drukkrachten op de fundering wat gelijkmatiger te verdelen, kunnen de verbanden in de gevels 
nog wat anders verdeeld worden: 

 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VI.21: nieuwe verdeling gevelverbanden zij-en achtergevel 
 
Door deze verdeling worden de krachten op de fundering niet fundamenteel kleiner of groter. Een drukpunt en 
een trekpunt komen op deze manier wel dichter bij elkaar te liggen, zodat ze elkaar beter kunnen compenseren. 
 
Verplaatsingen zijgevels 
De maximale verplaatsingen in de zijgevels zijn nu als volgt (bij 1,0 x veranderlijke belasting): 
ux =  22,75 mm (loodrecht op het vlak van de gevel) 
uy =  7,42 mm 
uz =  + 0,42 mm (omhoog) 

=  - 1,14 mm (omlaag) 
verklaring verschil met “lineaire berekening”:  
- De verplaatsingen in het vlak van de gevel (uy en uz) zijn kleiner dan in het geval waarin de staven op 

trek èn druk belast werden (zie “lineaire berekening”). Nu werkt slechts de helft van de staven mee aan 
het verhinderen van de verplaatsingen (bij op trek en druk belaste staven werken ze allemaal mee) 
waardoor de verplaatsingen juist groter zouden moeten worden. Doordat de verplaatsing nu echter 
alleen nog veroorzaakt wordt door 1,0 x veranderlijke belasting (en dus niet ook nog door 1,0 x 
permanente belasting) worden de verplaatsingen dusdanig kleiner dat ze in totaal toch kleiner zijn. 

- De verplaatsingen uit het vlak van de zijgevel (ux) worden wel wat groter. In deze richting werkt 
namelijk wel 1,0 x permanente belasting + 1,0 x veranderlijke belasting gewoon. De verplaatsing wordt 
groter door de vermindering van het aantal meewerkende diagonalen in voor-en achtergevel. 

 
De maximale kracht in de diagonalen is: Nd = 680 kN. Deze kracht treedt op bij een combinatie met 1,2 x 
permanente belasting + 1,5 x sneeuw achter. Bij een strip 140x30 is de unity-check 0,85. 
 
Variant 2: alleen verbanden in voor-en achtergevel 
 
Door de tuien is het gebouw in de richting van voor naar achter in principe al stabiel (zie figuur). Bij een 
horizontale belasting werkt of de ene tui of de andere twee tuien (trek). Dus als bijvoorbeeld het achterste deel 
van het dak belast wordt (rechts in de figuur), zou het dak naar links willen bewegen. Dit wordt dan echter 
tegengegaan door de linkse tui, waar een trekspanning op zal komen te staan. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
figuur VI.22: stabiliteit in richting voor-achter 
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Het vermoeden bestaat wel dat in dat geval het voorste deel van het dak (links in de figuur) omhoog zal komen. 
En waarschijnlijk zullen er ook grotere horizontale verplaatsingen ontstaan dan bij de variant met verbanden in 
de zijgevels. Dit is middels een computermodel onderzocht.  
 
De volgende vervormingen van de primaire liggers bleken te ontstaan door een belasting met 1,0 x permanente 
belasting + 1,0 x sneeuw aan de achterzijde:  
 

figuur VI.23: vervormingen primaire liggers constructie zonder gevelverbanden bij combinatie met sneeuw achter 
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De primaire ligger blijkt aan de voorzijde omhoog te komen. Bovendien is nu de “buik” aan de achterzijde van 
de constructie nog groter. Dit is gedeeltelijk (permanente deel) op te vangen door het spannen van de tuien. Voor 
een groot deel echter (door veranderlijke belasting) zal dit blijven bestaan. Er is nu een zeer onevenwichtige 
doorbuigingsvorm ontstaan die zeker niet wenselijk is. 
 
Vergelijking variant 1 en 2 
De doorbuigingen in variant 2 (zonder zijgevelverbanden) zijn onacceptabel en daardoor is deze variant geen 
optie. Er wordt gekozen vorr de variant met verbanden in de zijgevel. 
 
 
VI.7 Het dakverband 
 
Schematisering 
De staven in het dakverband die evenwijdig lopen aan de primaire liggers zijn geschematiseerd als doorgaand. 
De staven evenwijdig aan de secundaire liggers zijn daartussen scharnierend bevestigd. Ook de diagonalen zijn 
scharnierend bevestigd tussen de overige staven. Hieronder een schema met de aanduiding van de assen 
waarnaar verderop in deze berekening wordt verwezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VI.24: schema dakverband met aanduiding assen 
 
Sterkte 
Het dakverband wordt belast door horizontale krachten uit de tuien. Het verband voert deze krachten af naar de 
verbanden in de gevel. Daarnaast wordt het dakverband belast door knikkrachten uit boven-en onderregel van de 
primaire liggers. 
 
Koppelstaven - sterkte 
De staven evenwijdig aan en onder de secundaire liggers worden de koppelstaven genoemd. Op een aantal van 
deze staven werken extra krachten omdat zij als kniksteun dienen. In onderstaande figuur is aangegeven welke 
krachten er extra op de koppelstaven werken. 
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figuur VI.25: extra krachten op de koppelstaven 
 
Hierin is: 
Fh;boven = Nst;s;d;boven = 45,8 kN 
Fh;onder = 2x Nst;s;d;onder = 22,2 kN (“2x” omdat er steeds 2 onderregelsteunen op één koppelstaaf 

uitkomen) 
Fv;onder = 2x Nst;s;d;onder x 1,65 / 3,3 = 22,2 kN  (ook hier “2x” omdat er steeds 2 onderregelsteunen op één 

koppelstaaf uitkomen) 
 
Deze krachten worden als een permanente belasting in het 3D-model ingevoerd. Aangezien bovenstaande 
waarden al rekenwaarden zijn, moeten de volgende belastingen worden ingevoerd: 
 
Fh;boven;rep = 45,8 / 1,2 = 38,2 
Fh;onder;rep

  = 22,2 / 1,2 = 18,5 
Fv;onder;rep

  = 22,2 / 1,2 = 18,5 
 
Het is het ongunstigste is als een lange ligger en de middelste ligger naar elkaar toe willen uitknikken met zowel 
de boven als onderregel. Bovengenoemde representatieve waardes worden dus op die wijze ingevoerd in het 3D-
model. 
 
Hierdoor moeten een aantal koppelstaven zwaarder worden uitgevoerd dan zonder deze extra krachten het geval 
zou zijn. (Aanvankelijk hadden alle orthogonale staven in het dakverband een buiten maat van 180x180, dit moet 
nu aangepast worden naar 200x200)  
 
Het zwaarst belast is de koppelstaaf op as 4. In de middelste staaf van de staven op deze as treedt de grootste 
druk op: -1298 kN bij een combinatie met permanente belasting en wind van rechts met overdruk. 
 
Het  dakverband aan de voorzijde aan het gebouw (van links naar rechts) knikt naar buiten uit, doordat de 
belasting uit de tuien in het midden van de lange primaire ligger zo groot is en de hoeken van het dakverband zo 
stijf. Hierdoor roteren deze hoeken als het ware naar buiten (zie figuur). Daardoor komt er dan druk in de 
koppelstaaf  op as 4 en trek in de koppelstaven op as 2 en 3. 
 
Dit effect treedt niet zo sterk op aan de achterzijde van het gebouw, doordat de rotatie van de stijve hoeken 
grotendeels wordt verhinderd door de tui aan de middelste primaire ligger. Daardoor treedt er in de koppelstaaf 
op as 8 niet zo’n grote drukkracht op. 
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Figuur VI.26: vervormingsgedragdakverband  bij gelijkmatig verdeelde belasting 
 
 
Voor de koppelstaaf op as 4 is dan de unity-check 0,87 bij een profiel 200x200x16. Deze staaf is maatgevend 
voor de buitenmaat van alle orthogonale staven in het dakverband.  
 
De koppelstaaf op as 8 kan zijn 200x200x8. De unity-check die daar dan optreedt is 0,75. De maximale 
drukkracht is –519 kN bij een combinatie met permanente belasting en wind van rechts met overdruk. 
 
De koppelstaaf op as 6, waar ook en tui aan bevestigd is, moet ook even nader bekeken worden. De tui is hier 
bevestigd aan een knooppunt waar geen diagonalen op uitkomen. De kracht uit de tui kan dus slechts in twee 
richtingen ontbonden worden: in richting van koppelstaven en in richting van primaire liggers. Aangezien de tui 
bijna loodrecht op de wand in de kern staat, gaat bijna alle horizontale kracht in de koppelstaaf zitten Deze krijgt 
hierdoor een behoorlijke trek-of-drukkracht te verwerken: Nd =1280 kN (trek) blijkt maatgevend te zijn bij een 
combinatie met permanente belasting en gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. De unity-check is dan 0,86 
 
Voor alle overige koppelstaven kan toegepast worden 200x200x6,3 
 
Staven evenwijdig aan primaire liggers – sterkte 
De bovenregels van de primaire liggers zelf zijn al behandeld. Het gaat nu om de overige staven in deze richting. 
Maatgevend zijn hier de staven die het dichtst bij de kern liggen. Hierin treedt trek op. In de buitenste staven 
treedt welliswaar druk op, maar de combinatie van trek, moment en afschuiving is maatgevend (vloeicriterium). 
Bij de maatgevende combinatie met permanente belastin en een gelijkmatige sneeuwbelasting zijn deze 
krachten: Nd = 202 kN, Vz 15 kN, My = 47 kNm. De unity-check is dan 0,86 als een profiel 200x200x6,3 wordt 
toegepast. Aangezien dit de maatgevende situatie was, wordt voor de overige staven in deze richting (m.u.v. 
bovenregels primaire liggers) ook 200x200x6,3 toegepast. 
 
Diagonalen in het dakverband-sterkte 
De krachten in de diagonalen variëren behoorlijk. Daarom worden zij, aan de hand van de (druk)krachten die 
erin optreden ingedeeld in drie groepen: 

1. met krachten van +.......tot –325 kN 
2. met krachten van –326 kN tot -694 kN 
3. met krachten van –694 kN tot –1459 kN 

Voor groep 1 kan dan toegepast worden: buis 219,1 x 5,9, voor groep 2 buis 219,1x14,2, voor groep 3 buis 
219,1x32. 
 

