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Het voorwoord 
Vol goede moed stapte ik een jaar en acht maanden geleden bij Prof. ir. Kleinman binnen met een 

voorstel voor een afstudeerproject. Ik was vol goede moed, had alle vakken netjes en met goed 

resultaat afgerond en was in de veronderstelling dat ik mensen eens zou laten zien dat het ook 

mogelijk was om netjes binnen 9 maanden af te studeren. Maar bij de eerste bespreking werd mij al 

voorzichtig duidelijk gemaakt dat het misschien niet de ideale opdracht was, omdat, wat ik voor ogen 

had, te veel omvattend was. Echter de eigenwijsheid en de drang tot prestatie weerhielden mij tot het 

kiezen van een andere opdracht. 

De eerste paar maanden ging het werk voorspoedig tot bleek dat echte resultaten uitbleven. Hoe 

kwam dat? Ik kreeg geen vat op de opdracht; er moesten keuzes worden gemaakt om het geheel 

hanteerbaar te maken. Wat is de meest voor de hand liggende oplossing om iets bevatbaar te 

maken? Juist, je pakt een klein onderdeel en gaat daarmee aan de slag.  

De uiteindelijke beoordeling van het afstudeerwerk is ook opgesplitst in drie gedeeltes: het Product, 

het Proces en de Presentatie. Deze indeling is ook aangehouden bij de verslaggeving.  

Het eigenlijke verslag is het Product, de weg naar het eindproduct wordt miniem ter sprake gebracht.  

Daarnaast is er een logboek, dat een uitvoerige beschrijving is van het Proces. Hierin is geen 

duidelijke opsomming gegeven van het eindresultaat.  

De Presentatie zit er eigenlijk overheen als een dun sausje, maar het komt vooral naar voren tijdens 

mijn eindcolloquium.  

Het opsplitsen van complexe elementen heeft mij duidelijkheid in mijn afstudeeropdracht verschaft en 

op deze manier hoop ik ook duidelijkheid te geven in deze scriptie en mijn afstudeerproject. 

 

Het proces, dat doorlopen is alvorens klaar te zijn met afstuderen, heb ik ervaren als een kasseien 

weg met hoogtepunten, maar ook regelmatig diepe kuilen. Het is mij altijd weer gelukt om uit deze 

kuilen te geraken, echter dit was niet mogelijk geweest zonder hulp en steun van een heleboel 

mensen. Ik wil al deze mensen bedanken voor hun, bewuste dan wel onbewuste, steun en 

belangstelling die ze me hebben gegeven tijdens mijn afstuderen. Met name wil ik mijn begeleiders 

bedanken die mij tijdens het hele proces hebben gestuurd, gecorrigeerd en gemotiveerd om tot dit 

eindresultaat te komen. Mijn broers en schoonzussen ben ik een excuses verschuldigd voor de lastige 

vragen, corrigeerwerk en ellenlange betogen over mijn ontwerp waarmee ik ze regelmatig heb 

bestookt. Tevens bedank ik ze, dat ze me altijd wilden aanhoren en dat ze me te allen tijde bereid 

waren te helpen. Daarnaast bedank ik mijn huisgenoten, omdat zij mij regelmatig aangezet hebben tot 

relativeren en alles nuchter te bekijken. Tevens wil ik mijn MC-moeder bedanken die mij, onbewust, 

veel steun en zelfvertrouwen heeft gegeven vooral in een periode waarin ik het echt niet meer zag 

zitten. Tot slot wil ik natuurlijk mijn ouders bedanken. Op mijn (trotse) ouders kan ik altijd rekenen, ze 

zijn als een vaste baken waar ik altijd op terug kan vallen en die altijd een steun en toeverlaat zijn voor 

mij en nu in het bijzonder tijdens mijn afstuderen. 
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Figuur b: Constructie die is toegepast in het hotel. 

Het samenvattende geheel 
Achter het centraal station van ’s-Hertogenbosch wordt momenteel het Paleiskwartier gerealiseerd. Het 

Paleiskwartier is in ’s-Hertogenbosch op een centrale plaats gesitueerd. Door deze centrale ligging is het 

logisch dat er een stedelijke uitstraling wordt nagestreefd,  

Het stedelijke karakter dat het gebied meekrijgt rechtvaardigt ook de aanwezigheid van grootstedelijke 

functies zoals onder andere een muziekzaal, een bioscoop, een hotel, en een casino. 

Het masterplan van het paleiskwartier voorzag erin om een aantal van deze functies centraal in één 

gebouw onder te brengen. Hiervoor zou een gebouw komen in het zuiden van het gebied dat ruimte moest 

geven aan een bioscoop, muziekzaal, hotel, congrescentrum, kantorenfuncties, commerciële ruimte en 

diverse horeca gelegenheden. 

Dit was het startpunt voor mijn afstudeerontwerp. Als eerste is geanalyseerd of zo’n gebouw, vanuit het 

masterplan bekeken, een bestaansrecht zou hebben. Uit deze analyse kwam naar voren dat, door het 

onder één dak brengen van alle functies de mogelijkheden, die er in het gebied lagen, te niet werden 

gedaan. Daarom is de ontwerpopdracht aangepast en is een stedelijk gebied ontworpen. 

Het paleiskwartier kan worden opgevat als een kleine dorpskern binnen een grote stad. Een kern die alle 

functies, zoals wonen,werken, winkelen en ontspannen, binnen zijn grenzen herbergt. Het masterplan van 

deze kern mist alleen een centrum. Dit gemis ondervangen door het multifunctionele ontmoetingscentrum 

als een stadscentrum vorm te geven. Het is een gebied geworden, waar de verschillende functies van het 

ontmoetingscentrum uit elkaar zijn getrokken, zodat een openbaar gebied ontstaat waar mensen tussen de 

verschillende functies door kunnen lopen. (figuur a) 

Van deze verschillende functies is het hotel verder uitgewerkt, omdat dat de meeste uitstraling had en ook 

een constructieve uitdaging inhield.  

Het hotel komt in het verlengde van bestaande sheddakstructuur te staan waarbij het in één lijn met de 

hoofdrichting van het paleiskwartier gepositioneerd staat. Bij het vormgeven van het hotel is, op 

gelijkwaardige basis gekeken naar architectonisch en constructief ontwerpen. Hieruit is een hotel van 75 

meter hoog ontstaan met een grondplan van 20,4 x 33 m2. De zuid zijde van het hotel heeft een 

overhellende gevel van in het totaal 16,5 meter.Hierdoor ontstaat een spannend, in het oogspringend 

gebouw waarbij de constructie een duidelijke functie te vervullen heeft.  

Het hotel is lineair opgebouwd en bestaat uit twee blokken met hotelkamers met daartussen een 

ontsluitingsroute. Aan de noordzijde van het gebouw bevinden zich twee atriums, aan de zuidzijde zijn drie 

atriums op elkaar gestapeld. Al deze aspecten helpen 

bij het overzichtelijk houden van het hotel, waarbij het 

daglicht zo ver mogelijk het hotel binnen getrokken 

wordt. Om dit te realiseren zijn de kopgevels van het 

Figuur a: Overzicht stedebouwkundig kader. 
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hotel van grote glazen gevels voorzien. Daarnaast is aan weerszijde van de centrale ontsluitingsroute een 

glasstrook aangebracht. Hierdoor is het mogelijk dat het licht diep het gebouw binnen dringt. 

De constructie van het hotel bestaat uit zeven geprefabriceerde betonnen raamwerken. (figuur b) Deze 

raamwerken verzorgen de dragende en stabiliserende functie van het hotel. Naast de constructieve functie 

van de raamwerken is de constructie ook een esthetisch en een element dat beleefd wordt.  

In het gevelvlak zijn, vanwege de duidelijk plaats die de constructie moest krijgen,  de verschillende 

onderdelen opgesplitst, buitengevel – de constructie – de kamerscheiding. De lagen, die over elkaar heen 

liggen, hebben elk een duidelijk raster meegekregen. Door de individuele rasters versterken ze elkaar en 

benadrukken ze de strakke constructie.  

Het beeld dat het hotel ’s avonds heeft kan, door het spel van licht in de kamers, worden bestempeld als 

chaotisch. Dit beeld valt echter overdag geheel weg. Om toch een zo continu ogend gebouw te ontwerpen 

wordt het gevelvlak uitgevoerd met gematteerde en heldere vensters. Hierdoor ontstaat ook overdag een 

semi-chaotisch karakter. Dit karakter wordt versterkt door ook de binnengevel ook chaotisch in te vullen. 

Hierdoor is bereikt dat het hotel overdag dezelfde uitstraling heeft als ’s avond. (figuur c) 

De raamwerken langs de ontsluitingsroute van de hotelkamers worden, net als de raamwerken in de gevel, 

benadrukt door gebruik te maken van glasstroken aan weerszijde van de ontsluitingsroute. Deze 

glasstroken maken het mogelijk om de constructie een aantal etages omhoog dan wel omlaag te zien 

doorlopen. Door het aanbrengen van de glasstroken is het ook mogelijk om het chaotisch karakter van de 

buitengevel binnen te benadrukken. Hiervoor zijn er gematteerde glaselementen aangebracht op die 

plaatsen waar men een hotelkamer binnen gaat. Hierdoor ontstaat er langs de constructie een spel van 

heldere en gematteerde glaselementen. (figuur d) 

De beleving van de constructie komt binnen in het hotel een aantal keer naar voren. Zo moet men, vanuit 

de ontsluitingsroutes, door de constructie en over de glasstrook heen de hotelkamers binnen gaan. 

Hierdoor ervaart men dat een ander gebied betreden wordt. Ook in de buitengevel is de constructie te 

beleven. Door het opsplitsen van de verschillende functies is het mogelijk om vanuit de hotelkamer in de 

constructie te gaan staan. Door dat te doen staat men in een buiten-binnen gebied dat een extensie van de 

hotelkamer is.  

De hoofddraagconstructie is door de zuiverheid zeer flexibel in het gebruik. Het is namelijk mogelijk om de 

indeling van een etage geheel naar de wensen van de opdrachtgever in te richten. Daarnaast is het 

mogelijk, omdat de vloeren niet meewerken in het constructieve 

geheel, een verbinding te maken tussen verschillende vloeren. 

Zelfs is het mogelijk om hele vloeren weg te laten en zo 

bijvoorbeeld een gigantische wintertuinen te creëren. (figuur e) 

 

Figuur c: beeld van de gevel 's nachts. Figuur d: flexibiliteit door zuivere constructie. Figuur e: Flexibiliteit door een zuiver constructie principe. 
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Het inleidende woord 

Het afstuderen bij Bouwkunde en met name bij Constructief Ontwerpen, kan gebeuren op twee 

manieren:  

1) Er wordt een onderzoek gedaan naar constructieve aspecten binnen de bouw of,  

2) Er wordt een ontwerp gemaakt dat constructief wordt uitgewerkt. 

Om als constructeur de ontwerp aspecten van het bouwontwerp beter te doorgronden is besloten om 

te gaan werken aan een ontwerpende afstudeeropdracht. 

De opdracht omvat een ontwerp voor een multifunctioneel ontmoetingscentrum in het Paleiskwartier te 

’s-Hertogenbosch. Dit multifunctionele ontmoetingscentrum zou binnen één gebouw een bioscoop, 

een muziekzaal, een congrescentrum, kantorenunits, winkelunits en een hotel bevatten. 

 

Globaal is het afstudeerproject op te splitsen in drie ontwerponderdelen. Ten eerste het 

stedebouwkundige ontwerp, ten tweede het architectonische en constructieve ontwerpen, en ten 

derde de constructieve uitwerking. 

De afstudeeropdracht is echter benaderd als een integraal ontwerpproces tussen deze drie 

disciplines. Bij het stedebouwkundig ontwerp is in ogenschouw genomen wat de invloeden zullen zijn 

op het architectonische en constructieve ontwerp. Het stedebouwkundig ontwerp is vervolgens als 

basis genomen voor een, gelijkwaardige benadering, van het architectonische en constructieve 

ontwerp. 

Het is dus een essentieel uitgangspunt geweest dat de verschillende disciplines op gelijkwaardige 

basis en totaal geïntegreerd worden benaderd. 
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Het ontwerpvraagstuk 

Het afstudeerproject is gebaseerd op het maken van een ontwerp. Hierbij is er gekozen voor een 

ontwerp voor een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch.  

Dit multifunctionele ontmoetingscentrum is een onderdeel van het Paleiskwartier, een nieuw te 

ontwikkelen gebied achter het centraal station.  

Het Paleiskwartier ligt binnen ’s-Hertogenbosch op een centrale plaats. In de directe omgeving liggen 

het oude stadscentrum, het centraal station en het natuurgebied ‘de Bossche Broek’. 

Vanwege de centrale ligging is het logisch dat er een stedelijke uitstraling wordt nagestreefd, die in 

andere uitbreidingswijken geen bestaansrecht zou hebben.  

Door de herontwikkeling en nieuwbouw van het centraal station is er een verbinding ontstaan met het 

oude stadscentrum. Deze verbinding heeft men gestalte gegeven in de vorm van een overdekte 

Centraal station 

Bossche Broek 

Oude stadscentrum 

Het Paleiskwartier 

Figuur 1: Het paleiskwartier gebied in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
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voetgangersbrug met enkele kleinschalige winkels: ‘De Passerelle’. 

In het Paleiskwartier worden uiteindelijk in totaal 180.000m2 kantoren, 1.400 woningen en 30.000 m2 

winkels, horeca en cultuur en een parkeergarage voor ca. 1.100 auto’s gerealiseerd. De geplande 

voorzieningen omvatten onder meer een multifunctioneel ontmoetingscentrum. Gerealiseerd zijn 

reeds de Van Lanschot toren, het nieuwe Paleis van Justitie, kantoren en een aantal woningen. 

Architecten die een onderdeel van het plan verder uitwerken zijn Charles van den Hove (België), 

Erskine (Zweden), Derks en Stevens, Inbo, Hertzberger en anderen. 

Het Paleiskwartier wordt een stadsgebied met een stedebouwkundige samenhang en een geheel 

eigen identiteit. Het ontwerp van het gehele plan is gebaseerd op het idee dat er centraal in het gebied 

een groen zone moet komen met daar omheen een woon/werk gebied met een hoge dichtheid en 

over het algemeen woonruimte voor de meer welgestelde Bosschenaren.  

Een ander centraal thema in de ontwikkeling van het gebied is een tweezijdige uitstraling. Aan de ene 

Figuur 2: Indeling van het paleiskwartier.   
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kant is er de gesloten en conservatieve uitstraling naar buiten toe. Aan de andere kant de open en 

lichte, moderne uitstraling in het binnengebied. In het binnengebied krijgt de groenvoorziening ook een 

centrale rol. 

 

Het gebied wordt ontworpen als een op zichzelf staand stadscentrum en daarom wordt er dan ook 

extra aandacht besteed aan grootstedelijke functies. Daaronder wordt verstaan functies die typerend 

zijn voor een stadscentrum en die in kleine dorpen ontbreken. Voorbeelden van zulke functies zijn een 

bioscoop, uitgebreide winkels, grand cafés, muziekzaal, schouwburg, casino, etc.  

Binnen het Paleiskwartier zijn dergelijke grootstedelijke functies gepland, gelokaliseerd rond een 

driehoekige vijver in het zuiden van het gebied. Als onderdeel van zo’n centrumvoorziening is in het 

Paleiskwartier een multifunctioneel ontmoetingscentrum gepland. Dit ontmoetingscentrum zou één 

gebouw worden dat aan de oost kant van de vijver staat gepland. In dit gebouw moeten een aantal 

grootschalige binnenstadsfuncties een plaats krijgen te weten: 

- een bioscoop 

- een muziekzaal 

- een hotel 

- een congrescentrum 

- kantoorfuncties 

- commerciële ruimtes 

- diverse horeca gelegenheden 

Een algemene trend in het Paleiskwartier is een streven naar hoogwaardig gebruik van de grond 

alsmede de materialen die verwerkt worden. Het multifunctioneel ontmoetingscentrum moet aan dit 

streven voldoen. Dit houdt in: een hotel op een niveau van 4 á 5 sterren en een congrescentrum op 

hetzelfde niveau. De zalen van de bioscoop worden zo ingericht dat ze ook te gebruiken zijn ten 

behoeve van congressen, presentaties en dergelijke. De grote muziekzaal krijgt een vlakke vloer met 

balkons zodat deze ruimte ook geschikt is voor beurzen en carnaval bijeenkomsten.  

Dit ontmoetingscentrum krijgt een plaats (zie figuur 2) in het zuidelijke gedeelte van het gebied aan de 

vijver. De vijver ligt in het verlengde van het centraal gelegen kanaal waaronder de parkeerkelder zich 

bevindt.  

De probleemstelling 

Er wordt een ontwerp gemaakt voor een multifunctioneel ontmoetingscentrum. De volgende functies 

dienen een plaats te krijgen binnen dat ontwerp: 

• een muziekzaal (ca. 1000 mensen), 

• een grote bioscoop (ca. 6-8 zalen), 

• een congrescentrum (luxueus), 

• een hotel (4 á 5 sterren), 

• commerciële ruimtes, 

• horeca gelegenheden, 

• kantoorfuncties. 
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De doelstellingen 

Uit de probleemstelling zijn verschillende doelstellingen af te leiden. Deze doelstellingen zijn belicht 

vanuit de gedachte dat er gewerkt wordt aan een totaal geïntegreerd ontwerp, waarbij de 

verschillende disciplines op gelijkwaardige basis worden benaderd. Vandaar dat de doelstellingen niet 

eenduidig voor één discipline gelden maar gelden voor het geheel aan disciplines.  

 

Aspecten die een rol spelen zijn: 

- Eenduidige positionering van het ontmoetingscentrum waardoor het gebied wordt versterkt, 

- Bij de positionering van het ontmoetingscentrum moet worden nagegaan welke aspecten uit 

het masterplan worden meegenomen en wat de toegevoegde waarde hiervan is, 

- De publieke ruimte speelt een essentiële rol binnen het ontmoetingscentrum. Deze moet aan 

de hoge eisen van het Paleiskwartier voldoen, 

- Het vormgeven van het multifunctionele ontmoetingscentrum gebeurd aan een aantal 

aandachtspunten, zoals; 

o interne beleving van het gebouw, 

o uitstraling naar buiten, 

o interne ontsluiting en ontsluitingen naar buiten, 

o omgang met de publiekruimte in en om het ontmoetingscentrum, 

- Om het overzichtelijk te houden wordt gekeken naar het algehele beeld van het 

ontmoetingscentrum. De detaillering (met uitzondering van specifieke en/of unieke details) 

wordt buiten beschouwing gelaten, 

- Bij het ontwerpproces wordt er gebruik gemaakt van een constructief rekenprogramma (ESA-

Prima-Win). Het computerprogramma wordt gebruikt ter ondersteuning van het ontwerp 

proces, 

- Om gevoel te krijgen voor het ontwerp worden op detail niveau een aantal onderdelen geheel 

gedimensioneerd. 
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Het stedebouwkundig ontwerp 

De basis voor het ontwerp uit het masterplan 

Het plan omvat een ontwerp voor een multifunctioneel ontmoetingscentrum dat gelokaliseerd wordt 

aan de oostzijde van de vijver. De vijver ligt aan het einde van het kanaal (zie ook figuur 2).  

Het masterplan omschrijft het gehele gebied als een tweede centrum voor de stad ’s-Hertogenbosch. 

Dit is een contradictoire omschrijving van de uitbreidingswijk; Er kan met zo’n omschrijving een conflict 

worden opgeroepen tussen het bestaande historische centrum en deze nieuw te realiseren 

uitbreidingswijk. Een stad kan namelijk maar één centrum hebben, het kan, zoals het hier beoogd is, 

wel een sub-centrum hebben, dat ter ondersteuning van het huidige, historische, centrum opereert. 

Deze opwaardering van een voormalig industrieel gebied tot een centraal gelegen woon/werk gebied 

zou beter omschreven kunnen worden als ‘een unieke mogelijkheid om in het centrum van de stad 

een hoogwaardige nieuwbouwwijk te realiseren’. 

De mogelijkheden van deze uitbreidingswijk boven andere uitbreidingswijken is dat er gestreefd kan 

worden naar een gebied dat bijna 24 uur actief is. ’s Morgens gaat iedereen naar zijn werk, overdag 

wordt er gewerkt en gerecreëerd en ’s avonds en ’s nachts, wanneer alle mensen thuis zijn, is er van 

alles te beleven in het multifunctionele ontmoetingscentrum en de overige sociale 

ontmoetingsplekken. Zo wordt er voorkomen dat het overdag een stille wijk wordt waar iedereen weg 

is om te werken. 

Een belangrijk aspect hierbij is dat er een aantal grootstedelijke functies in het gebied komen, daarom 

is er een multifunctioneel complex gepland. Dit complex zou als één gebouw een ontmoetingscentrum 

moeten worden voor het gehele gebied. Het moet overdag winkelende mensen trekken en 

werknemers de mogelijkheid bieden om zich in hun pauzes te ontspannen. Daarnaast moet het in de 

avonduren mensen uit heel ’s-Hertogenbosch, en directe omgeving, de mogelijkheid geven zich te 

ontspannen. 

Een aspect dat in het masterplan niet naar voren komt, is een centraal gelegen “markt” die normaal 

wel in oude stadscentra te vinden is. In het masterplan wordt nergens een mogelijkheid geboden om 

te verblijven en rustig te ontspannen. Dit is weldegelijk van belang wanneer er wordt gestreefd naar 

een gebied dat 24 uur per dag actief moet zijn. Dit is een ontwerp aspect dat meegenomen zal worden 

bij het ontwerpen van het ontmoetingscentrum. 

 

Het groen in dit gebied is beperkt tot een grote waterpartij die door het gehele gebied loopt. Onder 

deze waterpartij is tevens een parkeervoorziening voor het gehele gebied gelokaliseerd. Voor de rest 

moeten mensen uitwijken naar het park dat in de buurt ligt. Dit is eigenlijk strijdig met het uitgangsidee 

dat de gebouwen in het midden, een plaats moeten krijgen in een groen binnengebied.  

Daarnaast is er de vraag of water wel tot “groen” gerekend mag worden. In hoeverre is het water er 

komen te liggen om overlast door het groen (spelende kinderen, poepende honden, hang jongeren 
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etc.) te voorkomen? Het “groen” is dus meer als symbool gebruikt voor een open ruimte waar een 

bepaalde rust van afstraalt.  

 

Een conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat er wordt gestreefd naar een ontwerp dat 

aansluit bij de uitgangspunten van het plan, maar dat ook meer aandacht wordt besteed aan de 

centrale plaats, die het ontmoetingscentrum moet gaan vervullen in het gebied.  

Daarom is besloten, in dit afstudeerontwerp, het gebied, waar het ontwerp wordt gerealiseerd, aan te 

passen en er een groter gebied van te maken. Dit wordt nader toegelicht bij de bespreking van het 

ontwerp verderop in dit verslag. 
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De randvoorwaarden 

De randvoorwaarden die in het masterplan geformuleerd zijn, zijn op sommige punten verruimd. Dit is 

gedaan daar de mogelijkheden, die er lagen om het multifunctionele ontmoetingscentrum het centrum 

van het gebied te laten zijn, niet volledig waren benut. Deze verruiming heeft dan vooral betrekking op 

het te bebouwen gebied, de uitstraling en de vormgeving van de directe omgeving van het 

ontmoetingscentrum. 

De randvoorwaarden zoals die nu worden gehanteerd zijn: 

• De bebouwbare grond wordt het gehele gebied tussen de Magistratenlaan, de spiegeltuin, de 

Vijverlaan en de nieuw te ontwerpen vijverrand (zie ook figuur 3 en 4). 

• Het ontmoetingscentrum krijgt een alzijdige uitstraling. Deze uitstraling verschilt aan de 

verschillende zijden. Aan de Magistratenlaan krijgt het een solide uitstraling, terwijl aan de andere 

zijden het een lichte, frivole en experimentele uitstraling krijgt. 

• Het ontmoetingscentrum moet binnen het Paleiskwartier een centrumfunctie gaan vervullen, waar 

mensen overdag en ’s avonds heen gaan voor ontspanning.  

• De sheddaken, die langs de vijver staan, worden zoveel mogelijk behouden als vingerwijzing naar 

de historie van het stuk grond. 

 

Figuur 3: Bouwkavel voor het multifunctionele ontmoetingscentrum. 
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De uitwerking van de stedebouwkundige opzet 

De ontwerpopgave beheersbaar maken 

Het ontwerpen van het multifunctionele ontmoetingscentrum is een complexe ontwerpopgave, waarbij 

verschillende functionele eisen, verschillende openingstijden, verschillende doelgroepen etc., het 

onmogelijk maken om er als individu een duidelijk beeld van te vormen. Dit is de conclusie na het 

uitvoeren van een aantal grondige analyses. Hierbij zijn ook een aantal ontwerpvraagstukken 

uitgewerkt. Tijdens de verschillende analyses heeft de hele tijd de vraag gespeeld hoe de 

verschillende elementen in elkaar kunnen worden gepast zonder de eigen identiteit te verliezen. 

Dit bleek niet tot een gewenst ontwerp te leiden. Daarom is er gezocht naar een mogelijkheid om de 

complexiteit te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken. Als oplossing hiervoor zijn de 

verschillende onderdelen uit elkaar getrokken en als individuele gebouwen neergezet. De 

tussenruimtes die hierdoor ontstonden, worden gebruikt als winkelgebied. Hierdoor ontstaat er een 

“centrum” binnen het Paleiskwartier, waar mensen overdag kunnen winkelen, in de pauzes even heen 

lopen om te lunchen, in de avond mensen heen gaan voor een bioscoop bezoek of een 

muziekvoorstelling. Door deze ontwerpbeslissing is een gebied gecreëerd waar de gehele dag 

activiteiten zijn en dat hierdoor beter aansluit op de uitgangspunten van het Paleiskwartier. 

Door het uit elkaar trekken van de verschillende onderdelen wordt de ontwerpopgave minder complex. 

De verschillende onderdelen kunnen namelijk zelfstandig worden vormgegeven. Een belangrijk aspect 

bij het ontwerpen van de verschillende elementen is wel dat er uniformiteit moet heersen. Het moet 

duidelijk zijn dat het geheel één complex vormt. Dit kan bereikt worden door de uitstraling, en ook 

concreet door de onderdelen met elkaar te verbinden door loopbruggen. 

Bordeslaan 

Spiegeltuin 

Magistratenlaan 

Vijverlaan 

Figuur 4: Overzicht stedebouwkundig plan. 
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De directe omgeving van het ontmoetingscentrum 

De positionering van het ontmoetingscentrum in het hele gebied vormt een belangrijk ontwerpaspect. 

Om het ontmoetingscentrum de beoogde centrumrol te laten uitoefenen, moet het een centrale plaats 

krijgen in het gebied. Het moet van verschillende kanten te benaderen zijn, een zeer duidelijke 

uitstraling krijgen en makkelijk te herkennen zijn vanaf een afstand. 

Een belangrijk aspect bij de positionering van het ontmoetingscentrum vormt de aansluiting op de 

vijver en de aan de andere zijde van het kanaal liggende boulevard.  

Hiervoor is de vijver grondig veranderd van vorm. Het kanaal botste in het oorspronkelijke ontwerp 

keihard op de driehoekige vijver (zie figuur 2). Hierdoor werd de kracht die het rechte kanaal uitstraalt 

tenietgedaan. Om het kanaal beter te benadrukken wordt er in de vijver een duidelijke “punt” gezet op 

het kanaal (zie figuur 5).  

Er spelen verschillende aspecten een rol bij de vormgeving van de vijver. Zo moet de vijver een 

afsluitend stuk zijn van het kanaal net als een punt aan het einde van een zin. Het moet echter wel zo 

zijn dat vanuit dit punt de lineariteit van het kanaal zichtbaar blijft en ook benadrukt wordt. Daarom 

loopt er een pier het water in waarop mensen het gevoel krijgen dat ze midden in de vijver staan die 

gevoed wordt vanuit het kanaal. Deze pier ligt in het verlengde van een “boulevard” die langs de vijver 

en langs het multifunctionele ontmoetingscentrum loopt. Deze boulevard moet worden verbonden met 

de boulevard die langs de westzijde van het kanaal ligt. Hiervoor wordt er een “walk over water” 

gelegd tussen de west zijde van het kanaal en het ontmoetingscentrum.  

Om de boulevard langs de vijver niet koud op de Vijverlaan te laten lopen, wordt er aan deze zijde een 

kleinere vijver neergelegd, waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van hoogte verschillen waardoor de 

Figuur 5: Overzicht stedebouwkundig plan rond de vijver. 

Podium 

Loopbrug 

“Walk over water” 

Vijvertje

Pier

Kanaal 

Terras
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beleving van de vijver wordt versterkt. Deze kleine vijver wordt in negatieve vorm, als een terras, 

gebruikt om het andere einde van de vijver te benadrukken. In de westelijkste punt van de vijver wordt 

daarom een rond terras gemaakt, waar van af men een duidelijk zicht op de vijver heeft.  

Om te voorkomen dat de vijver een dode plaats wordt, is er een groot “podium” in geplaatst dat als 

terras dient. Hierop is het mogelijk om toneelvoorstellingen te geven (ten tijde van “De Boulevard” in 

’s-Hertogenbosch)en concerten (tijdens Jazz in Duketown).  

Door de “walk over water”, waaraan het “podium” ligt, wordt de barrière die het kanaal vormde tevens 

opgeheven. Hierdoor ontstaan er looproutes langs het kanaal, door het ontmoetingscentrum en 

rondom de vijver. Om deze looproutes te completeren wordt er een kleine, elegante brug over het 

einde van het kanaal gemaakt. Deze bevindt zich op de rand van waar het water zich vanuit het 

kanaal als het ware in de vijver stort. 

 

Door aan de zijde van de vijver de sheddak structuur duidelijk zichtbaar te maken krijgt het 

ontmoetingscentrum in het gebied een prominentere plaats. Het krijgt hierdoor een bepaalde 

historische uitstraling. Dit is ook aan de andere zijde van de sheddak structuur bereikt door deze daar 

ook een centrale plaats te geven. Hierdoor blijft de historie van het gehele gebied in het 

ontmoetingscentrum voelbaar. 

Binnen het gebied is het ontmoetingscentrum dus vrij prominent aanwezig. Het gehele gebied moet 

een introvert karakter meekrijgen. Dat houdt voor de bebouwing langs de randen in, dat ze een 

gesloten karakter moeten hebben. Hetzelfde geldt ook voor het ontmoetingscentrum dat aan de 

Magistratenlaan contact heeft met het buiten gebied. De doorgangen die vanuit het centrum naar 

buiten gaan zijn daarom vrij nauw gemaakt. In combinatie met de hoge gevels en weinig glas aan 

deze zijde levert dat een gesloten karkater op. 

Om toch een verbinding te maken van het centrum met de omgeving is er op één punt een verruiming 

gemaakt, namelijk aan de zijde van het ontmoetingscentrum. Hier heeft men overzicht over het gebied 

buiten het Paleiskwartier terwijl hier tevens de tweede optionele verbinding over de sporen kan 

worden aangesloten. 

De indeling van het ontmoetingscentrum 

Het concept voor het stedebouwkundige plan kan nu worden ingevuld met de grootstedelijke functies 

die in het ontmoetingscentrum een plaats moeten vinden. 

De assen 

De verschillende functies van het ontmoetingscentrum worden, zoals eerder gezegd, uit elkaar 

getrokken waardoor, het een beheersbare ontwerpopdracht wordt. Dit houdt in dat er straten komen 

tussen de verschillende functies. Deze straten worden echte winkelstraten met op de begane grond 

winkels (net zoals in het centrum van een grote stad). Deze straten moeten een duidelijke richting 

hebben waardoor de oriëntatie te allen tijde duidelijk blijft.  

Voor de beschrijving van het plan is een stappenplan weergegeven in figuur 6. In het gehele 

Masterplan zijn drie duidelijke richtingen te vinden. 1) De richting waarin het kanaal ligt, dit is tevens 

de hoofdas van het masterplan; 2) De richting loodrecht op het kanaal en; 3) De schuine richting die in 
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Stap 1 Stap 2 Stap 3

Figuur 6: Stappenplan voor de indeling van het ontmoetingscentrum. 

het zuidelijkste gedeelte van het plan is gebruikt. Deze drie richtingen komen samen ter hoogte van 

het ontmoetingscentrum. De richtingen zijn ook als basisrichtingen genomen voor de indeling van het 

ontmoetingscentrum.  

Deze basisrichtingen zijn in het stedebouwkundige ontwerp vertaald in de schuine “walk over water” 

en een aftakking loodrecht op de hoofdas. Doordat de assen doorgetrokken worden in het 

ontmoetingscentrum wordt een verbinding gemaakt met het gebied rond het water en het 

winkelgebied en de verschillende functies van het ontmoetingscentrum.  

De schuine as wordt binnen het centrum afgebogen zodat er vanaf de “walk over water” geen 

rechtstreeks zicht is op de sporen die langs de Magistratenlaan lopen. Hierdoor ontstaat tevens zicht 

op het station wanneer men vanuit deze as het centrum verlaat. Daardoor kan men zich meteen 

duidelijk oriënteren binnen de gehele stad. Dit wordt later nog verder uitgewerkt door deze “uitgang” 

van het centrum te benadrukken door een kleine verwijding van de bebouwing. Dit is tevens het punt 

waar een eventuele extra loopbrug over de sporen zou kunnen beginnen. 

De twee richtingen worden onderling verbonden in het gebied (zie ook stap 3, figuur 6). Er komt een 

verbindingsas binnen het complex te liggen vanuit het draaipunt van de schuine as. Er loopt ook een 

as vanuit de Bordeslaan het centrum in. Deze as loopt precies langs de industriële sheddakstructuur. 

Deze wordt daardoor extra benadrukt en krijgt dus ook binnen het centrum een centrale plaats.  

Deze laatste as wordt de centrale as die het ontmoetingscentrum in twee duidelijk verschillende 

elementen verdeelt. Aan de ene zijde ligt er de verwijzing naar de historie van het gebied (de 

sheddakstructuur) en aan de andere zijde de grootstedelijke functies. Aan deze centrale as liggen de 

entrees van het congrescentrum, de muziekzaal en het bioscopencomplex. Tevens ligt hier de 

sheddakstructuur aan, die wordt ingericht met lunchgelegenheden, eetgelegenheden, cafés en kleine 

boetieks.  
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De pleintjes 

Ten behoeve van de oriëntatie mogelijkheden voor bezoekers binnen het centrum worden er op de 

knooppunten van de verschillende assen pleintjes gecreëerd. Het ontstaan van de drie pleintjes is 

gevisualiseerd in figuur 7. 

Het is de bedoeling om de pleintjes op een “natuurlijke” wijze te laten ontstaan vanuit de verschillende 

richtingen. Het zuidelijke plein komt op de plaats waar de schuine as wordt afgebogen. Vanwege de 

draai beweging van deze as is er op deze locatie voor een rond plein gekozen. Aan de noordzijde 

komt als contrast hierop een vierkant plein. Dit plein ontstaat doordat de drie richtingen (de 

doorlopende horizontale richting is opgesplitst in twee delen) die hier samen komen niet op hetzelfde 

punt samenkomen. Hiermee worden er twee pleintjes gecreëerd die een zeer duidelijk verschillende 

vorm hebben waardoor de oriëntatie binnen het ontmoetingscentrum wordt verbeterd. 

Naast de twee pleinen in het ontmoetingscentrum komt er ook een derde plein aan de rand van de 

Magistratenlaan. Dit plein is zoals al aangegeven een verduidelijking van de uitgang van het 

ontmoetingscentrum. Tevens is dit de plaats waar de eventuele extra verbinding over de sporen aan 

zou kunnen sluiten op het gebied. 

Stap 4 Stap 5

1

2
3

Figuur 7: Ontstaan van de drie pleintjes in het ontmoetingscentrum. 
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De functie plaatsing 

Bij de plaatsing van de verschillende functies is vooral gelet op het feit dat gedurende de hele dag in 

het gehele gebied zo veel mogelijk activiteit is. De indeling van het ontmoetingscentrum wordt in figuur 

8 weergegeven. 

De muziekzaal en de bioscoop trekken vooral in de avonduren veel mensen. Op die tijden trekken de 

andere functies echter minder mensen. Daarom worden deze functies aan weerzijde van het gebied 

geplaatst. Zo lopen er in de avonduren door het gehele gebied mensen.  

Overdag trekken vooral de winkels en het congrescentrum mensen, deze zijn dan ook geplaatst in het 

midden van het centrum. De kantoren zijn aan de Magistratenlaan geplaatst zodat daar een eigen 

ingang voor deze unit gemaakt kan worden. 