 77



Vervolgens zijn, om de indeling wat logischer te maken, een aantal staven overgedimensioneerd, zodat ze in een 
hogere groep terecht kwamen, wat optisch logischer was. Op die manier is de kans op fouten tijdens montage 
een stuk kleiner. 
 
In onderstaande figuur is te zien welke staven uiteindelijk tot welke groep behoren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
figuur VI.27: staafdiameters dakverband 
 
Voor groep 1 was maatgevend de staaf van G2 naar F3. De drukkracht is daar –325 kN bij een combinatie met 
permanente belasting en een gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. De unity-check is dan 0,78. 
 
Voor groep 2 was maatgevend de staaf van E9 naar F10. De drukkracht is daar –694 kN bij een combinatie met 
permanente belasting en een gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting. De unity-check is dan 0,76. 
 
Voor groep 3 was maatgevend de staaf van J2 naar K3. De drukkracht is daar –1459 kN bij een combinatie met 
permanente belasting en een sneeuwbelasting aan de achterzijde. De unity-check is dan 0,84. 
 
Vervormingen 
De krachtsverdeling is al enigszins toegelicht aan de hand van de vervormingen. Om nog wat meer inzicht te 
krijgen in het vervormingsgedrag van het dakverband is hieronder een aantal figuren afgebeeld met het 
vervormingsgedrag van het dakverband bij de verschillende belastinggevallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VI.28: vervormingsgedrag bij sneeuwbelasting ; b.g.3 
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Figuur VI.29: vervormingsgedrag bij sneeuwbelasting aan de rechterzijde ; b.g.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur VI.30: vervormingsgedrag bij sneeuwbelasting aan de achterzijde ; b.g.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VI.31: vervormingsgedrag bij sneeuwbelasting aan de voorzijde ; b.g.6 
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Figuur VI.32: vervormingsgedrag bij wind van rechts met overdruk ; b.g.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VI.33: vervormingsgedrag bij wind van rechts met onderdruk ; b.g.8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VI.34: vervormingsgedrag bij wind van achter met overdruk ; b.g.9 
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Figuur VI.35: vervormingsgedrag bij wind van achter met onderdruk ; b.g.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur VI.36: vervormingsgedrag bij temperatuurstijging van de tuien ; b.g.11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VI.37: vervormingsgedrag bij temperatuurdaling van de tuien ; b.g.12 
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Een aantal vervormingen en verplaatsingen van het dakverband kan van belang zijn voor de detaillering: 
 
1. Oplegpunt middelste opgehangen ligger op de kernwand. 

De maximale verplaatsingen van dit punt zijn (bij 1,0 x veranderlijke belasting): 
uy  = +9,61 mm (1,0 x temperatuurdaling van de tuien) 
uy  = -10,48 mm (1,0 x temperatuurstijging van de tuien) 

 
2. horizontale verplaatsingen in de zijgevel. 

-  in het vlak van de gevel: 
uy = -7,42 mm  
(ter plaatse van achterste gevelverband, 1,0 x sneeuw aan de rechterkant) 

- loodrecht op het vlak van de gevel: 
ux = -22,75 mm  
(in het midden van de zijgevel, 1,0 x permanent + 1,0 x sneeuw aan de rechterkant) 

 
3. horizontale verplaatsingen in de voorgevel:  

-  in het vlak van de gevel: 
ux = -12,13 mm  
(ter plaatse van het gevelverband, 1,0 x permanent + 1,0 x sneeuw aan de rechterkant) 

- loodrecht op het vlak van de gevel: 
uy = -9,84 mm  
(stramien naast middelste ligger, 1,0 x sneeuw aan de achterkant) 

 
4. horizontale verplaatsingen in de achtergevel:  

-  in het vlak van de gevel: 
ux = -9,77 mm  
(ter plaatse van het gevelverband, 1,0 x permanent + 1,0 x met sneeuw aan de 
rechterkant) 

- loodrecht op het vlak van de gevel: 
uy = -11,24 mm  
(in het midden van de achtergevel, 1,0 x sneeuw aan de achterzijde) 

 
5. verschil in verplaatsingen dakverband en secundaire liggers:  

Het dakverband is opgehangen aan de secundaire liggers: 
In x-richting (evenwijdig aan secundaire liggers) is deze verbinding scharnierend, zodat er geen 
normaalkrachten in de secundaire liggers ontstaan, in andere richting is deze verbinding vast, zodat de 
secundaire liggers met het dakverband meebewegen in deze richting. 
Hierdoor kan er dus in x-richting een verschil in verplaatsing van de knopen van dakverband en van de 
secundaire liggers erboven optreden. 
Dit maximale verschil is: 
dux = -26,33 – 0 = -26,33 mm (knoop 59 bij 1,0 x permanente belasting + 1,0 x sneeuw aan de 

rechterzijde) 
De knoop ligt in het midden van een lange primaire ligger. 
Het maximale verschil is 26,33 mm. In de verbinding tussen secundaire ligger en dakverband moet deze 
speling dus aanwezig zijn. 

 
 
VI.8 De kolommen in de gevel 
 
Sterkte 
Maatgevend zijn de kolommen tussen of naast de betonnenschijven. Zij hebben namelijk naast druk ook te 
maken met een moment, doordat ze deels worden gesteund door de betonnen schijven, maar aan de top (ter 
plaatse van het glas) niet. Gekozen is een profiel HEA260. verschillende belastingcombinaties kunnen 
maatgevend zijn. Één ervan is de combinatie met wind van achter en overdruk. Eén van de maatgevende 
kolommen krijgt dan de volgende krachten te verwerken: 
N’d = -12,8 kN 
Md = 138 kNm 
Bij een combinatie met wind van rechts 
Met HEA260 is dan de unity-check 0,71. 
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Vervorming 
De vervorming van de kolommen is al aan bod geweest bij de behandeling van de gevelverbanden. 
 
Knikverkorters 
Tussen de kolommen zijn op halve hoogte profielen aangebracht om de kniklengte van de kolommen te 
verkorten. Hier staat bijna geen kracht op. Hun profiel is een hoekprofiel 150x150x12. 
 
 
VI.9 De tuien - sterkte 
 
In VI.5 is al aan bod gekomen waarop de dimensionering van de tuien is gebaseerd. Hieronder nog even een  
herhaling. 
 
Bij de primaire liggers die door middel van tuien zijn opgehangen hebben we naast de doorbuiging van de 
liggers zelf ook te maken met de zakking van de steunpunten ter plaatse van de ophangpunten. Doordat de kern 
asymmetrisch geplaatst is, verschillen de tuien behoorlijk in lengte. Daardoor vervormen ze ook verschillend. De 
punten die opgehangen zijn aan de langste tuien, zullen ook het meeste zakken. Bij tuidiameters zoals eerder 
berekend (tui 1: buis 273x12,5; overige tuien: 273x8) was de vervorming van de lange liggers bij een gelijkmatig 
verdeelde belasting (permanente belasting + sneeuw in de gebruiksgrenstoestand) als volgt: 

figuur VI.38: doorbuiging lange ligger met “oorspronkelijke” tuien 
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Er zit dus een behoorlijk verschil in de zakkingen aan de rechter-en linkerkant doordat de ophangpunten ook niet 
dezelfde zakking hebben: 
De zakkingen van de steunpunten zijn als volgt (van links naar rechts): 
uz;links = 46,0 mm 
uz;mid = 78,3 mm 
uz;rechts = 75,6 mm 
En de zakking van het steunpunt van de middelste ligger: 
uz;mid;mid = 62,4 mm 
 
Nu worden, om deze ongelijkheid te beperken de profielen van de tuien aangepast: de doorsnede van de langere 
staven wordt groter gemaakt dan die van de kortste tuien. Hierdoor kan de zakking van die steunpunten beperkt 
worden. Om het verschil in doorsnede tussen lange en korte tui nog groter te kunnen maken, wordt een betere 
staalsoort toegepast. Daardoor kan het oppervlak van de kortste tui namelijk nog verkleind worden, terwijl deze 
wel voldoende sterkte heeft. De volgende profielen worden nu gekozen voor de tuien: 
 
Tui 1: 273x45 
Tui 2: 273x45 
Tui 3: 273x6,3 
Tui 4: 273x20 
Allen in staalsoort S355 
 
De maatgevende krachten in de tuien zijn dan als volgt: 
Tui 1:  Nd =  1112, Md = 527 kNm ; unity-check is 0,73 ; combinatie met alleen permanente belasting 
 N’

d = -100 kN ; unity-check is 0,72 ; combinatie met gunstig werk. perm. bel. en temp.stijging 
Tui 2: Nd = 1865 kN, Md = 200 kNm ; unity-check is 0,56 ; combinatie met perm. Bel. en sneeuw aan de 

achterzijde 
Tui 3: Nd = 1126 kN, Md = 46,8 kNm ; unity-check is 0,79 ; combinatie met alleen perm. bel. en sneeuw aan 

de achterkant. 
Tui 4: Nd = 800 kN, Md = 178 kNm ; unity-check is 0,42 ; combinatie met perm. Belasting en gelijkmatig 

verdeelde sneeuwbelasting 
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De momenten worden hierbij veroorzaakt door het eigen gewicht van de tuien. 
 
Wat opvalt is dat in tui  1 druk kan optreden. Het is echter niet veel en de tui kan wel een kleine drukkracht 
opnemen, dus dit hoeft geen probleem te zijn. 
 
OPMERKING: als tui 2 wegvalt, zal voor tui 3 het profiel 273x6,3 niet meer voldoen. Zie ook paragraaf VI.11. 
 