De lunchgelegenheden en overige eetgelegenheden zijn in de sheddakstructuur geplaatst. Dit is de 

overgang van de boulevard naar het centrum. In het verlengde van dit element wordt het hotel 

geplaatst.  

Dit hotel moet een “landmark” worden in het gebied, daarom is het ook aan de zijde van de vijver 

Figuur 8: Functies plaatsing binnen het ontmoetingscentrum. 
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geplaatst. Het hotel is een levendig gebouw; zowel overdag als in de avond komen en gaan er veel 

mensen. Hierdoor wordt het hotel het centrale herkenningspunt in het ontmoetingscentrum. Het is als 

het ware een “kerktoren” in een oude binnenstad.  

De beleving van het ontmoetingscentrum 

De beleving van het ontmoetingscentrum wordt in grote mate bepaald door de verhouding van de 

breedte van de straat ten opzicht van de hoogte van de bebouwing.  

De centrale as langs de sheddakstructuur moet een “pleinachtig” element worden. Daarom wordt de 

bebouwing laag en de straat breed waardoor er daar openheid en overzichtelijkheid ontstaat. Het 

begin en het einde van deze as wordt benadrukt. Aan de Spiegeltuin zijde wordt dat gedaan door het 

hotel en de muziekzaal wat meer naar binnen te plaatsen. Deze gebouwen zijn ook een stuk hoger, 

zodat men daar door een gang moet gaan om het gebied te verlaten. Aan de zijde van de Vijverlaan 

wordt dit gerealiseerd door de as terug naar de vijver om te buigen, zodat deze niet doorloopt tot op 

de Vijverlaan, maar dat de mensen worden teruggeleid naar de boulevard aan de andere zijde van de 

sheddakstructuur. 

De assen die het ontmoetingscentrum inlopen worden smaller gemaakt dan de centrale as. Dit 

benadrukt het gevoel dat men ergens “inloopt”. Tevens wordt dan de overgang naar de twee pleintjes 

sterker. De as die de twee pleintjes verbindt wordt weer breder uitgevoerd, waardoor men duidelijk 

kan zien dat daar ook nog winkels liggen.  

De twee verbindingen vanaf de pleintjes naar de Magistratenlaan worden min of meer als steegjes 

weergegeven, zeer smal met aan weerszijde hoge bebouwing. Hierdoor gaat men door een “poort” 

om het gebied uit te gaan. Het is dan duidelijk dat men het gebied verlaat en in een ander gedeelte 

komt.  
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De randvoorwaarden voor het ontmoetingscentrum 

Er worden nu randvoorwaarden voor het ontmoetingscentrum opgesteld, waarna het hotel verder kan 

worden uitgewerkt. 

De algemene randvoorwaarden voor het hele gebied 

De vier onderdelen van het ontmoetingscentrum (de muziekzaal, de bioscoop, het congrescentrum en 

het kantoorgedeelte) worden ontworpen met eenzelfde ontwerpfilosofie. Het moet duidelijk zijn dat het 

één centrum vormt.Vanwege de “landmark” functie van het hotel binnen het gebied en het centrum 

krijgt dat een eigen uitstraling. 

Het ontmoetingscentrum moet aan de zijde van de Magistratenlaan een gesloten en aan de overige 

zijden een open karakter krijgen. Toch is het de wens om overal een zelfde uitstraling te hebben. 

Daarom wordt er gewerkt met transparante en steenachtige vlakken.  

Door aan de zijde van de Magistratenlaan meer of grotere vlakken van steen te maken ontstaat er een 

gesloten karakter. Zo kan er om een opener karakter te creëren meer transparante vlakken worden 

toegepast dan steenachtige vlakken.  

De gevels van de verschillende onderdelen bestaan dus uit vlakken. Door de vlakken ook in diepte te 

laten verspringen ontstaan er 3D-gevels, waardoor er een spel van licht en schaduw op de gevels 

ontstaat.  

Bij de onderdelen waar ’s avonds activiteiten zijn (de muziekzaal, de bioscoop en in mindere mate het 

congrescentrum) is het de bedoeling dat er een interactie ontstaat tussen binnen en buiten. Dit is te 

realiseren door gebruik te maken van glas op strategische plaatsen. 

Om te benadrukken dat het één centrum vormt, is het de bedoeling om de verschillende onderdelen 

onderling te verbinden met loopbruggen. 

De randvoorwaarden per functie 

- Het winkelgebied ligt over het gehele centrum verspreid en bevindt zich op de begane grond. Aan 

de twee knooppunten bevinden zich twee grote winkelunits, zodat mensen door het gebied heen 

worden getrokken. 

- De muziekzaal heeft de ingang voor het publiek aan de centrale as, deze ligt op de hoek aan de 

zuidzijde. Daarnaast heeft het een dienst/artiesten ingang aan de spiegeltuin. Hier is het ook 

mogelijk om met vrachtwagens te komen, zodat zware spullen direct op het podium kunnen 

worden gereden. 

- Het congrescentrum komt in het midden van het ontmoetingscentrum te liggen. De ingang van 

het congrescentrum ligt aan de verlengde Bordeslaan. 

- Het kantoorgedeelte krijgt een representatieve ingang aan de Magistratenlaan. Aan de 

Magistratenlaan bevinden zich op de begane grond ateliers/kantoren. Deze ateliers hebben een 

hogere vrije hoogte en daardoor ook meer lichtinval.  

- De bioscoop krijgt een dienstingang aan de Vijverlaan en een ingang voor het publiek aan de 

centrale as langs de sheddakstructuur  
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Een sfeerbeeld hiervan is te zien in figuur 9, hier is het hotel niet in te zien, omdat dat element hierna 

verder zal worden uitgewerkt. De sheddakstructuur, die hier ook weergegeven is, zal zo veel mogelijk 

worden behouden. 

 

De hotelrandvoorwaarden 

Het hotel heeft binnen de stedebouwkundige opzet van het ontmoetingscentrum een zeer markante 

plaats, daarom wordt nu alleen het hotel verder uitgewerkt. De volgende randvoorwaarden, vanuit het 

stedebouwkundige plan, hebben betrekking op het hotel en zijn daarom als basis genomen bij het 

opstellen van de randvoorwaarden. 

- Het hotel is een markant gebouw dat als “landmark” fungeert voor het ontmoetingscentrum 

binnen het Paleiskwartier als ook voor het Paleiskwartier in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

- Het hotel heeft een alzijdige uitstraling, waarbij het duidelijk moet zijn dat het een los gebouw 

is en qua uitstraling niet bij het ontmoetingscentrum hoort.  

- Het hotel komt in het verlengde van de sheddakstructuur te staan. 

Figuur 9: Sfeerbeeld van het ontmoetingscentrum exclusief hotel. 
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Het architectonische ontwerp 

Het hotel heeft, zoals al eerder duidelijk gemaakt is, een zeer markante plaats binnen het 

paleiskwartier en het ontmoetingscentrum. Dit is één van de redenen om het hotel verder uit te gaan 

werken.  

Door de markante plaats van het hotel kan er een zeer expressief gebouw gemaakt worden, waarbij 

de constructie een belangrijke rol speelt. Daarnaast biedt het hotel, vanwege de gewenste hoogte, 

ook een constructieve uitdaging.  

De randvoorwaarden van het hotel 

In het stedebouwkundige ontwerp zijn een aantal randvoorwaarden gedestilleerd die betrekking 

hebben op het totale ontmoetingscentrum en een aantal randvoorwaarden die betrekking hebben op 

het hotel. Deze randvoorwaarden van het hotel worden nogmaals belicht. Deze randvoorwaarden 

worden aangevuld met randvoorwaarden die, na de stedebouwkundig ontwerp, uit persoonlijke 

beleving naar voren zijn gekomen. 

- Het hotel is een markant gebouw dat als “landmark” fungeert voor het ontmoetingscentrum 

binnen het paleiskwartier als wel voor het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch zelf. 

- Het hotel heeft een alzijdige uitstraling, waarbij het duidelijk moet zijn dat het een los gebouw 

is en qua uitstraling niet bij het ontmoetingscentrum hoort.  

- Het hotel komt in het verlengde van de sheddakstructuur te staan. 

- Het hotel moet zowel in de avond als overdag een duidelijke vorm hebben. 

- De constructie van het hotel stimuleert de uitstraling van het hotel en ondersteunt daarbij de 

markantheid van het gebouw. 

- De constructie die, in het hotel wordt gebruikt, moet zo zuiver mogelijk zijn. Dit houdt in dat 

zonder verborgen elementen het geheel stijf, stabiel en sterk genoeg wordt gemaakt.  

- Het hotel moet zo licht en helder mogelijk gemaakt worden. Dit houdt in dat er gepoogd wordt 

om zo veel mogelijk daglicht in de gangen en ontsluitingsroutes te krijgen en dat er gestreefd 

wordt naar grote heldere kamers. 

- Eentonigheid door het stapelen van dezelfde hotelkamers op elkaar moet voorkomen worden.  

De vorming van het architectonisch concept 

Het architectonische concept vloeit voort uit het concept dat is toegepast op het stedebouwkundige 

vlak. Bij het stedebouwkundige ontwerp is gewerkt met het opsplitsen van één gebouw in losse units 

om overzicht en grip te krijgen op een complex ontwerpvraagstuk.  

Het vraagstuk van het hotel is een stuk minder complex dan het vraagstuk van het multifunctionele 

ontmoetingscentrum. Echter, de verschillende mensenstromen en de plaatsing van het hotel binnen 

het stedebouwkundige plan heeft toch aanleiding gegeven om ook hier te werken met dit concept. 
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De opsplitsing van de hotelfuncties 

Het hotel bevat verschillende functies waarbij verschillende randvoorwaarden, uitstralingen en 

bereikbaarheden nodig zijn. Ter verduidelijking; het restaurant en het café hebben behoefte aan een 

heldere doch zeer warme uitstraling waarbij het open moet staan voor iedere willekeurige bezoeker. 

Daar tegenover staan de hotelkamers; deze moeten een besloten, maar toch heldere uitstraling 

hebben waar een semi-privé sfeer aanwezig moet zijn.  

Om de verschillende functies optimaal tot hun recht te laten komen, worden ze als losse eenheden bij 

elkaar geplaatst. Hierbij wordt er een globale indeling gemaakt tussen semi-openbaar en semi-privé. 

Functies die tot het semi-openbare gebied horen zijn de receptie, de lobby, het restaurant, het café, 

de kiosk, de kapper en de vergaderzalen, dit wordt zo veel mogelijk op de begane grond geplaatst. 

Het semi-privé gebied beslaat alleen de hotelkamers, deze hotelkamers worden als één functie 

vormgegeven. De hotelkamers worden samengevoegd in een beddenhuis en boven het maaiveld 

uitgetild. 

Er wordt dus gewerkt met een beddenhuis (hotelkamers) met daaronder de overige functies gespreid. 

Deze onderbouw moet een overgangsgebied zijn tussen het openbare gebied buiten en het privé 

gebied rond de hotelkamers. Hierbij moeten de invloeden van beide gebieden voelbaar zijn en ook 

zichtbaar aanwezig zijn. Daarbij moet de boulevard langs de vijver intact blijven en hier op 

aangesloten worden. 

De beleving van het hotel 

Een reden om de scheiding tussen semi-openbaar en semi-privé aan te brengen was dat er een 

verschil in de beoogde beleving van de twee gedeeltes zit.  

De onderbouw kan op twee verschillende manieren worden benaderd. Wanneer men voor het eerst in 

het hotel komt (bij inchecken) moet men meteen een duidelijk beeld krijgen van het gebouw. 

Daarnaast moet men, wanneer men niet met de auto weg gaat, een mogelijkheid hebben om het 

gebouw te verlaten zonder direct op de straat te komen. Er zou een uitgang moeten zijn aan de 

winkelstraat of aan de boulevard langs het hotel. Dit kan rechtstreeks vanuit het centrale gangpad van 

het hotel gebeuren, dan wel vanuit de afzonderlijke elementen. Er moet dus een ingang zijn voor 

vertrek/aankomst en een ingang naar ontspanning. 

De bovenbouw heeft een andere beleving en uitstraling. Het hotel is vooral bedoeld als zakelijk hotel, 

de indeling sluit hierbij aan door dit simpel en zakelijk te houden (bijvoorbeeld een gang met aan 

weerszijden kamers). De meeste hotelkamers en gangen worden als zeer donker, bedompt en 

onoverzichtelijk ervaren. Daarom is hier gestreefd naar een lichte, duidelijke en overzichtelijke 

structuur met grote kamers. In lijn met de overzichtelijkheid en zakelijkheid is een lineaire structuur 

een geschikte structuur om de indeling te maken. Dit houdt in dat er een centrale gang komt met aan 

weerszijden hotelkamers. Door de lineairiteit is het mogelijk om daglicht ver de gang in te brengen.  

De randvoorwaarden van het beddenhuis 

Van de verschillende units, waarin het hotel gesplitst is, is het beddenhuis het meest aantrekkelijke 

gedeelte, vanwege de prominente plaats en de constructieve uitdaging, om verder uit te werken.  
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Hierbij spelen de aspecten van licht en overzichtelijkheid, zoals besproken bij de beleving van het 

hotel, een belangrijke rol. Daarnaast zijn er ook nog andere randvoorwaarden die vooral betrekking 

hebben op de integratie tussen constructief ontwerpen en architectonisch ontwerpen, namelijk: 

- De constructie moet de esthetische verschijningsvorm van het beddenhuis versterken. Dit 

heeft betrekking op de constructie aan de buitenzijde, maar ook de verschijningsvorm aan de 

binnenzijde van het hotel speelt een belangrijke rol. De constructie moet een ruimtelijk 

element worden binnen het hotel. 

- Grote, heldere hotelkamers. 

- Overzichtelijke, lichte, en luchtige ontsluitingsroutes. 

- Hoofdconstructie materiaal beton, waarbij de constructie zo zuiver mogelijk moet worden 

toegepast zonder verdoezelende hulpmiddelen. 

De bespreking van het architectonische ontwerp 

Een uitgangspunt van het afstudeerproject was om te komen tot een integratie tussen het 

constructieve en architectonische ontwerp. Vandaar dat de constructie een zeer belangrijke plaats 

inneemt binnen het gehele ontwerp. Door de integrale aanpak van het ontwerp van het beddenhuis is 

de constructie naast een constructief element uitgegroeid tot een esthetisch element en ook een 

belevingselement. Figuur 10 en 11 laten sfeerbeelden vanuit de maquette zien. 

De constructieve constructie 

Er is gezocht naar een duidelijke en heldere constructieve verschijningsvorm in beton. Hiervoor is de 

Figuur 10: Bovenaanzicht situatie met overhellende gevel. Figuur 11: Zijaanzicht hotel. 
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raamwerkconstructie uitermate geschikt. Dit is een constructie van kolommen en regels die 

momentvast zijn verbonden waardoor het als één groot geheel samenwerkt.  

Bij de constructie is er niet naar gestreefd om de afmetingen te minimaliseren, maar naar afmetingen 

waarbij de verschijningsvorm duidelijk wordt.  

De constructieve werking van het betonnen raamwerk wordt verder toegelicht in “het constructieve 

ontwerp”. Een sfeerbeeld van de totale constructie die wordt gebruikt is te zien in figuur 12.  

De esthetische constructie 

De verschijningsvorm van het hotel (en dan met name het beddenhuis gedeelte) is tot stand gekomen 

uit een proces waarbij er met plastieke vormen is gewerkt om tot een ideale vorm te komen. Dit 

proces heeft tot een basisvorm geleid. Deze basisvorm is aangepast aan elementen en zichtlijnen uit 

de situatie. Uitgangspunt was dat het een vorm moest zijn die in het verlengde zou komen te staan 

van de sheddakstructuur maar er niet aan vast.  

De definitieve vorm, die hieruit is ontstaan, wordt gekenmerkt door een grote overhellende gevel aan 

één zijde en een oplopend dak richting de overhellende gevel. Daartegenover staan drie kaarsrechte 

Figuur 13: Uiteindelijke plastieke basisvorm voor beddenhuis. 

Figuur 12: Constructie die is toegepast in het hotel. 
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gevels. Deze overhelling benadrukt de tussendoorgang tussen het hotel en de sheddakstructuur. 

De rechte en strakke structuur van het raamwerk wordt door de schuine zijde geaccentueerd en in 

onbalans gebracht. Hierdoor ontstaat er een spanningsveld waar de verschillende elementen elkaar 

benadrukken. Figuur 13 geeft de plastieke vorm weer die als basis is genomen. 

Bij het combineren van het constructieprincipe met de verschijningsvorm is het concept, dat het 

stedebouwkundige en het architectonische plan heeft bepaald, ook doorgevoerd. Het concept kwam 

er op neer dat er duidelijkheid en beheersbaarheid werd gecreëerd door verschillende functies uit 

elkaar te trekken. Op het niveau van de functie indeling van het beddenhuis is vanuit dit concept een 

duidelijke scheiding gemaakt tussen de kamers en de ontsluitingsroutes. Op het vlak van de 

bouwkundige uitwerking is de constructie als zelfstandig element beschouwt. 

Het zelfstandig maken van de constructie houdt, in het gevelvlak, in dat er tegen de buitenkant van de 

constructie een glasgevel is geplaatst. Aan de binnenzijde van de constructie zijn hier de hotelkamers 

tegenaan geplaatst. Hierdoor ontstaat een buitengevel die uit drie lagen bestaat 1) De buitenschil; 2) 

De constructie en 3) De kamerschil.  

Aan de overgang van de hotelkamer naar de gang is een soortgelijke opbouw te zien. De opbouw 

bestaat daar uit 1) De kamerschil; 2) de constructie en 3) de gang. 

Dit alles is schematisch weer te geven waarbij de verschillende functies los van elkaar zijn getekend, 

dit is te zien in figuur 14.  

De constructie in het gevelvlak 

De constructie in het gevelvlak wordt losgekoppeld van de buitenschil en van de binnenschil. 

Functioneel zijn de drie lagen van elkaar gescheiden, echter ze werken wel samen om het beeld van 

de gevel te bepalen. 

Het was de bedoeling om de constructie zeer duidelijk te manifesteren in het gevelvlak. Daarom is er 

ook gewerkt met een raamwerk structuur. Door de forse afmetingen van de kolommen (800 mm) en 

regels (700 mm) ontstaat er een duidelijke horizontale en verticale belijning. Dit zeer dwingende ritme 

van kolommen en regels wordt versterkt door vóór en achter de constructie een afwijkend, maar ook 

regelmatig raster te leggen.  

Figuur 14: Schematische opbouw van het beddenhuis in doorsnede. 
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De buitenschil, dus de glasgevel, is gebaseerd op een “staand” raster dat over de constructie heen is 

gelegd. Dit raster moet in het gevelvlak duidelijk herkenbaar zijn daarom wordt er gewerkt met een 

stapeling van raamkozijnen waardoor er een duidelijke horizontale en verticale belijning ontstaat. De 

kozijnen bevatten of gematteerd glas of helder glas. Door deze willekeurige indeling geeft het gebouw 

overdag een zelfde “chaotische” uitstraling als ’s avonds. In de avond is er bij een hotel altijd een spel 

van licht waar te nemen, dat elke avond anders is, afhankelijk van in welke kamers licht brandt, hoe 

lang het brand en met welke intensiteit.  

Om dit chaotische beeld ook overdag te krijgen wordt de glasgevel dus met gematteerd (33%) en 

helder glas uitgevoerd. De indeling is willekeurig, dat is bereikt door met behulp van een spreadsheet 

programma een 33 % dekking te laten genereren, waarbij absolute willekeur is in geprogrammeerd. 

Het raster, te zien in figuur 15, dat wordt toegepast is 1200*2100 mm. Het wordt opgebouwd uit 3000 

mm lange stijlen die om de 1200 mm op de regels van het betonnen raamwerk worden bevestigd. 

Tussen deze stijlen komen om de 2100 mm stalen regels. De opbouw structuur is te zien in figuur 17. 

De stalen regels maken het ook mogelijk dat er ventilatie plaats vindt. Deze zijn namelijk opgebouwd 

uit een boven en ondergedeelte waar tussendoor lucht kan stromen. Figuur 18 geeft een impressie 

Figuur 16: Raster van binnengevel, 1) raster over constructie, 2) raster met indeling, 3) horizontale en verticale belijning weg. 

Figuur 15: Raster van buitengevel, 1) los; 2) over constructie; 3) met gematteerde ramen aangegeven. 
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van deze ventilatiemogelijkheid van binnenuit.  

De binnenschil is gebaseerd op een ander raster dat niet samenvalt met de rasters van de constructie 

of buitenschil. Er is gebruik gemaakt van een “liggend” raster van 1800 * 900 mm. Figuur 16 geeft 

weer hoe het raster onder de constructie gelegd is. Dit raster is net als de buitenschil “chaotisch” 

ingedeeld. Er zijn vlakken open (helder glas) en dichte vlakken (wit gepleisterde muur). De 

willekeurige chaotische opzet was hier niet mogelijk omdat er een gebruikseis lag, namelijk dat er 

voldoende heldere vlakken per kamer moesten zijn om voldoende daglicht binnen te krijgen. De 

binnen schil is opgebouwd uit dubbelglas en kalkzandsteen muurtjes.  

Figuur 18 en 19 geven een impressie van het uiteindelijke totaal beeld, figuren 20 en 21 laten een 

detail van het gevelbeeld zien overdag en ’s avonds. 

Figuur 17: Productiewijze van de buitengevel gezien van buitenaf. 

Figuur 18: Ventilatiemogelijkheid van de constructiespouw door de regel heen, van binnenuit gezien. 
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Figuur 18: Sfeerbeeld van de totale gevel. 

Figuur 19: Sfeerbeeld van de drie lagen over elkaar in de maquette. 
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Figuur 21: Detail van de opbouw van de gevel in de avond. 

Figuur 20: Detail van de opbouw van de gevel. 
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De constructie in de gang 

De constructie aan de buitenkant is het eerste stukje in de puzzel voor bezoekers om er achter te 

komen hoe de gehele constructie van het gebouw in elkaar zit. Een ander stukje van de puzzel krijgt 

men wanneer men het hotel binnen komt en daar in het atrium een derde dwars raamwerk (naast de 

twee in de kopgevels) ziet staan. Het volgende puzzelstukje ziet men als men doorloopt, dan wordt 

het duidelijk dat men tussen twee raamwerken inloopt die gelijk zijn aan die aan de buitenzijde. Deze 

worden ook op hoger gelegen etages benadrukt.  

De raamwerken krijgen in de beleving van de gang een bijzondere plaatst. Ze worden visueel los 

gekoppeld van het loopgedeelte in de gang. Dit wordt bereikt door aan weerszijde een strook glas te 

leggen. Hierdoor ontstaat er een zichtlijn langs de constructie. Wanneer men door het glas kijkt ziet 

men dat de constructie doorloopt over de verschillende etages. Het wordt echter steeds waziger 

omdat er door steeds meer lagen glas moet worden gekeken. 

Om de kamers in te komen moet over het glas en door de constructie heen gelopen worden. Om de 

ingangen van de hotelkamers te benadrukken, liggen op die plaatsen gematteerde stukken glas. Door 

de stap die men moet nemen krijgt men het gevoel dat men in een ander gedeelte van het gebouw 

komt en ervaart men de constructie ook duidelijker. 

Het aanbrengen van dit glas kwam ook voort uit het feit dat er naar gestreefd is om een zo helder en 

overzichtelijk mogelijke ontsluitingsstructuur te krijgen. Door de gangen aan de zijkant doorzichtig te 

maken heeft het daglicht, dat via de twee kopzijden in de gang valt, de mogelijkheid om ver door te 

dringen in de gangen.  

Figuur 22: Zicht in de gang, met spel van glasplaten, door zicht en door schaduw werking. 
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De beleving van de constructie 

Vermeld is reeds dat de constructie begint te leven wanneer men verder in het gebouw komt. Dit komt 

omdat telkens een klein stukje meer duidelijk wordt over hoe het hotel is opgebouwd. De materialisatie 

van de constructie, die uit prefab elementen met zicht beton bestaat, zorgt er voor dat in het gehele 

gebouw duidelijk blijft wat constructie is en wat niet.  

Men ervaart de aanwezigheid van de constructie ook daadwerkelijk wanneer men vanuit de gang de 

hotelkamers binnengaat. Men moet dan over glas en door de constructie heen. De vrije hoogte tussen 

de regels van het raamwerk is 2300 mm. Dat is gelijk aan de hoteldeur. Aan de bovenzijde van de 

hoteldeur ziet men dus geen kozijn, dit valt achter de betonnen regel.  

Naast dit belevingseffect van de constructie aan de binnen zijde, biedt de buitengevel ook nog een 

unieke mogelijkheid. Elke kamer heeft namelijk de mogelijkheid om een deur of een raam te openen 

naar de constructie ruimte toe. Hierdoor hebben de gasten de mogelijkheid om echt in de constructie 

te gaan staan. Deze binnen/buiten ruimte is hierdoor niet alleen een klimaatelement maar het is een 

extensie van de hotelkamer. 

Vanuit de omgeving beleeft men het gebouw ook intensief. Dat komt dan niet alleen doordat men het 

gebouw met duidelijke constructie al van grote afstand ziet staan. Maar ook doordat men de spanning 

ervaart van de constructie als men onder de overhelling doorloopt. Men loopt dan door een smal 

straatje tussen het hotel en de sheddakstructuur het ontmoetingscentrum binnen. Door de overhelling 

heeft men maar zicht op een klein stukje lucht. De constructie aan deze zijde is niet geheel bedekt 

achter een glasgevel maar de gevel wordt onderbroken door stukken balkon. Hierdoor krijgt de 

Figuur 23: Bovenaanzicht, langs de overhellende gevel, van de tussendoorgang hotel en sheddakstructuur. 
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constructie meer aandacht. Aan het einde van het straatje komt een gedeelte van een vergaderzaaltje 

“door” de constructie heen. Hierdoor beleeft men op die plaats de constructie zeer intensief. Figuur 23 

geeft een beeld van de tussendoorgang, dit is een illustratie van de maquette. 

 

Hiermee is de constructie echt tot belevingselement uitgegroeid. De constructie is dus naast een 

constructief element ook een vormgevingselement en zelfs een belevingselement. Dit is een duidelijk 

voorbeeld van complete integratie van constructief en architectonisch ontwerpen. 

Figuur 24: Een totaal beeld van de zuid gevel vanuit het verlengde van de Bordeslaan. 
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De details 

De constructie is het belangrijkste aspect in het ontwerp, hij is gebruikt als leidraad om het gehele 

gebouw vorm te geven. De constructie heeft echter ook invloed op de indeling van de plattegronden 

en op de manier waarop er gedetailleerd is. Door de eenduidige constructie is de indeling van de 

plattegronden overzichtelijk gebleven. De details zijn hierdoor ook ongecompliceerd en uniform 

gebleven.  

De globale details 

Een uitgangspunt van het hotel (en het stedebouwkundige ontwerp) was om de verschillende functies 

uit elkaar te trekken waardoor overzicht ontstaat. Dat hield bij het hotel in dat het beddenhuis los werd 

gemaakt van de overige functies, zoals receptie, restaurant, café, lobby, kapper, kiosk en 

vergaderzaaltjes. Het beddenhuis dat helemaal uitgewerkt is, staat echter wel in een omgeving waar 

het op moet aansluiten. 

De overige functies worden gegroepeerd en als losse elementen op de begane grond en de eerste 

etage geplaatst. Zij moeten de overgang vormen tussen de omgeving en het beddenhuis waarbij 

beide voelbaar moeten zijn. De twee onderste etages vormen dus eigenlijk een intermediair tussen 

het beddenhuis en de omgeving. In de verschijningsvorm moeten elementen zitten vanuit de 

omgeving maar er moet ook al een duidelijke verwijzing zijn naar het beddenhuis. 

Het beddenhuis is in de onderbouw duidelijk en prominent aanwezig. Dit komt doordat de betonnen 

constructie in hetzelfde ritme en afmetingen door loopt tot op de begane grond. De overige functies 

worden zonder rekening te houden met het ritme van het betonnen raamwerk ertussen geplaatst. Van 

deze functies wordt alleen een mogelijke plaatst vastgelegd, ze worden verder niet uitgewerkt. Ze 

moeten alleen duidelijk herkenbaar blijven als losse units.  

Figuur 25: Sfeerbeeld van lobby met duidelijke 
ontsluiting naar hoger gelegen etages [Uit:  Hotel Bars 
and Lobbies, Carol Beres, 1997, blz. 112, Paramont 
Hotel New York.] 

Figuur 26: Referentiebeeld van een zaal boven de entree als overkapte uitstap. 
[Uit: New Commercial spaces, Carles Broto, 2000, blz.136] 
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Een manier waarop het binnen het gebouw duidelijk kan worden gemaakt dat het allemaal individuele 

units zijn is om te werken met verschillende wijze van vloerafwerking. Zo kan bijvoorbeeld in de 

centrale ontsluitingsroute een grove buitensteen op de grond worden gebruikt terwijl, als contrast, in 

de lobby tapijt gebruikt kan worden, in de kappersruimte vloerzeil en in de kiosk bijvoorbeeld laminaat. 

Zo krijgen de verschillende ruimtes een duidelijk eigen karakter en krijgt men het gevoel dat een 

“andere” ruimte betreden wordt terwijl het geheel toch heel open is. Tevens kan er gewerkt worden 

met kleine niveau verschillen, bijvoorbeeld door de vloer van de kapper net 20 cm hoger te leggen.  

Een sfeerbeeld van de lobby met een duidelijke verbinding naar de hoger gelegen etages is te zien in 

figuur 25.  

 

Een mogelijke indeling van de begane grond en de eerste etage zijn te zien in figuren 25 en 26. De 

begane grond krijgt achter de receptie een kantoorunit die helemaal doorloopt tot aan de vloer van de 

kamers erboven. Hierin wordt de brancard/brandweer/dienstlift verwerkt. Recht boven deze 

kantoorunit komen op elke etage de linnenkamers. 

De eerste etage omvat een aantal zalen die onderling verbonden worden met een overloop. Deze 

overloop loopt speels tussen het betonnen raamwerk door. Om duidelijk te maken dat de vormen 

helemaal los staan van de raamwerk structuur is er één zaaltje helemaal aan de voorzijde van het 

gebouw geplaatst, waarbij dit tevens als overkapping dient voor de uitstappende mensen. Hierbij is als 

referentiebeeld gebruik gemaakt van het Martinspark Hotel van Baumschlager & Eberle in Dorhrm te 

Oosterijk, figuur 26. Dit zaaltje staat op eigen stalen poten om aan te geven dat het helemaal los staat 

van de betonnen raamwerkstructuur. De zalen hebben allemaal ongelijke hoogtes en zijn ook niet 

gelijk aan de hoogte van een raamwerk portaal. Hetzelfde principe is ook beneden toegepast bij de 

Figuur 27: Plattegrond van de begane 
grond. 

Figuur 28: Plattegrond van de eerste etage. 
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bar en het restaurant. Dit benadrukt wederom de onafhankelijkheid van de elementen. 

De materialisatie van deze zaaltjes is naar buiten toe overal hetzelfde zodat duidelijk wordt dat ze bij 

elkaar horen maar dat ze los staan van het beddengedeelte. De materialisatie van de zaaltjes aan de 

buitenkant wordt ook op de begane grond toegepast. Hiermee wordt nogmaals versterkt dat het één 

groep van losse units is. 

Onder de begane grond is nog een niveau. Hier bevindt zich het magazijn, de keuken, de algemene 

linnenkamer en een ruimte om goederen te ontvangen en om afval af te voeren. Dit niveau wordt 

bereikt door een eigen afrit vanaf de weg.  

 

Figuur 29: Sfeerbeelden van de units van de onderbouw. 
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In het hotel zijn aan de noordzijde twee atriums voorzien. Deze atriums benadrukken de plaatst van 

het verticale vervoer. In deze atriums zijn namelijk de vier panoramaliften van het hotel geplaatst. 

Tevens bevinden zich aan de rand van elk atrium ook de trappen die de etages met elkaar verbinden. 

Door de trappen aan de zijde van het atrium te bevestigen ontstaat er een zeer regelmatig beeld als 

men in het atrium kijkt. De atriums zorgen er tevens voor dat veel daglicht het gebouw binnen valt en 

dat daardoor ook de hotelgangen worden aangelicht. Hierdoor blijven de gangen helder en 

overzichtelijk. De bodem van de atriums worden uitgevoerd als grote plantsoenen. Hierin komen hoge 

bomen en laag groen naast elkaar te staan. Hierdoor ontstaan er twee duidelijke groenplekken waar 

tussendoor men het hotel binnenkomt en men beleefd ook het groen wanneer men in het atrium kijkt 

of wanneer men met de panorama liften naar bovengaat.  

Figuur 32 geeft een sfeerbeeld van het atrium. 

Er wordt gebruik gemaakt van vier panoramaliften zodat men het gebouw beleeft als men naar de 

kamers gaat en niet opeens een aantal etages hoger staat zonder een idee te hebben waar men is in 

Figuur 30: Units van de onderbouw zonder betonnen raamwerk. 
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het gebouw. De liften zijn 1600*1400 mm2 en hebben een hefvermogen van 1000 kg. Er is naast deze 

set van panoramaliften ook nog een brancard / brand / dienst lift aanwezig. Deze bevindt zich in de 

kantoorunit achter de receptie. Op elke etage is de kamer, waar de lift doorheen komt, ingericht als 

linnenkamer. De vijf liften zijn allemaal zo uitgevoerd dat de takelruimte onder de liften zit in plaats van 

erbovenop staat zodat de puist van de liften bovenop niet te groot wordt. 

Twee van de vier liften gaan door tot etage 23. Op deze etage bevindt zich naast twee 

installatieruimtes ook een panorama restaurant annex Grand café.  

Dit Grand café wordt bereikt door een glazen gang die tussen de liften en het café ligt. Het Grand café 

heeft een schitterend uitzicht over de Bossche broek en de oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch, 

waar het Paleiskwartier een verwijzing naar is. Boven op dit Grand Café bevindt zich een dakterras 

dat door drie zijden wordt afgeschermd door de buitengevel die nog doorloopt langs de constructie. 

Door het oplopende dakvlak is er aan één zijde een open zicht op het Paleiskwartier. Figuur 33 geeft 

hiervan een impressie gezien vanuit de maquette van het dakterras van het Grand café. 

 

Figuur 31: Terug gelegen ingang naar één van de units in de onderbouw. 
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Figuur 32: Sfeerbeeld van atrium met liften en trappen 

Figuur 33: Grand café boven op het hotel. 
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Aan de zuidzijde van het gebouw (de overhellende gevel) is een tweede (nood)trappenhuis 

aangebracht. Dit trappenhuis is verdeeld in drie gedeeltes, waarbij de trappen in elk gedeelte één 

stramien (5500 mm) verspringen. Deze opsplitsing was noodzakelijk vanwege de overhellende gevel. 

Dit is te zien in figuur 34 en figuur 35, deze figuren laten de atriums zien vanuit de maquette, hierbij is 

de maquette gestript zodat de atriums duidelijk worden.  

De overgang van de zuid-atriums is zeer spectaculair. Wanner men naar het volgende atrium loopt 

gaat men via de trap door de vloer om vervolgens boven in een nieuw atrium te staan met ruim zicht 

op alles wat onder het hotel gebeurt, dit is een gevolg van de overhellende gevel.  

Figuren 34 en 35: Doorsnede over de gangen en het (nood)trappenhuis in het zuiden en sfeerbeeld atriums zuidzijde . 
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De etage indeling 

Het hotel bevat door zijn eenduidige opbouw en door de repeterende vorm een beperkt aantal unieke 

details. Dit ondanks het feit dat er, vanwege de overhellende gevel, geen enkele etage gelijk is aan 

een ander. 

Het hotel bestaat uit 25 etages, 2 etages met units voor de algemene hotelfuncties (receptie, lobby, 

restaurant, café en dergelijke), één etage met ruimtes voor technische installaties en een restaurant, 

Figuur 36: Representatieve plattegrond voor een hotelkamer laag (etage 16). 

Figuur 37: Een mogelijke indeling van een standaard kamer. 
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één etage met een dakterras en 21 etages met hotelkamers. In totaal bevinden zich op deze 21 

etages 187 hotelkamers. Een etage vloer bestaat uit twee secties met hotelkamers waartussen een 

gang ligt. Deze gang komt aan de zuidzijde uit in een trappenhuis en aan de noordzijde komt hij uit bij 

de liften, de atriums en de trappen. 

In figuur 36 is de plattegrond van de 16de etage te zien, dit is een representatieve plattegrond voor het 

gehele hotel. Dit is tevens een etage waarbij aan de zuidzijde een overgang is tussen verschillende 

atriums. 

De hotelkamers zijn allemaal identiek met uitzondering van de kamers aan de zuidzijde (de 

overhellende zijde) en de linnenkamer. De standaardkamers hebben een netto vloeroppervlakte van 

5100*6900 mm2. Dit is groot voor een standaard kamer, echter het maakt de hotelkamer een stuk 

lichter en helderder, wat een uitgangspunt was bij het ontwerpen van het hotel. De kamers zijn 

uitgerust met een luxe badkamer (2500*3000 mm2) met afzonderlijke douche en bad zoals te zien is in 

figuur 37. Dit is niet het geval bij de hotelkamers grenzend aan de atriums aan de noordzijde. Deze 

zijn iets kleiner dan de standaard kamer en hebben derhalve alleen een bad. Dit zijn kamers die 

worden ingericht als één persoonskamers. 

De linnenkamer bevat zoals al eerder vermeld een extra lift die dienst kan doen als brancard / brand 

en dienst lift. Daarnaast worden hier het schone linnen en schoonmaakspullen opgeslagen. 

De twee kamers aan de zuidzijde zijn op elke etage verschillend van grootte. Dit komt omdat de lengte 

van de vloer steeds groter wordt. Vanwege hun de unieke locatie en de grootte worden deze kamers 

Figuur 38: Combinatie in de zuidgevel tussen glasgevel en onbedekte constructie. 
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als suites uitgerust. De suites hebben de mogelijkheid voor een balkon, zoals op etage 16 het geval is. 

Het is echter ook mogelijk de glazen wand, aan de zuid zijde van deze kamers precies op de rand te 

plaatsen. Dit is een van de flexibiliteiten die in de ontwerpfase meegenomen kunnen worden. De 

uitstraling aan de overhellende gevel wordt hierdoor sterk bepaald. Ter hoogte van de atriums is een 

glasgevel toegepast zoals bij de overige drie zijden van het hotel, echter ter hoogte van de suites is de 

kale constructie te zien. Figuren 23, 24 en 38 geven een indruk van de uitstraling van deze zuid gevel. 

De gang details 

In de gang is er naar gestreefd om twee stroken glas langs het loopgedeelte te leggen. Hiermee wordt 

de gang helderder en krijgt de constructie een duidelijkere plaats in het geheel.  

Om aan de randen glasstroken mogelijk te maken, is met hoedliggers gewerkt. De hoedliggers liggen 

op consoles die, ter hoogte van de kolommen, aan de prefab-raamwerk-elementen worden gestort. 

Tussen de hoedliggers komen twee kanaalplaten te liggen.  

Deze kanaalplaatvloeren zijn 1200 mm breed, dus het loopgebied in de gang is 2400 mm breed. De 

glasstroken zijn 600 mm breed genomen, hierdoor ontstaat een gang die in totaal 3600 mm breed is. 

De glasplaten bij de deuren van de hotelkamers worden gematteerd uitgevoerd zodat de ingangen 

van de kamers worden benadrukt. Het aantal platen dat gematteerd wordt uitgevoerd is variabel, 

tevens is de plaats waar men de hotelkamer binnen komt ook flexibel. Door deze flexibiliteit ontstaat 

er in de glasstroken eenzelfde “willekeurigheid” die ook terug te vinden is in de buitengevel, hierdoor 

wordt het thema van de “willekeurigheid” ook naar binnen het gebouw benadrukt. Een bovenaanzicht 

van een hotelgang is te zien in figuur 39. 

Figuur 39: Plattegrond van de gang. 
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Onder de kanaalplaatvloeren is een verlaagd plafond bevestigd. Dit is 2400 mm breed zodat er aan de 

zijkanten een open strook blijft van 600 mm breed, figuur 40 en 41 geven doorsneden over de gang 

weer. Tussen de kanaalplaatvloeren en het verlaagde plafond lopen de leidingen en is de 

kunstverlichting van de gang bevestigd. Deze kunstverlichting van de gang bestaat uit sfeerspotjes die 

in het verlaagde plafond zijn bevestigd, en een indirecte hoofdverlichting. Deze hoofdverlichting, door 

middel van spotjes die boven het verlaagd plafond hangen, geven indirect licht doordat ze gericht zijn 

op de hotelkamermuur en op de glasstrook erboven. 

Na berekening (zie Het constructieve gedeelte) blijkt dat een kanaalplaatvloer van het type HVP 200 

voldoende is om de 5500 mm te overspannen. Als hoedligger wordt een THQ 200x5-190x20-400x10 

toegepast. De maximale doorbuiging van de kanaalplaat is 1/250 van de overspanning, dat is in dit 

geval 22 mm. De regel van het betonnen raamwerk mag ook 1/250 vervormen, dat houdt in dat er een 

Figuur 40: Doorsnede over gangconstructie. 

Figuur 41: Doorsnede over de gangconstructie in langsrichting 
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maximale vervormingsverschil tussen de regel en de kanaalplaten is van 44 mm. De hoekverdraaiing 

die dat oplevert moet worden opgevangen door de bevestiging van de glasplaten. Hiermee komt de 

eis ten aanzien van de vervormingscapaciteit van de bevestiging van de glasplaten op 100
.  

De leidingen lopen onder het verlaagd plafond door en worden ter hoogte van de verbindingspunten 

van de prefab elementen door de constructie de kamer ingevoerd. Dit is zichtbaar door de stroken 

glas, zie figuur 22, hierdoor ontstaat nog meer de indruk dat het hotelkamer gedeelte los staat van de 

gang. De leidingen die onder het plafond lopen bestaan uit: wateraanvoer (koud en warm); 

waterafvoer; elektriciteit; data/communicatie leidingen en luchtafvoer. De luchtinvoer (verwarmd dan 

wel gekoeld) gebeurt individueel per kamer, hierover meer in de bespreking van de details van de 

hotelkamer. 

De standleidingen bevinden zich aan de noordzijde van de gang. Ze staan ter hoogte van de 

glasstroken en zijn niet afgewerkt. Hierdoor wordt duidelijk hoe het gehele gebouw functioneert. 

Figuur 42 geeft de leidingenloop van een etage schematisch weer. 

De hotelkamer details 

Per etage zijn er variërend van zeven (etage 2 t/m 7) tot elf (etage 16 t/m 22) hotelkamers. De 

vormgeving en indeling van de hotelkamers is in de ontwerpfase geheel vrij, wat mogelijk is door de 

detaillering die toegepast is.  

Er wordt in het kamerbereik gewerkt met een kanaalplaatvloeren type HVP 260 van 7200 mm lang. 

(De berekening van de kanaalplaat vloer is te vinden in het constructieve gedeelte.) De kanaalplaten 

worden op een rand van 150 mm breed gelegd die aan de prefab elementen is gestort. Hierdoor 

ontstaat er een vlakke vloer waarop op elke willekeurige plaats een kamerwand zou kunnen worden 

neergezet. 

Figuur 42: Geschematiseerd leidingen verloop op etage 16. 

 = luchtbehandeling = elektriciteit 
 = afvoer water = data en communicatie leiding
 = toevoer water (warm/koud) 
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Bij het raamwerk in de zuid gevel en het raamwerk tegen het atrium aan liggen de kanaalplaten op 

een rand van 20 mm. Dit is om te voorkomen dat de vloer daar gaat vervormen en daardoor scheuren 

laat ontstaan tussen de wand en de regels van het raamwerk. Een schematische weergave van de 

opbouw van de kamer en gang vloer is te zien in figuur 43.  

Om het individuele karakter van de hotelkamers te benadrukken heeft elke hotelkamer een eigen 

aircosysteem. De afvoer van dit aircosysteem vindt gedeeltelijk plaats in de klimaatgevel, daarom is 

het ook een vereiste dat er voldoende ventilatie in de gevel plaats kan vinden. De inblaas van frisse 

lucht vindt plaats bij de buitengevel, dit genereert een overdruk in de kamer. Deze overdruk wordt 

opgeheven door in de kamer en in de badkamer de lucht weer af te zuigen. Deze lucht wordt via de 

installatie ruimte op vloer 23 naar buiten afgevoerd. 

Figuren 44 en 45 geven doorsneden weer van de hotelkamer. Een plattegrond van een 

standaardhotel kamer is te vinden in figuur 37. 
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Figuur 43: Schematisering van de opbouw van de hotelkamervloer en de gangvloer. 

Figuur 44: Doorsnede over de hotelkamer in de dwarsrichting van het hotel. 
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De constructiedetails 

De hoofddraagconstructie van het beddenhuis bestaat uit een raamwerk structuur. In het totaal 

worden zeven raamwerken toegepast. Vier raamwerken staan in de langsrichting van het hotel aan 

weerszijde van de hotelkamerunits. Van de overige drie, die loodrecht staan op de andere vier, staan 

er twee in beide kopgevels en één als beëindiging van de twee noord atriums. Figuur 12 geeft een 

beeld van de gehele constructie. 

Het materiaal waarmee de constructie wordt uitgevoerd is beton, dit was een randvoorwaarden van de 

ontwerpopgave. Om het raamwerk te maken zijn er twee mogelijkheden: 1) er kan gewerkt worden 

met ter plaatse gestort beton of 2) er wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde elementen die op 

de bouwplaats gemonteerd worden. De combinatie van een raamwerk met beton is ideaal voor een 

geprefabriceerde opbouw.  

De verbindingen van de prefab elementen zijn doorgaans het zwakste gedeelte van een 

geprefabriceerde constructie. Het is dus van groot belang dat er nauwkeurig wordt gekeken hoe en 

waar de elementen met elkaar worden verbonden. Het punt waar de verbinding komt moet een punt 

zijn waar de krachten minimaal zijn of een plaats waar het niet uitmaakt of er een momentvaste of een 

scharnierende verbinding wordt gebruikt. Bij een momentennulpunt, dat in een ligger of kolom zit, 

maakt het niet uit wat voor een type verbinding er wordt toegepast. 

Een raamwerkconstructie heeft een momentenlijn die in het midden van een regel of een kolom, bij 

benadering, nul is. Figuur 46 geeft het momentenverloop in één van de raamwerken weer, te zien is 

dat de momentenlijn in het midden van de staven nagenoeg nul is. Dit is dus een geschikte plaats om 

een verbinding tussen de verschillende elementen te maken.  

Figuur 45: Doorsnede over de hotelkamer in de langsrichting van het hotel. 
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Het verbinden van de prefab elementen in het midden van de regels en kolommen houdt in dat er 

elementen ontstaan die een buitenmaat hebben van 5500 x 3000 mm. Een eventueel probleem met 

het vervoer is in dit geval niet aan de orde. Figuur 48 geeft een impressie van een standaard te 

prefabriceren element. 

Om een zo stijf mogelijke verbinding te creëren in de regels wordt er gewerkt met een verbinding die 

over 1200 mm is gespreid. Dit wordt bereikt door een getrapte verbinding te maken. Door het uit 

elkaar trekken van de verbindingspunten is de stijfheid van de knoop minder afhankelijk van de 

stijfheid van de verbinding, en kan er dus meer vertrouwd worden op de stijfheid van het 

geprefabriceerde beton. Door de getrapte manier van verbinden ontstaat er in de twee middelste 

raamwerken (in langsrichting) de mogelijkheid om een opening te creëren waardoor de leidingen in de 

hotelkamers kunnen worden gevoerd. 

De verbinding tussen twee elementen gebeurt met behulp van stekeindes, dit is wapeningstaal dat 

 

Figuur 46: Momentenverdeling in een raamwerken in de langsrichting. 
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buiten het beton doorloopt. Deze stekeindes worden in uitsparingen van het te koppelen element 

geplaatst. Deze uitsparing wordt vervolgens geïnjecteerd met krimpvrije mortel. Hierdoor ontstaat een 

momentvaste verbinding.  

De kolomonderdelen van het element worden met rechte vlakken op elkaar bevestigd. Uit dit rechte 

vlak steken een aantal stekeindes die in het volgende element worden verankerd. De uitsparingen 

voor de stekeindes worden ook geïnjecteerd met een krimpvrije mortel zodat er een stevige verbinding 

ontstaat. Figuur 49 laat zien hoe de geprefabriceerde elementen met elkaar worden verbonden. 

De wapening die in de geprefabriceerde betonnen elementen komt bestaat uit doorlopende wapening 

in het regelgedeelte en in het kolomgedeelte. Een schematische weergave van de wapening is te zien 

in figuur 47. Op de uiteindes van de regels zijn wapeningsstaven die recht doorlopen buiten het 

element uit, maar ook die een hoek van 900 maken. Beide stekken zullen worden verankerd in het 

volgende element. De stekeindes zijn dusdanig geplaatst dat er een volgend element overheen kan 

worden geplaatst. De volgorde van plaatsing is hierdoor ook vastgelegd; er moet aan de noordzijde 

worden begonnen en aan de zuidzijde worden geëindigd. Hierdoor wordt het overhellend gedeelte als 

laatste gemaakt waardoor de belasting van het overhellende gedeelte tijdens het monteren zo gering 

Figuur 47: Wapening in een geprefabriceerd betonnen element. 

Figuur 48: 3D impressie van een te prefabriceren element, met zichtbaar de stekken en voorspankanaal. 
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mogelijk blijft. 

Naast de uitstekende stekken, buigen een aantal staven aan de uiteindes binnen het beton omhoog. 

Hierdoor worden de wapeningsstaven die trek op moeten nemen verankerd in het drukgedeelte. In de 

constructieve uitwerking zal blijken dat er per element boven en beneden een wapening nodig is van 

10 ∅20. Dit is nodig om de momenten die op de elementen staan op te nemen. 

Naast wapeningsstaven die de momenten opnemen is er in een aantal regels voorspanningstaal 

nodig. Een voorspanning is nodig omdat door de overhellende gevel een aantal regels op trek worden 

belast. Deze belasting is in zes regels dermate groot (Ftrek>200 kN) dat er moet worden 

voorgespannen. 

Dit voorspannen gebeurt met behulp van een naspansysteem. Hiervoor is het nodig om bij het 

prefabriceren van de elementen voorspankanalen aan te brengen. Er wordt gewerkt met een 

Figuur 50: Volgorde van opbouwen van één etage 1) de elementen in langsrichting; 2) de dwarsverbindingen. 

Figuur 49: Principe van montage van vier elementen in raamwerken in de buitengevel. 
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voorspankanaal aan de bovenzijde van een element en een voorspankanaal aan de onderzijde. 

Hierdoor wordt de voorspanning centrisch in de regel aangebracht en blijft het nog steeds mogelijk om 

in het midden van de regel een uitsparing te maken voor de doorvoer van de leidingen. Deze 

voorspanning kan als een onzuiver element worden beschouwd binnen de zuivere 

raamwerkconstructie. Om dit te voorkomen is het mogelijk om de voorspanning af te lezen aan het 

gebouw. De spanankers worden namelijk aan de overhellende gevel niet afgewerkt en blijven in het 

zicht. Dit is hiermee de laatste verwijzing naar hoe de totale constructie in elkaar zit en hoe de 

constructie functioneert. Deze voorspanning wordt nader toegelicht in “Het constructieve ontwerp” 

gedeelte.  

Het optrekken van het gebouw gebeurt per etage. Eén etage wordt in elkaar gezet zoals te zien is in 

figuur 50. Eerst worden de elementen van de raamwerken in langsrichting geplaatst daarna worden 

de elementen die het raamwerken in dwarsrichting vormen ertussen geplaatst.  

De hoofddraagconstructie wordt per etage opgebouwd. Allereerst wordt begonnen met de kolommen 

van de langsraamwerken aan de noordzijde. Zodra deze staan worden de volgende elementen er aan 

vast gemonteerd. Uiteindelijk worden de elementen van de raamwerken in dwarsrichting ertussen 

geplaatst.  

Zodra een etage klaar is kunnen de vloeren er in worden gelegd. Een globale strip van de montage 

wijze van een paar etages is te zien in figuur 51. Doordat de hoofddraagconstructie en vloeren per 

etage worden aangebracht, is er altijd een werkvloer voor de bouwvakkers aanwezig. Het is dus niet 

nodig om eerst heel de hoofddraagconstructie neer te zetten om vervolgens de vloeren erin te leggen.  
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Figuur 51: Constructie wijze van het gebouw. Per laag wordt de hoofdconstructie neergezet waarna de vloeren worden aangebracht. 
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De flexibele mogelijkheden van het hotel 

Een aantal keer is er al naar voren gekomen dat in dit ontwerp de nodige flexibiliteit zit. Dit komt 

bijvoorbeeld tot uiting bij de indelingen van de kamers; de wanden kunnen op ieder gewenst punt van 

een hotelkamervloer worden neergezet. Dat biedt de mogelijkheden om de standaardkamer kleiner of 

juist groter te maken.  

Een andere flexibiliteit die hieruit voortvloeit is dat op een etage alle wanden weggelaten kunnen 

worden, hierdoor zou halverwege het hotel dan een restaurant geplaatst kunnen worden. Ook zouden, 

wanneer daar behoefte aan is, dubbele kamers kunnen ontstaan door een aantal kanaalplaatvloeren 

weg te laten, waardoor er een verbinding in de kamers ontstaat tussen twee etages. 

Nog een stap verder is het weglaten van een hele vloer. Hierdoor ontstaat, midden in het gebouw, een 

soort atrium. Het hoeft niet bij één vloer te blijven, maar het kunnen een aantal vloeren zijn. Een 

voorbeeld hiervan is te zien in figuur 52. Hierbij is halverwege het hotel een grote wintertuin 

gecreëerd, een mogelijkheid zou zijn om op deze plaats enkele van de functies die op de begane 

grond zijn gepland hierheen te verplaatsen. 

Het weglaten van een aantal vloeren biedt ook de mogelijkheid om een scheiding in het gebouw aan 

te brengen. Zo kan het zijn dat het hotel niet rendabel is, doordat het teveel kamers bevat. Door bij 

een verbouwing een aantal vloeren weg te halen wordt een duidelijke scheiding aangebracht en is het 

mogelijk dat er eerst een aantal etages kantoren te realiseren en daarboven een aantal etages 

hotelkamers. 

Al deze ingrepen hebben geen invloed op de werking van de hoofddraagconstructie, wat komt door 

het bewust splitsen van de verschillende functies van het gebouw in combinatie met het zo zuiver 

mogelijk houden van de constructie. 

Figuur 52: Flexibiliteit van de constructie: 1) uitgangssituatie, 2) zonder buitenschil en 3) met grote wintertuin. 
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Het constructieve ontwerp 

Het totale ontwerp van het hotel is tot stand gekomen binnen een combinatie van architectonisch en 

constructief ontwerpen. Door deze combinatie is de constructie al van meerdere zijden belicht. Daarbij 

zijn aspecten aan de orde geweest zoals de beleving, de fabricage en de montage van de constructie 

alsook details van de hoofddraagconstructie.  

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de hoofddraagconstructie zich gedraagt tijdens het belasten. 

De hoofddraagconstructie 

De hoofddraagconstructie van het hotel bestaat uit zeven raamwerken. Vier in de langsrichting en drie 

in de dwarsrichting. De opstelling van de raamwerken is besproken in “de constructieve constructie”. 

In het algemeen zorgen deze raamwerken ervoor dat de belastingen van de vloeren en de wanden 

wordt opgevangen. De drie raamwerken in de dwarsrichting vangen de windbelasting op de oost en 

west gevel op, terwijl de vier raamwerken in de langsrichting dat doen voor de windbelasting op de 

noord en zuid gevel. De raamwerken in de langsrichting vangen tevens de belasting ten gevolge van 

het overhellende gedeelte van het gebouw op. Deze belasting is ten opzichte van de windbelasting 

aanzienlijk groter.  

De langsraamwerken zijn opgebouwd op een stramien van 5500x3000 mm. De regelafstand (3000 

mm) is gebaseerd op de belevingseisen en de minimale hoogte van een etage vloer. De h.o.h afstand 

Figuur 53: Detail opname van de raamwerkstructuur die is gebruikt als hoofddraagconstructie. 
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van de kolommen is het resultaat van het constructief ontwerpproces waarbij deze afstand een 

variabele was. Tijdens dit ontwerpproces is aan de hand van berekeningen bekeken wat de invloed is 

van een veranderende kolommen afstand daarbij is 5500 mm als de meest efficiënte en praktische 

maat naar voren gekomen.  

De raamwerken in de dwarsrichting hebben niet een éénduidig stramien. De regelafstand is, net zoals 

bij de raamwerken in langsrichting, constant 3000 mm. De kolomafstand hier is aangepast aan de 

afmetingen van de hotelkamers en de gang. De vrije ruimte tussen de raamwerken, in langsrichting, in 

het gangbereik moet 3600 mm zijn terwijl bij de hotelkamers 7200 mm vereist is. Dit houdt in dat de 

raamwerken in de langsrichting hart op hart op 7800 mm – 4200 mm – 7800 mm komen te staan, 

hierbij is een kolomdikte aangenomen van 600 mm. Bij een raamwerk constructie is het van belang 

dat de kolommenafstand regelmatig, maar niet al te groot is. Vanuit deze uitgangspunten volgt een 

stramien waarbij tussen de buitenste langsraamwerken nog een kolom wordt geplaatst. Het stramien 

van de kolommen wordt dan 3900 mm – 3900 mm – 4200 mm -- 3900 mm – 3900 mm. 

De hoofddraagconstructie wordt met behulp van ESA-Prima-Win doorgerekend. Dit is een 

rekenprogramma gebaseerd op de Eindige Elementen Methode, dat draait onder Windows. Dit 

programma is gekozen omdat het een veelzijdig, relatief gebruiksvriendelijk programma is. Het is 

tevens een programma dat zeer geschikt is ter ondersteuning van het ontwerpproces. Een voorbeeld 

hiervan is dat een kleine aanpassing aan de structuur vrij snel een indicatie levert hoe de constructie 

zich gaat gedragen na deze aanpassing. Met dit programma zijn de krachten die werken in het model, 

de reactiekrachten en de vervormingen bepaald.  
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De modellering 

Het model, dat wordt gebruikt voor de berekening, is allereerst in AutoCAD ingevoerd als een lijnen 

model. Dit lijnenmodel is als een *.dxf file geïmporteerd in ESA-Prima-Win. ESA-Prima-Win genereert 

zelfstandig het net en nummert de knopen. 

Het model, weergegeven in figuren 54 en 55, is opgebouwd uit 1070 knopen en 2657 staven. Het 

aantal staven is opgedeeld naar 1203 regels (700x600 mm2), 146 hoedliggers, 46 kolommen 

(1400x1400 mm2), 986 kolommen (800x600/500/400 mm2) en 276 numeriek gegenereerde staven. 

Deze numeriek gegenereerde staven zijn gebruikt om de stijfheid van de hotelkamervloeren aan te 

geven. De staven zijn als pendelstaven, tussen de raamwerken in langsrichting, gemodelleerd echter 

niet in het gang bereik, daar worden hoedliggers gemodelleerd. Door de staven als pendelstaaf uit te 

voeren brengen ze alleen druk en trekkrachten over en werken voor de rest niet mee aan de stijfheid 

van de constructie. De stijfheid van deze pendelstaven is, in vergelijking met de hoedligger, relatief 

hoog genomen, Iy=1,00.1011mm4 ten opzichte van Iy,hoedligger=2,43.108mm4. De oppervlakte van deze 

staaf is bij benadering gelijk aan die van de hoedligger. Het eigen gewicht van numerieke elementen 

is meegenomen in de berekening maar is ten opzichte van het eigen gewicht van de betonnen 

raamwerken te verwaarlozen.  

De gegevens die zijn ingevoerd 

Het ingevoerde model is opgesplitst in drie delen 1) de geometrie 2) de toekenning van 

materiaaleigenschappen aan de staven en 3) de belastingen die op het model werken. 

De model gegevens 

Het model is, zoals hierboven, vermeld opgebouwd uit 1070 knopen en 2657 staven.  

De regels van de raamwerken zijn overal gelijk, ze zijn vormgegeven als een betonnen balk van 

Figuur 55:  Model drie dimensionaal vanuit ESA-Prima-Win. 
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700*600 mm2. Onder het maaiveld is ook een regel gemodelleerd, niveau 1 uit figuur 54, hiermee 

wordt de funderingstrook gesimuleerd die onder de constructie ligt. Deze strook is over 

funderingspalen heen gelegd. De verbinding van de funderingsstrook met de funderingspalen is te 

modelleren als een scharnier, vandaar dat onder elke kolom van de raamwerken een scharnierende 

oplegging wordt gemodelleerd. 

De standaard kolom waarmee gewerkt wordt is 800*600 mm2. Hier zijn echter een drietal 

uitzonderingen op: 

1) De twee hoekkolommen op stramien A (zie figuur 54 voor nummering van de stramienen) zijn 

1400*1400 mm2, vanwege het benodigde gewicht dat hier aanwezig moest zijn.  

2) De kolommen op stramien H hebben een afmeting van 800*500 mm2. Dit is in alle vier de 

raamwerken in langsrichting het geval. 

3) De kolommen op stramien I, in alle vier de raamwerken in langsrichting, zijn 800*400 mm2.  

De kolommen worden in de overhelling dunner om gewicht te besparen. 

De kolommen worden met de regels als momentvaste verbindingen gemodelleerd, wat overeenkomt 

met de werkelijkheid vanwege het prefabriceren van de betonnen kruiselementen. 

Bij de hoedliggers wordt gebruik gemaakt van een standaard HEM240 profiel. Dit komt qua 

eigenschappen overeen met een hoedligger 200x5-190x20-400x10. Door te kiezen voor een profiel 

dat standaard in ESA-Prima-Win aanwezig is wordt een invoerfout vermeden. De hoedliggers worden 

als pendelstaven gemodelleerd. Dit is gedaan door de ligger aan beide uiteinden te voorzien van een 

scharnier. 

De numerieke liggers worden aangebracht om de stijfheid van de hotelkamervloer te modelleren. 

Hierdoor wordt de windbelasting die loodrecht staat op de west en oost gevel verdeeld over de vier 

raamwerken in langsrichting. De numerieke staven zijn, net als de hoedliggers, scharnierend 

verbonden met de raamwerkconstructies. De staven zijn bevestigd in de knopen waar regels en 

kolommen van de raamwerken samenkomen.  
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De materiaalgegevens 

De raamwerken worden opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen elementen. Vanwege het feit dat 

er geprefabriceerd wordt is het mogelijk om een hoge sterkte klasse voor het beton aan te nemen. 

Vanuit die gedachte is dan ook gewerkt met een betonkwaliteit van B105. De materiaalgrootheden 

voor B105 zijn aangenomen in overeenstemming met CUR aanbeveling 37. De grootheden die hieruit 

volgen zijn: 
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Hierbij is voor Ef een eerste aanname gedaan, die echter afhankelijk is van de belasting die op het 

beton werkt. Daarom zal Ef later nog worden aangepast. 
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Bij de numeriek gemodelleerde staven is het, ten gevolge van het gebruikte computerprogramma, ook 

noodzakelijk om een materiaaleigenschap aan te geven. Als materiaal is voor de numeriek 

gemodelleerde liggers ook S355 gebruikt. De materiaaleigenschappen, die hiermee worden 

toegekend aan de numerieke ligger (Ed, ft,d, fy,d, Gd), hebben een beperkte invloed op de uiteindelijke 

uitkomst van de berekening. De numerieke liggers worden alleen gebruikt om de kracht, die midden 

op een raamwerk werkt, over te brengen op de overige drie. Daarom is de numerieke staaf uitgevoerd 

als een pendelstaaf, die enkel maar op druk en trek belast wordt en alleen E*A van belang is. 
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De belastingen 

De belastingen die op het model werken zijn te verdelen in twee categorieën. De eerste categorie zijn 

de variabele belastingen, dit zijn belastingen die optreden door het gebruik van de ruimte. De tweede 

categorie zijn de permanente belastingen, dit is belasting die continu aanwezig is onder andere eigen 

gewicht, afwerklagen, plafond, verlichting, installaties. 

De variabele belasting: 

De variabele belasting is voor verschillende functies van het hotel verschillend van waarde. Dit heeft 

te maken met de functies die in deze bereiken te verwachten zijn.   

- Variabele belasting in het kamerbereik:   2,5 kN/m^2  ψ = 0,5 

- Variabele belasting in het gangbereik:   3,0 kN/m^2 ψ = 0,025 

- Variabele dakbelasting door sneeuw   0,56 kN/m^2 ψ = 0,0 

- Variabele dakbelasting door wind   variabel (zie onderdeel wind) 

- Variabele gevelbelasting door wind    variabel (zie onderdeel wind) 

De permanente belasting: 

De permanente belasting kan worden uitgesplitst in: 

- Vloergewicht: HVP 260    = 3,8 kN/m^2 

- Vloergewicht: HVP 260    = 3,2 kN/m^2 

- Druklaag 40 mm= 0,040 m * 25 kN/m^3   = 1,0 kN/m^2 

- Afwerking (dunne laag beton, vloerbedekking) = 1,0 kN/m^2 

- Plafond en installaties    = 0,2 kN/m^2 

De belasting uit het eigen gewicht  

Het eigengewicht hoeft niet nader te worden gespecificeerd, omdat het gebruikte Eindige Elementen 

Methode pakket niet vraagt dit in te voeren, aangezien het programma ESA-Prima-Win de optie heeft 

om het eigen gewicht van de constructie zelf te berekenen. Dit houdt in dat alle elementen die 

gemodelleerd worden, qua eigen gewicht niet gespecificeerd behoeven te worden. Dit is het geval bij 

de raamwerkconstructies en de hoedliggers.  

Echter, van die elementen die niet gemodelleerd worden zoals gangvloer, kamervloer en 

dakconstructie moet het eigen gewicht wel, als permanente belasting, worden meegenomen. 

De belastingen in het gangbereik 

Voor het gangbereik komt de permanente belasting op (3,2+1,0+1,0+0,2 kN/m^2=) 5,40 kN/m^2. Deze 

belasting wordt om de 5,5 m opgevangen door een stalen hoedligger. Hiermee komt de belasting van 

de hoedligger op 5,4*5,5 = 29,7 kN/m^1. De variabele belasting van de gangvloer op de hoedligger komt 

op 3,0*5,5=16,5 kN/m^1. 

De belastingen in het kamerbereik 

In het kamerbereik wordt de belasting van de wanden als een belasting aangenomen die gelijkmatig 

over het vloeroppervlak is verdeeld.  
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Aangenomen wordt dat er voor 25,4 meter (2*(l+b)=2*(7,2 m +5,5 m)) aan scheidende wand per 

kamer staat en dat de wanden worden opgetrokken uit 15 cm gipsblokken. De totale belasting van de 

wanden komt hiermee op 0,15 m *25,4 m *11 kN/m^2 = 41,91 kN. Wanneer deze belasting gelijkmatig 

over het vloeroppervlak (7,2 m *5,5 m = 39,6 m2) wordt verdeeld komt dat op een vloerbelasting van 

1,1 kN/m^2.  

De totale permanente belasting op de vloer in een hotelkamer wordt dan (3,8+1,0+1,0+0,2+1,1kN/m^2) 

7,1 kN/m^2. 

In het kamer bereik wordt de belasting via de kanaalplaten geleid naar de betonnen frames. Dit houdt 

in dat van de 7,2 meter lange kanaalplaten de belasting van 3,6 m naar het raamwerk in het gevelvlak 

gaat en evenzoveel naar het raamwerk aan de gang. De lijnlast, ten gevolge van de permanente 

belasting, die hierdoor op de raamwerken wordt overgebracht komt overeen met 7,1kN/m^2 * 3,6 m = 

25,6 kN/m^1. Als gevolg van de variabele belasting ontstaat een lijnlast van 2,5 kN/m^2 * 3,6 m = 9,0 kN/m^1. 

De belasting op het dakvlak 

De permanente dakbelasting wordt gesteld op 2,0 kN/m^2. Deze belasting wordt naar de raamwerken in 

langsrichting geleid, hierdoor ontstaat er op de raamwerken een lijnlast. Deze lijnlast komt voor de 

twee raamwerken in het gevelvlak op 2,0 kN/m^2 * 3,6 m = 7,2 kN/m^1. De belasting op de raamwerken 

langs de ontsluitingsroute is hoger vanwege het gedeelte dat de ontsluitingsroute overspant. Deze 

lijnlast komt op 2,0 kN/m^2 * (3,6 m + 1,8 m) = 10,8 kN/m^1.  

De variabele belasting van het dak bestaat uit personen, sneeuw en windbelasting. De variabele 

belasting van personen bedraagt 1,0 kN/m^2 op een oppervlakte van maximaal 10 m2. Deze variabele 

belasting wordt niet meegenomen in de berekening, omdat hij verwaarloosbaar is ten opzichte van de 

sneeuwbelasting. De sneeuwbelasting bedraagt namelijk voor het gehele dakvlak 0,56 kN/m^2. De 

sneeuwbelasting komt dus op een totaal van 569,6 kN, deze is maatgevend vergeleken met de 

maximale 10 kN variabel belasting tengevolge van personen en materieel. 

De sneeuwbelasting wordt dus mee gemodelleerd en levert een lijnlast op de raamwerken in het 

gevelvlak van 2,02 kN/m^1 en 3,02 kN/m^1 op de raamwerken langs de ontsluitingsroute. De windbelasting 

op het dak is een onderdeel van de windbelasting op het totale gebouw en zal nader bekeken worden. 

De windbelasting 

De windbelasting grijpt aan op één van de vier vlakken van het gebouw, hierdoor ontstaat er op dat 

vlak een stuwdruk. Door dezelfde wind ontstaat er op het tegenoverliggende gevelvlak een zuiging. 

De zijvlakken worden door de wind eveneens belast met een zuiging. Dit krachtenspel is grafisch 

weergegeven in figuren 56 en 57. De invloed van de zuigende werking op de gevelvlakken zal beperkt 

zijn vanwege het feit dat ze in evenwicht met elkaar zijn. Echter ten gevolge van de overhellende 

gevel worden deze krachten toch meegenomen om de mogelijke gevolgen te onderzoeken. 

De windbelasting wordt bepaald aan de hand van NEN 6702 artikel 8.6, waarin de windbelasting als 

volgt is gedefinieerd:  

weqindexrep pCCCp **** 1dim φ= . 

Hierin is: 

Prep  = de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of onderdruk; 
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Cdim  = een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt, volgens artikel 8.6.3. en 

tabel 11 [NEN 6702]. Bij een breedte van 20,4 meter en een hoogte van 75 meter is deze factor 

Cdim=0,90; 

Cindex = dit zijn de windvormfactoren (Cpe,Cpe;loc,Cpi,Cf en Ct) , volgens art. 8.6.4; 

Ceq = een drukvereffeningsfactor, wordt bepaald volgens art. 8.6.5 is Ceq=1; 

Pw = de extreme waarde van de stuwdruk, wordt bepaald in artikel 8.6.2. en is bij een gebouw, in 

windzone III, van 75 meter hoog in een bebouwde omgeving gelijk aan 1,34 kN/m^2; 

φ1 = de vergrotingsfactor die de dynamische invloed van de wind in de windrichting op het 

bouwwerk in rekening brengt en wordt bepaald volgens art. 8.6.6. Deze factor is in dit geval, van 

het hotel, niet te verwaarlozen aangezien het gebouw hoger is dan 50 meter. 
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Hierin is D een dempingsmaat (voor betonconstructies geldt dat D=0,02), fe is de getalwaarde 

Figuur 56: Windvormfactoren Cpe voor gevels van gebouwen met een rechthoekige plattegrond. [Uit: NEN 6702, fig. 24, blz. 80] 

Figuur 57: Windvormfactoren Cpe voor daken van gebouwen met een rechthoekige plattegrond en een hellingshoek kleiner dan 
10 0. [Uit: NEN 6702, fig. 25, blz. 80] 
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van de eigenfrequentie δ
a

ef = , a = getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het 

constructiedeel. De factor ‘a’, afhankelijk van het statische systeem en de verdeling van de 

massa in het systeem, is te bepalen volgens fig. 35 van NEN 6702. Hieruit volgt dat a = 0,384. 

 δ is de grootste uitbuiging van de constructie. Hiervoor wordt de maximale toelaatbare 

doorbuiging aangehouden. Deze mag maximaal h/500 zijn en is dus in dit geval 75/500= 0,15m.  

Hiermee komt fe=1,6 Hz. 

Aan de hand van deze gegevens kan φ1 bepaald worden. 
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Nu kan  Prep voor de windbelasting loodrecht op het aangrijpingsvlak worden bepaald. Hierbij is de 

stuwdruk (Cindex=0,8) en de zuiging op de tegenoverliggende gevel (Cindex=0,4) samen genomen. De 

Cindex wordt in dit geval dan 0,8+0,4=1,2. 