 
VI.10 Doorhangen van de tuien 
 
w0 = w x n/(n+1) 
 
waarin: 
w = doorbuiging tui volgens ESA-Prima-win door eigen gewicht 
n = FE / S 
FE = (π2EI)/l2 = Eulerse knikkracht 
S = spankracht 
 
Tui 1: 
Gegevens tui: 
Profiel: buis 273x45 
A = 3,19 x 104 mm2 
I = 2,13 x 108 mm4

 
w = 1215 mm 
Kracht die minimaal in de staaf zit in de ggt:  265 kN (combi 10: met temperatuurstijging) 
Kracht die maximaal in de staaf zit in de ggt:  1226 kN (combi 4: met sneeuw achter) 
 
minimale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 2,13x108) / 369902 = 323 x 103 N 
n = 323 / 1408 = 0,23 
w0 = 1215 x (0,23 / 1,23) = 227 mm 
 = 0,006 x l 
 
maximale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 2,13x108) / 369902 = 323 x 103 N 
n = 323 / 265 = 1,21 
w0 = 1215 x (1,21 / 2,21) = 665 mm 
 = 0,018 x l 
 
Tui 2: 
Gegevens tui: 
Profiel: buis 273x45 
A = 3,19 x 104 mm2 
I = 2,13 x 108 mm4

 
w = 246 mm 
Kracht die minimaal in de staaf zit in de ggt:  634 kN (combi 8: met wind achter-overdruk) 
Kracht die maximaal in de staaf zit in de ggt:  1776 kN (combi 2: met sneeuw ) 
 
minimale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 2,13x108) / 264412 = 631 x 103 N 
n = 631 / 1776 = 0,36 
w0 = 246 x (0,36 / 1,36) = 65 mm 
 = 0,002 x l 
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maximale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 2,13x108) / 264412 = 631 x 103 N 
n = 631 / 634 = 1,00 
w0 = 246 x (1,00 / 2,00) = 123 mm 
 = 0,005 x l 
 
Tui 3: 
Gegevens tui: 
Profiel: buis 273x6,3 
A = 5,23 x 103 mm2 
I = 4,61 x 107 mm4

 
w = 236 mm 
Kracht die minimaal in de staaf zit in de ggt:  328 kN (combi 8: met wind achter-overdruk ) 
Kracht die maximaal in de staaf zit in de ggt:  878 kN (combi 2: met sneeuw ) 
 
minimale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 4,61x107) / 310742 = 99 x 103 N 
n = 99 / 878 = 0,11 
w0 = 236 x (0,11 / 1,11) = 23 mm 
 = 0,0007 x l 
 
maximale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 4,61x107) / 310742 = 99 x 103 N 
n = 99 / 328 = 0,30 
w0 = 236 x (0,30 / 1,30) = 54 mm 
 = 0,002 x l 
 
Tui 4: 
Gegevens tui: 
Profiel: buis 273x20 
A = 1,57 x 104 mm2 
I = 1,26 x 108 mm4

 
w = 497 mm 
Kracht die minimaal in de staaf zit in de ggt:  243 kN (combi 8: met wind achter-overdruk ) 
Kracht die maximaal in de staaf zit in de ggt:  890 kN (combi 2: met sneeuw ) 
 
minimale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 1,57x108) / 312452 = 333 x 103 N 
n = 333 / 890 = 0,37 
w0 = 497 x (0,37 / 1,37) = 134 mm 
 = 0,004 x l 
 
maximale w: 
FE  = (π2 x 2,1x105 x 1,57x107) / 312452 = 333 x 103 N 
n = 333 / 243 = 1,37 
w0 = 497 x (1,37 / 2,34) = 291 mm 
 = 0,009 x l 
 
Conclusie: 
De trekkrachten in de tuien wisselen afhankelijk van de belastingcombinatie. Daardoor wisselen ook de 
doorbuigingen. Door de trekkrachten wordt wel steeds de doorbuiging flink beperkt. De doorbuiging van een 
aantal tuien is groter dan bijvoorbeeld 0,004 x l. Aan deze tuien worden echter niet zulke strenge eisen gesteld 
als aan bijvoorbeeld vloeren of daken. Het beperken van de doorbuiging is namelijk een esthetische eis. Bij ver 
doorhangende vloeren of daken krijgt men eerder een onveilig gevoel dan bij het verder doorhangen van een tui.  
De optredende doorbuigingen worden als acceptabel beschouwd. 
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VI.11 Wegvallen van een tui 
 
Het bezwijken van één van de tuien is volgens de Nederlandse norm een bijzondere belasting. Dit houdt in dat 
het bezwijken van één van de tuien niet mag leiden tot voortgaande instorting, persoonlijk letsel of verlies van 
mensenlevens. Bij een dergelijke belasting is het dus niet van belang hoe veel de constructie (het dak in dit 
geval) zal gaan doorbuigen.  
 
De bijzondere belastingcombinatie ziet er als volgt uit: 
 
γfg x Grep + γfa x Fa;rep + Σγfq x ψi x Qi;rep
 
Voor de dakbelastingen geldt hier: ψ = 0, zodat overblijft: 
 
γfg x Grep + γfa x Fa;rep
 
Op het moment dat een tui bezwijkt, zal het deel van de primaire ligger dat hieraan hing met een klap naar 
beneden komen. In principe zakt de primaire ligger tot in de evenwichtsstand van de ligger zonder het steunpunt 
ter plaatse van de tui, maar doordat het geheel met een klap naar beneden komt, zal de ligger aanvankelijk verder 
doorveren. In feite is hier nu sprake van een stootbelasting door het eigen gewicht en de permanente belasting 
van het liggerdeel dat aan de tui hing. In de Nederlandse norm is sprake van een stootbelasting door een zandzak. 
Hierbij wordt de statische belasting van de zandzak vervangen door: 
Frep = √(2 x Ekin x k) 
Waarin Ekin de kinetische energie is die de zandzak (50 kg) krijgt door het vallen van bepaalde hoogte (0,7m) en 
k is hierin de stijfheid van het dak. 
 
Analoog hieraan wordt nu de stoot ten gevolge van het wegvallen van een tui bekeken: 
1. Het verschil in doorbuiging van de ligger met en zonder de tui wordt bekeken. Dit is de “valhoogte” 
6. Er wordt bekeken welke verticale reactiekracht er optreedt ter plaatse van de tui. Dit is, omgerekend, de 

massa die naar beneden valt. 
7. Met 1 en 2 is nu Ekin te berekenen 
8. De stijfheid van de ligger zonder de tui wordt bepaald: er wordt gekeken naar de doorbuiging bij een 

bepaalde puntlast ter plaatse van de tui. Hieruit is k te bepalen. 
9. Nu is met 3 en 4 de vervangende kracht Frep te bepalen. 
10. Deze Frep vervangt als het ware de statische kracht uit de tui. het verschil tussen beide is dus de kracht 

die, naast de statische belasting door eigen gewicht en overige permanente belasting, extra op de ligger 
komt ten gevolge van de klap naar beneden. 

11. Nu is uit te rekenen of de profielen van de primaire ligger, het dakverband en de overgebleven tuien nog 
voldoen. 

 
Bezwijken van tui 1 
1. Als de tui nog aanwezig is, is de zakking ter plaatse van de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige 

permanente belasting: 
 16,45 + 15,29 = 31,74 mm 

Als de tui weggevallen is, is de zakking ter plaatse van de tui in de nieuwe evenwichtsstand ten gevolge 
van eigen gewicht en overige permanente belasting: 

 33,55 + 38,34 = 71,89 mm 
 Het verschil in zakking is dus: 71,89 – 31,74 = 40,15 mm 
2. De kracht in de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige permanente belasting is: 
 454,18 + 396,20 =850,58 kN 
 Dit is in verticale richting: 
 (14066 / 36991) x 850,58 = 323,4 kN 
 Dit komt overeen met een massa van: 
 323,4x103 / 9,81 = 32966 kg 
3. x = x0 + v0t + ½at2

 0,04015 = ½ x 9,81 x t2

 t = 0,0920 sec 
 v = at 
 v = 9,81 x 0,0920 = 0,903 m/s 
 Ekin = ½mv2

 Ekin = ½ x 32966 x 0,9032 = 13440 kgm2/s2 = 13,4 kNm 
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4. Een kracht van 100 kN ter plaatse van de tui op de ligger zonder tui geeft een zakking aldaar van 18,39 
mm. Hieruit volgt een stijfheid van: 

 k = 100 / 0,01839 = 5438 kN/m 
5. Frep = √ (2 x Ekin x k) 
 Frep = √ (2 x 13,4 x 5438) = 381,8 kN 
6. Frep;extra = 381,8 – 323,4 = 58,4 kN 
7. Uit een computerberekening volgt nu bij de volgende belastingcombinatie 
 1,0 x Grep + 1,0 x 58,4: 

- Bovenregel (200x200x14,2), onderregel (168,3x25), diagonalen (101,6x12,5), tuien en staven 
in het dakverband voldoen nog. 

 
Bezwijken van tui 2 
1. Als de tui nog aanwezig is, is de zakking ter plaatse van de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige 

permanente belasting: 
 13,42 + 13,02 = 26,44 mm 

Als de tui weggevallen is, is de zakking ter plaatse van de tui in de nieuwe evenwichtsstand ten gevolge 
van eigen gewicht en overige permanente belasting: 

 104,50 + 113,74 = 218,24 mm 
 Het verschil in zakking is dus: 218,24 – 26,44 = 191,80 mm 
2. De kracht in de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige permanente belasting is: 
 619,11 + 592,08 =1211,19 kN 
 Dit is in verticale richting: 
 (14758 / 26441) x 1211,19 = 676,0 kN 
 Dit komt overeen met een massa van: 
 676,0x103 / 9,81 = 68909 kg 
3. x = x0 + v0t + ½at2

 0,19180 = ½ x 9,81 x t2

 t = 0,198 sec 
 v = at 
 v = 9,81 x 0,198 = 1,942 m/s 
 Ekin = ½mv2

 Ekin = ½ x 68909 x 1,9422 = 129940 kgm2/s2 = 129,9 kNm 
4. Een kracht van 100 kN ter plaatse van de tui op de ligger zonder tui geeft een zakking aldaar van 37,13 

mm. Hieruit volgt een stijfheid van: 
 k = 100 / 0,03713 = 2693 kN/m 
5. Frep = √ (2 x Ekin x k) 
 Frep = √ (2 x 129,9 x 2693) = 836,4 kN 
6. Frep;extra = 836,4 – 676,0 = 160,4 kN 
7. Uit een computerberekening volgt nu bij de volgende belastingcombinatie 
 1,0 x Grep + 1,0 x 160,4: 

- De bovenregel (200x200x14,2), die midden in het veld nu onder zware druk komt te staan, 
voldoet niet meer. 