21dim 45,134,100664,10,12,19,0
m

kNpCCCp weqindexrep =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= φ   

De gesommeerd windbelasting op het aangrijpingsvlak bedraagt 1,45 kN/m^2
 . De windbelasting per 

gevelvlak is weergegeven in figuur 58 en 59. Bij de bepaling van de wind lasten zijn figuren 56 en 57 

gebruikt, deze komen overeen met figuren 24 en 25 uit NEN 6702. 

De noordenwind 

Voor wind vanuit het noorden geldt dat deze op de zijgevels over de eerste 21 meter (is de breedte 

Figuur 58: Windbelasting vanuit het noorden. (Krachten in kN/m2) 
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van het gebouw) een Cindex=0,8 heeft, voor de rest is deze factor gelijk aan Cindex=0,4. Dit komt neer 

op een belasting van 2

2

966,08,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅= voor de eerste 21 meter en 

2

2

483,04,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅=  voor het laatste gedeelte. 

De hellingshoek van het dak is 7o, wat inhoudt dat het als een platdak (α<10o) beschouwd mag 

worden. De zuiging van de wind op een platdak heeft een Cindex = 0,7, dit geldt over de gehele lengte 

van het dak, dit houdt in: 2

2

85,07,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅= . De windbelasting wordt aangenomen als 

een lijnlast op de raamwerken, hierbij wordt aan de raamwerken in het gevelvlak 4,2 m en aan de 

raamwerken langs de ontsluitingsroute 6,0 m toegerekend. Dit komt overeen met een lijnlast van 3,6 
kN/m respectievelijk 5,1 kN/m. Figuur 58 geeft een overzicht van alle krachten die veroorzaakt worden 

door de noordenwind. 

De westenwind 

De windbelasting op de zijgevels kon, in het geval dat de wind uit het noorden kwam, niet als 

gelijkmatig verdeeld worden aangenomen, in het geval dat de wind uit het westen komt kan dat wel, 

als gevolg van de diepte van het hotel. Deze diepte is kleiner dan de breedte van het vlak waar de 

wind loodrecht op staat. De windbelasting op de zijgevel heeft een Cindex=0,8, als zuiging op het vlak. 

De windbelasting op het dak is gelijk aan die vanuit het noorden, Cindex=-0,7. De belasting op de 

zijgevel komt hiermee op prep=0,966 kN/m^2 en de dakbelasting is prep=0,85 kN/m^2. Figuur 59 geeft 

grafisch de belastingen, veroorzaakt door de westenwind, weer. 

Figuur 59: Windbelasting uit het westen. (Krachten in kN/m2) 
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De belastingcombinaties 

Het hotel is geanalyseerd in drie situaties 1) de sneeuwbelasting is aanwezig op het dak, 2) de wind 

staat loodrecht op de noord gevel, en 3) de wind staat loodrecht op de west gevel. Hiervoor worden 

drie belastingcombinaties gegenereerd van de verschillende belastingsgevallen (BG *): 

Combinatie 1)  BG 1: Eigen gewicht 

  BG 2: Permanente vloerbelasting kamer 

  BG 9: Permanente vloerbelasting gang 

  BG 3: Variabele belasting gang 

  BG 4: Variabele belasting kamer 

  BG 5: Permanente dakbelasting 

  BG 6: Sneeuw belasting 

Combinatie 2)  BG 1: Eigen gewicht 

  BG 2: Permanente vloerbelasting kamer 

  BG 9: Permanente vloerbelasting gang 

  BG 3: Variabele belasting gang 

  BG 4: Variabele belasting kamer 

  BG 5: Permanente dakbelasting 

  BG 7: Wind op de noord zijde 

Combinatie 3)  BG 1: Eigen gewicht 

  BG 2: Permanente vloerbelasting kamer 

  BG 9: Permanente vloerbelasting gang 

  BG 3: Variabele belasting gang 

  BG 4: Variabele belasting kamer 

  BG 5: Permanente dakbelasting 

  BG 8: Wind op de west zijde 

De belastingsfactoren, afkomstig uit de NEN norm, die toegepast moeten worden op deze 

belastingcombinaties zijn standaard aanwezig in ESA-Prima-Win. Het stelt automatisch de 34 

mogelijke extreme combinaties op voor de Uiterste-Grens-Toestand (UGT) en de 17 mogelijke 

extreme combinaties voor de Gebruiks-Grens-Toestand (GGT) 

Lijst van extreme UGT combinaties 
1/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.90*BG5+0.90*BG9 
2/ +0.90*BG1+0.90*BG2+1.50*BG3+0.90*BG5+0.90*BG9 
3/ +0.90*BG1+0.90*BG2+1.50*BG4+0.90*BG5+0.90*BG9 
4/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.90*BG5+1.50*BG6+0.90*BG9 
5/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.90*BG5+1.50*BG7+0.90*BG9 
6/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.90*BG5+1.50*BG8+0.90*BG9 
7/ +1.35*BG1+1.35*BG2+1.35*BG5+1.35*BG9 
8/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+1.50*BG4+0.90*BG5+0.90*BG9 
9/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.90*BG5+1.50*BG6+0.90*BG9 
10/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.90*BG5+1.50*BG7+0.90*BG9 
11/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.90*BG5+1.50*BG8+0.90*BG9 
12/ +0.90*BG1+0.90*BG2+1.50*BG3+0.75*BG4+0.90*BG5+0.90*BG9 
13/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG6+0.90*BG9 
14/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG7+0.90*BG9 
15/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG8+0.90*BG9 
16/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.50*BG3+1.20*BG5+1.20*BG9 
17/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.50*BG4+1.20*BG5+1.20*BG9 
18/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG6+0.90*BG9 
19/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.20*BG5+1.50*BG6+1.20*BG9 
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20/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG7+0.90*BG9 
21/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.20*BG5+1.50*BG7+1.20*BG9 
22/ +0.90*BG1+0.90*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG8+0.90*BG9 
23/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.20*BG5+1.50*BG8+1.20*BG9 
24/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+1.50*BG4+1.20*BG5+1.20*BG9 
25/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+1.20*BG5+1.50*BG6+1.20*BG9 
26/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+1.20*BG5+1.50*BG7+1.20*BG9 
27/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+1.20*BG5+1.50*BG8+1.20*BG9 
28/ +1.20*BG1+1.20*BG2+1.50*BG3+0.75*BG4+1.20*BG5+1.20*BG9 
29/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG6+1.20*BG9 
30/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG7+1.20*BG9 
31/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG8+1.20*BG9 
32/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG6+1.20*BG9 
33/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG7+1.20*BG9 
34/ +1.20*BG1+1.20*BG2+0.38*BG3+0.75*BG4+1.20*BG5+1.50*BG8+1.20*BG9 
Lijst van extreme GGT combinaties 
1/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG5+1.00*BG9 
2/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+1.00*BG5+1.00*BG9 
3/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG4+1.00*BG5+1.00*BG9 
4/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG5+1.00*BG6+1.00*BG9 
5/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG5+1.00*BG7+1.00*BG9 
6/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG5+1.00*BG8+1.00*BG9 
7/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+1.00*BG4+1.00*BG5+1.00*BG9 
8/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+1.00*BG5+1.00*BG6+1.00*BG9 
9/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+1.00*BG5+1.00*BG7+1.00*BG9 
10/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+1.00*BG5+1.00*BG8+1.00*BG9 
11/ +1.00*BG1+1.00*BG2+1.00*BG3+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG9 
12/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG6+1.00*BG9 
13/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG7+1.00*BG9 
14/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG8+1.00*BG9 
15/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG6+1.00*BG9 
16/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG7+1.00*BG9 
17/ +1.00*BG1+1.00*BG2+0.25*BG3+0.50*BG4+1.00*BG5+1.00*BG8+1.00*BG9 
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De resultaten 

Om een totaal beeld te krijgen van hoe de constructie reageert op de belasting zijn drie berekeningen 

achter elkaar uitgevoerd.  

De eerste berekening is om het krachtenspel in de constructie te bepalen. Bij deze berekening wordt 

een Ef=27513 N/mm^2 gebruikt, dit is echter niet de correcte Ef, deze wordt berekend aan de hand van 

de krachten die werken in het model. 

De tweede berekening wordt gebruikt om de eerste orde uitbuiging te bepalen. Hierbij wordt wel de 

correcte Ef ingevoerd, die bepaald is met behulp van de eerste berekening. 

De derde berekening is een niet lineaire berekening waarbij het tweede orde effect, op de uitbuiging, 

in rekening wordt gebracht. Hierbij geldt dat de uitbuiging (Ux en Uy) kleiner moet blijven dan H/500 = 
75.000/500 = 150 mm. 

De krachten binnen het model 

Bij de berekening van de krachten gaat het om de interne en de reactie krachten. De eis voor de 

interne krachten is, dat de maximale trekkracht geminimaliseerd moet worden. De trekkracht opheffen 

is, binnen de redelijke oplosmogelijkheden, niet mogelijk, vanwege de overhellende gevel zal er 

namelijk altijd een trekkracht in de regels blijven zitten.  

Bij de reactiekrachten geldt de eis dat er geen trekkrachten mogen optreden. Hierdoor blijft de 

fundering eenvoudig en overzichtelijk. Vanwege de atriums op de hoeken van het gebouw was het 

noodzakelijk om de hoekkolommen in de noord gevel te vergroten, naar 1400x1400 mm2 zodat er 

voldoende eigen gewicht was om trekkrachten in de fundering te voorkomen. 

Figuur 60: Nummering van de opleggingen. 
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De globale reactiekrachten zijn weergegeven in tabel 1, de nummering van de opleggingen is te zien 

in figuur 60. Tabel 2 geeft voor elke oplegging de reactiekrachten weer bij belastingsgeval 15, dit is 

het belastingsgeval waarbij de minimale druk kracht in oplegging 1 optreedt.  

Tabel 1: Globale reactiekrachten in het model. 

Rx Ry Rz Mx My Mz Steunpunt knoop combi 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

14 239 34 2444,79  -310,70  24460,97  0,00  0,00  0,00  
27 285 33 -685,23  -13,45  10944,35  0,00  0,00  0,00  
16 241 28 2290,81  24,71  25827,52  0,00  0,00  0,00  
15 240 34 2128,34  -538,29  24116,66  0,00  0,00  0,00  
1 2 15 -237,99  -129,13  73,44  0,00  0,00  0,00  

Tabel 2: Lokale reactiekrachten, belastingscombinatie 15. 

Rx Ry Rz Mx My Mz Steunpunt knoop combi 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

1 2 15 -237,99  -129,13  73,44  0,00  0,00  0,00  
2 3 15 -542,42  -42,71  2999,11  0,00  0,00  0,00  
3 51 15 -487,36  -187,78  2710,99  0,00  0,00  0,00  
4 76 15 -501,58  -25,70  5069,91  0,00  0,00  0,00  
5 101 15 -507,56  -8,42  5827,68  0,00  0,00  0,00  
6 126 15 -549,68  -6,84  6271,37  0,00  0,00  0,00  
7 153 15 623,15  -300,45  11182,02  0,00  0,00  0,00  
8 231 15 19,77  -285,61  1733,55  0,00  0,00  0,00  
9 234 15 -27,68  -288,62  1445,00  0,00  0,00  0,00  
10 235 15 -208,97  -243,46  1468,34  0,00  0,00  0,00  
11 236 15 -187,58  -254,40  1437,90  0,00  0,00  0,00  
12 237 15 -43,78  -150,95  7804,71  0,00  0,00  0,00  
13 238 15 1587,59  -449,76  7276,22  0,00  0,00  0,00  
14 239 15 2033,66  -308,63  19702,05  0,00  0,00  0,00  
15 240 15 1592,66  -532,29  18086,20  0,00  0,00  0,00  
16 241 15 1561,57  -505,38  17786,23  0,00  0,00  0,00  
17 243 15 1245,21  -443,86  5861,36  0,00  0,00  0,00  
18 244 15 -396,47  -301,58  5879,59  0,00  0,00  0,00  
19 245 15 -371,21  -319,79  5850,57  0,00  0,00  0,00  
20 247 15 -27,13  -324,77  4338,56  0,00  0,00  0,00  
21 249 15 -18,23  -327,71  5049,48  0,00  0,00  0,00  
22 250 15 -278,48  -198,18  7200,76  0,00  0,00  0,00  
23 252 15 -426,15  -79,04  4543,27  0,00  0,00  0,00  
24 253 15 -388,25  -62,38  4648,88  0,00  0,00  0,00  
25 283 15 -417,84  -62,56  6810,70  0,00  0,00  0,00  
26 284 15 -421,02  -29,31  7467,27  0,00  0,00  0,00  
27 285 15 -453,57  -37,01  8054,65  0,00  0,00  0,00  
28 483 15 -319,27  -59,51  4370,71  0,00  0,00  0,00  
29 555 15 -299,40  -37,74  6263,64  0,00  0,00  0,00  
30 580 15 -287,81  -15,40  6432,68  0,00  0,00  0,00  
31 605 15 -297,49  -10,67  7066,40  0,00  0,00  0,00  
32 734 15 -388,03  -43,57  6926,10  0,00  0,00  0,00  
33 735 15 -387,44  -8,09  7538,88  0,00  0,00  0,00  
34 736 15 -415,23  -17,04  8149,70  0,00  0,00  0,00  

De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de reactie krachten voldoen aan de eis dat er 

geen trekkrachten in mogen optreden. 

De maximale interne krachten in het model zijn weergegeven in tabel 3. De trekkrachten zijn relatief 

hoog in die regels, waar een verticale kolom in het overhellende gedeelte wordt opgenomen door de 
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schuine kolom. Wanneer de trekkrachten in de regels groter zijn dan 200 kN worden de regels 

voorgespannen om de maximale trekspanning van het beton niet te overschrijden. Dit wordt nader 

toegelicht in “de details van de hoofdconstructie”. 

Tabel 3: Maximale interne krachten in het model. 

dx N Vy Vz Mx My Mz staaf doorsn. combi 
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

1446 1 34 0,00 713,27  20,89  152,33  -75,78  -212,75  -117,41  
645 2 28 0,00 -13300,64  4,96  189,32  -1,38  -313,24  -0,80  
790 2 28 0,00 -90,35  326,87  111,13  1,91  -43,12  -200,33  
1353 2 34 0,00 -9493,74  -607,21  -686,99  34,58  606,58  -266,32  
288 1 31 0,00 164,38  -53,08  839,68  -159,31  -526,62  20,60  
497 2 24 1024,00 -9960,23  183,18  -740,09  -13,51  -119,16  276,77  
556 1 28 0,00 283,14  -5,26  372,77  127,85  -126,78  8,68  
1412 1 34 0,00 306,46  9,71  282,84  -407,73  -103,28  -97,20  
1802 5 34 0,00 9,51  105,85  -585,73  -9,55  1189,19  -150,36  
1795 5 34 3900,00 -18,84  101,67  -640,17  19,06  -1229,04  248,38  
1352 2 34 0,00 -9664,20  -587,45  -74,58  -9,99  124,86  912,42  
1352 2 34 3072,00 -9706,84  -587,45  -111,30  -9,99  -160,63  -892,08  

De conclusie die hieruit kan getrokken worden is dat de maximale drukkracht in de kolommen gelijk is 

aan N=13300,64 kN. Deze waarde is nodig om de Ef te berekenen. De Ef wordt bepaald aan de hand 

van tabel 15 uit de VBC 1995 [NEN 6720]. Deze is specifiek voor beton met betonkwaliteit tot B65, 

echter in de CUR aanbeveling 37 wordt voor hoge sterkte beton voor de bepaling van Ef verwezen 

naar deze tabel. Figuur 61 geeft de berekeningsmethode weer voor Ef. 

 

Bij een Eindige Elementen Methode moet altijd een controle worden uitgevoerd om te onderzoeken of 

er evenwicht is tussen de belastingen en de reactiekrachten, dit om te kijken of er geen fouten zijn 

opgetreden bij het opstellen van de stijfheidsmatrix. Ook kan het zijn dat de stijfheidsmatrix singulier is 

of dat er oplosfouten zijn opgetreden. ESA-Prima-Win heeft de mogelijkheid om een sommatie, per 

belastingsgeval,  te maken van de krachten en reacties. Hierdoor is op een eenvoudige manier te 

controleren of er aan het evenwicht wordt voldaan. Tabel 4 geeft deze opsomming voor de belasting 

en reacties, hieruit valt op te maken dat het geheel in evenwicht is dus dat er in de berkening geen 

fouten zijn opgetreden. De betrouwbaarheid van de berekening moet nog gecontroleerd worden. Dit 

wordt gedaan aan de hand van een handberekening verderop in dit verslag.  
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Tabel 4: Controle van evenwicht van de belasting met reactiekrachten. 

Belastingsgeval   X Y Z 
last 0,0 0,0 -116686,9 
reactie -0,0 0,0 116686,9 1(eigen gewicht) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 0,0 0,0 -79928,2 
reactie -0,0 0,0 79928,2 2 (per. kamer) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 0,0 0,0 -13513,5 
reactie -0,0 0,0 13513,5 3 (var. gang) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 0,0 0,0 -28143,7 
reactie -0,0 0,0 28143,7 4 (var. kamer) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last -0,0 0,0 -1795,0 
reactie 0,0 0,0 1795,0 5 (per. dak) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 0,0 0,0 -569,6 
reactie -0,0 0,0 569,6 6 (sneeuw) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 1774,8 47,8 864,6 
reactie -1774,8 -47,8 -864,6 7 (wind noord) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 149,3 4065,6 864,6 
reactie -149,3 -4065,6 -864,6 8 (wind west) 
contact 0,0 0,0 0,0 
last 0,0 0,0 -27720,0 
reactie -0,0 0,0 27720,0 9 (per. gang) 
contact 0,0 0,0 0,0 

Figuur 61: Berekeningsmethode van Ef. 

Berekeningsbald voor fictieve E-modoolus van B105

Algemene gegevens
betonkwaliteit sterkteklasse f' ck f' b f b f bm E' b

B 15 15 9 0,90 1,8 26000
B 25 25 15 1,15 2,3 28500
B 35 35 21 1,40 2,8 31000
B 45 45 27 1,65 3,3 33500
B 55 55 33 1,90 3,8 36000
B 65 65 39 2,15 4,3 38500
B 75 75 45 2,25 4,5 38900
B 85 85 50 2,35 4,7 39300
B 95 95 55 2,45 4,9 39700

X B 105 105 60 2,55 5,1 40100
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De vervormingen 

De vervorming is berekend met hetzelfde model. Enige aanpassing hierin is dat voor de fictieve 

elasticiteitsmodules de correcte waarde, die bepaald is in figuur61, is gemodelleerd, Ef= 23483 N/mm^2 

De maximale vervormingen die dit opleveren zijn te vinden in tabel 5. 

Tabel 5: Eerste orde vervorming van de hoofddraagconstructie. 

Ux Uy Uz ϕx ϕy ϕz 
Knoop combi 

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] 

280 16 130,36 0,38 -57,02 -0,30 0,97 -0,03 

203 6 112,83 98,27 -32,70 -0,36 1,07 -0,23 
579 3 5,48 -0,29 -1,83 0,01 1,44 0,00 
280 7 121,94 0,04 -57,07 -0,32 0,89 -0,01 
980 2 112,41 -0,11 -50,18 0,48 0,94 0,26 
129 6 24,78 18,54 -6,40 -1,99 1,52 0,08 
941 16 43,03 0,11 -20,79 -0,21 2,58 -0,28 
766 14 109,32 71,24 -24,07 -0,30 0,78 2,31 

947 11 57,92 -0,03 -29,38 -0,36 1,80 -0,47 
Conclusie hieruit: de uitbuiging blijft binnen de gestelde eis: Ux < H/500; 130,36 mm < 150 mm en  

Uy < H/500; 98,27 mm < 150 mm.  

De uitbuiging van de constructie is grafisch weergegeven in figuur 62 en 63. Figuur 62 geeft de 

  

Figuur 62: Zijaanzicht van de vervorming bij belastingscombinatie 16. 
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uitbuiging, bij belastingscombinatie 16 (noordenwind), van de constructie in langsrichting weer. Figuur 

63 geeft de uitbuiging van de constructie, bij belastingscombinatie 6 (westenwind), in een 

bovenaanzicht en een vooraanzicht weer. 

De tweede orde vervormingen 

Het programma ESA-Prima-Win biedt de mogelijkheid om een niet lineaire berekening, dit is een 

tweede orde berekening, uit te voeren. Een tweede orde uitbuiging is de uitbuiging die een constructie 

krijgt als gevolg van het verplaatsen van massa en belasting. Als gevolg van de eerste orde uitbuiging 

verplaatst de massa van het gebouw zich. Hetgeen tot gevolg heeft dat de constructie nog verder 

uitbuigt, waarbij de massa weer verplaatst wordt. Dit proces wordt door het computerprogramma als 

een iteratieberekening benadert. Hierbij worden er maximaal 50 berekeningen gemaakt, mocht de 

uitkomst dan nog niet geconvergeerd zijn, wordt de constructie als instabiel beschouwd en zijn de 

uitkomsten onbetrouwbaar. Een controle berekening van de ESA-Prima-Win uitkomsten is dus 

noodzakelijk. 

De maximale vervorming van de constructie na de tweede orde berekening is weergegeven in tabel 6. 

 

 

Figuur 63: Boven- en vooraanzicht van de vervorming bij belastingscombinatie 6. 
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Tabel 6: De tweede orde vervorming en de vergrotingsfactoren. 

Ux Uy Uz ϕx ϕy ϕz   
Knoop combi 

[mm] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] nx ny 

280 2 148,02 0,46 -64,02 -0,37 1,08 -0,04 7,381  
230 1 140,45 107,99 -53,26 -0,60 1,10 0,33  10,110
604 2 7,02 -0,29 -2,05 0,02 1,84 0,01 
731 2 148,00 0,35 -64,02 0,37 1,08 0,05 
980 2 147,76 0,30 -60,66 0,49 1,20 0,31 
129 1 30,57 20,59 -7,66 -2,28 1,88 0,11 
941 2 49,23 0,13 -23,29 -0,26 2,94 -0,36 
766 1 127,25 77,22 -27,74 -0,30 0,93 2,50 
947 2 72,96 0,19 -33,52 -0,38 2,25 -0,53 

Conclusie: de uitbuiging van de constructie in de tweede orde berekening voldoet aan de eis van Ux < 
H/500; en Uy<

H/500. Als maat voor het effect van de tweede orde uitbuiging is een algemene n-factor 

gedefinieerd: 

ordeorde

orde

ee

e

UU

U
n

12

1

−
= . Deze factor kan gebruikt worden om bij de eerste orde berekening met 

behulp van de formule 
11 −

⋅=
n

n
WWeind

 een snelle indicatie te krijgen van de totale uitbuiging. Bij 

constructies waar n>10 is het tweede orde effect te verwaarlozen. Officieel houdt dat in dat de tweede 

orde in Uy niet hoeft worden beschouwd. Echter de tweede orde uitbuiging in x-richting moet wel 

worden beschouwd. 

Hiermee is aangetoond dat de constructie voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de uitbuiging.  

De controle van de resultaten 

Zoals al aangegeven is een Eindige Elementen Methode een benaderingsmethode. Het is van belang 

dat de resultaten kritisch worden bekeken. Hiervoor worden twee controle berekeningen gedaan. Er 

wordt gecontroleerd of de eerste orde berekening klopt, daarna wordt bekeken of de tweede orde 

berekening een betrouwbaar resultaat oplevert. 

De controle berekening 1e orde 

Bij de controle berekening van de eerste orde berekening wordt een windbelasting op de noord gevel 

aangenomen. Deze berekening heeft als voordeel dat de constructie in de uitbuigingsrichting 

symmetrisch is. 

Bij de controle berekening van de uitbuiging in de langsrichting spelen twee aspecten een belangrijke 

rol namelijk: 

1) de uitbuiging door de windbelasting 

2) de uitbuiging door het aanpendelende gewicht (de overhelling). 

Om de berekening te kunnen uitvoeren zijn er een aantal aannames gedaan. 

- Het AKOM van de totale constructie is gelijk aan de stijfheid van de eerste 7 kolommen, het 

overhellende gedeelte is hierbij verwaarloosd. Figuur 64 geeft een schema van de constructie 

zoals hij benaderd is. 
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- Het totale gewicht van het gebouw is 300.000 kN (60.588 m3 á 5kN/m^3). Van dit totale gewicht 

zit 4/25 in het overhellende gedeelte. (Dit percentage is bepaald aan de hand van een 

geometrische oppervlakte berekening van de gevel.) 

- Het aangrijpingspunt van het gewicht in het overhellende gedeelte ligt op 8,25 m, halverwege 

de overhelling.  

- De wind belasting wordt gelijkmatig over de vier stabiliserende raamwerken verdeeld. 

- De kolommen hebben een doorsnede van 800*600 mm2. 

- De E-modules van de betonnen constructie wordt gesteld op 20.000 N/mm^2 als rekengrootheid. 

- De uitbuiging wordt berekend aan de hand van theorie uit de collegereeks Betonconstructies 3 

(vakcode: 7P630) “Uitbuiging raamwerken” 

 

De belasting op het raamwerk komt voort uit de windbelasting en uit het aanpendelend gedeelte. Dit 

levert een moment op dat verantwoordelijk is voor de uitbuiging van het raamwerk. Figuur 65 is een 

schematisering van de constructie met de belastingen die erop werken. 

De windbelasting is 1,45 kN/m^2. Deze belasting wordt als lijn last op de constructie geplaatst. Hierbij 

wordt q = 20,4 * 1,45 = 29,58 kN/m^1. 

Het moment dat het overhellende gedeelte levert is: G = 300.000 * 4/25 = 48.000 kN de arm bedraagt 

8,25 m, het moment dat hieruit ontstaat is M = 48.000 * 8,25 = 396.000 kNm 

 

Lr
6 x 5500 mm

Lk

24 x 3000 mm

G
6

9
. 0

0
0

8250

q

Figuur 64: Geschematiseerd raamwerk. Figuur 65: Schema ten behoeve van berekening optredend moment 
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In het totaal zijn er vier raamwerken in de langsrichting die dit moment opnemen. De schematisering 

van het raamwerk (figuur 64) geeft weer dat er gewerkt wordt met zes “ladderspanten”. Deze zes 

“ladderspanten” zijn onder te verdelen in twee typen 1) randspanten en 2) middenspanten. In het 

totaal over de vier raamwerken zijn er acht randspanten in zestien middenspanten. 

Tabel 7: Gegevens van "ladderspanten". 

Soort spant Aantal Ik berekening Ik uitkomst 
[mm4] 

lk [mm] Ir 
berekening 

Ir uitkomst 
[mm4] 

lr [mm] 

Randspant 8 1/12.600.((8003+4003)/2) 1,44.1010 3000 1/12.600.7003 1,715.1010 5500 
Middenspant 16 1/12.600.4003 3,2.109 3000 1/12.600.7003 1,715.1010 5500 

 

Hiermee is de waarde te bepalen die uitdrukking geeft aan de doorbuiging van een ladderspant. Deze 

waarde sommeert de “eigen” uitbuiging van de kolom met de uitbuiging van de kolom die ontstaat 

door het roteren van de regel. Deze waarde wordt aangeduid met een “D”. In dit geval zijn er twee 

“D’s” te definiëren. 

Voor de randspanten: 
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En voor de middenspanten: 
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Hierbij is Dmidden groter, dit houdt in dat de middenspanten meer doorbuigen, dus ze zijn minder stijf 

dan de randspanten. Dit komt overeen met de aannamen die zijn gedaan. 

Het totale moment wordt verdeeld naar de verhouding van de stijfheid. De verhouding van Drand : 

Dmidden is bij benadering 1:2. Het moment wordt in deze verhouding ook verdeeld, dus 1/3 van het 

moment gaat naar de randspanten en 2/3 naar de middenspanten. Er zijn echter meer middenspanten 

dan randspanten, de verhouding van “aantal randspanten” : ”aantal middenspanten” is 2:1. Het 

moment wordt over de twee types dus gelijk verdeeld. 
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De gemiddelde uitbuiging bedraagt 128 mm. 

De conclusie 

De uitbuiging van het model dat is doorgerekend in ESA-Prima-Win heeft een uitbuiging van 130,36 

mm (uit tabel 5). De afwijking tussen de handberekening en de computerberekening bedraagt 1,8%. 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat, in combinatie met het evenwicht van belasting en de reacties 

in ESA-Prima-Win, ESA-Prima-Win een betrouwbare uitkomst levert voor een eerste orde berekening.  

Van deze betrouwbaarheid (van de eerste orde berekening) wordt gebruik gemaakt bij de controle 

berekening van de niet lineaire berekening. 

De controle berekening 2e orde 

Uitgangspunt van de controleberekening, van de niet lineaire tweede orde berekening van ESA-

Prima-Win, is de eerste orde berekening van het model. 

De eerste orde uitbuigingen van dit model zijn, zoals afgedrukt in tabel 5, Ux=130,36 mm en Uy=98,27 

mm. De totale massa van het gebouw zorgt voor het tweede orde effect, deze wordt met behulp van 

tabel 4 bepaald. 

De massa die invloed heeft zijn belastingsgevallen 1,2,3,4,5,9. Dit zijn het eigen gewicht (1), de 

permanente belasting van de kamer (2), de permanente belasting van de gang (9), de variabele 

belasting van de kamer (4), de variabele belasting van de gang (3) en de permanente daklast (5).  

De massa die het tweede orde effect veroorzaakt komt in het totaal op 

116.687+79.928+13.513+28.144+1.795+27.720=267.787 kN. 

Het tweede orde effect wordt bepaald door de massa te centraliseren op de halve hoogte van het 

gebouw en dit de helft van de uitbuiging te verplaatsen. Door de verplaatsing van de massa ontstaat 

een moment. Dit moment wordt omgezet in een horizontale kracht die aan de bovenzijde van het 

model, van de eerste orde berekening, wordt geplaatst. Hiermee wordt een nieuwe eerste orde 

berekening uitgevoerd die de tweede orde uitbuiging representeert. 

De 2de orde effecten in x-richting 

De maximale uitbuiging van de constructie in deze richting bedraagt Ux=130,36 mm. De massa van 

het gebouw verplaatst de helft hiervan, wat een moment veroorzaakt. 

kNmkNGM 36,1745413036,0787.267 2
1

2
1 =⋅=⋅= δ  

Dit moment wordt omgezet in een horizontale kracht die op 69 meter hoogte aangrijpt op het model. 

De horizontale kracht wordt daarmee kN
m

kNm
Fh 253

69
36,17454

== . Deze kracht wordt opgenomen 

door vier raamwerken. Daarmee wordt er per raamwerk een kracht van 63,24 kN aangebracht. Deze 

kracht vertegenwoordigt het tweede orde effect. 

Hiermee wordt een eerste orde berekening uitgevoerd waarbij het alleen van belang is te bepalen wat 

de uitbuiging in de x-richting (dus in de langsrichting) wordt. Uit de berekening blijkt dat Ux=134,81 mm 

Aan de hand van deze uitbuiging wordt de n-factor voor de uitbuiging in de langsrichting bepaald: 
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De 2de orde effecten in y-richting 

De uitbuiging in de y-richting (dwarsrichting van het hotel) komt op Uy=98,27 mm. Het moment dat 

door verplaatsing van de massa van het gebouw optreedt is kNmkNGM 1315809827,0267787 2
1

2
1 =⋅=⋅= δ  

Dit moment wordt omgezet in een horizontale kracht die op 69 meter hoogte aangrijpt op het model. 

De horizontale kracht wordt daarmee kN
m
kNm

Fh 7,190
69

13158
== . Deze kracht wordt verdeeld over de 

drie raamwerken in de dwarsrichting. De drie raamwerken liggen niet symmetrisch in het gebouw. 

Figuur 66 geeft schematisch weer hoe de raamwerken in het gebouw zijn geplaatst, hierbij is de 

overhellende gevel rechtop geplaatst, in het midden van het hellende vlak. Door deze asymmetrische 

plaatsing van de raamwerken wordt de kracht niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende 

raamwerken. De kracht wordt verdeeld naar ratio van de uitbuiging van de drie raamwerken tijdens de 

eerste orde vervorming. 

Deze eerste orde uitbuigingen van de raamwerken zijn U1=45,33 mm; U2=60,86 mm en U3=97,90 mm. 

De verhoudingen van deze uitbuigingen ten opzichte van elkaar bedragen U1: U2: U3 = 1 : 1,3 : 2,2. 

Volgens deze verhouding wordt de totale kracht van 190,7 kN verdeeld: U1: U2: U3= 42,4 kN : 55,1 kN 

: 93,23 kN. 

Deze belastingen worden in ESA-Prima-Win mee gemodelleerd. De maximale uitbuiging van de 

constructie bedraagt bij deze berekening Uy=107,90 mm. 

Aan de hand van deze uitbuiging wordt de n-factor voor de uitbuiging in de dwarsrichting bepaald: 
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De vergelijking met de niet-lineaire berekening van ESA-Prima-Win 

De uitkomsten van de niet lineaire berekening, tweede orde, van ESA-Prima-Win levert een uitbuiging 

op van Ux= 148,02 mm en Uy=107,99 mm. De uitbuigingen wanneer deze met de hand worden 

berekend waren Ux= 134,66 mm en Uy=109,0 mm 

Dit houdt in dat de handberekening een afwijking in de x-richting heeft van 9,0 % en in de y-richting 

wijkt de handberekening 0,94% af, ten opzichte van de ESA-Prima-Win berekening. De uitkomsten in 

11,0 m 30,25 m 

1 2 3 

Figuur 66: Schematisering van de drie raamwerken in het model. 
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de y-richting komen aardig overeen, echter in de x-richting zit een afwijking. Deze onnauwkeurigheid 

kan door verschillende aspecten zijn veroorzaakt. De exacte invloed van het overhellende gedeelte is 

niet bekend of de plaatsing van de massa van het gebouw is foutief aangenomen. 

De conclusie die getrokken kan worden uit deze handberekening is dat de uitkomsten van de niet 

lineaire berekening die ESA-Prima-Win betrouwbaar zijn. Hierbij moet nog altijd gelden dat er 

evenwicht moet zijn tussen de belasting en de reactie krachten.  
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De details van de hoofddraagconstructie 

Twee constructieve aspecten worden nader bekeken 1) mogelijk ontstaan van trek in de fundering en 

2) trek in de betonnen regels. 

De reactiekrachten 

Zoals al aangegeven zijn de hoekkolommen aan de noordzijde, boven opleggingen 1 en 12 (figuur 

60), vergroot tot 1400x1400 mm2. Dit is gedaan om te voorkomen dat er in de funderingen 

trekspanningen ontstaan.  

In een eerder model waren de hoekkolommen, in lijn met de overige kolommen, gedimensioneerd op 

800x600 mm2. Dit leverde in belastingscombinatie 15, waar de wind op de west gevel staat en de 

permanente belasting als gunstig (0,9) wordt aangehouden, een trekspanning bij oplegging 1. Tabel 8 

laat de reactie krachten van dit belastingsgeval zien. 

Tabel 8: Overzicht reactiekrachten bij onaangepaste hoekkolommen noordzijde (800x600 mm2), belastingsgeval 15. 

Rx Ry Rz Mx My Mz Steunpunt knoop combi 
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

1 2 15 -249,74  -137,48  -1670,40  0,00  0,00  0,00  
2 3 15 -497,78  -33,58  2590,53  0,00  0,00  0,00  
3 51 15 -472,69  -198,33  2517,21  0,00  0,00  0,00  
4 76 15 -490,72  -26,50  5001,93  0,00  0,00  0,00  
5 101 15 -500,02  -8,65  5799,04  0,00  0,00  0,00  
6 126 15 -543,68  -7,22  6256,96  0,00  0,00  0,00  
7 153 15 648,23  -302,83  11293,53  0,00  0,00  0,00  
8 231 15 -9,54  -249,69  1204,11  0,00  0,00  0,00  
9 234 15 -6,16  -252,90  2349,89  0,00  0,00  0,00  
10 235 15 -208,94  -232,35  1473,46  0,00  0,00  0,00  
11 236 15 -198,72  -243,06  1676,58  0,00  0,00  0,00  
12 237 15 -141,58  -155,50  3271,78  0,00  0,00  0,00  
13 238 15 1604,80  -453,70  7351,53  0,00  0,00  0,00  
14 239 15 2058,13  -310,84  19924,77  0,00  0,00  0,00  
15 240 15 1611,27  -536,72  18264,36  0,00  0,00  0,00  
16 241 15 1580,50  -509,69  17951,26  0,00  0,00  0,00  
17 243 15 1262,24  -447,86  5937,27  0,00  0,00  0,00  
18 244 15 -402,74  -314,09  5887,57  0,00  0,00  0,00  
19 245 15 -378,77  -332,22  5901,21  0,00  0,00  0,00  
20 247 15 -26,23  -337,48  4283,72  0,00  0,00  0,00  
21 249 15 -17,63  -340,29  5170,27  0,00  0,00  0,00  
22 250 15 -282,11  -208,90  7487,08  0,00  0,00  0,00  
23 252 15 -431,01  -78,90  4550,99  0,00  0,00  0,00  
24 253 15 -397,18  -62,19  4775,37  0,00  0,00  0,00  
25 283 15 -423,53  -64,35  6810,56  0,00  0,00  0,00  
26 284 15 -426,60  -29,69  7464,72  0,00  0,00  0,00  
27 285 15 -459,07  -37,47  8051,08  0,00  0,00  0,00  
28 483 15 -305,73  -49,04  4803,14  0,00  0,00  0,00  
29 555 15 -304,84  -39,01  6366,66  0,00  0,00  0,00  
30 580 15 -294,80  -15,63  6476,95  0,00  0,00  0,00  
31 605 15 -305,89  -10,81  7094,45  0,00  0,00  0,00  
32 734 15 -395,81  -45,39  6948,78  0,00  0,00  0,00  
33 735 15 -394,92  -8,48  7546,89  0,00  0,00  0,00  
34 736 15 -422,77  -17,49  8152,75  0,00  0,00  0,00  
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De maximale trekkracht in oplegging 1 bedraagt 1670 kN, deze trekkracht ontstaat bij een 

westenwind. Dit houdt in dat bij oplegging 12 een even grote trekkracht ontstaat bij een oostenwind.  

De trekkrachten kunnen hier ontstaan omdat er in de hoeken weinig belasting staat. Dit is een gevolg 

van de atriums die daar geplaatst zijn. Vanwege deze atriums die daar liggen is er geen permanente 

of variabele belasting van vloeren. Een mogelijke oplossing om de trekkrachten te elimineren zou zijn 

om er voor te zorgen dat de hoekkolommen een groter eigen gewicht hebben.  

Om 1670 kN eigen gewicht toe te voegen moeten de hoekkolommen worden vergroot tot 1200x1200 

mm2. Door de raamwerk structuur wordt echter een deel van dit eigen gewicht naar omliggende 

opleggingen geleid. Via een uitgevoerd iteratieproces bleek dat kolommen met een afmeting van 

1400x1400 mm2 de trekkracht opheffen.  

Een conclusie die hieruit kan worden getrokken is, dat in het ontwerpproces eerder rekening moet 

worden gehouden met de locatie van een atrium. Dit,omdat een atrium op een hoek van een gebouw 

een beperking in belasting van de hoekkolommen oplevert, waardoor deze gevoelig zijn voor het 

ontstaan van trekkrachten. 

De regels op trek belast 

Zoals al eerder aangegeven worden de regels van het raamwerk allemaal op trek belast. De grootste 

trekkrachten zitten op de plaatsen in de overhelling waar de kolommen op de schuine kolom komen. 

Figuur 67 geeft de verdeling van de normaalkrachten in de regels weer. In deze figuur is het oostelijke 

raamwerk naast de ontsluitingsroute weergegeven, omdat in dit raamwerk namelijk de grootste 

trekkrachten optreden.  

Om de trekkrachten in de regels te beperken worden allereerst de kolommen in de overhelling in dikte 

beperkt. De laatste kolom van het raamwerk wordt versmald tot 800*400 mm2 en de een na laatste 

wordt versmald tot 800*500 mm2. Hierdoor neemt de maximale trekkracht af tot 713,3 kN. 

De trekkracht die nu nog in de regels zit wordt opgevangen door de regels onder voorspanning te 

brengen. Dit is echter niet nodig bij elke regel. Om voor te spannen wordt als grens aangenomen een 

trekkracht groter dan 200 kN. Een trekkracht kleiner dan 200 kN kan opgenomen worden door het 

beton en de wapening. 

In totaal is het nodig om acht regels voor te spannen.  

Om te berekenen hoe groot de voorspanning moet worden opdat de trek uit de regel is, wordt de regel 

met de grootste trek als basis genomen. Figuren 68 en 69 geven de normaalspanning en het 

momenten verloop weer van regel 9 (zie figuur 67), waarbij aangenomen is dat de trekkracht door de 

voorspanning wordt opgenomen en de momenten door de betonwappening worden opgenomen. 

De ligger wordt geschematiseerd weer gegeven in tabel 9, hierin zijn ook de trekspanningen 

weergegeven die in de constructie ontstaan. 
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Figuur 67: Trekkrachten in de regels, geaccentueerd de regels met voorspanning. 
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Tabel 9: Schematisering van de regel met de bijbehorende spanningen. 

 

Veldinfo 1 2 3 4 5 6 7 

Lengte [m] 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,28 

Balk afmetingen 700*600 mm2 

Normaal        

Kracht [kN] +88,7  +159,6  +262,9  +340,0  +430,0  +547,0  +713,3  

σN [N/mm^2] +0,2112 +0,38 +0,6259 +0,809 +1,03 +1,302 +1,698 

De maximale trekspanning in de regel bevind zich in veld 7 en bedraagt 1,698 N/mm^2. Hierop wordt de 

voorspankracht berekend. 

713.3/34

547.0/34

430.6/34

340.3/34

262.9/34

159.6/34

88.7/34

-212.8/34

12.1/34

-706.6/34

401.9/34

-752.8/34

484.1/34

-749.7/34

492.0/34

-681.6/34

427.5/34

-671.6/34

427.7/34

-410.2/34

372.6/34

Figuur 68: Normaal krachten in de maatgevende regel. 

Figuur 69: Momentenlijn in de maatgevende regel. 
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Het moment dat in de regel optreedt wordt opgevangen door standaard wapeningsstaal. Dit 

wapeningsstaal moet een moment van 760 kNm opnemen. Bij een regelhoogte van 700 mm en een 

h.o.h afstand van het wapeningsstaal van 640 mm houdt dat in dat er een kracht van 1200 kN moet 

worden opgenomen door het wapeningsstaal. Neem aan dat voor staal geldt een fs=400 N/mm^2 dat 

houdt dan in dat er grofweg voor 3000 mm2 staal aan boven en onder wapening in de ligger aanwezig 

moet zijn. Dit betekend dat onder en boven een wapening van 10∅20 neergelgd moet worden. 

De voorspanningskracht wordt centrisch aangebracht, zodat er geen momenten vanuit de 

voorspanning worden geïntroduceerd. Vanwege de uitsparing in het midden van de regels, nodig voor 

het doorvoeren van leidingen de kamers in, wordt gewerkt met twee voorspankanalen. Hierdoor blijft 

de voorspanning centrisch en is het ook mogelijk om de uitsparing te realiseren. Een schematische 

doorsnede over de ligger is te zien in figuur 70. 

Er wordt gewerkt met nagespannen voorspanning. Deze wordt aangebracht m.b.v. twee 

voorspankanalen van elk ∅20. 

Voor de regel gelden de volgende gegevens.  

Ab = 700*600 = 420.000 mm2 

Eb = 40000 N/mm^2 

B105: fb = 2,55 N/mm^2; f’b = 60N/mm^2 

Wapening: 2x10∅20, FeB 500 

As = 6283 mm2 

Es = 210.000 N/mm^2 

Voorspanstaal: 2x∅20; FeP 1860 

Ap = 630 mm2, puur alleen staal opp. 

Ep = 210.000 N/mm^2 

Figuur 70: Geschematiseerde doorsnede van de betonnen regel met voorspankanalen. 
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n=Es/Eb=5,25 

Bij de berekening van de voorspanning wordt de wapening die aan de boven en onderzijde liggen niet 

verwaarloosd. Dit wil zeggen dat gewerkt wordt met een Ai, Ii, W i. 

Tabel 10: Overzicht van berekening rekengrootheden. 

 Ai mm2 Ii mm4 

Balk 700*600 420000,00 1/12*600*7003 1,715.1010 

Gaten 2*10*102.π -6283,19 6283*(350-30)2 -643,379.106 

Wapening 6283*5,25 32986,72 32987*3202 0,3378.1010 

 Ai= 446703,53 Ii= 1,98846.1010 

 ei= 350 mm Wi=
Ii/ei 56,813.106 mm3 

 

De voorspankracht moet, om de trekkracht te neutraliseren, zijn Fp= σp * Ai =1,7 N/mm^2*446704 

mm2=760 kN. Deze voorspankracht resulteert in een spanning in het voorspanstaal van 

σpi=Fp/Ap=
760.000/630=1206 N/mm^2.  

Van deze voorspanning, die initieel wordt op aangebracht, gaat, door het verkorten van de ligger 

(voorspannen is vervormen) en door krimp, kruip en relaxatie, een gedeelte verloren. Dit betekent dat 

de ligger extra moet worden voorgespannen om de verliezen in de voorspanning te compenseren. 

De elastische verkorting van de ligger 

Het aanbrengen van de voorspanning op de regel houdt een verkorting in van deze regel, daarom 

moet aandacht worden besteed aan de detaillering van het raamwerk, omdat de vervormingen die 

deze verkorting teweegbrengt moeten kunnen worden opgenomen. Voor de verkorting geldt: 

εεε ===∆
sbl

l  

De krachten in het beton dan wel staal zijn dan: 

sb
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bbb
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l
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Waarin ne=Es/Eb en ωs=As/Ab. 

Ingevuld levert dit op: ne=5,25 en ωs = As/Ab = 6283/(420000-6283)=1,518.10-2. Er geldt dan tevens 

9262,0
10.518,125,51

1
1

1
2 =

⋅+
=

⋅+
= −

se
b n ω

α . Dit houdt in dat Nb= 
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mml
l

lEAN bbbbb
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1025,4kN7047609262,0
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De krimp 

In dit geval wordt aangenomen dat de krimp buiten beschouwing mag worden gelaten. Dit, omdat er 

gewerkt wordt met geprefabriceerde betonnen elementen, waarbij wordt aangenomen dat het grootste 

gedeelte van de krimp van het beton reeds is opgetreden. 

De kruip 

Onder invloed van kruip, (=vervorming van de ligger onder constante belasting), verkort de ligger 

tevens. De mate van de kruip wordt bepaald aan de hand van artikel 6.1.5 van NEN 6720. 

Hierin is de kruipcoëfficiënt is als daar volgt gedefinieerd thbdc kkkkk=φ , deze coëfficiënt mag niet 

groter zijn dan de maximale kruipcoëfficiënt die in dit geval 1,9 [CUR aanbeveling 37 art. 6.1.5] is. 

kc=1,9 (buitenlucht) 

kd=0,7 (tc=28 dagen, stekte klasse beton 52,5) 

kb=0,6 [CUR aanbeveling 37 art. 6.1.5] 

kh=0,75 (hm=(2*700.600/2*(700+600))=323 mm) 

kt=1,0 (bij t=∞, bij t=90 dagen: kt=0,279 en bij t=28 dagen: kt=0,107) 

Hiermee komt de kruipcoëfficiënt: 6,00,1*75,0*6,0*7,0*9,1 === thbdc kkkkkφ  

De kruip verkorting is afhankelijk van de elastische verkorting, 51025,4 −⋅−=eε . Het verband tussen 

de kruip en de elastische verkorting is namelijk: 55 10.55,210.25,46,0 −− −=−⋅=⋅= ekruipkruip εφε . 

De totale verkorting van de ligger wordt hiermee: 555 10.81,610.55,210.25,4 −−− −=−−=totε .  

In lengte uitgedrukt wordt dit: mmll
l 61,238280*1081,61081,6 55 −=⋅−=∆⇒∆=⋅−= −−ε  

Het spanningsverlies in het voorspanstaal ten gevolge van kruip en elastische verkorting wordt 

vastgesteld met behulp van de formule btotp E '⋅=∆ εσ  

E’b is bepaald aan de hand van de in de constructie heersende maximale drukkracht, figuur 61. Deze 

bedraagt E’b=23483,5 N/mm^2, waarmee het spanningsverlies op: 

2
5 598,15,2348310.81,6'

mm
NE btotp −=⋅−=⋅=∆ −εσ  komt. 

De relaxatie 

De relaxatie, (=dit is het afnemen van de spanning in de tijd), van het voorspanstaal wordt bepaald 

met behulp van art 4.1.4.5 uit NEN 6720. 
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prelσ∆  is afhankelijk van de uitnuttingsgraad in de beginsituatie van het voorspanstaal. De 

uitnuttingsgraad is in dit geval 2

2

2

12,241206*%0,265,0
1860

1206
mm

N
prel

mm
N

mm
N

purep

pi

f
==∆→== σ

σ
, 

(2% volgens tabel 14 van NEN 6720). 

Door de relaxatie wordt pσ∆ vergroot met 217,72
1206

598,1
2112,243 mm

N
p =






 ⋅−⋅⋅=∆σ  

De totale spanningsafname 

De eindspanning in het voorspanningsstaal wordt met ∆σp bepaald. De eindspanning is gelijk aan: 

223,113217,72598,11206 mm
N

pw =−−=σ . Hierdoor wordt de voorspanning gereduceerd tot 

kNmmF mm
N

p 3,71363023,1132 2
2 =⋅= , waardoor de spanning in het beton (713300 N/446704 mm^2) = 

1,59 N/mm^2 wordt. Door de verkorting, kruip en relaxatie is 0,103 N/mm^2 verdwenen, waardoor 

0,103N/mm^2 * 446704 mm2 = 46 kN extra moet worden voorgespannen.  

De voorspankracht komt hiermee op Fp=806 kN. En σpi op σpi=1280 N/mm^2, σpi mag maximaal 

σpi=1350N/mm^2 zijn, dus aan deze eis wordt voldaan. 

De constructieve details 

Naast de berekeningen aan de hoofddraagconstructie zijn ook de gang en kamer details bekeken. 

De gang details 

Bij de gang is het van belang te weten wat voor een vloertype gebruikt kan worden, wat voor een 

invloed dit heeft op de hoedligger die gebruikt moet worden en hoe groot de kracht is op de console 

waar de hoedligger op ligt. 

De vloer elementen, kanaalplaatvloeren, overspannen 5500 mm en hebben een variabele belasting 

van 3,0 kN/m^2. De permanente belasting bedraagt ca 4,0 kN/m^2 eigen gewicht (=aanname), 1,0 kN/m^2 

opgestorte druklaag (40 mm), 1,0 kN/m^2 vloerafwerking, 0,2 kN/m^2 plafond en installaties. De totale 

vloer belasting komt hiermee op q=1,2*6,25+1,5*3,0=12,0 kN/m^2. Met behulp van de ontwerptabel in 

Figuur 71: Ontwerpgrafiek voor kanaalplaatvloeren. [Uit: Tabellenboek voor de bouw, ten Hagen Stam, 1999, blz.250] 



Fawlty Tower  Jochem Hilberink 

 

Afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch. 

 - 82 - 

figuur 71 wordt de kanaalplaat bepaald. Gebruik wordt gemaakt van een HVP 200 kanaalplaat. Het 

eigen gewicht van deze kanaalplaat is 3,2 kN/m^2, de aanname van 4,0 kN/m^2 blijft gehandhaafd als een 

correcte eerste aanname.  

De hoedliggers waar de kanaalplaten op komen te liggen worden belast met een lijnlast. Het aandeel 

van de permanente belasting hierop is (3,2 + 1,0 + 1,0 + 0,2 =) 5,4 kN/m^2 x 5,5 m = 29,7 kN/m^2. Het 

aandeel van de variabele belasting is 3,0 kN/m^2 x 5,5 m = 16,5 kN/m^2. De ligger wordt gedimensioneerd 

op stijfheid en sterkte.  

Bij de stijfheid berekening geldt dat de doorbuiging van de hoedligger kleiner moet zijn dan 1/250 van 

de overspanning, in formule vorm W < 0,004 x L 

( )

44

44

max

max

1025,3341
210000

36005,16*0,17,29*0,1
384
5

384
5

4,14

4,14250
3600*250

1

mmI
IIE

lq
mmW

mmlW

⋅≥
⋅

⋅+
⋅=

⋅
⋅

⋅≤=

===

 

De kleinste hoedligger voldoet aan deze eis. Er wordt nu vanuit praktisch oogpunt gekozen voor een 

ligger met een zo smal mogelijke onderflens en een lijf dat 200 mm hoog is, wat gelijk is aan de 

kanaalplaten. Er wordt gewerkt met een hoedligger van 200x5-190x20-400x10. 

De eigenschappen van deze ligger zijn: Iy=8109.104 mm4; Wy,el=751.103 mm3. Een sterktecontrole 

levert een optredend moment op van ( ) kNmlqM 03,9836005,16*5,17,29*2,1
8
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De ligger voldoet dus aan de eisen van sterkte en stijfheid. 

De puntlast die de hoedligger op de console van een geprefabriceerd element veroorzaakt is gelijk 

aan kNF 109)5,16*5,17,29*2,1(*2
6,3 =+= . De breedte van de onderflens van de hoedligger is 

400 mm breed, neem aan dat de hoedligger voor 150 mm op de console ligt, dan is de spanning door 

de hoedligger 1,8 N/mm^2, hetgeen een zeer geringe spanning is. De console moet gedetailleerd 

worden opdat deze, via wapening, de kracht van 109 kN kan opnemen. 

De kamer details 

In het kamerbereik is het enige constructieve detail het type vloer dat er gebruikt moet worden. 

De belasting van de hotelkamer vloer is gelijk aan die van de gang met als uitzondering dat de 

variabele belasting hier 2,5 kN/mm^2 is. Wederom wordt aangenomen dat het eigen gewicht van de 

kanaalplaat gelijk is aan 4,0 kN/mm^2. De vloeren in het kamerbereik liggen tussen de raamwerken in 

langsrichting, dus overspannen 7,2 meter. 

De totale belasting komt hiermee op q=1,2*6,25+1,5*2,5=11,25 kN/m^2. Met behulp van de 

ontwerptabel, figuur 71, wordt besloten te kiezen voor een HVP 260 kanaalplaat. Het eigen gewicht 

van deze kanaalplaat is 3,8 kN/m^2, de aanname van 4,0 kN/m^2 is correct.  
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Figuur 2: situatie in november 1995.. Foto startnotitie multifunctioneel ontmoetingscentrum 

Analyse van de situatie: 

De stad ’s-Hertogenbosch 
’s-Hertogenbosch is de hoofdstad van Noord-Brabant met een eeuwenoude historie. De middelgrote 
stad heeft een stedelijke uitstraling maar in het oude centrum hangt een menselijke maat. De stad is in 
de historie een echte ontmoetingsstad geweest voor de noordelijke Nederlanden met de zuidelijke 
Nederlanden. Hierdoor vond er in ’s-Hertogenbosch veel handel plaats. Daardoor werd de stad groot 
en rijk. Uit deze tijd stamt ook de oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch, met kleine winkels en 
horeca. Maar ook met grote historische erfgoederen zoals de St. Janskathedraal (figuur 1) en de 
Binnendieze.  
Nog steeds is ’s-Hertogenbosch een ontmoetingsplaats, voor bijvoorbeeld weg-, water-, en 
railverbindingen.  

Historische achtergrond bij het gebied 
Het gebied was een klein en oud industrie gebied in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Dit gebied 
voldeed niet meer aan de eisen die er werden gesteld qua milieu eisen en ruimte. Daardoor verhuisde 
er veel industrie naar de buitengebieden van ’s-Hertogenbosch.  
De ontwikkeling van het gebied werd ingezet met de ontwikkeling van het nieuwe Paleis van Justitie 
en een nieuw gebied achter het station La Gare, dat was rond 1995. Een luchtfoto van de situatie toen 
is te zien in figuur 2. 

Figuur 1: zicht op 's-Hertogenbosch vanuit de Bossche broek. Foto startnotitie multifunctioneel ontmoetingscentrum 
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Het gebied op regionaal niveau: 
Het gebied heeft een unieke ligging zowel op stedelijk niveau als op regionaal niveau. De ontsluiting 
van het gebied is zeer goed. Zo liggen twee belangrijke snelwegen (A2 en de A59) op vijf minuten 
rijden. Voor de rest ligt het gebied tegen het centraal station en het regionale busstation aan, 
waardoor er per openbaar vervoer ook een goede mogelijkheid bestaat om het gebied te bereiken 
(figuur 3). 

Het gebied op stedelijk niveau: 
Het paleiskwartier ligt binnen ’s-Hertogenbosch op een centrale plaats. In de directe omgeving liggen 
het oude stadscentrum, het centraal station en het natuurgebied ‘de Bossche Broek (figuur 4). 
In Het Paleiskwartier is de nabijheid van het oude stadscentrum te voelen. Daardoor ontstaat er de 
mogelijkheid om binnen deze uitbreidingswijk een stedelijkheid te realiseren die in andere 
uitbreidingswijken ontbreekt.  
Door de herontwikkeling en nieuwbouw van het centraal station is er een goede en duidelijke 
verbinding ontstaan met het oude stadscentrum. Deze verbinding is in de vorm van ‘de Passerelle’ 
een overdekte voetgangersbrug met enkele kleinschalige winkels. 
Het gebied is dus direct gekoppeld aan het oude binnencentrum, daarom wordt er ook getracht om 
(de kleinschaligheid en) de solide uitstraling van het oude stadscentrum terug te laten komen in deze 
nieuwe uitbreidingswijk. 

Figuur 3: centrale ligging van Het Paleiskwartier in 's-Hertogenbosch en in haar omgeving. Schema uit Infobrochure “het 
Paleiskwartier”. 
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Het gebied op zich: 
Het Paleiskwartier is een nieuw te ontwikkelen gebied waar in het totaal 165.000m2 kantoren, 1.500 
appartementen en 40.000 m2 voorzieningen en commerciële ruimten komen. De geplande 
voorzieningen omvatten onder meer dus een multifunctioneel complex. 
Het Paleiskwartier wordt een stadsgebied met een stedenbouwkundige samenhang en een geheel 
eigen identiteit. Het ontwerp van het gehele plan is gebaseerd op het idee dat er centraal in het gebeid 
een groen zone moet komen met daarom heen een woongebied met een hoge dichtheid.  
Centraal in de ontwikkeling van het gebied staat een over het algemeen gesloten en conservatieve 
uitstraling naar buiten toe en een open en lichte, moderne uitstraling in het binnengebied. In het 
binnengebied krijgt de groen voorziening ook een centrale rol. 
In het groene binnengebied komt een grote waterpartij te liggen waaronder een openbare 
parkeergarage voor 1000 voertuigen zal worden gerealiseerd. Het thema meervoudig ruimte gebruik 
wordt ook in alle gebouwen toegepast zodat het een multifunctioneel en gevarieerd gebied moet 
worden. 
Het wordt een gebied met een hoge dichtheid en over het algemeen woonruimte voor de iets beter 
gestelde Bosschenaren.  

 

Centraal station 

Bossche Broek 

Oude stadscentrum 

Het Paleiskwartier 

Figuur 4: Het paleiskwartier gebied in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. 
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Analyse van de ontwikkelingen in Het Paleiskwartier. 
In Het Paleiskwartier wordt een compleet nieuwe wijk gerealiseerd. Hier komen zowel kantoren 
(165.000 m2), appartementen (1500 stuks) en voorzieningen (40000m2). 
Dit alles wordt gelokaliseerd rondom een centrale groenvoorziening. In deze centrale 
groenvoorziening komt een grote waterpartij. Deze waterpartij bestaat uit een driehoekige vijver en 
een kanaal. Over dit kanaal loopt het water heen om vervolgens in de vijver te storten. Onder dit 
kanaal worden de 1000 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast deze 1000 openbare 
parkeerplaatsen komen er bij ieder gebouw ook privé parkeer plaatsen. 
De gebouwen zijn allemaal mengelingen tussen kantoren, woningen en voorzieningen. Alleen naast 
het kanaal komen er puur sec woon complexen (armada). Door deze mengeling blijft er in het gehele 
gebied de gehele dag activiteit. Waardoor men dus tracht om het geheel woonbaar te maken.  
De gebouwen zijn allemaal grootschalige gebouwen, waarbij er gebruik is gemaakt van meervoudig 
ruimte gebruik. Zo ligt er onder elk gebouw een parkeergarage, bij de meeste gebouwen komen dan 
voorzieningen of kantoren (over de gehele oppervlaktes) om vervolgens op de randen van het gebouw 
appartementen te maken, hierdoor ontstaat er een binnentuin (groen ook echt in de gebouwen halen). 
Figuur 5 geeft een indruk van de indeling van het gebied. 

Figuur 5: Indeling van het paleiskwartier.  
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Bij het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten is er van uitgegaan om een eigentijds 
binnenstedelijk gebied met een eigentijds beeld te creëren. Dat toch refereert aan de 
kwaliteitsaspecten van de historische binnenstad. De openbare ruimtes in Het Paleiskwartier moesten 
groot en groen zijn ingericht.  
Er is ook een morfologische verscheidenheid in het stedenbouwkundig ontwerp; stedelijke blokken 
aan de randen worden afgezet tegen een centrale groene ruimte waarin gebouwen vrij in de ruimte 
staan. Deze basisideeën zijn gevisualiseerd in figuur 6.  
De stedelijke randblokken omringen het gebied waardoor er ene duidelijke begrenzing ontstaat tussen 
het gebied en de omgeving. Deze blokken hebben een solide en stedelijke uitstraling. Deze blokken 
herbergen binnenin een open ruimte, deze kan gebruikt worden voor tuin, sport of parkeeractiviteiten 
of een combinatie ervan.  
Bij deze randblokken wordt er een onderscheid gemaakt tussen de façades aan de straat zijde of aan 
de groen zijde. De façades aan de straat zijde krijgen een (donker) bruine buitenschil, het liefste in 
bakstenen. De façades aan de centrale groenvoorzieningen worden uitgevoerd in licht aansprekende 
neutrale kleuren (hierbij wordt er gedacht aan witte, créme, licht gele kleuren of beton of travertin). 
Deze lichte gevels vormen het decor voor het groene binnengebied.  
In dit groene binnengebied staan gebouwen vrij in de ruimte. Deze gebouwen vormen een contrast 
met de randblokken omdat ze licht frivool en heel fijn gedetailleerd zijn. De gevels zijn opgetrokken uit 
moderne materialen zoals staal, glas, hout en metaalplaten die een natuurlijke uitstraling hebben.  
Naast deze twee elementen wordt er op twee plaatsen ook een accent aangebracht. Deze accenten 
zijn de blikvangers van het gebied. Deze krijgen een hightech uitstraling waarbij er meer 
experimenteel met de vorm is omgegaan.  
Deze drie elementen zijn in figuur 7 weergegeven. 

Figuur 6: basisidee bij het stedelijk ontwerp van Het Paleiskwartier. Uit startnotitie. 
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Stand van zaken in Het Paleiskwartier. 
Het Paleiskwartier is een gebied dat ontwikkeld wordt over een zeer lange tijd. Met de eerste paar 
projecten is in 1995 gestart. Het laatste gebouw wordt omstreeks 2008 opgeleverd. In deze tijd 
worden ongeveer 40 gebouwen gerealiseerd.  
Inmiddels zijn er reeds 76.000 m2 kantoren, 162 appartementen en 1.300 m2 voorzieningen gereed. 
Daaronder zijn een onder andere: het paleis van justitie, het appartementencomplex La Cour, 
Malmberg (kantoorgebouw), De VanLanschottoren en de Riva toren. Momenteel beginnen ze met het 
bouwen van de Citadel (woningen en kantoren, Huis Den Bosch (appartementen en kantoren) en het 
appartementencomplex Le Carrefour. Tevens is er een begin gemaakt de ondergrondse 
parkeergarage (1070 plaatsen, gereed medio 2002). 
Tegelijkertijd is men bezig om in het overige gebied de oude bebouwing te verwijderen en de grond 
bouwrijp te maken.  
Ten aanzien van het multifunctioneel complex wordt er momenteel overleg gevoerd met mogelijke 
exploitanten van de Megabioscoop en het Hotel. Hierna zal er een financiële haalbaarheid worden 
getoetst waarna er gestart wordt met het selecteren van een architect en wordt het ontwerptraject 
opgestart. 

Figuur 7: basisideeën ten aanzien van uitstraling en materiaal gebruik. Uit startnotitie. 
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Analyse multifunctioneel complex 

Uitstralingsanalyse (B.V. ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier) 
De locatie voor het multifunctioneel complex ligt in het gedeelte van het groene binnengebied dat de 
“Groene Wig” heet. In figuur 8 is deze “Groene Wig” aangegeven. De locatie grenst tevens aan de 
Magistratenlaan, de belangrijkste doorgaande autoverbinding. 
In de “Groene Wig” staan de gebouwen vrij in de ruimte. De gebouwen hebben bijzondere functies en 
moeten een bijzondere uitstraling hebben. Omdat de gebouwen vrijstaand zijn, moeten ze ook alzijdig 
zijn (geen achtergevel hebben). In dit kader wordt ook gewezen naar het beeldkwaliteitsdocument dat 
zegt: 
“Bijzondere materialen zijn passend voor de gebouwen (die in de “Groene Wig” staan). Omdat er 
openbare functies in de gebouwen zitten, moeten de gevels uitnodigend zijn. Ze zullen grote glazen 
puien bevatten en ook ’s Avonds een uitstraling moeten hebben. Bijzondere dakvormen, bijvoorbeeld 
gebogen of golvend, geven de gebouwen de gewenste feestelijke uitstraling” 

De gevel van het multifunctioneel complex die aan de Magistratenlaan grenst, moet aaneengesloten 
zijn. Deze gevel moet op de voorgeschreven rooilijn worden geplaatst en is (bij voorkeur) hoger dan 
de andere drie gevels. 
 
In het gebied, een oud industrieterreintje, staat een gebouw met een bijzondere dakvorm. Deze 
dakvorm, figuur 9, wordt het liefste opgenomen in de nieuwbouw van het multifunctioneel complex. Dit 
gebouwtje grenst ook aan de locatie waar het complex moet komen. Dit is te zien in figuur 10 waarbij 
tevens de afmetingen van het terrein zijn aangegeven. In deze figuur zijn tevens de contouren 
opgenomen waarbinnen het gebouw moet blijven. 
(Een deel van) dit gebouwtje mag in het complex worden opgenomen. Het is wel toegestaan om 
veranderingen in en aan het gebouwtje aan te brengen. De 
enige voorwaarde die erbij geldt is dat de specifiek dakvorm 
en het ritme van de beuken behouden moet blijven. 
Mocht het gebouwtje (gedeeltelijk) gesloopt worden, dan 
moet de ruimte die daardoor vrij komt worden gebruikt als 
openbare gebied. 
 
Het gebied komt in het groene binnengebied, daarom vormt 
de aan en afvoer van goederen en personen ook een 
belangrijk aandachtspunt. 
De wandelroutes langs de promenade en langs de zuidgevel 
van het complex moeten worden gerespecteerd in het 
ontwerp van het complex. De wandelroute langs de 
promenade zal ook het meest door voetgangers worden 

Figuur 8: De”Groene Wig” in Het Paleiskwartier. Bewerkt overgenomen uit de startnotitie 

De “Groene Wig” 

Figuur 9: bijzonder kapconstructie en ritme in de 
beuken. Foto uit de startnotitie. 
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gebruikt om het complex te 
betreden. Vandaar dat ook hier 
de hoofdingang wordt 
gelokaliseerd. 
De tweede wandel route komt 
langs de zuidgevel te liggen 
waarvoor er in de toekomst 
waarschijnlijk een loopbrug 
over de sporen wordt 
gerealiseerd. Deze loopbrug 
moet 24 uur per dag 
beschikbaar zijn, maar toch 
ingepast moeten worden 
tussen de functies van de 
zuidgevel. Hoe de loopbrug 
precies wordt ingepast is aan 
de ontwerper. 
De routes voor het autoverkeer 
liggen of via de spiegeltuin of 
via de Vijverlaan. Een 
aansluiting op de magistraten 
laan voor autoverkeer is niet mogelijk. Een overzicht van de 
rij routes is in figuur 11 weergegeven. 
 
Puntsgewijs: 
- Een vrij gebouw in “Groene Wig”. 
- Bijzondere uitstraling. 
- Gebouw moet alzijdig zijn. 
- Gebouw aan Magistratenlaan een gesloten karakter. 
- Bestaande gebouw mag behouden worden, als 

afgebroken dan openbaar gebied. 
- Rekening houden met loopbrug in ontwerp 
- Hoofdontsluiting aan promenade zijde. 
- Autoverkeer ontsluiten via Vijverlaan of via Spiegeltuin. 
 

Inhoudelijke analyse (B.V. 
ontwikkelingsmaatschappij 
Paleiskwartier) 
In het paleiskwartier is het gebied rondom de driehoekige 
vijver bestemd voor centrumvoorzieningen. Hier kunnen 
grootschalige binnenstadfuncties een plaats krijgen. 
In het complex, aan de oostzijde van de vijver, moeten de 
volgende hoofdfuncties worden ondergebracht: 
- een grote bioscoop 
- een muziekzaal 
- een hotel 
- een congrescentrum 
- kantoorfuncties 
- en eventueel nog andere publieksfuncties 
- tevens diverse horeca gelegenheden 
Hoogwaardige uitstraling, Het Paleiskwartier is een volledig nieuwe wijk, ,met hoogstaande 
architectuur en toepassing van duurzame tijdloze materialen zoals natuursteen en vaksteen. De hele 
wijk zal de warme sfeer uitstralen die momenteel de historische binnenstad zo aantrekkelijk maken. 
Hier moet het multifunctioneel complex op aansluiten. Hiervoor wordt het hotel en het congrescentrum 
op een vrij hoog niveau ingezet. (4 a 5 sterren). 
Een ander belangrijk thema in de gehele wijk is dat er meervoudig gebruik wordt gemaakt van de 
ruimte en dat moet ook terug te vinden zijn binnen het multifunctioneel complex. Hiervoor kunnen er 
diverse functies worden gecombineerd.  

Figuur 10: plattegrond gebied met maximale contouren van gebouw. Uit de 
startnotitie. 

Figuur 11: verkeersbewegingen rond het 
multifunctioneel complex. Uit de startnotitie. 



Fawlty Tower Bijlage Stedebouwkundig proces Jochem Hilberink 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 9 - 

Zo worden de parkeerplaatsen onder het gebouw (±170 plaatsen) dubbel gebruikt, overdag door de 
kantoren en ’s avonds door de bioscoop. De overige parkeerplaatsen worden gehaald uit de openbare 
parkeerplaats onder het bassin. 
De zalen van de bioscoop worden zo ingericht dat ze ook te gebruiken zijn t.b.v. congressen, 
presentaties ed. De grote muziekzaal krijgt een vlakke vloer met balkons zodat deze ruimte ook 
geschikt is voor beurzen en carnavals bijeenkomsten. Het kantorencomplex kan gebruik maken van 
de faciliteiten van het congrescentrum en het hotel waardoor er verschillende functies niet aanwezig 
hoeven te zijn in de kantoor unit, bijvoorbeeld restaurant. 
 

Bestemmingsplan: 
Ruimtelijk: 
- Het aangegeven bouwvlak mag 100% worden bebouwd. 
- De wand die de Magistratenlaan begeleidt is bij voorkeur 26-29 meter hoog (met max. diepte van 

15 meter) Minimale hoogte van deze gevel is 15 meter. 
- Het resterende deel maximale hoogte 19 meter 
- Aan Magistratenlaan een vrijwel gesloten wand. 
- Alleen niet geluidsgevoelige functies aan de Magistratenlaan. 
 
 

Eigen invulling aan multifunctioneel complex. 
Tot zover waren het de ideeën die de ontwikkelingsmaatschappij hadden met het gebouw. Daar valt 
natuurlijk persoonlijk veel binnen te veranderen en vorm te geven. 
Ideeën die bij mij opkomen bij het lezen van de startnotitie zijn hieronder opgesomd. 
- Gebouw staat vrij in de groenen ruimte dus daardoor aan één zijde een stalen, glas gevel (eisen 

aan vrije gebouwen in de groenen ruimte) en aan de andere zijde gesloten gevel (stabiliteit). 
Hierdoor mooi de combinatie tussen staal en beton. 

- Door de mogelijkheden en/of beperkingen van het bestaande gedeelte ontstaat daar ene mooi 
uitgangspunt om een ingang aan op te hangen. Tevens kan het hele gebouw aansluiten op deze 
bestaande bebouwing 

- Door de wisseling in max. hoogte ontstaat er een mogelijkheid om met de constructie een spel te 
gaan spelen tussen de twee elementen. 

- De mogelijkheid om een loopbrug in het gebouw te integreren geeft een extra mogelijkheid maar 
er moet goed op worden gelet dat de sociale veiligheid niet in het gedrang komt, dit ten aanzien 
van zwervers, drug verslaafde in de buurt van een vrij sjiek hotel en congrescentrum. 