  Een profiel 200x200x16 voldoet wel. De maximale kracht in de bovenregel is nu: 
  Nd = -1800 kN; Md = 24 kNm 
  De unity-check daarbij is 0,90. 

- Tui 3 (273x6,3; S355) voldoet niet meer. 
Een profiel 273x8 voldoet wel. De maximale kracht in deze tui is nu: 
Nd = 1690 kN; Md = 39,0 kNm 
De unity-check is daarbij 0,98 
 
Het zwaarder maken van deze tui heeft wel invloed op het vervormingsgedrag in 
gebruiksgrenstoestand van de primaire ligger. Het verschil in zakking links en rechts van deze 
ligger zal groter worden; bijvoorbeeld bij combinatie in ggt met permanente belasting en 
gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting: 
uz;links = 38,0 mm (was: 43,8 mm) 
uz;mid = 39,2 mm (was: 40,1 mm) 
uz;rechts = 45,7 mm (was: 45,7 mm) 
Een verschil dus van 7,7 mm (was 3,9 mm) 
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Bij bijvoorbeeld ggt met permanente belasting en temperatuurstijging van de tuien zijn de 
zakkingen van de steunpunten als volgt: 
uz;links = 50,7 mm (was: 53,3 mm) 
uz;mid = 58,7 mm (was 59,0 mm) 
uz;rechts = 77,6 mm (was: 77,6 mm) 
Een verschil dus van 26,9 mm (was 24,0 mm) 
Dit is nog steeds wel acceptabel. 

 - Onderregel, diagonalen , overige tuien en staven in het dakverband voldoen wel. 
 
Bezwijken van tui 3 
1. Als de tui nog aanwezig is, is de zakking ter plaatse van de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige 

permanente belasting: 
 14,64 + 15,19 = 29,83 mm 

Als de tui weggevallen is, is de zakking ter plaatse van de tui in de nieuwe evenwichtsstand ten gevolge 
van eigen gewicht en overige permanente belasting: 

 38,48 + 40,90 = 79,38 mm 
 Het verschil in zakking is dus: 79,38 – 29,83 = 49,55 mm 
2. De kracht in de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige permanente belasting is: 
 289,53 + 296,65 =586,18 kN 
 Dit is in verticale richting: 
 (15449 / 31074) x 586,18 = 291,4 kN 
 Dit komt overeen met een massa van: 
 291,4x103 / 9,81 = 29704 kg 
3. x = x0 + v0t + ½at2

 0,04955 = ½ x 9,81 x t2

 t = 0,101 sec 
 v = at 
 v = 9,81 x 0,101 = 0,991 m/s 
 Ekin = ½mv2

 Ekin = ½ x 29704 x 0,9912 = 14586 kgm2/s2 = 14,6 kNm 
4. Een kracht van 100 kN ter plaatse van de tui op de ligger zonder tui geeft een zakking aldaar van 19,10 

mm. Hieruit volgt een stijfheid van: 
 k = 100 / 0,01910 = 5236 kN/m 
5. Frep = √ (2 x Ekin x k) 
 Frep = √ (2 x 14,6 x 5236) = 391,0 kN 
6. Frep;extra = 391,0 – 291,4 = 99,6 kN 
7. Uit een computerberekening volgt nu bij de volgende belastingcombinatie 
 1,0 x Grep + 1,0 x 99,6: 

- Bovenregel (200x200x14,2), onderregel (168,3x25), diagonalen (101,6x12,5), tuien en staven 
in het dakverband voldoen nog. 

 
Bezwijken van tui 4 
1. Als de tui nog aanwezig is, is de zakking ter plaatse van de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige 

permanente belasting: 
 15,71 + 17,03 = 32,74 mm 

Als de tui weggevallen is, is de zakking ter plaatse van de tui in de nieuwe evenwichtsstand ten gevolge 
van eigen gewicht en overige permanente belasting: 

 48,87 + 60,91 = 109,78 mm 
 Het verschil in zakking is dus: 109,78 – 48,87 = 60,91 mm 
2. De kracht in de tui ten gevolge van eigen gewicht en overige permanente belasting is: 
 286,66 + 308,89 =595,55 kN 
 Dit is in verticale richting: 
 (14066 / 31245) x 595,55 = 268,1 kN 
 Dit komt overeen met een massa van: 
 268,1x103 / 9,81 = 27329 kg 
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3. x = x0 + v0t + ½at2

 0,06091 = ½ x 9,81 x t2

 t = 0,111 sec 
 v = at 
 v = 9,81 x 0,111 = 1,09 m/s 
 Ekin = ½mv2

 Ekin = ½ x 27329 x 1,092 = 16235 kgm2/s2 = 16,2 kNm 
4. Een kracht van 100 kN ter plaatse van de tui op de ligger zonder tui geeft een zakking aldaar van 34,13 

mm. Hieruit volgt een stijfheid van: 
 k = 100 / 0,03413 = 2929 kN/m 
5. Frep = √ (2 x Ekin x k) 
 Frep = √ (2 x 16,2 x 2929) = 309,1 kN 
6. Frep;extra = 308,1 – 268,1 = 40,0 kN 
7. Uit een computerberekening volgt nu bij de volgende belastingcombinatie 
 1,0 x Grep + 1,0 x 40,0: 

- Bovenregel (200x200x14,2), onderregel (168,3x25), diagonalen (101,6x12,5), tuien en staven 
in het dakverband voldoen nog. 

 
Conclusie: doordat de mogelijkheid bestaat dat er een tui bezwijkt, is het noodzakelijk om de bovenregel van de 
lange primaire liggers aan te passen naar koker 200x200x16 en tui 3 aan te passen naar buis 273x8. 
 
 
VI.12 Verbindingen 
 
De krachten op de verbindingen worden gehaald uit de staafkrachten uit het 3D-computermodel. 
 
Bevestiging tui boven en onder (detail 1 en detail 3) 
De maximale normaalkracht in de tuien is: 
Nd = 2299 kN 
Deze treedt op bij een combinatie met permanente belasting en sneeuw aan de rechterkant. 
 
Staalkwaliteit van de knoop is S355 
Staalkwaliteit van de tui is S355 
Staalkwaliteit van strips aan de tui is S355 
 
berekening benodigde laslengte van de strips aan de tui 
In de buis van de tui zijn 2 strips ingelast die de verbinding met de knoop vormen. In totaal zijn hier 8 
hoeklassen aanwezig. 
 
fw;u;d = 0,46 ft;d / β ; β = 0,90 ; ft;d = 510 (strip en buis is S355) 
 
fw;u;d = 0,46 x 510/0,9 = 261 N/mm2 

 
σw;s;d < 261 N/mm2 

 
261 = Fd/Aef = 2299 x 103 /Aef
 
Aef = 8808mm2

 
Aef = a x l1;ef ; stel a = 5 mm 
 
L1;ef = 1762 mm 
 
Dit wordt verdeeld over 8 lassen, dus de benodigde laslengte is per las ongeveer 220 mm. 
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Berekening pen 
De pen wordt berekend als ware het een bout met kwaliteit 10.9 en afschuifvlak door de schacht van de bout. 
 
Afschuiving: 
Fv;s;d / Fv;u;d < 1 
 
Fv;u;d = 0,6 x ft;b;d x Ab / γm = 0,48 ft;b;d x Ab
Er zijn 2 afschuifvlakken 
 
Fv;s;d;1 afschuifvalk = 2299x103 / 2 = 1150x103 N 
 
1150x103 = 0,48 x 1000 x Ab
Ab = 2396 mm2

2396 = ¼ x π x d2

d = 55 mm 
 
Neem nu dus een pen met dikte d = 55 mm en een gat met diameter 57 mm. 
 
Berekening dikte strips aan tui: 
stuik: 
Fc;s;d / Fc;u;d < 1 
 
Fc;u;d  = 2αc αred;1 ft;d db;nom t 
αc = e1 ;min / (3dg ;nom) = (130/3x57) = 0,76 
αred;1 = 1,0 
Fc;u;d  = 2x0,76 x 1,00 x 510 x 55 x t   
 
Er zijn 2 strips 
 
Fc ;s ;d; 1 strip = 1150 kN 
 
2x0,76 x 1,00 x 510 x 55 x t  = 1150x103 

t = 27 mm 
 
Neem nu strips met een dikte van 30 mm 
 
Berekening benodigde breedte strips aan tui 
Fd = 2299 kN 
 
Nt;u;d = (0,9 x Anet x ft;d) / γm
2299x103 = 0,9 x Anet x 510 / 1,25  
Anet = 6261 mm2  
 
Er zijn 2 strips, dus Anet;1 strip = 3131 mm2

Stel d=30 mm, dan is bnet = 104 mm 
 
Het gat ten behoeve van de pen heeft een diameter van 57mm. Dus de totale minimale stripbreedte is dan: 
104 + 57 = 161 mm 
 
Neem nu strips met een minimale breedte van 200mm en een dikte van 30 mm. 
 
Berekening dikte verticale schijf: 
stuik: 
Fc;s;d / Fc;u;d < 1 
 
Fc;u;d  = 2αc αred;1 ft;d db;nom t 
αc = e1 ;min / (3dg ;nom) = (130/3x57) = 0,76 
αred;1 = 1,0 
Fc;u;d  = 2x0,76 x 1,00 x 510 x 55 x t   
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Fc ;s ;d; 1 strip = 2299 kN 
 
2x0,76 x 1,00 x 490 x 55 x t  = 2299x103 

t = 56 mm 
 
Neem nu een verticale schijf met een dikte van 60 mm 
 
Knopen dakverband 
Op de knooppunten in het dakverband kunnen de volgende staven uitkomen: 
Bovenregel primaire ligger 
Langsstaven 
Koppelstaven 
Diagonalen dakverband 
De verbinding van deze afzonderlijke staven aan de knoop moet de maximale kracht in elke staafsoort over 
kunnen brengen. Deze zijn: 
bovenregels en langsstaven: Fd = +1259 kN (combinatie met perm. bel. en sneeuw aan achterzijde) 
    F’

d = -1070 kN (combinatie met perm. bel. en temperatuurdaling) 
Koppelstaven:   Fd = +1291 kN (combinatie met perm. bel. en sneeuw aan rechterzijde) 
    F’d = -1332 kN (combinatie met perm. bel. en gelijkmatige sneeuwbelasting) 
Diagonalen:   Fd = +1003 kN (combinatie met perm. bel. en gelijkmatige sneeuwbelasting) 
    F’d = -1459 kN (combinatie met perm. bel. en sneeuw aan de achterzijde) 
 
Staalkwaliteit van de knoop is S355 
Staalkwaliteit van koppelstaven en diagonalen is S235 
Staalkwaliteit van de strips aan koppelstaven en diagonalen is S235 
 
Berekening bout (verbinding diagonaal-knoop) 
De bout heeft kwaliteit 10.9 en afschuifvlak door de schacht van de bout. 
 
Afschuiving: 
Fv;s;d / Fv;u;d < 1 
 
Fv;u;d = 0,6 x ft;b;d x Ab / γm = 0,48 ft;b;d x Ab
Er zijn 2 afschuifvlakken 
 
Fv;s;d;1 afschuifvalk = 1459x103 / 2 = 729,5x103 N 
 
792,5x103 = 0,48 x 1000 x Ab
Ab = 1651 mm2

2396 = ¼ x π x d2

d = 45 mm 
 
Neem nu dus een bout met diameter d = 45 mm en een gat met diameter 47 mm. 
 
Berekening dikte horizontale schijf: 
stuik: 
Fc;s;d / Fc;u;d < 1 
 
Fc;u;d  = 2αc αred;1 ft;d db;nom t 
αc = e1 ;min / (3dg ;nom) = (100/3x47) = 0,71 
αred;1 = 1,0 
Fc;u;d  = 2x0,71 x 1,00 x 510 x 55 x t   
 
Fc ;s ;d = 1459 kN 
 
2x0,71 x 1,00 x 490 x 45 x t  = 1459x103 

t = 46 mm 
 
neem dikte plaat = 50 mm 
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Berekening dikte strips aan diagonalen en koppelstaven: 
stuik: 
Fc;s;d / Fc;u;d < 1 
 
Fc;u;d  = 2αc αred;1 ft;d db;nom t 
αc = e1 ;min / (3dg ;nom) = (100/3x47) = 0,71 
αred;1 = 1,0 
Fc;u;d  = 2x0,71 x 1,00 x 360 x 45 x t   
 
Er zijn 2 strips 
 
Fc ;s ;d; 1 strip = 792,5 kN 
 
2x0,76 x 1,00 x 360 x 45 x t  = 792,5x103 

t = 19 mm 
 
Neem nu strips met een dikte van 20 mm 
 
 
VI.13 Verdiepingsvloer 
 
Voor zover mogelijk bestaat de verdiepingsvloer uit kanaalplaatvloeren met een maximale overspanning van 
13,2 meter. Deze kanaalplaten zijn opgelegd op een aantal stalen balken die over stalen kolommen heen gaan. 
 
Belastingen 
permanente belasting: 
HVP 320    3,92 kN/m2

afwerkvloer    1,00 kN/m2

leidingen en plafond   0,15 kN/m2 
     ___________ 
     5,07 kN/m2

 
veranderlijke belasting: 
personen    5,00 kN/m2

 
Stalen ligger 
belastingen: 
permanent: 13,2 x 5,07 + 1,9 = 68,8 kN/m 
veranderlijk: 13,2 x 5,00 = 66,0 kN/m 
  
qd = 1,2 x 68,8 + 1,5 x 66 = 181,6 kN/m 
 
M = 1/8 ql2 = 1/8 x 181,6 x 6,62 = 989 kNm 
Wben = M/σ = 989x106 / 235 = 4209x103 mm3

 
Er wordt gekozen voor een HEB500 (HEA 600 zou ook mogelijk zijn, maar wordt niet gekozen in verband met 
de grotere hoogte) 
 
doorbuiging (2-velds overspanning): 
w = 0,0054 q l4 / EI = 0,0054 x ((68,8+66) x 66004) / (210000x107176x104) = 6,1 mm 
wmax = 0,003 x 6600 = 19,8 mm dus accoord 
 
Stalen kolom 
Lengte kolom: 3,5 m 
 
De belasting op één kolom is: 
Fd = 181,6 x 6,6 = 1199 kN 
 
Uit een computerberekening blijkt dat een HEA260 voldoet (u.c. = 0,73) 
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VII. Uitwerking kern 
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VII.1 Kantelen van de kern 
 
kantelen 
Door de asymmetrische plaatsing van de kern in het gebouw, zal er altijd een resulterende horizontaalkracht in 
de langsrichting van de wand zijn. Het gevaar bestaat dat de wand zal gaan kantelen. Om te berekenen of de 
wand zal kunnen kantelen, wordt allereerst het zwaartepunt van de wand bepaald. Daartoe wordt de wand 
verdeeld in een aantal delen I t/m VI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur VII.1: afmetingen wand t.b.v. bepaling zwaartepunt 
 
I: zt.o.v.L1 x AI = 8,22 x 39,94 = 328,31 
 zt.o.v.L2 x AI = 2,16 x 39,94 = 86,27 
II: zt.o.v.L1 x AII = 12,32 x 177,49 = 2186,68 
 zt.o.v.L2 x AII = 6,84 x 177,49 = 1212,03 
III: zt.o.v.L1 x AIII = 8,22 x 82,13 = 675,11 
 zt.o.v.L2 x AIII = 12,66 x 82,13 = 1039,77 
IV: zt.o.v.L1 x AIV = 25,14 x 0,85 = 21,37 
 zt.o.v.L2 x AIV = 4,00 x 0,85 = 3,40 
V: zt.o.v.L1 x AV = 25,39 x 4,64 = 117,81 
 zt.o.v.L2 x AV = 5,92 x 4,64 = 27,47 
VI: zt.o.v.L1 x AVI = 25,14 x 2,23 = 56,06 
 zt.o.v.L2 x AVI = 8,46 x 2,23 = 18,87 
 
ztot;t.o.v.L1 x Atot = Σ(z x A)  ztot;t.o.v.L2 x Atot = Σ(z x A) 
z x 307,28 = 3385,34  z x 307,28 = 2389,81 
zz   = 11,02 m zx  = 7,78 m 
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Momenten om het kantelpunt linksom: 
 
gewicht 2 betonwanden: 
0,8 x 307,28 x 25 = 6146 kN, aangrijpend in Z. 
Dit levert een moment om A van: 
Mrep = 6146 –9,33 = -57342 kNm 
Md = 0,9 x -57342    = -51608 kNm 
 
gewicht tussenschot onder aangrijpingspunt tuikrachten: 
0,8 x 1,6 x 24,644 x 25 = 853 kN, aangrijpend op afstand 10,77 m vanaf het kantelpunt: 
Dit levert een moment om A van: 
Mrep = 853 –10,77= -9187 kNm 
Md = 0,9 x -9187     = -8268 kNm 
 
Verticale reactie uit de tuien op de betonwand (uit 3D-computerberekening; bij maximale horizontale kracht): 
Fd = 4217, aangrijpend op afstand 10,77m vanaf het kantelpunt. 
Md = 4217 x -10,77    = -45417 kNm 
 
 
Momenten om het kantelpunt rechtsom: 
 
De maximale horizontale kracht op de wand in langsrichting treedt op bij een combinatie met sneeuwbelasting 
op de achterzijde van het gebouw. Dan is: 
FH;d = 2942 kN 
Md = 2942 x 24,644    = 72503 kNm 
 
Kantelmoment om het kantelpunt: 
 
Md = 72503-51608-8268-45417 = - 32790 kNm 
 
De wand zal dus NIET gaan kantelen. (En dan is hierin het gewicht van de betonnen mantel nog niet eens 
meegenomen) 
 
 
 
 
 

 95



VII.2 kracht in de diafragmawand 
 
In de diafragmawand ontstaan krachten ten gevolge van de volgende zaken: 
 
- Een verticale kracht uit de tuien 
- Een verticale kracht ten gevolge van het eigen gewicht van de wand 
- Een horizontale kracht in het vlak van de wand uit de tuien ten gevolge van de excentrische plaatsing 

van de kern 
 
Om nu te bepalen of er ergens in de diafragmawand trek op zal treden, wordt de werklijn van de resulterende 
kracht (uit de krachten zoals hierboven beschreven) bepaald worden. Van belang is hierbij de meest excentrische 
resulterende. Dus de resulterende waarbij de verhouding (horizontale kracht / totale verticale kracht) het grootst 
is. Indien het snijpunt van deze werklijn met de onderzijde van de wand namelijk buiten de wand zal vallen, 
zoals geïllustreerd in onderstaande figuur, zal er ook trek gaan optreden in de wand, aangezien de drukkracht wel 
via de wand afgevoerd zal moeten worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur VII.2: werklijn resulterend buiten de wand 
 
Als echter het snijpunt van de werklijn met de onderzijde van de wand binnen de wand zal vallen, zal er nergens 
trek optreden in de wand en zal de drukkracht rechtstreeks door de wand afgevoerd kunnen worden. (zie 
onderstaande figuur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.3: werklijn resulterende binnen de wand 
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In onderstaande tabel zijn de krachten weergegeven die werken op de kern uit de tuien. 
 