- De loopbrug biedt ook een mogelijkheid om aan die zijde een aantrekkelijke gevel te maken. 
- Gebouw moet alzijdig zijn, dus ook een aantrekkelijke vijfde gevel maken.  
- De vijver die voor het gebouw ligt misschien ook een thema laten zijn in het gebouw, of zelfs de 

waterpartijen doortrekken in het gebouw, combinatie maken met een waterval van het regen 
water. Of net zoiets als in het concert gebouw in Luzern. 

 
Wat moet er volgens mij in het gebouw worden gerealiseerd: 
- Een bioscopencomplex, aantal zalen wordt nog even in het midden gelaten, minimaal 5 en 

maximaal 8. De grootte ervan hangt een beetje af van de ruimte die beschikbaar is. 
- Een muziek zaal voor 1000 mensen die kunnen zitten. Daarbij ook nog dat het een vloer moet zijn 

waar de stoelen uit kunnen worden gehaald. Daardoor stijgt de capaciteit tot 2000 mensen. Hierbij 
wordt ook gewerkt met balkons en akoestische hulpmiddelen voor verschillende soorten 
concerten. 

- T.b.v. van het congrescentrum moeten er verschillende zalen komen. Hiervoor worden tevens de 
bioscoop zalen gebruikt. Er moeten echter ook een paar kleinere zalen komen (zalen van 5 tot 
zalen voor 100 mensen). In het totaal (incl. Bioscoopzalen) moet er een capaciteit zijn van 1200 
m2.  

- Het kantoren complex moet bestaan uit kleine units, die eventueel koppelbaar zijn. Hierdoor trek 
je in het begin kleine startende bedrijven die ook nog een mogelijkheid hebben om door te groeien 
binnen het gebouw. Hiervoor moeten een centrale receptie, koffiehoek en kopieerruimte komen. 
Het mooiste zou zijn om deze aan de magistraten laan te leggen, dit in verband met de 
naamsbekendheid van de kantoortjes. 
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- Het hotel moet een capaciteit hebben van ten minste de capaciteit van het congrescentrum. Deze 
kamers moeten verdeelt zijn in suites en kamers. Deze kunnen allemaal bestaan uit een basisunit 
zodat er suites kunnen worden gevormd door het samen trekken van twee kamers. En andersom 
ook dat er van 1 suite ook weer twee kamers kan worden gemaakt. 

- Voor de parkeergarage is er een duidelijke eis gesteld namelijk 200 parkeerplaatsen. Dus daar 
blijft het bij. De inrit voor de parkeergarage kan het beste aan de spiegeltuin, zodat de gevel aan 
de Vijverlaan clean blijft. 

 
 
 
Speciaal aandachtspunt: vluchtwegen en brandveiligheid. 
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Analyse inhouden/ oppervlaktes van Verschillende ruimtes. 
Er is gekeken naar de lengte-hoogte-breedte-verhouding van de verschillende ruimtes in het gebouw. 
Deze zijn opgesplitst naar de verschillende functies. Een korte samenvatting van deze analyse is te 
zien in tabel 2 

Tabel 2: ruimte analyse vanuit de functies. 

Onderdeel    
  Gesommeerd per 

onderdeel 
gemiddelde 
hoogte 

Bioscoop    
  37176 m3 5,09 m 

Muziekzaal    
  46536 m3 9,59 m 

Algemeen Bioscoop / muziekzaal   
  3140 m3 4,21 m 

Hotel    
  18106 m3 3,61 m 

Congres    
  5766 m3 4,20 m 

Kantoor    
  7046 m3 3,99 m 

Algemeen congres/hotel   
  2603 m3 4,13 m 

Algemeen kantoor/congres   
  1316 m3 3,96 m 

Algemeen Kantoor/congres/hotel   
  20315 m3 3,03 m 
    
  142002 m3 4,94 m 
    
  3851 m3  
  4,81 m  

Beschikbare ruimte   
 Hoge 
gedeelte 

  

 Lage gedeelte   
  138151 m3 21,26 m 

 
Vanuit deze analyse van de verschillende functies is er ook gekeken naar de onderlinge rangschikking 
van de functies. Globaal is daarbij op te merken dat er twee openbare gedeeltes zijn, nl. het 
bioscopencomplex en de muziekzaal en drie min of meer besloten gedeeltes. Deze indeling is ook 
weer te geven in een schema dat te zien is in figuur 12. 
Hieruit is een relatieschema samengesteld waarbij de vijf hoofdfuncties zijn gegroepeerd door een 
rode omlijning. De stippellijn geeft de globale scheiding aan tussen openbaar en besloten. Figuur 13 
geeft dit relatieschema (verkleind) weer. 
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Figuur 12: indeling naar openbaar en besloten karakter. 

Foyer gedeelte 1 

muziekzaal podium 

Backstage 

TD 

Artiesten Foyer 

kleedkamer 

keuken 

Restaurant 1 

Restaurant 2 

Receptie 

Algemene Lobby 

café 

Congres Zalen 

Congres foyer 

Kantoor Lobby 

schoonmaakhok kantine 

keuken 

afwashok 

Entree: artiesten, 
congrescentrum en Hotel Entree kantoren 

Receptie 

Parkeergarage Entree: Bioscoop en publiek 
gedeelte muziekzaal 

Kaartjes 
verkoop 

Laadmogelijkheid 

garderobe 

garderobe 

schoonmaakhok 

toiletten 

kantoortje 

Kleedruimte personeel 

TD 

kantoortje 

toiletten 

schoonmaakhok 

kantoortje 

Magazijn 

Kantoor unit Bioscoop 
/muziekzaal: 
- vergaderzaaltje 
- 3 werkplekken 
- 6 kamers 

kantoortje 

afwashok 

schoonmaakhok 

Relax hoek 

Kantoor unit Hotel / 
congrescentrum 
- vergaderzaaltje 
- 3 werkplekken 

garderobe 

toiletten 

coffeecorner kantoortje 

leesruimte 

toiletten 

coffeecorner 

Kopie center 

onthaastingsruimte 

kantoortje 

vergaderzaaltje 

kantoortje 

Foyer gedeelte 2 

bioszalen 

TD 
installatie 

Hotel Lobby 

Etages met 
hotelkamers 

Snackpoint 

toiletten 

schoonmaakhok 

toiletten 

Personeelslift / 
trap 

schoonmaakhok 

Koffiehoek met 
ijsmachine 

bar 

Figuur 13: gedetailleerd relatieschema. 
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Ontwikkelen van ideeën voor ontwerp 
Hier vanuit wordt verder gewerkt om een reeks ideeën te genereren. Deze worden opgehangen aan 
een vragen lijst. Deze lijst staat op de volgende pagina. Hierbij wordt er een oplossingsmethode 
bedacht om het lager gedeelte van het complex te overspannen dan wel een vorm te geven.  
 

Ontwikkelen van schetsontwerpen 
Vanuit dit schema gaat er gewerkt worden aan een schetsontwerp. Hierbij is het alleen moeilijk dat er 
niet gedacht is vanuit één geheel maar uit twee afzonderlijke delen. Daardoor worden de 
schetsontwerpen die ontwikkeld zijn allemaal niet zo heel erg denderend. Het is vooral toegespitst op 
het lage gedeelte. Het hoge gedeelte is in gedachte de gehele tijd aangenomen als een vierkante 
doos die de geluidswering verzorgt aan de spoorzijde. Een aantal van de schetsontwerpen worden 
hierna toegelicht. Deze schetsontwerpen waren puur om een idee te krijgen voor het ontwerp. Ideeën 
eruit worden misschien nog verder gebruikt, maar de schets ontwerpen op zich niet. 

Lage gedeelte in één keer overspannen? 

ja nee 

Rechte overspanning? 

Overal gelijk 

ja nee 

In de trend van Gaudi? 
Met hangende koorden 
op z’n kop? 

Met membraan 
structuren en/of 
spanconstructies? 

????hoe dan??? 

Elk los element een eigen dak? 

ja nee 

In clusters? 

nee ja 

????hoe dan??? 
Gaat niet stop 
met afstuderen Elk cluster een eigen 

uitstraling? 

nee ja 

nee ja 

Qua vorm? 

Qua kleur? 

Qua thema? 

Of nog anders? 

Onderling verbonden in 
foyer? 

nee ja 

nee ja 

nee ja 

Is foyer dan eigen 
element in het geheel? 

Opties: 
- tunnels 
- brugge

n 
- … 

nee ja 

ja nee 

Los van hoge 
gedeelte? 

ne
e 

ja 

ja nee 

ja nee 
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Figuur 14: Schets 1: een idee om clusters te maken. Deze komen 
ook in de uiterlijke verschijning naar voren. De gevel bestaat uit 
translucente plaat elementen met af en toe een heldere glasplaat 
ertussen. Tussen de blokken door wordt het hemelwater afgevoerd 
in een kanaal dat als een verlengstuk van de vijver die voor het 
gebouw ligt functioneert. 
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Figuur 16: Schets 3: een idee om het lage gedeelte als een sporthal te overkappen. Hierbij wordt de gevel aan 
de vijver zijde geheel opgevuld met glas. Daardoor ontstaat er een foyer ruimte met ruim uit zicht over het 
groen gebied. De elementen worden onder deze overkapping los neergezet. De zijkanten van het geheel 
bestaan uit scheve kolommen waartussen ook een translucent materiaal zit. Zodat aan de buitenkant een 
schimmen spel te zien is van mensen die daar lopen, of elementen die daar staan. Hoe het hoge gedeelte er 
aan verwerkt zit is nog open. 

Figuur 15: Schets 2: een idee om alle functies samen te vatten onder één dak. Het dak zou dan opgebouwd zijn uit een 
frame van staal dat het gehele dak opdeelt in kubussen, waardoor de kolommen (via een overgangsconstructie) flexibel 
(binnen grenzen) kunnen worden neergezet. Het dak wordt tevens gebruikt als tuin voor het hotel. De kubussen van het dak 
kunnen namelijk of transparant gemaakt of opgevuld worden met ‘plantenbakken’. Hierdoor ontstaat er een meervoudig 
ruimtegebruik en een “stadspark van 98 bij 55,3 meter”. Een idee hierbij is om het dak over het gehele terrein te laten lopen 
en aan de spoorzijde een 2 tal etages erboven op te zetten. Hier zou dab het hotel in gevestigd kunnen worden.  
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Figuur 17: Schets 4: een idee om met losse blokken een spel te 
maken geheel los van het hogere gedeelte. 

Figuur 18: Schets 5: een idee om het hoge gebouw (van 
bakstenen) in een Gaudi vorm te gieten. Het lage gedeelte zou 
dan een contrasterende vorm moeten krijgen. Hierdoor 
ontstaan er twee gedeeltes. 

 

Figuur 19: Schets 6: een idee om de dakconstructie 
als een tuiconstructie op te hangen aan het hoge 
gedeelte. 
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 voordelen nadelen 

Algemeen kan contrast aan brengen - Het contrast wordt wel onduidelijk 
- Het vormt niet één geheel. 

Schets 1 - Aantrekkelijke verschijningsvorm 
- kunt een aantrekkelijke foyer maken 
- aantrekkelijke gevel 
- de vijver doortrekken kan ook aan de 
buitenkant duidelijk worden gemaakt. 

- Hoe alles erin organiseren, niet echt duidelijk. 
- gaat veelruimte verloren,gaat ten kosten van 
de ruimte voor de foyer. 
- hoe hoge gedeelte erin verwerkt is niet 
duidelijk. 
- kunt niet echt lekker een dakterras erbij 
ontwikkelen. 

Schets 2 - vrije ruimte om in te delen onder het dak. 
- krijgt mooie daktuin boven op gebouw. 
- flexibiliteit aanwezig bij het plaatsen van de 
kolommen. 

- krijgt best wel een schoenendoos. 
- niet echt aantrekkelijk. 
- Het dakvolume is eigenlijk weggegooide 
ruimte, tenzij het zo hoog wordt dat er de 
installaties in kunnen worden verwerkt. 

Schets 3 - veel licht 
- vrije ruimte om in te delen. 
- kan de vorm van de te behouden gebouwen 
erin verwerken 
-eventueel mogelijk om een daktuin erop aan 
te leggen. 

- niet zo'n aantrekkelijke verschijningsvorm 
- meer een sprothal idee 
- hoe het hoge gedeelte erin verwerkt wordt is 
niet geheel duidelijk 
 

Schets 4 - scheiding aangebracht tussen hoog en laag 
gedeelte daardoor is er iets meer ontwerp 
vrijheid. 
- er kan een aantrekkelijk uiterlijk ontstaan 

- ziet er chaotisch uit. 
- lijkt op een boel schoenendozen bij elkaar. 

Schets 5 - kan lekker contrast aanbrengen tussen de 
twee delen. 

- het zijn dan wel echt twee delen. 
- niks voor het lage gedeelte 

Schets 6 - kunt er een gebouw van maken door de vorm 
van het hoge gedeelte aan te passen aan de 
ophang constructie die er aan komt. 

- ziet er niet uit. 
- er is geen reden om het dak via een lastige 
constructie op te hangen 
- hoge gebouw niet vorm gegeven 
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Figuur 20: Idee voor het afvoeren van het hemelwater door het 
gebouw heen. 

Naast de zes schetsontwerpen voor min of meer het 
geheel gebouw is er ook gekeken voor een paar 
ideeën voor onderdelen in het gebouw. 
Zo was er een idee om het regenwater af te voeren 
door het gebouw heen dat zou gebeuren door 
gebruik te maken van verschillende niveaus in het 
gebouw. Het regenwater van het geheel dak wordt 
opgevangen en centraal naar beneden gevoerd. Het 
regenwater van het hogere gedeelte valt in een 
waterval op het dak van het lagere gedeelte. Hoe 
het water door het dak heen het gebouw ingevoerd 
wordt is nog niet vormgegeven. Hier moet worden 
gelet op de koudebruggen en geluidsoverlast. 
Op het dak zelf moeten extra overloop punten zijn 
voor het geval er te veel water te gelijk door het 
gebouw moet worden afgevoerd. Mocht het niet 
regenen dan kan de water stroom eventueel met 
waterpompen in stand worden gehouden. Deze 
zouden dan water pompen op het dak van het hoge 
gedeelte. Het idee is vorm gegeven in figuur 20. 
 
Figuur 21 geeft een (niet zo geslaagd) idee weer voor 
de entree door de bestaande bebouwing heen. Hierbij 
is de bolling van de beuken door gezet en 
doorgetrokken totdat hij een sluitend geheel vormt.  
 
Ten aanzien van de gevel aan de spoorzijde bestond 
de eis dat het een gesloten gevel moest zijn waarbij er de kleur rood-bruin (baksteen) zou 
overheersen. Deze eis is getracht uit te werken in twee varianten. Variant één is een in principe glazen 
gevel met een heel aantal betonnen accenten. Variant 
twee is het negatief van variant één. Dit is een 
betonnen gevel met een aantal glasaccenten. Het 
levert twee geheel andere gevels op. Beide kunnen 
een gesloten uiterlijk hebben maar hebben een hele 
andere uitgangspositie. 

Figuur 21: Idee voor een entree opening. 

Figuur 22: Idee voor een buitengevel. Eén van glas met 
een paar baksteen accenten en één van baksteen met 
glas accenten. 



Fawlty Tower Bijlage Stedebouwkundig proces Jochem Hilberink 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 19 - 

Doordat het een vrij fors gebouw is en er eigenlijk naar 
gestreefd moet worden om op zo veel mogelijk plekken 
zonlicht te krijgen, moet er zeker gekeken worden naar de 
mogelijkheid om zonlicht via het dak (de 5de gevel) binnen 
te krijgen. Er moeten dus visuele verbindingen aanwezig 
zijn tussen de verschillende niveau’s van de foyer. 
Hierdoor ontstaat er ook een mooie mogelijkheid om een 
routing door het gebouw te maken die een variatie geeft 
tussen lichte stukken en niet direct belichte stukken. Een 
poging tot visualisatie van dit idee is te zien in figuur 23. 
 
 
Hierbij is alleen gekeken naar het lage gedeelte. Het 
nadeel van een dusdanige interpretatie is dat je het echt als twee gedeeltes gaat beshouwen. Het 
moet echter één geheel worden. Het hoge gedeelte moet 1 zijn met het lagere gedeelte. Daarom is 
het misschien verstandig om alles even aan de kant te zetten en vervolgens verder te gaan met een 
nieuwe aanpak. 
 
 

Ontwikkelen van schetsontwerpen aan de hand van thema’s voor 
hele gebouw 
Het idee is om een thema te zoeken waaraan de gehele structuur van het gebouw aan kan worden 
opgehangen. 
Er moet dus nu gezocht worden naar een thema. 

De kronkel: 
Een leuk thema waar iets mee gedaan kan worden is licht. Er wordt namelijk ook al in de vorige 
analyses veel met het licht gedaan. In het hoge gedeelte zou dan een grote foyer kunnen komen 
waardoor het licht geheel naar beneden toe komt. In figuur 23 is al een idee geopperd voor licht inval 
diep in het gebouw. In het schetsje is ook een kringel te zien waarmee de ontsluiting zou moeten 
plaats vinden. Dit idee is verder opgepakt en uitgewerkt. Het idee is om door het gehele gebouw een 

kringel te laten lopen waartussen en waardoor de elementen zijn geplaatst. Dit idee doet wel afbreuk 
aan het idee van een flexibel gebouw maar er wordt nu alleen even gekeken naar het idee. Een ander 
sfeerbeeld dat hierbij past is te zien in figuur 24. Hier is in een huis een min of meer kringel 
aangebracht met daartussen een transparant gedeelte. 

Figuur 23: Idee voor lichtinval en routing van 
mensen door het gebouw heen. 

Figuur 24: Huis met een kronkel erdoor heen. Foto: “bouwen met staal” nr. 144, blz 52 
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Figuur 26: kronkel in gebouw vorm uitgewerkt. 

De kronkel is in het sfeerbeeld van figuur 25 in de breedte gelegd zodat die van de straatkant te zien 
is. Het idee bij het multifunctioneel complex is nu om de kronkel in de diepte (66,3) te leggen. Hierdoor 

ontstaat er aan de spoorzijde een relatief gesloten gevel die ook in diepte kan variëren. De gaten in de 
gevel worden aan deze zijde benut voor de lichttoevoer.  
Een mogelijke variant van een 
dwarsdoorsnede is te zien in figuur 26. Hierbij 
zijn de “trapjes” een mogelijkheid om het 
hemelwater door het gebouw heen te leiden.  
Over de breedte van het gebouw moet er ook 
variatie in de doorsnede komen zodat er 
verschillende ruimtes ontstaan waar 
verschillende elementen kunnen worden 
geplaatst. Door een aftakking te maken van 
de kronkel is het ook mogelijk om het dak 
vorm te geven en een aantrekkelijke “daktuin” 
te ontwerpen. Het licht komt door gaten en 
spleten tussen de kronkel het gebouw binnen.  
De elementen worden dus of tussen de 
kronkel geplaatst of door een kronkel heen 
geplaatst, hierbij wordt er rond het element 
een strook ‘open’ gelaten. Hierdoor ontstaat 
het gevoel dat de elementen er echt los in 

Figuur 25: doorsnede door het complex met de kronkel. 

Figuur 27: 3D variant op de kronkel. 
Figuur 28: AutoCAD model van 3D variant op de kronkel. 
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geplaatst zijn.  
Constructief moet de kronkel natuurlijk op verschillende plekken worden ondersteund daarvoor is het 
idee om gebruik te maken van slanke staal-beton kolommen of de verschillende elementen gebruiken 
om de kronkel op te vangen. 
In de lengte richting (98 meter) kan er gewerkt worden met verschillende kronkels naast elkaar 
(bijvoorbeeld drie kronkel van resp. 19 meter – 49 meter – 30 meter (gulde snede verhouding)). Het is 
ook bijvoorbeeld mogelijk om in deze richting ook met een kronkel te werken zodat er een 
driedimensionale kronkel ontstaat (zie figuur 27 en 28). 
 

Zichtlijnen omzetten in vlakken spel: 
Vanuit een plattegrond wordt er gekeken naar een zichtlijnen patroon. Er zijn verschillende soorten 
zichtlijnen op het gebouw. Ten eerste zijn er de “statische” zichtlijnen vanuit het groene binnen gebied. 
Dit zijn zichtlijnen die men heeft als men te voet of op de fiets het gebouw benaderd of voorbij loopt. 
Ten tweede zijn er de “aanvoer” zichtlijnen. Dit zijn de zichtlijnen die men op het gebouw heeft als men 
met de auto het gebied binnen rijdt. Dit is van drie zijdes nl. op de magistraten laan (2 keer) en tussen 
de armada en de vierkanten woonblokken door. Als laatste zijn er de “dynamische” zichtlijnen. Dit zijn 
de zichtlijnen die men heeft op het gebouw vanuit de trein als men voorbij rijdt.  
Naast deze zichtlijnen speelt er ook nog een rol dat het gebouw aan de spoorzijde een gesloten 
karakter moet krijgen terwijl het aan de groene wig zijde juist een open karkater moet krijgen.  
Hierdoor ontstaat het idee om met vlakken te gaan werken als gevel. De ruimte die tussen de vlakken 

Figuur 29: zichtlijnen op het complex, groen zijn de "statische" zichtlijnen, blauw de “aanvoer” zichtlijnen en rood / oranje de 
“dynamische” zichtlijnen. 
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ontstaan worden gebruikt om licht het gebouw binnen te halen. Tevens wordt dit spel ook doorgezet in 
het dakvlak (vijfde gevel). 
De vlakken zijn, wanneer dit mogelijk, uitgevoerd als constructieve vlakken. Hierdoor ontstaat een vrij 
duidelijke constructief systeem. Het dakvlak zal wel op een aantal punten moeten worden ondersteunt. 
Of dat ook gebeurd met behulp van vlakken of kolommen.  
De vlakken worden zo gepositioneerd dat er respectievelijk een gesloten dan wel een openkarakter 
ontstaat. 
Aan de spoorzijde staan er dus eigenlijk alleen schuine zichtlijnen op het gebouw, wanneer er dan met 
vlakken wordt gewerkt die loodrecht op de sporen staan lijkt het net alsof het een gesloten gevel is 
maar die toch heel transparant is voor de mensen die aan de binnen zijde staan. Aan de zijkanten 
moeten de vlakken zo zijn gericht dat 
er openingen ontstaan richting de groene zijde. Aan de west zijde moet het aantal en formaat van de 
vlakken worden beperkt tot een minimum zodat er een open geheel ontstaat. Figuren 30,31,32 en 33 
geven een indruk hoe het idee enigszins kan worden vormgegeven. 
 

 

Figuur 32: Perspectievisch zicht op de "gesloten" gevel aan de 
spoorzijde. 

Figuur 33: variatie op het aantal elementen aan de spoorzijde 
gevel. 

Figuur 31: zicht op het totaal met als dak vier grote groene 
dakvlakken. De lichtere vlakken zijn de maximale contouren 
van het complex. 

Figuur 30: Spel met constructieve vlakken in het hoge gedeelte 
langs het spoor. 
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Spel met letters: 
Vanwege de voorbij trekkende beweging van het trein verkeer, is het vanaf daar niet duidelijk wat voor 
een functie er in het complex zijn ondergebracht. 
Om dit toch duidelijk te maken voor de treinreizigers is het een idee om de oost gevel van het complex 
op te bouwen uit letters die de functies van het complex weergeven. 
De rest van het gebouw zou dan kunnen worden opgebouwd met woorden die verwant zijn aan de 
functies in het complex. Bijvoorbeeld film, muziek, viool, spreker, bureau, bed etc….  
De ruimtes in de letters kunnen gebruikt worden als raam of worden opgevuld. Hierdoor ontstaat een 
gevarieerde gevel die aan de zijde van de sporen een gesloten karakter kan krijgen en aan de zijde 
van de groene wig een open structuur.  

Figuur 34 geeft een indruk van hoe de hoge 
gevel er uit kan gaan zien. Het grote nadeel 
hiervan dat het er zo gekunsteld uitziet en dat 
het in het geheel geen verband legt met de 
menselijke afmetingen (links staat een mens 
geschetst. Om hiervan dan ook nog een 
aantrekkelijke gevel te maken is vrij lastig. 
 

Groene ader: 
Het idee kwam ook al in de schetsjes van het 
gebouw in twee delen naar voren maar hier 
wordt een oplossing gezocht voor het gehele 
gebouw. Het is dus de bedoeling om het groen 
uit de groene wig door te trekken naar het dak. 
Hiertoe wordt het gebouw opgedeeld in 
verschillende delen en zo georiënteerd dat er 
ook nog optimaal gebruik wordt gemaakt van 
zonlicht toetreding.  
De afzonderlijke delen van het complex krijgen 
een gesloten karakter. Dit zijn dus min of meer 
doosjes binnen het gehele complex. De daken 
van deze doosjes kunnen worden gebruikt als 
daktuin boven op het complex. Een idee is om 
de dakelementen zoals ook in het vorige 
gedeelte te gebruiken (zie figuur 14). De 
daktuin wordt dus over verschillende hoogte 
verspreid hierdoor ontstaat dus een afwisselt 
beeld op het dak zowel als het aanzicht op 
straatniveau. 
De doosjes krijgen een dunnen gevel 
waardoor ‘loopbruggen’ naar binnen gaan. 

Figuur 34: hoge gevel met functie beschrijvingen van het gebouw in de gevel. Links een menselijke afmeting.  

Figuur 35: sfeerbeeld van een doos-vormig element. Foto: 
Hedendaagse architectuur, blz 731 
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Deze gevel is dus een extra isolatie voor het geluid dat in de omgeving wordt gemaakt. De doosjes op 
zich krijgen dus weinig lichttoevoer ruimtes het is echter wel mogelijk om in het dak op bepaalde 
plekken lichttoevoer punten te maken (vanwege het modulaire daksysteem) en zo doende de routing 
sturen. Tevens kan er aan de boven rand een lichtstrook worden gemaakt. Het complex is trouwens 
vooral ’s avonds in gebruik dus er moet meer gekeken worden naar het gebruik van kunstlicht dan dat 
er rekening moet worden gehouden met het daglicht. In figuur 35 staat een plaatje dat als sfeerbeeld 
fungeert voor de gesloten boxen. Hier is ook gewerkt met enkele openingen en een loopbrug. Tevens 
is het geheel iets los van de grond geplaatst. Binnen het blok is het licht en ruim. Dat is ongeveer het 
beeld dat ik bij de dozen heb.  
Er kan ook worden gewerkt met een glazen gevel van glazen bouwstenen (figuur 36,37 en 38). 
Hierdoor ontstaat er aan de binnenzijde ene heel licht geheel en aan de buitenzijde is een 
schimmenspel te zien van mensen die aan de binnenzijde rond lopen. Wanneer wordt gewerkt met 
deze opbouw dan vervalt natuurlijk de glazen rand aan de bovenzijde. Er kunnen wanneer dat 
gewenst is op bepaalde plaatst zichtpunten vanuit de kubus, er kan dan (net zoals in figuur 37) 
gewerkt worden met een helder stuk glas.  
 

Figuur 38: Heldere glas accenten in een gevel van glazen bouwstenen Foto: Hedendaagse architectuur, blza 829. 

Figuur 36 & 37: sfeerbeeld van een interieur van een kubus als die gemaakt wordt van glazenbouwstenen. Foto: 
Hedendaagse architectuur, blza 828. 
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Voor op de daktuin is het idee dus om een modulair systeem te gebruiken waar gevarieerd kan 
worden tussen tegels, groen en glas voorzieningen een sfeerbeeld hiervan is te zien in figuur 39. 
Figuur 40 is een wandeling rond een autocad model. Hierbij zijn de clusters uitgevoerd met scheve 
wanden en worden de daken op verschillende hoogtes geplaatst. Deze zijn onderling verbonden met 
loopbruggen. Het hoge gedeelte is in tweeën opgedeeld en in de tussenliggende ruimte (die door glas 
is afgeschermd van buiten) is het groen doorgetrokken naar boven. 
 

Figuur 39: Modulair opgebouwd dakterras met hier en 
daar een glas element in de grond. Foto: Hedendaagse 
architectuur, blz. 867. 

Figuur 40: Het groen wordt door het gebouw heen getrokken tot op het dak toe. Het bestaat uit verschillende clusters van gebouwen met 
schuine gevels en met loopbruggen verbonden. 
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Conclusies en op stellen nieuwe randvoorwaarden 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om verder te gaan werken met een vijver die doorwordt 
getrokken naar de magistraten laan. De vorm van de vijver die is nog niet vast. Er zijn meerdere 
mogelijkheden. Zo kan de vijver precies de contouren van de vrije ruimte volgen of langs de weg mee 
oplopen en aan de andere zijde vrij worden gemaakt.  
Maakt op zich ook niet zo veel uit in dit stadium er moet eerst gezocht worden naar nieuwe 
randvoorwaarden en of ontwerp thema’s 
Allereerst wat extra rand voorwaarden: 
- De waterpartij moet deel uitmaken van ontwerp 
- Het appartementen gebouw dat voor het complex staat kan worden gebruikt als hotel (en dan met 

name de suites). 
- De buitenkant moet nog steeds een gesloten karakter krijgen 
- Er moet een verbinding komen tussen het complex en de publiek trekkende ruimte aan de andere 

zijde van het water. Deze kunnen bijvoorbeeld met elkaar worden verbonden met behulp van een 
loopbrug en./of visueel. 

- Er hoeft niet meer strikt gekeken worden naar de grenzen van de bebouwing, zowel qua locatie 
als wel van hoogtes. 

- De bestaande bebouwing mag meegedaan worden wat je wilt, geheel vrij in die keuze. 
- Het moet gewoon een gaaf gebouw worden met ballen en uitstraling. 
 

Nieuwe wegen voor ontwerp 
Het is erg interessant dat er kan gekeken worden naar 
een vrij vorm gegeven omgeving. Dus er is allereerst 
gekeken naar wat er met de vijver kan worden gedaan. 
Daaruit kwam dat de vijver het beste kan worden 
doorgetrokken tot aan de magistratenlaan. Hierbij moet 
er wel een visuele relatie worden gemaakt met de 
publiekstrekkende functie aan de ander zijde van de 
vijver. De vijver is dus verlengd langs de vijverlaan, aan 
de andere zijde kan er veel gedaan worden met de 
vijver, hij kan parallel lopen met de vijverlaan. Hij kan in 
een punt uitkomen in de hoek van de vijverlaan en de 
magistratenlaan. Of elke willekeurig andere vorm.  
Langs de vijverlaan ziet het er strak uit als de vijver in 
het verlengde van het bestaande (geplande) stuk wordt 
verlengd. Echter het is ook mogelijk om een inham te 
maken waardoor er een duidelijk punt komt om het 
water over te steken naar het complex.  
Een idee was ook om de vijver het gehele gebied te 
laten beslaan om vervolgens er een voetganger gebied 
overheen / in te leggen. De overgang tussen water en 
vloer zou dan heel subtiel moeten verlopen. Zodat het 
eigenlijk net lijkt dat je op water loopt.  
Met de randen van het complex aan het water kan worden getracht om te werken met een ‘naadloze’ 
overgang van binnen naar buiten. Figuur 41 geeft een sfeerbeeld weer waarmee het te vergelijken is.  
Tevens was er een idee om over het water een geheel loopgedeelte te leggen. Of dit dan in de vorm 
van roosters, glas elementen of iets anders moet is niet duidelijk het moet echter wel zo zijn dat er een 
link te leggen is tussen het water en het loopgedeelte. Het loopgedeelte is mogelijk om dat geheel los 
in het water te leggen of via bruggen met de kade te verbinden. Wanneer er gewerkt gaat worden met 
bruggen dan kan er meteen een verbinding worden gemaakt richting de andere zijde van het spoor. 
Dat stond ook in de opdracht.  
Het loopgedeelte kan rond het appartementen / hotel worden neergelegd of het kan er helemaal los 
van worden geplaatst. Moet even kijken wat het beste in het thema past.  

Figuur 41: water - vloer overgang. Villa van water en 
glas te Atami van Kengo Kumo, foto uit de architect 
september 1999, blz. 37. 
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Eerste idee na de bespreking. 
Een overzicht van dit idee is te zien in figuur 42. 

Het gebouw hoeft dus niet beperkt blijven binnen de 98 bij 66,3 meter. Hierdoor ontstaat het idee om 
aan de west zijde en aan de noord zijde een gesloten gevel te plaatsen die echt als losse gevel wordt 
geplaatst. Hierdoor wordt er een rustig binnengebied gecreëerd. De wanden die het gebied begrenzen 
worden dus vormgegeven als plaat. Door de platen een schuine zijde mee te geven ontstaat er op de 
hoek van de magistratenlaan en de spiegeltuin een opening (figuur 42 rechts onder). Deze kan benut 
worden ten behoeve van transport van en naar het complex (vrachtwagens, hotelbezoekers, 
leveranciers e.d.). De platen worden onderbroken door stukken bioscoopzaal die eruit steken. Dit zijn 
dus recht en strak vormgegeven stukken, omdat ze aan de buitenkant eruit steken. Het gedeelte dat 
binnen de muren is wordt organisch vorm gegeven. Dit impliceert dat er in de zaal zelf een overgang 
moet komen van het strakke naar het organische.  
De zalen worden zo gerangschikt dat de achterkanten allemaal gelijk liggen. Hierdoor kan het 
gebeuren dat een zaal vrij ver uit de plaat steekt terwijl een andere niet of nauwelijks eruit steekt. 
Doordat ze aan de achterkant allemaal op één lijn liggen kan dat een mooie technische ruimte 
worden. De ruimtes onder de zalen kunnen worden gebruikt als foyer. Tussen de zalen komen 
kijkdoorgangen naar buiten toe. Een idee is om de gehele plaat van translucent materiaal te maken en 
de bioscopen dan als gesloten elementen eruit te laten steken.  
De muziekzaal zou dan loodrecht op de bioscopen komen te liggen. De top van de muziekzaal steekt 
dus ook hoog boven het maaiveld uit de plaat. Hierdoor ontstaat er in de zaal ook een overgang 
tussen organisch en strak.  
Dit gebied krijgt dus een tweeslachtige uitstraling. Aan de zijde van de gesloten gevel wordt het 
geheel strak en recht vormgegeven. Terwijl het gebied aan de vijver organisch wordt gevormd. De 
overgang tussen deze organische en niet organische structuur wordt gevormd door de zalen (denk 
hierbij aan het theater van Aalto (ergens in Duitsland, weet niet meer precies waar, opzoeken)).  
De vijver wordt dus ook doorgetrokken tot in de hoek van de magistratenlaan en vijverlaan. De 
schuine zijde van de vijver wordt strak vormgegeven terwijl de zijde bij het gebouw een organische 
rand krijgt. De overgang van water naar gebouw is zodanig dat het lijkt alsof het water doorloopt in het 
gebouw en daar de vloer vormt (figuur 41). Het is nog steeds de bedoeling om het hemelwater door 
het gebouw heen te leiden. De vijver wordt dan daadwerkelijk het gebouw ingetrokken. 
De bestaande bebouwing wordt beperkt gehandhaafd. In het totaal blijven er drie beuken staan terwijl 
het ritme van de gevels iets verder door loopt. 
Het geplande Armada gebouw blijft gehandhaafd en dat wordt gebruikt als hotel. Hier komen de suites 
te liggen. In het gebouw, 6 etages hoog, kunnen op elke etage 4 suites worden gemaakt. Er komen 

Figuur 42: Links: plattegrond met schematische ene plattegrond indeling, (eerder idee dan echte plattegrond). Rechts boven: Zoals een 
zaal er uit moet komen te zien, met een overgang van organisch naar strak. Rechts onder: De gevel aan de Magistratenlaan, met de 
uiteindes van de bioscoopzalen door de gevel. 
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dan in het totaal 24 suites. Dit gedeelte van het complex wordt met een loopbrug verbonden met het 
overige gedeelte. De loopbrug komt binnen in het gebied waar ook de hotel en congres receptie ligt. 
Dit is aan de noordwest zijde van het complex. Hier loopt een weg vanaf de spiegeltuin het complex 
binnen waar je als eerste de hotel entree hebt en verder op ligt de laad en los mogelijkheid t.b.v. de 
muziekzaal.  
De entree voor de parkeergarage bevindt zich ook aan de spiegeltuin, namelijk in het midden van het 
gebouw. 
Op de hoek bij de loopbrug over de vijver komt een openbaar terras zodat daar lekker in de zomer in 
de zon iets gedronken kan worden. 

Voordelen Nadelen 
Je krijgt een besloten gebied Overgangen in de zalen kan storend zijn 
Het hotel gedeelte heeft mooie locatie Muziekzaal moet bij podium en erachter eigenlijk 

strak zijn vormgegeven is nu precies andersom. 
Verkeer goed afgehandeld Een beetje een chaos achter de muur 
 

Tweede idee, doortrekken van publieksaantrekkelijk gebied. 
Hier is op de eerste plaats gekeken naar een stedenbouwkundig niveau gekeken waarna pas later 
naar het gebouw niveau is gekeken. 
Het idee was om een verbinding te maken tussen het complex en de publiekstrekkende functie (aan 
de noordwest zijde van het meer). Daarbij is ook de as aan de zuid zijde van het meer betrokken. 
Figuur 43 geeft de plattegrond weer van het gebied.  
 