Oplegging knoop combi Rx 
[kN] 

Ry 
[kN] 

Rh = 
√(Rx2+Ry

2)
Rz 

[kN] 
2 115 1 0.00 1980.72 1980.72 3666.50
2 115 2 0.00 2388.75 2388.75 4317.39
2 115 3 -1039.51 1859.03 2129.92 3383.69
2 115 4 0.00 2524.45 2524.45 3457.27
2 115 5 0.00 1185.01 1185.01 3304.60
2 115 6 387.37 384.15 545.55 744.07
2 115 7 376.95 1164.88 1224.35 2123.42
2 115 8 -0.00 -167.58 167.58 674.37
2 115 9 0.00 606.10 606.10 2051.17
2 115 10 0.00 539.28 539.28 1892.91
2 115 11 0.00 2186.31 2186.31 3053.05
2 115 12 -59.12 2806.69 2807.31 5077.65
2 115 13 -1088.77 2271.94 2519.35 4141.03
2 115 14 -57.27 2941.82 2942.38 4217.33
2 115 15 -58.43 1602.08 1603.15 4064.56
2 115 16 333.32 798.16 864.96 1502.00
2 115 17 316.81 1578.97 1610.44 2881.60
2 115 18 -51.38 246.82 252.11 1433.52
2 115 19 -54.75 1021.62 1023.09 2810.68
2 115 20 -58.68 951.44 953.25 2651.39
2 115 21 -53.54 2600.97 2601.52 3812.20

 
Bij Rz moet nog opgeteld worden het gewicht van de kern zelf. Dit gewicht is: 
24792 kN 
(Voor de berekening hiervan: zie paragraaf VII.3, “snede 4”) 
 
Uit paragraaf VII.3 blijk verder dat de grootste excentriciteit in de richting van de diafragmawand optreedt bij 
combinatie 4 (0,9 x permanent + 1,5 x sneeuw aan de achterzijde). Dan is: 
Rh = 2524 kN 
Rz = 3457 + 0,9 x 24792 = 25770 kN 
 
De werklijn van de kracht in de diafragmawand loopt dan als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.4: resultante horizontale en verticale belasting in de diafragmawand. 
 

 

Het is duidelijk dat er geen trek op zal treden in de diafragmawand zelf, aangezien de drukkracht binnen de wand 
zelf valt en dus hierdoor rechtstreeks afgevoerd kan worden naar de fundering. 
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VII.3 kracht in de mantel van de kern 
 
Door de horizontale reactiekracht uit de tuien aan de bovenzijde van de kern (Rh in de tabel in paragraaf VII.2), 
ontstaat er een moment op de doorsnede van de kern. Dit moment zal aan de ene zijde van de kern in de mantel 
trekspanningen veroorzaken en aan de andere zijde drukspanningen. Deze trekspanningen zullen geheel of 
gedeeltelijk opgeheven worden door een drukspanning ten gevolge van de verticale reactiekracht aan de 
bovenzijde van de kern (Rz in de tabel in paragraaf VII.2) en de verticale kracht ten gevolge van het eigen 
gewicht van de kern. 
 
Bij Rz moet dus opgeteld worden het gewicht van de kern zelf. Dit gewicht neemt toe van boven naar beneden. 
Om de spanningen in de mantel te kunnen bepalen, wordt de kern opgedeeld in een aantal stukken, zodat er 4 
snedes ontstaan (zie figuur hieronder): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.5: snedes in de kern 
 
In onderstaande figuur zijn de snedes te zien: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
figuur VII.6: snedes van de kern 
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De snedegrootheden van de snedes worden bepaald: 
 
Snede 1: 
A =  ¼ x π x 8,32 – ¼ x π x 7,52 + 0,8 x 7,5 =    15,93 m2

 
Wx = π x (83004 – 75004) / (32 x 8300) + 1/6 x 800 x 75002 = 2,62 x 1010 mm3

Wy = π x (83004 – 75004) / (32 x 8300) + 1/6 x 7500 x 8002 = 1,95 x 1010 mm3

 
Ix = π x (83004 – 75004) / 64 + 1/12 x 800 x 75003 =  1,058 x 1014 mm4

Iy = π x (83004 – 75004) / 64 + 1/12 x 7500 x 8003 =  0,780 x 1014 mm4

 
 
Snede 2: 
A =  ¼ x π x 11,22 – ¼ x π x 10,42 + 0,8 x 10,4 =    21,89 m2

 
Wx = π x (112004 – 104004) / (32 x 11200) + 1/6 x 800 x 104002 = 4,98 x 1010 mm3

Wy = π x (112004 – 104004) / (32 x 11200) + 1/6 x 10400 x 8002 = 3,65 x 1010 mm3

 
Ix = π x (112004 – 104004) / 64 + 1/12 x 800 x 104003 =  2,731 x 1014 mm4

Iy = π x (112004 – 104004) / 64 + 1/12 x 10400 x 8003 =  1,986 x 1014 mm4

 
 
Snede 3: 
A =  ¼ x π x 14,02 – ¼ x π x 13,22 + 0,8 x 13,2 =    27,65 m2

 
Wx = π x (140004 – 132004) / (32 x 14000) + 1/6 x 800 x 132002 = 7,97 x 1010 mm3

Wy = π x (140004 – 132004) / (32 x 14000) + 1/6 x 13200 x 8002 = 5,79 x 1010 mm3

 
Ix = π x (140004 – 132004) / 64 + 1/12 x 800 x 132003 =  5,489 x 1014 mm4

Iy = π x (140004 – 132004) / 64 + 1/12 x 13200 x 8003 =  3,960 x 1014 mm4

 
 
Snede 4: 
A =  ¼ x π x 17,12 – ¼ x π x 16,32 + 0,8 x 16,3 =    34,03 m2

 
Wx = π x (171004 – 163004) / (32 x 17100) + 1/6 x 800 x 163002 = 12,10 x 1010 mm3

Wy = π x (171004 – 163004) / (32 x 17100) + 1/6 x 16300 x 8002 = 8,74 x 1010 mm3

 
Ix = π x (171004 – 163004) / 64 + 1/12 x 800 x 163003 =  10,207 x 1014 mm4

Iy = π x (171004 – 163004) / 64 + 1/12 x 16300 x 8003 =  7,327 x 1014 mm4
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Vervolgens wordt het eigen gewicht van de kern boven de snedes bepaald: 
 
Snede 1: 
 
Schijven aan de top (hgem = 2,5m, totale lengte = 18,8 m): 
2,5 x 18,8 x 0,4 x 25 =       470 kN 
 
dakvloer: 
(1/4 x π x 8,32) x 0,4 x 25 =      541 kN 
 
tussenschot onder snijpunt tui-krachten: 
4,3 x 0,8 x 1,6 x 25 =       138 kN
 
Totaal =         1149 kN 
 
 
Snede 2: 
 
Schijven aan de top (hgem = 2,5m, totale lengte = 18,8 m): 
2,5 x 18,8 x 0,4 x 25 =       470 kN 
 
dakvloer: 
(1/4 x π x 8,32) x 0,4 x 25 =      541 kN 
 
tussenvloeren: 
(1/4 x π x 9,62 + 1/4 x π x 10,82 ) x 0,2 x 25 =    820 kN 
 
tussenschot onder snijpunt tui-krachten: 
11,3 x 0,8 x 1,6 x 25 =       362 kN 
 
mantel (50% raamopening): 
[1/3 x π x 7,0 x (11,22 + 8,32 + 8,3 x 11,2) –  
1/3 x π x 7,0 x (10,42 + 7,52 + 10,4 x 7,5)] x 0,5 x 25 =   4112 kN 
 
diafragmawand: 
70 x 0,8 x 25 =        1400 kN 
 
Totaal =         7705 kN 
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Snede 3: 
 
Schijven aan de top (hgem = 2,5m, totale lengte = 18,8 m): 
2,5 x 18,8 x 0,4 x 25 =       470 kN 
 
dakvloer: 
(1/4 x π x 8,32) x 0,4 x 25 =      541 kN 
 
tussen vloeren: 
(1/4 x π x 9,62 + 1/4 x π x 10,82 ) x 0,2 x 25 =    820 kN 
 
tussenschot onder snijpunt tui-krachten: 
18,3 x 0,8 x 1,6 x 25 =       586 kN 
 
mantel (50% raamopening): 
[1/3 x π x 14,0 x (14,02 + 8,32 + 8,3 x 14,0) –  
1/3 x π x 14,0 x (13,22 + 7,52 + 13,2 x 7,5)] x 0,5 x 25 =   9456 kN 
 
diafragmawand: 
159 x 0,8 x 25 =        3180 kN 
 
Totaal =         15053 kN 
 
 
Snede 4: 
 
Schijven aan de top (hgem = 2,5m, totale lengte = 18,8 m): 
2,5 x 18,8 x 0,4 x 25 =       470 kN 
 
dakvloer: 
(1/4 x π x 8,32) x 0,4 x 25 =      541 kN 
 
tussenvloeren: 
(1/4 x π x 9,62 + 1/4 x π x 10,82 ) x 0,2 x 25 =    820 kN 
 
tussenschot onder snijpunt tui-krachten: 
21,645 x 0,8 x 1,6 x 25 =       693 kN 
 
mantel (50% raamopening): 
[1/3 x π x 21,645 x (17,12 + 8,32 + 8,3 x 17,1) –  
1/3 x π x 21,645 x (16,32 + 7,52 + 16,3 x 7,5)] x 0,5 x 25 =   16728 kN 
 
diafragmawand: 
277 x 0,8 x 25 =        5540 kN 
 
Totaal =         24792 kN 
 
 
 
Dit gewicht wordt vervolgens per snede bij Rz opgeteld, waarna kan worden bepaald voor welke 
belastingcombinatie Fhor / Fvert het grootst is, waarmee dus ook de belastingcombinatie met de gootste 
excentriciteit bekend is. In onderstaande tabellen is dit aangegeven. 
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Snede 1, eigen gewicht = 0,9 x 1149 = 1034 kN (combi 1 t/m 11) 
                                             1,2 x 1149 = 1379 kN (combi 12 t/m 21) 
combinatie Fver = 

Rz + eigen gewicht 
Fhor = Rh Fhor/Fver  

1 4701 1981 0.421  
2 5351 2389 0.446  
3 4418 2130 0.482 Grootste e in zwakkere richting 
4 4491 2524 0.562 Grootste e in sterke richting 
5 4339 1185 0.273  
6 1778 546 0.307  
7 3157 1224 0.388  
8 1708 -168 -0.098  
9 3085 606 0.196  
10 2927 539 0.184  
11 4087 2186 0.535  
12 6457 2807 0.434  
13 5520 2519 0.456  
14 5596 2942 0.526  
15 5444 1602 0.294  
16 2881 865 0.300  
17 4261 1610 0.378  
18 2813 247 0.090  
19 4190 1022 0.244  
20 4030 951 0.236  
21 5191 2601 0.501  
 
 
 
Snede 2, eigen gewicht = 0,9 x 7705 = 6935 kN (combi 1 t/m 11) 
                                        1,2 x 7705 = 9246 kN (combi 12 t/m 21) 
combinatie Fver = 

Rz + eigen gewicht 
Fhor = Rh Fhor/Fver  

1 10602 1981 0.187  
2 11252 2389 0.212  
3 10319 2130 0.206 Grootste e in zwakkere richting 
4 10392 2524 0.243 Grootste e in sterke richting 
5 10240 1185 0.116  
6 7679 546 0.071  
7 9058 1224 0.135  
8 7609 -168 -0.022  
9 8986 606 0.067  
10 8828 539 0.061  
11 9988 2186 0.219  
12 14324 2807 0.178  
13 13387 2519 0.188  
14 13463 2942 0.219  
15 13311 1602 0.120  
16 10748 865 0.080  
17 12128 1610 0.133  
18 10680 247 0.023  
19 12057 1022 0.085  
20 11897 951 0.080  
21 13058 2601 0.199  
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Snede 3, eigen gewicht = 0,9 x 15053 = 13548 kN (combi 1 t/m 11) 
                                        1,2 x 15053 = 18064 kN (combi 12 t/m 21) 
combinatie Fver = 

Rz + eigen gewicht 
Fhor = Rh Fhor/Fver  

1 17215 1981 0.115  
2 17865 2389 0.134  
3 16932 2130 0.126 Grootste e in zwakkere richting 
4 17005 2524 0.148 Grootste e in sterke richting 
5 16853 1185 0.070  
6 14292 546 0.038  
7 15671 1224 0.078  
8 14222 -168 -0.012  
9 15599 606 0.039  
10 15441 539 0.035  
11 16601 2186 0.132  
12 23142 2807 0.121  
13 22205 2519 0.113  
14 22281 2942 0.132  
15 22129 1602 0.072  
16 19566 865 0.044  
17 20846 1610 0.077  
18 19498 247 0.013  
19 20875 1022 0.049  
20 20715 951 0.046  
21 21876 2601 0.119  
 
 
Snede 4, eigen gewicht = 0,9 x 24792 = 22313 kN(combi 1 t/m 11) 
                                             1,2 x 24792= 29750 kN (combi 12 t/m 21) 
combinatie Fver = 

Rz + eigen gewicht 
Fhor = Rh Fhor/Fver 

 
 

1 25980 1981 0.076  
2 26630 2389 0.090  
3 25697 2130 0.083 Grootste e in zwakkere richting 
4 25770 2524 0.100 Grootste e in sterke richting 
5 25618 1185 0.046  
6 23057 546 0.024  
7 24436 1224 0.050  
8 22987 -168 -0.007  
9 24364 606 0.025  
10 24206 539 0.022  
11 25366 2186 0.086  
12 34828 2807 0.081  
13 33891 2519 0.074  
14 34039 2942 0.086  
15 33815 1602 0.047  
16 31252 865 0.028  
17 32632 1610 0.049  
18 31184 247 0.008  
19 32561 1022 0.031  
20 32401 951 0.029  
21 33562 2601 0.078  
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De optredende spanning in de snedes kan nu bepaald worden. Hierbij is het van belang of er trekspanningen 
zullen optreden in de mantel van de kern. De spanningen worden als volgt bepaald: 
 
σ = Fver / A - (Fver x e) / W  (om de maximale trekspanning of minimale drukspanning te bepalen) 
σ = Fver / A + (Fver x e) / W (om de maximale drukspanning te bepalen) 
 
Hierbij is in dit geval vooral van belang σ = Fver / A - (Fver x e) / W, omdat hieruit volgt of er al dan niet 
trekspanningen op zullen treden in de mantel van de kern. De volgende combinaties kunnen maatgevend zijn en 
moeten dus bekeken worden: 
 

• Uit voorgaande tabellen blijkt dat de grootste excentriciteit optreedt bij combinatie 4, dat is de 
combinatie 
0,9 x permanente belasting + 1,5 x sneeuw achter 

 
Deze combinatie geeft een resulterende horizontale kracht in de richting van de diafragmawand van de voorzijde 
naar de achterzijde van het gebouw. Dit levert een moment om de sterke as van het profiel van de kern. 
 

• Belastingcombinatie 8 geeft ook een resulterende kracht in de richting van de diafragmawan, maar dan 
van de achterzijde naar de vorzijde van het gebouw. In bepaalde snedes zou dit de maatgevende 
excentriciteit kunnen opleveren, aangezien de zwaartelijn van de kern in het vlak van de diafragmawand 
niet loodrecht loopt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.7: zwaartelijn kern in richting diafragmawand 
  
 Het gaat hierbij om de combinatie: 
 0,9 x permanente belasting + 1,5 x wind van achter met overdruk 
 

• Omdat het weerstandsmoment in de richting loodrecht op de diafragmawand kleiner is, wordt er ook 
gekeken naar de belastingcombinatie met de grootste excentriciteit in de zwakke richting. Dit blijkt het 
geval te zijn bij combinatie 3, dat is de combinatie 
0,9 x permanente belasting + 1,5 x sneeuw rechts 
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Snede 1: 
combinatie 4: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 3000 x 2524 / 4491 = 1686 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 923 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.8: excentriciteit kracht uit combinatie 4 
 
σ = 4491 / 15,93 – 4491 x 0,923 / 26,2 = 123,7 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
combinatie 8: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 3000 x 168 / 1708 = 295 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 1058 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

figuur VII.9: excentriciteit kracht uit combinatie 8 
 
σ = 1708 / 15,93 – 1708 x 1,058 / 26,2 = 38,2 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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combinatie 3: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 3000 x 2130 / 4418 = 1446 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 864 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.10: excentriciteit kracht uit combinatie 3 
 
σ = 4418 / 15,93 – 4418 x 0,864 / 19,5 = 81,5 kN/m2

 
Hier is uitgegaan van een W om de zwakke as. In werkelijkheid ligt de W voor dit geval tussen Wzwak en Wsterk 
in. Het gebruik van Wzwak is dus aan de veilige kant. Als echter met Wzwak blijkt dat er geen trekspanningen 
optreden (zoals in dit geval), dan zullen die in werkelijkheid zeker niet optreden. 
 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
Snede 2: 
combinatie 4: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 10000 x 2524 / 10392 = 2429 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 1137 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.11: excentriciteit kracht uit combinatie 4 
 
σ = 10392 / 21,89 – 10392 x 1,137 / 49,8 = 237,5 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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combinatie 8: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 10000 x 168 / 7609 = 221 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 1513 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

figuur VII.12: excentriciteit kracht uit combinatie 8 
 
σ = 7609 / 21,89 – 7609 x 1,513 / 49,8 = 116,4 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
combinatie 3: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 10000 x 2130 / 10319 = 2064 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e =1129 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.13: excentriciteit kracht uit combinatie 3 
 
σ = 10319 / 21,89 – 10319 x 1,129 / 36,5 = 152,2 kN/m2

 
Hier is uitgegaan van een W om de zwakke as. In werkelijkheid ligt de W voor dit geval tussen Wzwak en Wsterk 
in. Het gebruik van Wzwak is dus aan de veilige kant. Als echter met Wzwak blijkt dat er geen trekspanningen 
optreden (zoals in dit geval), dan zullen die in werkelijkheid zeker niet optreden. 
 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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Snede 3: 
combinatie 4: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 17000 x 2524 / 17005 = 2523 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 751 mm (zie onderstaande figuur) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur VII.14: excentriciteit kracht uit combinatie 4 
 
σ = 17005 / 27,65 – 17005 x 0,751 / 79,7 = 455,8 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
combinatie 8: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 17000 x 168 / 14222 = 201 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 1973 mm (zie onderstaande figuur) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.15: excentriciteit kracht uit combinatie 8 
 
σ = 14222 / 27,65 – 14222 x 1,973 / 79,7 = 162,3 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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combinatie 3: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 17000 x 2130 / 16932 = 2139 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e =1007 mm (zie onderstaande figuur) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur VII.16: excentriciteit kracht uit combinatie 3 
 
σ = 16932 / 27,65 – 16932 x 1,007 / 57,9 = 317,9 kN/m2

 
Hier is uitgegaan van een W om de zwakke as. In werkelijkheid ligt de W voor dit geval tussen Wzwak en Wsterk 
in. Het gebruik van Wzwak is dus aan de veilige kant. Als echter met Wzwak blijkt dat er geen trekspanningen 
optreden (zoals in dit geval), dan zullen die in werkelijkheid zeker niet optreden. 
 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
 
Snede 4: 
combinatie 4: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 24000 x 2524 / 25770 = 2350 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 33 mm (zie onderstaande figuur) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur VII.17: excentriciteit kracht uit combinatie 4 
 
σ = 25770 / 34,03 – 25770 x 0,033 / 121,0 = 750,2 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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combinatie 8: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 24000 x 168 / 22987 = 175 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e = 2492 mm (zie onderstaande figuur) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur VII.18: excentriciteit kracht uit combinatie 8 

 

 
σ = 22987 / 34,03 – 22987 x 2,492 / 121,0 = 202,1 kN/m2

 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
 
 
combinatie 3: 
excentriciteit ten opzichte van het aangrijpingspunt van de tui-krachten = 24000 x 2130 / 25697 = 1989 mm 
Aangezien het zwaartepunt van de snede niet samenvalt met het aangrijpingspunt van de tuikrachten, is de 
excentriciteit ten opzichte van dit zwaartepunt dus ook anders: 
 
e =1131 mm (zie onderstaande figuur) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur VII.19: excentriciteit kracht uit combinatie 3 
 
σ = 25697 / 34,03 – 25697 x 1,131 / 87,4 = 422,6 kN/m2

 
Hier is uitgegaan van een W om de zwakke as. In werkelijkheid ligt de W voor dit geval tussen Wzwak en Wsterk 
in. Het gebruik van Wzwak is dus aan de veilige kant. Als echter met Wzwak blijkt dat er geen trekspanningen 
optreden (zoals in dit geval), dan zullen die in werkelijkheid zeker niet optreden. 
 