Figuur 43: Stedenbouwkundig ontwerp van het gebied waarbij de publiekstrekkende functie is door getrokken langs het 
gebouw over het meer. 



Fawlty Tower Bijlage Stedebouwkundig proces Jochem Hilberink 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 29 - 

 
Het meer wordt dus vergroot en het wordt gedeeld in twee delen doordat de (groene) as van tussen 
de gebouwen in het zuiden wordt doorgetrokken. De loop-as (boulevard) die hierdoor ontstaat wordt 
door getrokken in een kromme naar de publiekstrekkende functie. De ronding die ontstaat wordt 
gespiegeld naar de andere kant van de wandel-as en daar wordt dan een tweede gedeelte van het 
meer gemaakt. De ruimte die dan overblijft wordt gebruikt ten behoeve van het complex. Hierbij komt 
het hotel en congres gedeelte aan de “wandelkromming” te liggen . Dit gedeelte krijgt verbinding met 
het hotel door een loopbrug, of eventueel een brede tunnel, met aan de waterrand een terras/café 
(dan moet de wandeldijk wel een stukje hoger worden aangelegd).  
De indeling van het complex is nog niet geheel vorm gegeven, er is een globale opzet gemaakt.  
Het hotel en congres gedeelte komt dus in de draai te liggen. Dit wordt waarschijnlijk een relatief hoog 
gedeelte. Het congres centrum is tevens uitgespreid tot aan de bioscoop zalen die in een lange as 
liggen langs de magistratenlaan. De bioscoopzalen liggen allemaal met het doek richting de 
magistratenlaan zodat er aan de achterzijde een gang voor de TD kan komen te liggen. De 
muziekzaal steekt half over het water. Het kantoor ligt hoger dan de rest. Het ligt namelijk half op het 
hotel/congers gedeelte en het bioscoop gedeelte. De ruimte onder het kantoor gedeelte kan worden 
benut voor de levering, entree kantoren, ingang parkeergarage en dat soort functies. 

Voordelen Nadelen 
Het gebied vormt één geheel met de 
publiekstrekkende ruimte 

Het hotel voor de suites valt er buiten 

Het hotel gedeelte heeft mooie locatie De indeling van de plattegrond van het complex is 
een beetje een chaos. 

Gebouw vormt één geheel met de omgeving. Een beetje een chaos achter de muur 
 

Idee met een openlucht bioscoop. 
Bij dit schetsontwerp is het idee van een relatie leggen met de publiekstrekkende functie wel heel 
letterlijk genomen. Er is namelijk als basis uitgegaan van een openlucht bioscoop. Zo wordt er een 
relatie gelegd met één van de functies van het gebouw met de omgeving.  
De openlucht bioscoop zou dan eigenlijk alleen bestaan uit een vast projectiescherm op de gevel van 
het gebouw. Dit projectie scherm zou komen te hangen onder een afdak zodat regen er geen invloed 
op heeft. 
Voor de geluid apparatuur kan er worden gekozen om een vast systeem te installeren of elke keer dat 
er een openlucht film / evenement is er geluidsapparatuur neer te zetten. 
Het scherm is niet alleen te gebruiken als film doek, maar kan daarnaast gebruik worden ten behoeve 
van reclame van de bios/muziekcentrum (evt. commerciële reclame) of kunnen er sportwedstrijden 
(voetbal, tennis, tour de France etc.) er op worden uitgezonden. Of andere actualiteiten, zoals huwelijk 
Willem Alexander met Maxima. 
Het schetsontwerp is in tegenstelling van het vorige schetsontwerp niet vanuit de situatie begonnen 

Figuur 44: doorsnede van complex over bios/muziekzaal gedeelte, met buiten biosscherm. 
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maar er is allereerst gekeken naar een doorsnede waarop het projectiescherm is opgenomen.  
In figuur 44 is een eerste doorsnede over het bioscoop gedeelte te zien. Hierbij is het projectiescherm 
op de buitengevel van de muziekzaal bevestigd. Het dak loopt zo ver door dat er aan de top een 
projector kan worden bevestigd. Op de muziekzaal komt er een restaurant. Bij het restaurant zitten 
twee terrassen, één aan de zuidzijde (dus boven het dak) en één aan de noordzijde (dus onder het 
dak). De muziekzaal begint iets boven de grond zodat er onder de entree van het bioscoop gedeelte 
kan zitten. De rest van de bioscoopzalen worden half op onder of in het schuine dak geplaatst zodat 
er een afwisselend dakvlak ontstaat. De ruimte die dan overblijft kan fungeren als foyer. 
De voorzijde van het gebouw krijgt een plateau vanwaar er een paar trapjes naar beneden gaan 

Figuur 45: variatie doorsnede met dak in twee gedeelte. 

Figuur 46: het complex met aangepaste vijver. 
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richting het meer. Dit komt ook aan de overzijde terug. 
Het nadeel bij deze doorsnede is dat er aan de voorkant Een dak komt te hangen dat 40 meter boven 
het maaiveld hangt. Dat komt waarschijnlijk een beetje onmenselijk over. 
Daarom is er gekeken naar een variatie op deze doorsnede Figuur 45. 
Hierbij is er gekeken naar een dak in twee delen. Hierdoor ontstaat er aan de voorkant een aflopend 
dak. Een probleem hierbij zou de zichtlijnen kunnen zijn die men heeft op het projectscherm. Zolang 
de afstand van de mensen tot het scherm niet te groot is mag het geen problemen op leveren. 
Voor de rest is de basisgedachte bij het ontwerp hetzelfde gehouden. De ruimte die achter de 
bioscoopzalen ontstaat kan worden gebruikt als opslag en of kantoor voor bios. 
Nu wordt gekeken naar hoe het ontwerp van de doorsnede kan worden vertaald naar een plattegrond 
met ook de andere functies van het complex erin. Tevens wordt het geheel in de plattegrond 
geplaatst. Figuur 46. 
De vijver krijgt een rechte tak langs de spiegeltuin. Hieraan komt net zoals aan de andere kant van het 
kanaal een gedeelte waar mensen op trapjes kunnen gaan zitten. Hiertegenover wordt het 
projectiescherm gelokaliseerd. 
De vijver wordt ook doorgetrokken het gebouw in. Hierdoor ontstaat er een scheiding in het gebouw 
waardoor het idee kwam om ook de functies zo te scheiden (zie ook in luzern, culture and convention 
center, door Jean Nouwel). Dus aan de andere kant van het kanaaltje komt het congres gedeelte te 
liggen (langs het spoor als geluidsbuffer). Aan het einde van het kanaaltje (met of zonder eind stuk) 
komt het kantoor gedeelte te liggen.  
Het hotel komt aan de binnen zijde te liggen langs het meer. Voor de suites wordt wederom het 
geplande gedeelte benut. Voor de overige delen komt er een apart gedeelte te staan. Dit komt in een 
hoek van 90 graden op het andere gedeelte te staan. De ruimte die ertussen ontstaat wordt geen 
meer maar het wordt iets verlaagd tot op het meer niveau en daar wordt een besloten terras gemaakt. 
Het dak overkoepelt dan de verschillende functies.  
 

Voordelen Nadelen 
Het publiekstrekkende gebied wordt uitgebreid en 
echt bij het gebouw betrokken. 

Het hotel gedeelte, dat in het water staat, staat 
een beetje in de weg. 

Er ontstaan drie gescheiden gedeeltes Er ontstaan drie gescheiden gedeeltes 
Mogelijkheden om het meer in het gebouw te 
trekken. 

Meer blijft een onlogische vorm hebben 

 Het gedeelte waar je kan gaan zitten voor de bios 
is niet echt rustig, er ligt een weg achter. 

 De muziekzaal ligt hoger dan grondniveau, wordt 
misschien moeilijk met transport mogelijkheden 
van en naar het podium. 

 
Er wordt nu gekeken naar een variatie op dit schetsontwerp waarbij er niet van uit wordt gegaan dat 
het gebouw waar de suites in komen gehandhaafd blijft. Er wordt dus gewerkt met een geheel lege 
driehoek. Hier wordt een ontwerp in gemaakt. Het publiekstrekkend gebied blijft op dezelfde plaats 
liggen. 
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Variatie op vorige schetsontwerp: 
Hierbij is het hotel gedeelte voor de suites ook verwijderd. Het openlucht projectiescherm is in het 
verlengde van het kanaal geplaatst, zodat het al van ver waarneembaar is.  
De hoek van de vijver waar het publiekstrekkende gedeelte moet komen is gehouden zoals het in het 
oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp ook was. 
De muziekzaal is evenwijdig aan de schuine lijn gelegd, zodat er vanuit het publieksgebied zicht blijft 
op het doek. 
Voor de muziekzaal komt een plein dat wordt afgeschermd door het overstekende dak. Via dit plein is 
het tevens de bedoeling om de muziekzaal en de bioscopen te betreden. De muziekzaal heeft nog 
steeds het probleem dat er geen lekkere toegang tot het podium kan worden gemaakt, misschien dat 
het via de zijde aan de vijverlaan kan gebeuren. 
De vijver is verder ook uitgebreid naar de ander kant van het kanaal. Hier wordt het hotel 
gelokaliseerd dat tevens de beëindiging van de vijver vormt. Er komt ook een gedeelte van de vijver 
binnen het gebouw. Tevens wordt er door het gebouw een groene as getrokken die van de hoek van 
de magistraten laan met de spiegeltuin tot halverwege de vijverlaan loopt.  
Als geluidsscherm kan het (iets opgeblazen) kantoorgedeelte zorgen. Dit wordt dus iets groter dan 
waar oorspronkelijk van uit gegaan is, dat kan ook omdat het gebied waar nu gebouwd gaat worden 
ook groter is dan het gebied waar oorspronkelijk vanuit werd gegaan.  
Het gebied tussen hotel, bioscoop en kantoren wordt gebruikt als congres centrum. Dit gedeelte ligt 

over en om de groene as geplaatst. Deze groene as loopt dus door het gehele gebouw en vormt bij 
het congres gedeelte een ontspanningsgebied terwijl het bij de muziekzaal een belangrijk element 

Figuur 47: plattegrond van variatie op het vorige idee. Hierbij is de muziekzaal schuin gelegd zodat het projectiescherm 
naar het publiekstrekkende gebied ligt gericht.  
Het gebied dat geel is ingekleurd ligt allemaal binnen de gevel en is overkapt. 
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vormt van de foyer. Hierdoor ontstaat een foyer met groen die de gehele dag aantrekkelijk is. De 
groene as kruist de water-as. Hier ligt tevens de grens tussen foyer en ontspanningsgebied van het 
congres centrum.  
De verbinding tussen het hotel en het restaurant boven op de muziekzaal wordt gevormd door een 
loopbrug. Deze komt over de water-as te liggen.  
Het hotel gedeelte wordt gericht op het water ontworpen zodat mensen vanuit hun kamers / suites 
toch nog iets te zien hebben als ze naar buiten kijken. Tevens komt er voor bij het hotel een trapje te 
liggen waarop ook mensen kunnen gaan zitten om een film te bekijken (zij het dan wel onder een 
flinke hoek). 

Voordelen Nadelen 
Rustig gelegen publiekstrekkend gebied met 
uitzicht op het projectiescherm. 

De muziekzaal ligt hoger dan grondniveau, wordt 
misschien moeilijk met transport mogelijkheden 
van en naar het podium. 

Mogelijkheden om het hotel mooi vorm te geven 
met aantrekkelijk uitzicht. 

 

Scheiding tussen publiek en besloten gedeelte 
door waterpartij. 

 

 

Ronde vormen in de vijver: 
Tot nu toe is er de gehele tijd gewerkt met rechte en strakke vormen, nu wordt er eens gekeken naar 
een ronde vorm in de vijver. Niet alleen ronde vormen in de vijver, maar ook in de vorm van het 
gebouw en het geheel.  

Figuur 48: stedenbouwkundig ontwerp, New Cairo City, ontwerp: The Jerde Partnership. 
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Hierbij is er inspiratie gehaald uit ontwerpen van The Jerde Partnership. Zij werken vaak met ronde 
vormen in hun ontwerpen. Een voorbeeld is te zien in figuur 48 waar een ontwerp is afgebeeld van 
New Cairo City. Hier zijn duidelijk de golvende lange lijnen in het ontwerp te zien. Een ander ontwerp 
waarin dit thema duidelijk naar voren komt is een ontwerp voor een jachthaven. (Waar en hoe precies, 
vergeten mee te kopiëren, moet nog even overschrijven bij volgende bespreking.) Figuur 29 geeft een indruk 
van de plattegrond. Hierbij komen de cirkels duidelijk naar voren. Er wordt ook een spel gespeelt 
tussen land en water. Dat wordt ook getracht in mij eigen ontwerp. 
Bij het ontwerpen van de plattegrond van het complex is in eerste instantie gekeken naar het 
stedenbouwkundig niveau, en eigenlijk nog helemaal niet naar het gebouw en/of de indeling ervan. 

Figuur 49 geeft een indruk van de plattegrond van het gebied. 
Er is begonnen om een “loopcirkel” in de vijver te leggen. Deze begint bij het uiteinde van de loopbrug 
over het kanaal (parkeergarage) heen. Als tweede element is de as doorgetrokken over de vijver 
heen. Dit element wordt vorm gegeven als een loopbrug over het water heen. De loopcirkel daarin 
tegen is een aarde wal (het gedeelte dat omgeven is door water).  
Om nu een koppeling te maken met de publiekstrekkende functie is er een “toneel podium” in de cirkel 
gelegd. Deze wordt half in de as gelegd, maar het gedeelte dat elkaar overlapt wordt als water vorm 

Figuur 49: plattegrond van haven met uitgaanscomplex, ontwerp: The Jerde Partnership. 



Fawlty Tower Bijlage Stedebouwkundig proces Jochem Hilberink 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 35 - 

gegeven. Tevens wordt er aan de binnen zijde van de loopcirkel een trapje richting het water gelegd 
zodat mensen daarop kunnen gaan zitten om naar het toneel te kijken. 

Aan de buitenzijde van de loopcirkel komt (op één plek) een oplopende aarde wal gemaakt waar gras 
op komt te liggen zodat mensen daar ook op kunnen zitten. Dit vormt meteen een wand van het 
bioscopen en muziekzaal gedeelte van het complex. In de doorsnede van figuur 50 is dit proberen 
weer te geven. Boven aan deze zit helling ligt onder dezelfde hoek een glas element waardoor er veel 
licht valt in de foyer bij de bioscopen. Deze zit-helling is ook aan de ander zijde van de vijver geplaatst, 
zodat er een afgesloten gedeelte ontstaat. 
Als laatste element is er in de vijver een cirkel gelegd voor de techniek die nodig is voor een toneel 
stuk. Dit is een beetje een loos half maantje geworden waar nog andere oplossingen voor verzonnen 

kunnen worden. 
De loopbrug naar dit halve maantje is tevens een as 
waar een kanaal door het complex heen loopt.  
Dit kanaaltje geeft tevens de scheiding in het gebouw 
weer tussen het openbare (bioscopen en muziekzaal) 
en besloten (congres, hotel en kantoren) gedeelte. 

Figuur 50: Plattegrond van het gebied. 

Figuur 51: Doorsnede A-A over gebouw (muziekzaal en bioscopen) heen. 

Figuur 52: Doorsnede B-B over hotel gedeelte, met 
gebogen gevels. 
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De toegang tot het openbare gedeelte is benadrukt, of vormgegeven, door een ronde door het 
kanaaltje heen. Een idee is het om de gebouwen zo vorm te geven net zoals the Jerde Partnership 
heeft gedaan met een gebouw in canal city. Dit gebouw vormt een holle halve bol die over een pleintje 
heen staat. Figuur 52 geeft een indruk van deze holle halve bol. Dit thema kan ook worden gebruikt bij 
andere delen van de gevel. Zoals in figuur 51 te zien is bij de doorsnede B-B. Hier is ook een stuk 
gevel hol uitgevoerd.  
Voor de rest is het gehele complex niet verder uitgewerkt. Er zijn nog meerdere mogelijkheden met 

het complex, zo kan er nog gespeelt worden met verschillende hoogtes (idee van een italian hill town), 
nog meer of variaties in golf bewegingen, een uitstraling naar buiten waar welke functies in het 
gebouw zitten e.d.  
Tevens kan er nog met het plan voor de vijver gespeelt worden door de twee dingen meer in elkaar op 
te laten gaan, of zelfs de openlucht bioscoop vanuit het vorige schetsontwerp hier in te combineren. 

Voordelen Nadelen 
De vijver en het complex is vorm gegeven 
als één geheel. 

Misschien legt de uiterlijke verschijningsvorm te veel 
nadruk op de indeling van het gebouw 

Besloten gebied rond de vijver Tot nog toe weinig constructieve uitdagingen in het 
ontwerp. 

 Het complex is één blok, let op zonlicht. 
 

Figuur 53: Project van The Jerde Partnership: Canal city Hakata in Fukuyoka. 
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Conclusie na ontwerpcyclus 
 
 
- Het gebouw is aan het evolueren tot een gebouwen complex in tegenstelling van één gebouw. 
- De vijver is en blijft nog steeds een loos einde, probeer eens om alles weg te halen, inclusief de 

geplande bebouwing, om vervolgens een geheel eigen ontwerp te maken. Gewoon om ideeën te 
krijgen.  

- Er moet bij de vijver ook niet te strikt te kijken naar de geplande bebouwing, deze mag ook 
aangepast worden. Het einde aan de vijver geeft wel een harde muur van gebouwen. Probeer 
deze ook gewoon open te maken en het groen gebied hierin door te trekken. 

Vervolg voorstellen 
- Nieuwe kop ontwerpen zonder überhaupt iets daar, ook voor nieuwe ideeën. 
- Het idee van de slinger door het gebouw en de transparantie en doorkijk is leuk,  
- Ritme van de beuken van de bestaande bebouwing kan gekopieerd worden en ergens als entree 

gebruikt worden. 
 
Algemene indruk: wordt leuk heeft nog net één stap extra nodig dus nog drie weken door ontwerpen 
en dan verder kijken. 

Opstellen verruimde randvoorwaarden 
 
Aangezien er nu een groter gebied tot de beschikking staat moet er eerst een afweging wordt 
gemaakt waar het complex komt te liggen. Hierbij moet er gekeken worden naar hoe de zon staat en 
hoe en waar de drukte (ten aanzien van verkeer) te verwachten is. 
De locatie waar het als eerste stond geplant komt er niet zo heel erg slecht vanaf. Omdat het gebouw 
vooral ’s middags en ‘s avonds wordt gebruikt, moet het gebouw op het zuiden en westen worden 
georiënteerd. Tevens moet er een goede ontsluiting zijn. De locatie ligt op de hoek van de 
magistratenlaan met de spiegeltuin. Dus de ontsluiting is in orde. De kantoren moeten naar buiten toe 
ook een bepaalde uitstraling hebben, dit in verband met eventuele reclame. Daardoor is het goed als 
de kantoren aan de spoorzijde wordt geplaatst.  
Al met al wordt er naar gestreefd om het complex op dezelfde locatie te houden. 
 
De schetsontwerpen die nu ontwikkeld zijn hebben meer betrekking op het ontwerpen van de 
openbare ruimte en minder aan de vormgeving van de gebouw op zich. Bij sommige ontwerpen zijn er 
wel ideeën geuit over een eventuele indeling van de gebouwen maar echt uitgewerkt is het nog niet. 
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Algemene schets voor het gebied. 
Allereerst is er gekeken naar het gehele paleiskwartier, dit is ook te zien in figuur 5. Voor het gebied is 
een kop ontworpen waarbij in zijn geheel geen rekening is gehouden met iets van eisen, dus puur 
alleen naar wat ik daar zou plannen aan gebouwen. Het ontwerp is in figuur 54 te zien. 
Er zou dus sprake zijn van bebouwing geheel rond het stukje met een gesloten zijde naar buiten toe. 
Hierdoor ontstaat er een binnengebied waar een centraal kenmerkend gebouw het einde van het 
kanaal benadrukt. Dit moet een gebouw zijn dat los staat van de rest zowel in functie als in 
vormgeving.  
Als contrast op het langgerekte kanaal komt er loodrecht op dit kanaal een plas water. Daarom heen 
worden groen stuken geplaatst met in 1 hoek een terras.  
Wanneer deze schets wordt vertaald naar de eisen die worden gesteld aan het gebied valt meteen op 
dat er eigenlijk geen centraal los gebouw aanwezig is. Dus dat element valt al weg. De bebouwing in 
een ronde aan de randen plaatsen dat kan goed gebeuren waardoor er dus een groot centraal binnen 
plein kan ontstaan. Daarmee wordt dus gewerkt. 
 
 

Figuur 54: schets als er geen eisen waren voor 
indeling van bebouwing. 
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Venetië in ’s-Hertogenbosch 
Het idee is nu om niet het gebouw door te trekken in het gebouw maar het gebouw door te trekken in 
het water. Dit wordt opgehangen aan het idee om het kanaal te beschouwen als een rivier en het 
gebied waar het complex moet komen als de Delta van het geheel. Er kan dan een centrale plek 
komen waar al die kleine stroompjes samen komen en samen een vijver vormen. Deze zou dan 
tevens de publiekstrekkende functie voor zijn rekening nemen.  
Het plan is opgehangen door uit te gaan van één centrale ronde vijver. Het gebouwde gebied ligt daar 
geheel om heel in een ronde. Daar in zijn verschillende doorgangen gemaakt. Dit moeten stroompjes/ 
kanaaltjes voorstellen.  
In het verlengde van het kanaal steekt de bebouwing over het water heen (als vergelijk met de 
centrale bebouwing in de basisschets van figuur 54). Hieronder loopt het wandelgebied gewoon door. 
Rondom de vijver ligt een “boulevard” deze is nog niet helemaal vormgegeven, maar er moeten nog 
groen plekken bij komen.  

Figuur 55: "Venetië in ’s-Hertogenbosch. 
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Door de vijver loopt een looproute, dit kan gebruikt worden als podium voor straat theater of voor 
andere openbare bezigheden. In de noord west hoek is een besloten ruimte gemaakt waar ruimte is 
voor een terras. 
Bij twee inhammen in de gebouwen is water doorgetrokken. Bij eentje er van mondt het stroompje uit 
in een kleine vijver. Hier wijkt de bebouwing op de begane grond uiteen, maar boven aan niet. 
Hierdoor ontstaat een half afgesloten pleintje.  
 

Voordelen Nadelen 
Leuk idee, kan leuk worden aangekleed Idee is leuk, maar de uitwerking ziet er niet zo geslaagd 

uit, zit nog eventueel meer mogelijkheden in. 
Kan een leuk pleintje worden waar het 
kleine vijvertje ligt. 

Beetje plastisch weergave. 

  
 
Verdere ideeën bij dit ontwerp: 
- meer en diversere stroompjes  
- de bebouwing meer vormgeven. 
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Vervolg op vorige ideetje. 
Het vorige idee is aanleiding geweest voor een vervolg ontwerp. Hierbij is de locatie van de vijver 
hetzelfde gehouden en is er ook gewerkt met een loopdam door de vijver heen.  
Voor de rest is er een spel gespeelt met een sfeer beeld van een Italiaanse bergdorp waar er door 
verschillende hoogtes alles zo gerangschikt is dat er overal optimaal zon en zicht is.  
De bebouwing is ook vorm gegeven met vloeiende lijnen, dit volgt uit het beeld van een berg.  

Figuur 56: Overzicht richting noorden. Figuur 57: Overzicht richting noorden. 

Figuur 58: overzicht van binnenplaats en doorgang tussen 
multifunctionele complex en wooncomplex 

 

Figuur 59: overzicht doorgang tussen multifunctionele 
complex en wooncomplex 

 

Figuur 60: In de doorgang tussen multifunctionele complex 
en wooncomplex in de richting van het plein. 

 

Figuur 61: trapjes richting binnenplaats. 
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Als herkenningspunten zijn er drie vijvers aangebracht. Ééntje op een plek waar een terras kan 
komen, in het noordwesten. Eentje bij de ingang van het multifunctionele complex. En eentje in de 
privé zone van de bebouwing. De bebouwingen hebben binnenpleintjes die een klein stukje hoger 
liggen dan het overige gebied hierdoor ontstaat er een besloten openbaar gebied waar alleen de 
bewoners van de appartementen komen.  
Tussen de twee wooncomplexen komt een loopbrug te liggen op +1 niveau. Hierdoor ontstaat er een 
visuele afscheiding van het plein rond de vijver. De toegang vanaf het zuid oosten begint smal maar 
de onderste etages van de bebouwing aan de linker zijde wijken al snel naar achteren waardoor er 
een breder gebied ontstaat, bovenaan blijven de etages echter op een gelijke afstand van elkaar, 
hierdoor ontstaat er een hele vreemde perspectivische werking wanneer er naar boven wordt 
gekeken. Momenteel is het nog per etage verspringen, zie figuur 60, maar uiteindelijk kan het ook een 

Figuur 62: Plattegrond van idee met verschillende hoogtes van de bebouwing in het ontwerp. 
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vloeiende gevel worden, dat heeft ook invloed op de beleving hoe die dan is. 
Het multifunctionele complex is in het 3D ontwerp ook vorm gegeven met verschillende niveaus aan 
de parkzijde, maar op de plattegrond niet. In het 3D model is vergeten om de bomen op de loopdam 
te plaatsen hierdoor lijkt het plein erg groot, dat is het ook, maar door de bomen oogt het kleiner en 
menselijker. Door de opening in de bomen rij (ter hoogte van het “pleintje” in het water) is een zichtlijn 
gecreëerd vanuit de doorgang tussen het multifunctionele complex en het wooncomplex op het kanaal 
hoofd. Het kanaal hoofd is extra geaccentueerd met een paar betonnen wanden die uit het water lijken 
op te rijzen.  
 

Voordelen Nadelen 
Leuk idee, kan leuk worden aangekleed Er zitten hele brede woonlage, waarbij het daglicht een 

probleem wordt. 
Heeft spannende elementen in het ontwerp Iets te weinig gedetailleerd 
Scheiding tussen openbare en semi-
openbaar. 

Beetje kaal binnen plein. 
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Spel met pleintjes. 
 
Bij dit ontwerp is er van uitgegaan dat er één centraal plein is met erom heen enkele kleinere pleintjes. 
Deze pleintjes worden omsloten met elk drie toegangswegen en moeten op één lijn liggen met de 
gevels. Hierdoor ontstaan dus driehoekige pleintjes. Het principe is in figuur 63 te zien. Figuur 66 geeft 
een indruk van de plattegrond van het gebied. 
Het centrale plein is niet zo vorm gegeven dat is vorm gegeven aan 
de hand van een groene halfronde as die rond het kanaalhoofd 
binnen deze as komt verlaagt een wandelstrook te liggen. Door het 
feit dat de waterrand gegolfd is gevormd ontstaan er in de 
wandelstrook automatisch gebieden waar het breder is en waar het 
smaller is. Hierdoor ontstaan er automatisch een soort van pleintjes. 
Het water niveau ligt dan weer net iets onder de wandelstrook. Die 
hoogte wordt overwonnen met behulp van een paar trapjes, die 
tevens als bankjes kunnen worden gebruikt. Figuur 64 geeft een 
schets weer hoe de opbouw van deze strook zou zijn.  
Midden in de vijver had ik nu een plek bedacht die kan worden 
gebruikt als podium voor verschillende doeleinde, zoals theater, bios, 
huldiging van iets of iemand, een terras etc.  
De vijver wordt via de twee assen richting de pleintjes 
doorgetrokken. Dit is ook weer afkomstig uit het idee 
van Venetië.  
De woonblokken hebben veel binnenplaatsen. Dit 
idee komt uit de overige bebouwing die in het gebied 
staat. Daar wordt bij elk complex ook een 
binnenplaats gemaakt. Deze binnenplaatsen liggen 
hoger dan de overige omgeving dus er ontstaat daar 

een half besloten gebied. De toegang tot 
deze binnenplaatsen wordt verkregen door 
tunnels door de gebouwen heen.  
Het multifunctionele complex bevat ook 
twee binnenplaatsen. Hoe deze zijn 
vormgegeven is nog niet helemaal duidelijk 
maar een eerste idee over de indeling is te 
zien in figuur 65. Er zijn dus twee ingangen 
deze bevinden zich beide op de 
binnenplaatsen eentje heeft er een 
ontsluiting naar de binnenzijde, hier ligt de 
ingang voor de muziekzaal en de 
bioscopen. De andere heeft de ontsluiting 
aan de magistratenlaan, de ingang voor het 
congres, kantoren en hotel gedeelte.  
In het gebied lopen ook een paar smalle 
straten die niet richting een pleintje gaan, 
deze kunnen worden gebruikt als 
winkelstraat voor het gebied.  

Figuur 64: eerste schets voor het idee van de vijverrand 
opbouw. 

Figuur 63: principe van het 
ontstaan van de pleintjes. 

Figuur 65: idee voor indeling van het multifunctionele complex. 
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Voordelen Nadelen 
Krijgt een paar plekken waar mensen 
kunnen bijeen komen. 

Ontstaat een gefragmenteerd geheel. Waarin de 
pleintjes niet geheel in uitkomen. 

Scheiding gemaakt tussen openbaar en 
semi-openbaar gebied. 

Niet een eenduidig uitgangspunt bij het ontwerpen van 
de pleintjes. 

Al iets van een indeling van het 
multifunctioneel complex. 

 

Figuur 66: Plattegrond van het idee met de pleinen. 
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Conclusies 
Er zijn nu op verschillende schalen ontwerpschetsen gemaakt. Deze hebben niet het beoogde 
resultaat opgeleverd. Vandaar dat, met de kennis die is opgedaan tijdens het schetsen, een 
vernieuwde analyse wordt uitgevoerd. 
Ten eerste wordt er gekeken naar het gebied op zich, om vervolgens het gebied op grotere schaal te 
gaan bekijken. Bij het gebied op zich moet er worden afgevraagd: 

• wat zijn de ontwerpgedachten  
• hoe past dat in de huidige ontwerp trends 
• welken aspecten zijn niet behandeld, en waarom 
• wat zijn de basisideeën 
• welke morfologische (leer van vorming) uitgangsprincipes worden er gebruikt 
• wordt er gebruik gemaakt van specifieke zichtlijnen 

Als een beetje bekend is wat de opbouw van het gebied is qua vorming en gedachten erachter kan er 
gekeken gaan worden naar hoe het gebied past binnen de stad ’s-Hertogenbosch. (Eigenlijk is het 
een integrale analyse omdat het gebied is ontworpen binnen het geheel en kan niet los functioneren. 
Dus dat het hier wordt opgesplitst is puur om een beetje overzicht erin aan te brengen.) 
Bij het analyseren van het gebied in de stad spelen er vragen een rol zoals: 

• Elementen uit ’s-Hertogenbosch terug laten komen. 
• Gedachten van ’s-Hertogenbosch in het gebied 
• Straalt het de identiteit van ’s-Hertogenbosch 
• Wat is überhaupt die identiteit? 
• Heeft de locatie nog invloed op het ontwerp.  
• Welken groot stedelijke verwachtingen worden er geuit met het gebied. 
• Is het gebied een plaats voor Bosschenaren of is het ontworpen voor import Bosschenaren. 

 
Er is als volgt gewerkt: er wordt een analyse gemaakt, zodra er vragen ontstaan worden die er in een 
kleur bijgetikt. Deze vragen worden in het gedeelte daarna verder uitgewerkt.  
De analyse is gehaald uit de startnotitie van het multifunctionele ontmoetingscentrum, gemaakt door 
Credo Intergrale Panontwikkeling B.V.. En een klein stukje uit het beeldkwaliteitsdocument, gemaakt 
door buro voor stadsontwerp ir. S.V. Khandekar B.V. 
 

Analyse: 

inleiding 
Het paleiskwartier is een nieuwe uitbreidingswijk nabij de historische binnenstad. Het was een 
verouderd kleinschalig bedrijventerreintje dat volledig vernieuwd wordt tot een nieuw stuk binnenstad. 
Uitbereiding van de binnenstad, was de huidige te klein, of niet meer goed? 
De ligging van het paleiskwartier is uniek te noemen, het ligt dicht bij de oude binnenstad, dichtbij een 
natuurgebied en heeft een perfecte ontsluiting naar de A2, A59 en spoorwegen. 
Geeft deze optimale bereikbaarheid niet negatieve gevolgen ten aanzien van geluidsoverlast. 

Centrumvoorzieningen 
Het paleiskwartier wordt niet alleen een woongebied maar het wordt een gebied waar er 24 uur per 
dag activiteiten zijn. Zo komt er in het gebeid ook een aantal centrumvoorzieningen. Deze worden in 
het uitgangsontwerp gelokaliseerd rond de driehoekige vijver. Hier kunnen grootschalige 
binnenstadfuncties een plaats krijgen. 
Wat zijn grootschalige binnenstadfuncties? En is er dan geen plaats voor kleinschalige 
binnenstadfuncties? Waarom niet en is dat wenselijk. 
Er staat in de planning om aan de oostzijde van de vijver een complex te realiseren waarin 
verschillende grootschalige stadsfuncties een plaats kunnen krijgen. Hier komt bijvoorbeeld een grote 
bioscoop, een muziekzaal, een congrescentrum, een kantoren complex en een hotel. Voor bezoekers 
van het hotel en het congrescentrum is er in de omgeving op loopafstand volop te beleven. Dit is 
zowel binnen het paleiskwartier als daar net buiten.  
In het paleiskwartier wordt er naar gestreefd om een nieuwe wijk te realiseren met hoogstaande 
architectuur en toepassingen in duurzame en tijdloze materialen zoals natuursteen en baksteen. De 
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hele wijk zal de warme sfeer uitstralen die momenteel de historische binnenstad zo aantrekkelijk 
maken. 
Tijdloze materialen, maar moet de architectuur hierop afgestemd zijn, of mag de architectuur mode 
gevoelig zijn en is er alleen de eis dat het materiaalgebruik tijdloos moet zijn? 
De warme sfeer in de binnenstad: hoe komt die daar? Wat is die precies? Is die ook kunstmatig in een 
nieuwbouw project na te bootsen, of moet die historisch groeien? 
De binnenstad is aantrekkelijk maar voor wie is hij nu zo aantrekkelijk, wat is de doelgroep en wat zijn 
de specifieke eisen voor die doelgroep? 
Het voordeel van een groot multifunctioneel ontmoetingscentrum is dat er verschillende functies 
optimaal kunnen worden gebruikt dmv meervoudig ruimtegebruik. Och wat leuk een hippe term 
gebruiken, ze doen het vooral vanwege economische redenen.de vraag is echter wanneer er te veel 
meervoudig wordt gebruikt of het allemaal niet te dicht op elkaar komt, waardoor er een 
onoverzichtelijk en chaotische uitstraling geeft.  
Binnen het multifunctionele complex komen ook horeca gelegenheden die ieder een specifiek concept 
hebben. Hierdoor ontstaat er voor elk wat wils. En wordt het ook aantrekkelijk om hier uit te gaan. Wat 
is voor de horeca de doelgroep: jongeren of iets oudere jongeren, groot verschil kunnen moeilijk 
samengevat worden. Het eigen concepten komt dat ook tot uitdrukking in de architectuur of is het puur 
alleen de inrichting en hoe men zich profileert naar buiten toe? 
 