Er zal dus ten gevolge van deze belastingcombinatie in deze snede geen trekspanning optreden in de mantel. 
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VII.4 stabiliteit van de kern 
 
In VII.3 werd de stijfheid van de kern ter plaatse van een aantal sneden berekend. Nu wordt de I in snede 2 
genomen, dit is een veilige aanname: 
Ix = 2,731 x 1014 mm4

Iy = 1,986 x 1014 mm4

 
Bekijken we het volgende schema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.20: schema waarmee knikkracht en eventuele tweede-orde-effect van de kern bepaald worden. 
 
Voor de bepaling van de vergrotingsfactor n wordt dit schema gesplitst in twee delen: een factor voor een vast 
ingeklemde kolom (n1) en een factor ten gevolge van de rotatie van de fundering (n2). In totaal geldt dan: 
1/n = 1/n1 + 1/n2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.21: berekening n tgv inklemming kolom  figuur VII.22: berekening n tgv rotatie fundering 
 
Ingeklemde kolom 
De gehele verticale belasting (ook eigen gewicht) wordt als verticale kracht op de top gezet: Fd = 34828 kN (uit 
“snede 4, par. VII.3). De representatieve waarde is dan ongeveer: 34828 / 1,2 = 29023 kN (veilige benadering). 
 
Frep = 29023 kN 
I = 1,986 x 104 mm4

 
Fk = π2 x 30000 x 1,986 x 1014 / (2x26645)2 = 2,07 x 1010 N 
Fk = 2,07 x 107 kN 
 
Bij snede 2 (Abeton = 21,9 m2) is dan de knikspanning: 
σk = 2,07 x 1010 / 21,9 x 106 = 945 N/mm2
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n1 = Fk / F = 2,07 x 107 / 29023 = 713 
 
Rotatie van de fundering 
de spanning onder de fundering kan als volgt uitgedrukt worden: 
σ = beddingsconstante x zakking = 50x103 x δ  kN/m2

 
hierin is ϕ = δ / 9 
 
Vervolgens geldt: 
M = σ x W = 50x103 x δ x 1/6 x 18 x 182 = 48600x103 x δ  kNm 
 
Verder geldt: 
M = C x ϕ 
48600x103 x δ = C x δ/9 
C = 437400 x 103 kNm 
 
Met behulp van figuur VII.22 vinden we: 
 
M = Fk x h x ϕ 
daarnaast geldt: 
M = C x ϕ 
gelijkstellen levert: 
Fk x h x ϕ = C x ϕ 
Fk = C / h = 437400x103 / 26,645 = 16416x103 kN 
 
n2 = Fk / F = 16416x103 / 29023 = 566 
 
n/(n-1) 
1/n = 1/ n1 + 1/n2 = 1/713 + 1/566 = 1/316 
 
Hiermee wordt n/ (n-1) = 316/315 = 1,0032 
 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen 2e-orde-effect zal optreden. De kern is, zoals verwacht, stabiel. 
  
 
VII.5 schijven aan de top 
 
De maximale trekkracht in een tui bedraagt: 
 
2299 kN (in tui 2 bij een combinatie met 1,2 x permanente belasting + 1,5 x sneeuw rechts) 
 
Dit moet via trek in stalen verticale schijven naar het snijpunt van de tuikrachten gebracht worden. De verticale 
schijven worden in het centrum met verbindingsplaten via een boutverbinding bevestigd aan een element dat als 
volgt is opgebouwd: Een horizontale ronde bovenplaat en een horizontale ronde onderplaat, waartussen verticale, 
hoge, korte schijven gelast zijn in de richting van de tuien (en schijven waaraan de tuien bevestigd zijn). Dit 
element kan in de fabriek gemaakt worden, zodat in het werk alleen nog de grote verticale schijven hieraan 
vastgebout hoeven te worden (en het geheel op de dakvloer uiteraard). Zie ook figuur VII.23. 
 
De las tussen horizontale bovenplaat en hoge korte schijven moet de trekkracht uit de tuien over kunnen 
brengen. De lengte van de las en daarmee de doorsnede van de ronde bovenplaat is hiervan afhankelijk. 
 
berekening laslengte tussen buitenbuis en stalen platen: 
Staalkwaliteit van alle schijven is S355 
 
fw;u;d = 0,46 ft;d / β ; β = 0,90 ; ft;d = 510 (buis en platen zijn S355) 
 
fw;u;d = 0,46 x 510/0,9 = 261 N/mm2 

 
σw;s;d < 261 N/mm2 
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261 = Fd/Aef = 2299 x 103 /Aef
 
Aef = 8808mm2

 
Aef = a x l1;ef ; stel a = 7 mm 
 
L1;ef = 1258 mm 
 
Er is een las aanwezig aan elke kant. De effectieve laslengte per las moet dus zijn: 
L1;ef;1 las = 630 mm 
 
Aangezien de schijven niet geheel door kunnen lopen tot het middelpunt van de ronde plaat, wordt een ronde 
bovenplaat toegepast met een diameter van 2x 800 = 1600mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur VII.23: knooppunt van de schijven aan de top van de kern 
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VIII. Dynamische aspecten 
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VIII.1 Vortex-shedding 
 
Eigenfrequentie van de tuien 
Benaderingsformules voor de eigen-frequenties van tuien onder een hoek α zijn volgens [4] als volgt: 
 
Voor i= 1,3,5...: 
 

ϖ = 422
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44
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22

3
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ml
Si

π
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+  

 
Voor i = 2,4,6...: 
 

ϖ = 4

2
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22

2

22
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ml
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l = lengte (m) 
S = spankracht (N) 
m = verdeelde massa (kg/m) 
E = E-modulus 
A = oppervlak tuidoorsnede 
wo = doorhang tui 
α = hoek die de tui maakt met de horizontaal 
 
Wat hierbij opvalt, is dat de doorhang van de tui (wo) een grote invloed heeft: grotere doorhang geeft een grotere 
eigenfrequentie. w0 hangt samen met de spankracht: Door een trekkracht, wordt de doorbuiging er deels 
uitgetrokken, zodat uit w, wo ontstaat. Dit werkt volgens onderstaande formule: 
 
w0 = w x n/(n+1) 
 
waarin: 
w = doorbuiging tui 
n = FE / S 
FE = (π2EI)/l2

 
Hoe groter de spankracht, hoe kleiner w0, hoe ongunstiger voor vortex-shedding. De spankracht komt zelf ook 
voor in de formule van de eigen frequentie, dus zou bij een hogere S de eigen frequentie weer stijgen. De invloed 
van wo is echter groter dan die van S. 
Voor S wordt de maximaal in de tui optredende kracht aangehouden bij de maatgevende gebruiksgrenstoestand.  
Om te beginnen wordt tui 1 bekeken, aangezien deze het langste is, en de invloed van de lengte op de eigen 
frequentie erg groot is. 
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Berekening tui 1 (staaf 613 en 614) 
 
Gegevens tui: 
Profiel: buis 273x45 
A = 3,19 x 104 mm2 
I = 2,13 x 108 mm4

m = 250 kg/m 
 
Maximale kracht in g.g.t.:   1424 kN (bij combinatie 11, met temperatuurdaling) 
bijbehorende doorbuiging:  w = 1199 mm 
 
FE = (π2 x 2,1x105 x 2,13x108) / 369902 = 323 x 103 N 
n = 323 / 1424 = 0,23 
w0 = 1199 x (0,23 / 1,23) = 224 mm 
 
Eerste eigenfrequentie: 
 

ϖ = 42
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Dit is de circelfrequentie. De frequentie is: 
ϖ / 2π = 1,53 Hz 
 
Op het moment dat de vortex shedding frequentie fv gelijk is aan de eigen frequentie van het systeem, treedt 
resonantie op. 
 
fv hangt samen met de windsnelheid en de diameter via het Strouhal-getal: 
 
Sr = d x fv / u 
 
fv = vortex-frequentie 
d = diameter tui 
u = windsnelheid 
 
Sr = 0,2 voor cylinders 
 
Hiermee wordt de kritische windsnelheid, waarbij fv = fe: 
 
ucr = fe x d / Sr
 
Waarin 
f e = eigenfrequentie 
d = diameter tui 
Sr = Strouhal-getal 
 
Invullen levert: 
ucr = 1,53 x 0,273 / 0,2 = 2,1 m/s 
 
Dit is een windsnelheid die in Nederland veelvuldig voorkomt. Als er geen maatregelen getroffen worden, zullen 
er dus zeer waarschijnlijk problemen optreden. 
 
Er wordt voor gekozen om z.g. “strakes” toe te passen rond de cylinder, in het midden, over ongeveer 1/3xl. 
 
Volgens [2] moet men oppassen als het “Scruton-getal” kleiner is dan 8. Het Scruton-getal is de “massa-
demping-parameter” De demping en massaverdeling van een constructie spelen een belangrijke rol in de 
maximale amplitude bij resonantie. Dit wordt verdisconteerd in het Scruton-getal. Bij zeer kleine massa en 
demping namelijk, kunnen de amplitudes zeer groot worden (groter dan 3-5% van de diameter). In dat geval kan 
het zijn dat de wervelstraten zich herstellen. 
 

 116



Het Scruton getal: 
 
Sc = (2 x m x Δ) / (ρ x d2) 
 
Waarin: 
m =  verdeelde massa (kg/m) 
Δ =  logaritmisch decrement, een getal dat samenhangt met de dempingsfactor ζ 
ζ =  dempingsfactor = Δ/2π (voor kleine waardes van ζ) 
 Er wordt hier alleen geteld met materiaaldemping: voor staal geldt: ζ = 0,001 
 Hiermee wordt: Δ = 0,001 x 2 x π = 6,28 x 10-3 

ρ = dichtheid van lucht = 1,2 kg/m3 
d = diameter 
 
Invullen levert: 
 
Sc = (2 x 250 x 6,28x10-3) / (1,2 x 0,2732) = 35 
 
Sc is groter dan 8, dus een oplossing met “strakes” kan toegepast worden. 
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Voor tekeningen wordt verwezen naar tekeningnummer 1 t/m 11 in de tekeningenmap 
 
Voor foto’s van de maquette wordt verwezen naar de bladen in de tekeningenmap 
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