Architectonisch basisidee 
De basis van het stedenbouwkundig ontwerp van het paleiskwartier is dat de nabijheid van de oude 
binnenstad van ’s-Hertogenbosch (waar iedereen zoo trots op is) voelbaar moet zijn in het gebied. 
Hoe dan? Door het ontwerp of moet er iets anders gebeuren om dat gevoel over te brengen naar de 
mensen. 
Er wordt gestreefd om een stedelijkheid in het gebied te introduceren die nog niet in uitbreidingswijken 
te behalen valt. Dit is echter hier wel mogelijk doordat er een hoge dichtheid aan mensen komt en er 
een verscheidenheid aan functies wordt gerealiseerd. Hoe ga je om met de natuurlijke behoefte van 
de mens om een beetje rust en ruimte te hebben als je streeft naar een hoge dichtheid. Tevens is de 
vraag of het wenselijk is om een stedelijkheid in een nieuwe uitbreidingswijk te introduceren? 
In ’s-Hertogenbosch probeert men al jaren om het stadscentrum aan de andere zijde van het centraal 
station uit te breiden. Daarvan zijn al verschillende bouwprojecten gerealiseerd. Onder andere zijn hier 
te noemen het centraal station dat meer een doorgaande functie heeft gekregen en het woonproject 
La Gare. Bij de herstructurering van La Gare is gebruik gemaakt van krachtige ontwerpmiddelen zoals 
blokvorming en traditionele materialen zijn er gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat La Gare een klassieke 
(wat dat dan ook is met moderne bouwmethodes) uitstraling heeft. Als contrast met dit is het de 
bedoeling om van het paleiskwartier een eigentijds binnenstedelijk gebied met een eigentijds beeld te 
maken. (Of dat dan niet in conflict treedt met elkaar is maar de vraag.) Ondanks dit eigentijdse beeld 
moet er toch gerefereerd worden aan de kwaliteitsaspecten van de oude binnenstad.  
Naast de uitstraling zijn er nog meer essentiële verschillen tussen het paleiskwartier en La Gare, zo 
heeft het paleiskwartier groter en groener openbaar gebied. Daarnaast heeft het paleiskwartier meer 
morfologische verscheidenheid (tegenover het blokvormig) zo wordt er gebruik gemaakt van stedelijke 
blokken aan de randen met als negatief een centrale groene ruimte in het midden. In deze groene 
ruimte staan verschillende gebouw vrij in de ruimte.  
Staan de stedelijke blokken dan niet als blok vrij in de groene ruimte? Wat zijn eigenlijk stedelijke 
blokken, wat zijn de architectonische kenmerken hiervan? 
Er worden in het gebied getracht om drie architectonische sferen op te roepen, namelijk: de stedelijke 
randblokken, het groene binnengebied en de accenten. 

1. de stedelijke randblokken 
De stedelijke randblokken vormen een duidelijk begrenzing van het groengebied en tevens 
omringd het het gehele gebied. (Waarom wordt het groen zo duidelijk begrensd, is het niet 
leuker om het groen in de gebouwen door te trekken dus de stedelijk blokken alleen aan de 
buitenkant een solide en gesloten uiterlijk mee te geven?) De blokken hebben een solide, 
stedelijke uitstraling. De binnenterreinen hebben een verborgen wereld. De binnenruimte kan 
met verschillende dingen worden gevuld, een parkje, een speelplaats parkeerplaatsen of 
bijvoorbeeld een tennisbaan (hoger segment van de bevolking dus) de parkeerplaatsen 
kunnen eventueel ook onder het plein worden ondergebracht. (een soort binnenhofjes, een 
semi-openbaar terrein) 

2. Het groene binnengebied: 
Het binnengebied bevat ook bebouwing die als losse elementen in het groen staan. Deze 
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elementen zijn het tegenovergestelde van de randblokken doordat zij licht, frivool en heel gijn 
gedetailleerd zijn. (Houdt dat dan in dat de stedelijk blokken heel grof zijn gedetailleerd?) 
Materialen bij deze bouwvolumes zijn natuurlijk zoals staal, glas, hout en metaal. 

3. de accenten; 
Dit zijn de “blikvangers” van het gebied. Zij zijn de hoogtepunten die op markanten punten 
staan. Bijvoorbeeld aan het eind van een zicht-as, tegenover belangrijke kruispunten of zoiets. 
Ze hebben een hoge uitstraling en zijn hightech vormgegeven (wat is hightech dan, komt dat 
tot uitdrukking in de materialen, zo ja wat voor een materialen? Of komt het naar voren in de 
architectonische vormgeving?) 

Figuur 67: architectonische basisideeën in plaatjes. 
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Verweking van de analyse. 
Er wordt nu nog een keertje door de analyse heen gewerkt en nu wordt er geprobeerd om een 
antwoord te vinden op al de vragen die bij mij oprezen.  

Inleiding 
Uitbereiding van de binnenstad, was de huidige te klein, of niet meer goed? 
Waarschijnlijk streeft de stad ’s-Hertogenbosch naar het uitbreiden van de mogelijkheden voor 
mensen om zich in de stad te vestigen. Tevens is er al jaren lang een beleid om het stadscentrum uit 
te breiden aan de andere kant van het spoor. Dit was vroeger een oud bedrijventerrein dat eigenlijk 
een barrière vormde tussen het stadscentrum en de woonwijk die achter het bedrijventerrein lag. Dit 
probeert men op te heffen door hier een stadswijk te realiseren met dezelfde uitstraling als het 
stadscentrum. Een Vinex-locatie is ook niet een goed alternatief om die daar neer te leggen, komt 
onnatuurlijk over. Er moet daar een wijk komen met een hoge dichtheid en tevens een levendigheid 
die 24 uur per dag door gaat. Dus niet alleen wonen maar ook over dag winkels respectievelijk 
kantoren.  
Geeft deze optimale bereikbaarheid niet negatieve gevolgen ten aanzien van geluidsoverlast. 
Waarschijnlijk niet omdat er gestreefd wordt naar een gesloten uiterlijk aan de buiten zijde en een 
open binnengebied. Tevens loopt er alleen een doorgaande weg aan de oostzijde (Magistratenlaan), 
waar tevens het spoor loopt. Dit wordt daar opgevangen door geen geluidsgevoelige ruimtes langs 
deze weg te plannen.  

Centrumvoorzieningen 
Wat zijn grootschalige binnenstadfuncties? En is er dan geen plaats voor kleinschalige 
binnenstadfuncties? Waarom niet en is dat wenselijk. 
Grootschalige binnenstadsfuncties, zijn functies waar voor een grote afzetmarkt voor moet zijn. Denk 
hierbij aan een hotel, een bioscoop, een parkeergarage, een schouwburg, een theater, park etc. Deze 
functies hebben een hartfunctie in het gebied. Ze houden de boel levendig, maken het aantrekkelijk 
voor mensen om er naar toe te gaan en bieden de mogelijkheid voor de bewoners om zich in hun 
eigen gebied te ontspannen.  
Naast deze grootschalige binnenstadsfuncties is er ook plaats voor kleinschalige binnenstadsfuncties. 
Denk daarbij aan horeca gelegenheden, een bakker een slager etc. Deze worden verspreid in het 
gebied onder gebracht. Voor de horeca gelegenheden is er plaats rond de vijver. Hier komen in het 
gebouw aan de noordwest zijde mogelijkheden voor horeca oom een plekje te reserveren. Het is dus 
ook wenselijk om kleinschalige functies in het gebied te plaatsen. Zo krijg je een gevarieerd beeld met 
voor ieder wat wils en een sfeer die mensen aantrekkelijk schijnen te vinden.  
Tijdloze materialen, maar moet de architectuur hierop afgestemd zijn, of mag de architectuur mode 
gevoelig zijn en is er alleen de eis dat het materiaalgebruik tijdloos moet zijn? 
De warme sfeer in de binnenstad: hoe komt die daar? Wat is die precies? Is die ook kunstmatig in een 
nieuwbouw project na te bootsen, of moet die historisch groeien? 
De binnenstad is aantrekkelijk maar voor wie is hij nu zo aantrekkelijk, wat is de doelgroep en wat zijn 
de specifieke eisen voor die doelgroep? 
De architectuur tijdloos. Wat is tijdloze architectuur? Dat is meestal pas achteraf te bekijken. Er moet 
in ieder geval naar gestreefd worden om een architectuur toe te passen die wel uitdagend is en 
waarbij mensen zich op hun gemak voelen. 
De warme sfeer van de binnenstad komt naar mening vooral voort uit de wisselende architectuur aan 
de ene zijde en de kleinschalige bebouwing aan de ander zijde. Tevens speelt ook een rol dat er een 
heleboel kleine straatjes zijn, waardoor je lekker kan dwalen en dan opeens op een pleintje uitkomt. 
Dat laatste punt komt eigenlijk niet zo naar voren in het Paleiskwartier, er is een duidelijke structuur 
aanwezig waarbij je van tevoren al weet hoe het er om de hoek gaat uitzien. Dat is jammer.  
Misschien een idee voor in mijn ontwerp om iets te doen met kleine straatjes die door het complex 
heen lopen. 
De overige aspecten kunne in het gebied verwerkt worden. Er wordt sowieso gestreefd naar 
kleinschalig uiterlijk, daarom wordt er voor elk deelproject een eigen architect uitgenodigd die zijn 
eigen stijl in het gebied brengt. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd beeld. De kleinschaligheid van de 
bebouwing valt tegen. Het zijn alle vrij grote complexen maar naar de architectuur kijkend wordt er ook 
naar gestreefd om binnen één bouwblok variatie aan te brengen.  
Of de sfeer die in een binnenstad hangt in een nieuwbouw project na te bootsen is is maar de vraag. 
Het zijn namelijk meestal de drommen mensen die de sfeer en de gezelligheid maken. Niet alleen de 
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bebouwing. Dus je moet een levendigheid introduceren. Hiervoor is het dus van essentieel belang dat 
je streeft naar een gebied dat ook overdag leeft. 
De doelgroep van een binnenstad is eigenlijk heel gemakkelijk te zeggen: dat is iedereen in een 
bepaalde straal rond de stad. Dus er moet een gevarieerd aanbod zijn van activiteiten en 
mogelijkheden binnen het gebied waarbij iedereen van jong en oud zich op zijn gemak voelt. Dat geldt 
voor een binnenstad. Wat de project ontwikkelaars willen met het paleiskwartier is een plaats maken 
voor de welgestelde burger van ’s-Hertogenbosch. Hierbij worden dus de eisen ten aanzien van de 
doelgroep iets veranderd. Dit houdt tevens ook in dat de activiteiten in het gebied een iets andere 
inslag hebben. Er zal iets meer cultuur en culinairiteit vanuit moeten stralen, dus iets exclusievere 
eettentjes, een paar grandcafés een muziekzaal, kunsttentoonstellingsruimte etc. 
Meervoudig ruimtegebruik: och wat leuk een hippe term gebruiken, ze doen het vooral vanwege 
economische redenen.de vraag is echter wanneer er te veel meervoudig wordt gebruikt of het 
allemaal niet te dicht op elkaar komt, waardoor er een onoverzichtelijk en chaotische uitstraling geeft 
Het meervoudig ruimte gebruik in deze wijk vind vooral plaats door op een stuk grond drie functies te 
combineren namelijk: op begane grond winkels en of kantoren daaronder parkeergarage en boven de 
winkels wonen. Dit is een combinatie die niet veel last heeft van elkaar, maar elkaar wel ondersteunt 
dit gaat dus goed samen.  
Het meervoudig ruimte gebruik in het multifunctioneel ontmoetingscentrum moet mee worden 
uitgekeken omdat daar nogal snel (volgens mij) te weinig ruimte is voor bepaalde activiteiten. Je kunt 
dus bijvoorbeeld niet de foyer verhuren voor een congres als er ondertussen ook films en/of een 
muziekuitvoering is. 
Er moet dus binnen het gebouw heel erg opgelet worden hoe ver je gaat met het combineren van 
functies.  
Wat is voor de horeca de doelgroep: jongeren of iets oudere jongeren, groot verschil kunnen moeilijk 
samengevat worden. Het eigen concepten komt dat ook tot uitdrukking in de architectuur of is het puur 
alleen de inrichting en hoe men zich profileert naar buiten toe? 
Zoals al eerder aangegeven is de doelgroep voor het gebied de iets welgestelde mensen. Voor de 
horeca geld echter een andere doelgroep; iedereen. Dit komt door de aanwezigheid van de bioscoop. 
Dit trekt namelijk mensen aan van alle leeftijden en rangen en standen. Als je mensen na een filmpie 
nog even de mogelijkheid wil geven om iets na te drinken, dan moet er voor ieder wat wils aanwezig 
zin. Dus voor de horeca geldt: cafés voor jongere, praatcafés voor de ouderen, een wijncafé voor de 
wijn liefhebber etc.  

Architectonisch basisidee 
Hoe kan de oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch voelbaar worden in het gebied? Door het ontwerp 
of moet er iets anders gebeuren om dat gevoel over te brengen naar de mensen. 
Een belangrijk aspect bij het overbrengen van dat gevoel is inderdaad de architectuur en het ontwerp 
van het gehele gebied. Hier is al eerder een keertje verder over uitgeweid. (Kernwoorden: variatie in 
bebouwing, kleinschaligheid,) Een ander aspect dat gevoel van de oude binnenstad bij mensen 
opwekt is de levendigheid en de activiteiten die er zijn. Het is dus van belang dat er een gebied wordt 
ontwikkeld dat bijna 24 uur per dag leeft en waar activiteiten (op cultureel gebied) zich ontplooien.  
Hoe ga je om met de natuurlijke behoefte van de mens om een beetje rust en ruimte te hebben als je 
streeft naar een hoge dichtheid. Tevens is de vraag of het wenselijk is om een stedelijkheid in een 
nieuwe uitbreidingswijk te introduceren? 
Op de eerste plaats de doelgroep van de wijk is de beter gestelde mensen. Dit komt naar voren door 
de wens om te streven naar ruime en mooie appartementen. De ruimte en rust behoefte van de mens 
is dus al voor een groot gedeelte te halen in de appartementen zelf. Voor de rest wordt het een 
levendig project en niet een drukke omgeving. Er is niet veel lawaai overlast. Er is echter continu iets 
te zien en er lopen altijd wel mensen.  
Als mensen toch de natuur in willen ligt op vijf minuten lopen van de wijk het natuurgebied de Bossche 
broek, waar men in de natuur kan gaan rond struinen.  
Het is hier in dit plan wenselijk en ook eigenlijk noodzakelijk om een stedelijkheid te introduceren. Dit 
komt door de ligging in het midden van de stad en ook door de wens van ’s-Hertogenbosch om het 
stadscentrum uit te breiden naar de andere kant van het spoor. Wanneer er niet gewerkt zou worden 
met een hoge dichtheid dan zou het niet overkomen dat de wijk bedoelt is als uitbreiding van de 
binnenstad. 
La Gare een klassieke (wat dat dan ook is met moderne bouwmethodes) uitstraling heeft. 
Zoals al daarvoor aangegeven het klassieke slaat op de vormen en bouw materialen die gebruikt zijn. 
Het is dus niet klassiek heeft alleen een klassieke uitstraling.  
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Het paleiskwartier wordt eigentijds vormgegeven. Waarschijnlijk levert dat geen conflict omdat de twee 
wijken niet precies naast elkaar liggen.  
De twee wijken kunne elkaar ook versterken door ene verschillend beeld en gevoel op te roepen.  
Staan de stedelijke blokken dan niet als blok vrij in de groene ruimte? Wat zijn eigenlijk stedelijke 
blokken, wat zijn de architectonische kenmerken hiervan? 
De stedelijke blokken staan niet in het groen, maar zoals is aangegeven vormen ze een grens van het 
groen. Deze stedelijke blokken vormen dus aan twee zijde een grens. Hierdoor wordt al één 
kenmerkend aspect van een stedelijk blok duidelijk. Het is een vrij fors en gesloten geheel dat een 
ondoordringbaar uiterlijk heeft. Binnen in dit blok zijn er verschillende mogelijkheden om te wonen 
werken en leven. Vaak wordt er gewerkt met een binnenplaats, vanwege licht en lucht toe laten in het 
bouwvolumen. Deze binnenplaats heeft ook nog tot gevolg dat er een luw binnengebied ontstaat met 
een semi-privé karakter. Hier kunnen bijvoorbeeld kinderen veilig spelen. 
Voor de rest kenmerken van een stedelijk blok is dat ze vrij hoog zijn (6 tot 8 lagen), veel mensen 
huisvesten, en een grootschalige indruk maken. 
Waarom wordt het groen zo duidelijk begrensd, is het niet leuker om het groen in de gebouwen door 
te trekken dus de stedelijk blokken alleen aan de buitenkant een solide en gesloten uiterlijk mee te 
geven? 
Om echt de indruk te geven van een stedelijk blok is het gewenst om een afgezonderde binnenplaats 
te maken. Daarin past het niet om het groen in het gebouw door te laten lopen. Wel is het gewenst om 
in de binnenplaats groen aan te brengen. Dit groen zou visueel geen relatie met de groene centrum te 
vormen, echter het is wel wenselijk om een groen stuk in het blok te introduceren.  
Het is ook een ervaring om tussen de stedelijke blokken door te lopen om echt in het groene binnen 
gebied te komen. Je hebt dus eigenlijk een stuk overgangsgebied, waar je jezelf bezint voor dat je het 
groene gebied betreedt. Je kunt het ongeveer vergelijken met een luchtsluis tussen de drukke 
buitenwereld en de rust en de serene stilte van het binnen gebied. Nu is dat ook weer een beetje 
overdreven maar de bedoeling komt wel een beetje naar voren. 
Houdt dat dan in dat de stedelijk blokken heel grof zijn gedetailleerd? 
Misschien wel. Voor het oog kan het allemaal vrij grof zijn,mar als je het nader bekend kan ook de 
detaillering van de stedelijke blokken heel verfijnt en gedetailleerd zijn. Dus dat het alleen van een 
afstand heel erg grof lijkt, maar het niet is. Dus er moet goed worden omgesprongen met de 
detaillering om dit gewenste effect te bereiken.  
Wat is hightech dan, komt dat tot uitdrukking in de materialen, zo ja wat voor een materialen? Of komt 
het naar voren in de architectonische vormgeving? 
Hightech wordt vaak geassocieerd met glimmende stalen, aluminium constructies met vlakken en veel 
glas. Waarbij het materiaal constructief tot het uiterste is uitgenut om een zo transparante en lichte 
constructie te maken. Er wordt dus gebruik gemaakt van materialen die nog niet zo heel erg lang in 
gebouwen worden gebruikt. Tevens is de vormgeving vaak aanstoot gevend, nou ja aanstoot gevend, 
het zet mensen aan het denken over een gebouw hierbij moeten zij nadenken over de vormgeving, 
over de constructieve werking, het materiaal gebruik, enzovoort.  
Dus het is een combinatie van vormgeving en het materiaal gebruik. Dus eigenlijk gewoon door de 
architectuur (dit beslaat beide vlakken). 
 

Conclusie uit de vernieuwde analyse ten aanzien van het 
schetsontwerptraject tot nu toe. 
Zoals uit de analyse naar voren komt is dus de gedachte waarop het hele gebied is gefundeerd in de 
eerst analyse niet goed doorgrond. Daarom is er eigenlijk zonder nadenken gaan kijken voor een 
ontwerp voor het gehele gebied. Dit doet echter afbraak aan het grondidee dat er een nieuw stedelijk 
centrum moet worden gevormd met dezelfde warmte en uitstraling als de huidige binnen stad.  
Wat nu is gebeurd is dat er in het gehele gebied naar wordt gestreefd om een kleinschaligheid toe te 
passen. En dan wordt er door mij een “kop” op het plan gezet dat een grootschaligheid uitstraalt met 
één ontwerp gedachte en één materialisatie. 
Het idee waar het laatste schetsontwerp is aan opgehangen dat van een Italiaans bergdorpje is 
eigenlijk best wel een leuk voorbeeld. Zo’n bergdorpje wordt namelijk gekenmerkt door een 
verscheidenheid aan bouwvolumes, hoogtes, stijlen, niveau van afwerking etc. Het straalt echter wel 
één geheel uit. Het schetsontwerp dat eruit naar voren is gekomen heeft echter één centrale 
vormgeving met grootschalige elementen.  
De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat er misschien iets te ver is gegaan met het 
verleggen van de randvoorwaarden. Er moet dus terug worden gegaan naar het niveau van het 
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gebouw en misschien één stapje verder om de maximale bebouwingshoogtes en afmetingen te laten 
varen. Echter het gehele gebied opnieuw ontwerpen gaat te ver, nu nog. Misschien dat er in de loop 
van het schetsontwerp traject toch naar kan worden gekeken, maar dan moeten er wel gegronde 
redenen voor zijn om die eisen te verleggen.  

Nieuwe randvoorwaarden 

De gevels, de hoogtes 
Er zijn bij deze opdracht stikte maximale afmetingen van het gebouw gegeven. De vraag is waar 
komen ze vandaan en waarvoor dienen ze.  
De maximale maten komen uit het bestemmingsplan. Daarin is een bouwkavel aangegeven waarop 
gebouwd mag worden. Aan de Magistratenlaan (spoorlijn) is een uniforme maximale hoogte 
aangegeven. Dit is waarschijnlijk gedaan om niet een chaotisch beeld aan verschillende hoogtes te 
krijgen. Echter wanneer er door de oude binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt gelopen valt op dat 
alle gebouwen een andere hoogte hebben, maar wel allemaal ongeveer dezelfde hoogte. Dus als men 
wil streven naar het kwaliteitsbeeld dat in het stadscentrum ontstaat zou men niet een maximale 
hoogte voor moeten schrijven, maar eerder streven naar een richtlijn voor de hoogte. Dus ik stel voor 
om de maximale hoogte aan de Magistratenlaan van 29 meter te veranderen door een advieshoogte 
van 29 meter. 
Het gebouw staat met de drie overige gevels in het groene binnengebied als los element. Daarom 
heeft men waarschijnlijk de maximale hoogte van 19 meter voor die gevels aangegeven. Zodat er een 
lichte uitstraling van het gebouw zou verschijnen. Dit is volgens mij ook weer net iets te strikt gezegd. 
Er zou in dit geval ook beter met een advies hoogte kunnen werken, zodat de eisen niet zo heel 
streng worden en er iets meer vrijheden bestaan voor het ontwikkelen van het gebouw. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt het een gebouw te zijn met een tweeslachtig uiterlijk. Aan de ene 
kant is er de gesloten en stedelijk bouwblokachtige gevel aan de Magistraten laan, en aan de andere 
zijde de lichte frivole gevels in het groene binnengebied. Het contrast dat hierdoor ontstaat kan 
worden gebruikt om een aantrekkelijk gebouw te ontwikkelen. 

De plattegrond, het te bebouwen grondgebied 
Het grondgebied dat is gereserveerd voor het multifunctionele ontmoetingscentrum is een vierkant van 
66,3 meter bij 98 meter. Hoe precies aan dit stuk grondgebied is gekomen is niet helemaal duidelijk, 
het lijkt erop dat men erg strikt heeft vast gehouden aan de bestaande bebouwing die men wil 
handhaven. Dit zijn beuken van een oud industrieel complex dat hier stond. Deze beuken zien er 
aardig uit,maar of ze van belang zijn in de wijk om een bepaalde sfeer op te roepen betwijfel ik.  
De afmetingen van de bestaande bebouwing heeft men aangegrepen om de afmetingen van de 
bouwgrond te bepalen. Tussen de bebouwing en de straat zit namelijk 66,3 meter De breedte van de 
bouwgrond is iets minder gesteld dan de bebouwing, daardoor blijft de bebouwing vanaf de 
magistraten laan nog zichtbaar.  
Het instandhouden van de bestaande bebouwing is in mijn visie niet echt een essentiële bijdrage aan 
de sfeerverhoging van het gebied. Het ritme van de beuken is wel een interessant uitgangspunt voor 
het gebouw, maar in mijn optiek is het beter om dit ritme intern op te nemen. Hierdoor bestaat de 
mogelijkheid om het te bebouwen gebied uit te breiden richting de Vijverlaan. Dit gebied kan namelijk 
toch worden gebruikt om het complex te ontsluiten (zie ook figuur 11), dus het behoort al een beetje 
bij het terrein.  
Deze opening vormt weliswaar een zichtlijn het gebied in (richting vijver) maar het is tevens een 
onderbreking van de gesloten gevel die wordt nagestreefd langs het spoor. Door deze opening wordt 
er ook meteen meer stadslawaai in het gebied naar binnen gehaald. 
De diepte van het gebouw (oorsprong 66,3 m) kan dus ook worden vergroot als de bestaande 
bebouwing niet wordt behouden en/of alleen het ritme van de beuken wordt behouden. 
Een probleem aan de kant van de vijver is dat daar een promenade is geplant. Althans het wordt 
benoemd als een promenade maar het stelt niet zo heel erg veel voor, het zijn een paar groenstukken 
waar je langs kan lopen. Een promenade is (in mijn ogen) een slenter pad met afwisseling in hoogte 
en richting. Dat gedeelte bevat ook nog een appartementengebouw, dat nog nergens is uitgewerkt. 
Deze zijde van het complex wordt hierdoor beperkt in de uitstraling. Het zou beter zijn als er een iets 
voor komt te liggen dat meer aanspreekt (bijvoorbeeld mooi plein) en geen gebouw voor de ingang 
van het complex staat.  
Hiermee wordt dus nieuwe randvoorwaarden neergezet.  
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Resumé randvoorwaarden 
Hetgeen dat ontworpen wordt is een nieuwe rand aan de vijver, daar waar de “promenade” nu is 
geplant en het multifunctionele complex. Dit complex heeft als bouwkavel het hele gebied tussen de te 
ontwerpen vijverrand, de magistratenlaan, de spiegeltuin en de Vijverlaan.  
Het geheel moet aan de magistraten laan een gesloten uiterlijk krijgen en een alzijdige uitstraling. Het 
materiaal gebruik moet bij de gevel van de Magistratenlaan solide zijn en het liefst een rood/bruine 
uitstraling. De andere gevels hebben een natuurlijke en lichte uitstraling. 
De ontsluiting van het gebouw vindt plaats op drie plaatsen. De auto’s komen aan via de spiegeltuin 
en de Vijverlaan. De voetgangers en fietsers benaderen het gebouw via de promenade aan de 
voorkant. Het gebouw opent zich ook geheel naar deze vijver toe. Hier wordt een aantrekkelijk plein 
gemaakt, met een duidelijke entree. Tevens wordt er hier een relatie gelegd met de publiekstrekkende 
functie aan de andere kant van de vijver.  
De hoogtes van het gebouw worden niet strikt voorgeschreven hoogtes maar meer advies hoogtes. 
De gevel aan de Magistratenlaan is ongeveer 30 meter hoog. En de overige gevels 20 meter. (N.b. de 
gevel aan de vijver zijde is iets vrijer, er moet hier een gevel worden gemaakt waar mensen prettig bij 
naar binnen kunnen. Deze kan een stuk lager zijn dan 20 meter.) 
 

Nieuwe schetsontwerpen 
Een belangrijke sfeer bepaler in het oude centrum van ’s-Hertogenbosch zijn de twee pleinen die er 
zijn. Dit zijn de markt en de parade, tussen en om deze pleinen speelt het zich allemaal af. De pleinen 
worden van verschillende kanten benaderd door kleinere straatjes.De zichtlijnen op de pleinen zijn 
soms lang en soms erg kort.  
Als basis voor dit schetsontwerp is er ook 
gekeken naar de zichtlijnen hoe zich die 
over het gebied verdelen. Hierbij valt op dat 
er verschillende zichtlijnen elkaar kruisen. 
Deze kruispunten zijn aangegrepen om ene 
nieuw en een iets wat afgesloten plein te 
creëren voor de ingang van het 
multifunctionele complex. (zie figuur 68). Er 
zijn in het totaal vier zichtlijnen op dit 
gebied. Ééntje loopt er over het groene 
tussengebied tussen de gebouwen aan de 
zuidzijde door. Een ander loopt over de 
Bordeslaan het gebied in (dit is vooral voor 
auto en fietsverkeer). Een derde loopt over 
het kanaal en een laatste loopt vanuit het 
Westerpark richting het gebied. Hier is in 
het stedenbouwkundig expres een stuk 
onbebouwd gelaten zodat er vanuit daar 
een zichtlijn wordt gevormd het gebied in.  
De zichtlijn vanaf het kanaal die wordt 
voortgezet in de vorm van een verlengt 
stukje van het kanaal. Dit stukje ligt echter 
wel iets lager dan het kanaal maar iets 
hoger dan de vijver. De zichtlijn vanuit het 
zuidwesten wordt doorgetrokken in de vorm 
van een breed wandel gebied. Dit kruist daarbij het doorgetrokken kanaal dit wordt uitgevoerd in 
stenen die lijken te liggen in het water. (Sfeerbeeld is te zien in figuur 69). Dit verlengde stuk kanaal 
gaat dus aan de Oost zijde over in de vijver van het besloten plein, aan de west zijde stort het overige 
water zich over de gehele lengte van het verlengde kanaal over in de vijver. Dit hoogte verschil is niet 
zo groot zodat het verlengde kanaal stuk geen zichtbelemmering is naar het multifunctionele complex. 
Dit plein zorgt dus voor een besloten karakter, maar het staat toch in verbinding met het grotere 
opengebied, waar de vijver ligt. Deze afgeslotenheid wordt bereikt door het plein iets te verlagen. Er 
wordt toch een verbinding gemaakt met het andere gedeelte door het water ook op dit pleintje een 
plaats te geven. Dit komt via buizen in deze plas vallen. (Zie figuur 70). Dit houdt dus in dat het water 
via de buizen door het loopgebied in het verlengde langs het kanaal moet worden vervoerd, dat kan 
zicht baar of ondergronds gebeuren.  

Figuur 68: zichtlijnen op het te ontwerpen gebied (in rood). De 
blauwe punten geven de snijpunten aan van de zichtlijnen. Dit 
geeft meteen een vorm van een plein weer. 



Fawlty Tower Bijlage Stedebouwkundig proces Jochem Hilberink 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 54 - 

De bebouwing vormt zich verder naar lijnen die 
uit de omgeving worden gehaald. Zo wordt de 
begrenzing van een horeca gedeelte gehaald uit 
de begrenzingen van de bebouwing vanuit de 
groendoorbreking in de zuidwest hoek en uit de 
begrenzing van het multifunctionele complex (of 
te wel de straatkant bij de spiegeltuin). 
Aan de andere zijde van het gebouw staat nog 
een horeca/commerciële ruimte, deze ontleent 
zijn vorm aan het gebouw dat aan de overzijde 
van de Vijverlaan staat geplant. Het heeft 
dezelfde diepte en de lijnen vormen één geheel 
met dat element.  
Het multifunctionele complex haalt zijn 
begrenzingen uit verschillende elementen: 
vanuit het noorden zijn dat de afmetingen van 
de bouwblokken die daar gepland zijn; vanuit 
het zuiden is dat de gevellijn van Belvedère die 
de afmetingen van het complex bepaalt. 
Hierdoor ontstaat er in de gevel die grenst aan 
het binnenplein een sprong. Deze kan mooi worden benut voor het realiseren van de ingang voor het 
publieke gedeelte van het complex.  
Het plein wordt zoals eerder al aangegeven verdiept aangelegd zodat de horeca gelegenheid aan de 
noordzijde van het plein ook verdiept kan beginne. Hierdoor hoeft het niet zo hoog worden en vormt 
het geen zichtbelemmering voor mensen die eventueel in de appartementen daar omheen wonen. Het 
pleintje is bereikbaar doormiddel van trappen die langs de vijver komen te liggen en aan de 
noordzijde. Aan de zuidzijde komt er een hellingbaan te liggen zodat het plein ook bereikbaar is voor 
minder valide, maar tevens trekt dit het thema door dat wordt gebruikt bij de binnenplaats van 
Belvedère. (Hier is een spel gespeelt met allerlei verschillende hoogtes en vlakken. Een ander 
bijkomstigheid is dat het plein via deze hellingbaan een mogelijkheid heeft om bereikbar te blijven voor 
vrachtwagens, waardoor er op het plein evenementen kunnen worden gehouden.  
Voor evenementen (zoals concerten/films/huldigingen e.d.) is het driehoekige plein (basis=100 meter, 
diepte=45 meter) uitermate geschikt. Er bestaat namelijk een mogelijkheid om aan de noordzijde een 
podium te bouwen waardoor iedereen op het plein een perfect zicht heeft op het podium. Hierbij 
ontstaat tevens de mogelijkheid om het plein af te sluiten en zodoende een entree te vragen aan 
mensen.  

Figuur 69: stenen in water die een loopbrug vormen in 
water. Het water is ertussen door nog te zien. 

Figuur 70: water dat via een buis in een vijver plonst. 
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Het frame van één zijde van de bestaande bebouwing kan worden gehandhaafd en als een speels 
element over het plein heen lopen. Dit biedt dan een paar praktische voordelen, om bijvoorbeeld 
lampen voor theater en verlichting van het plein op te hangen. Er kunnen zitjes rond worden gevormd 
en het is een herkenningspunt op het plein. (Het is een optie, nog niet duidelijk of het echt wordt 
meegenomen). Op de schets van figuur 71 is deze bestaande bebouwing weergegeven als een 
stippellijn.  

Figuur 71:schets (beetje onduidelijk) van het idee, met het doortrekken van de zichtlijnen 
tot in een pleintje. 
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Verder ontwikkelen van schetsontwerpen 

Het concept. 
Uit het begincolloquium was naar voren gekomen dat werd getracht om een sterke relatie te leggen 
tussen de tegenstellingen aan beide zijdes van het gebouw. Dus dat het gebouw een overgangszone 
vormde tussen het groen en de stedelijke drukte aan de andere kant.  
In dit concept is er getracht om het groen in het gebouw door te trekken en op veel plekken terug te 
laten komen. 
Het concept is in twee plaatjes uit te leggen. Figuur 72 is een plattegrond en figuur 73 is een voor 
aanzicht.  

Het idee achter dit concept is om een extra plek te maken waar daadwerkelijk wat groen is. Dit gebied 
komt op het raakvlak te liggen van twee “groene assen” namelijk het kanaal en het basketbal veldje. 
(dit gebied is groen gekleurd in de plaatjes). Vanuit dit extra geaccentueerde groene gebied loopt het 
groen in een as het gebouw in. Deze botst vervolgens op de dichte en solide muur die langs de 
magistraten laan staat. Het groen spat vervolgens uit elkaar waardoor het groen naar boven en de 
zijkanten wordt gebracht. Dit worden groen elementen op het dak of tegen de dakrand aan. Deze zijn 
vanaf de zijkanten duidelijk te zien waardoor het alzijdig zijn van het gebouw weer extra wordt 
benadrukt. Als spannende elementen komen er ook een paar “brokstukken” van de explosie verspreid 
door het gehele gebouw. Daardoor ontstaan er verschillende verwijzingen naar het groen. 
De ontsluiting van het verkeer vindt plaats daar waar de pijlen staan. Hier gaat het verkeer eronder en  
Dit is een concept het is nog niet verder uitgewerkt. Een idee is het om de gesloten gevel langs de 
magistraten laan in een ronding over te laten lopen de vijverlaan in. Het groen steekt er dan overheen 
uit. 
 
Vraag: hoe komt het groen naar voren in de verschillende elementen? 
Een centraal thema dat in alle gebieden voor komt is water. Om zo een verband te leggen met het 
stedebouwkundige plan. Daarnaast komen er nog meer groen elementen.  
De plek voor het gebouw wordt aangelegd met gras en verschillende bomen. Een idee is om ook 
“bomen” te gebruiken als draagstructuur van de gevel aan de vijver zijde. Zodat het thema in de 
constructie ook naar voren komt. Dit gebied wordt duidelijk herkenbaar met tevens een sterke hang 
naar het gebouw. Dit wordt gedaan door het “looppad” van het groen het gebouw in (het blauwe in de 
schets) ook met gras te bekleden. Een probleem daarbij is dat het binnen is. (Amsterdam Arena=gras 
groeit niet binnen). Dat is dus een punt om weer iets te doen om dus de gang meer een “open” gang 
te laten zijn die uitkomt in een brug over de treinsporen heen. Voor de rest komt het groen in de gang 
terug in de vorm van beplantingen en direct licht van buiten dat via bepaalde wegen toch helemaal tot 
beneden aan kan door dringen. 
Op het moment dat de gang de “wand” raakt spat het uiteen. In dit gebied wordt er niet meer gewerkt 
met gras. Er komen alleen her en der punten groen (van ongeveer 1 bij 1 meter). Het belangrijkste 
element hier is toch het water. Dit om het dynamische weer te geven. Het water (hemelwater dan wel 
kunstmatig rondgepompt water) klettert door verschillende kleine watervalletjes, glijbanen, kleine 

Figuur 73: vooraanzicht concept. 

Figuur 72: plattegrond van concept. 

Figuur 74: legenda bij plaatjes concept. 
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poeljes naar beneden. Dat is eigenlijk de verkeerde kant op want het groen vormt een dynamische 
beweging naar boven toe. Dit wekt een bepaalde spanning op zodat het interessant wordt om verder 
naar boven toe te gaan. 
Boven komt men uit in twee gangen groen. Deze “groen gangen” worden uitgevoerd met veel glas dat 
eventueel ook open kan zodat er in de zomer twee dakterrassen ontstaan (terrassen voor mensen die 
in de pauze van film en/of concert iets willen drinken. In deze gangen komen weer elementen terug 
die er ook in het groen voor het gebouw bevonden. De bomen spelen hier ook een rol. De constructie 
van de gevel aan de vijverrand zou namelijk in de vorm worden van “bomen” de gangen liggen dus 
eigenlijk in de kruinen van de bomen. In de kruinen van bomen is alles heel dun vormgegeven dus zo 
ook daar op de “groen gangen”. Er wordt daar gewerkt met ranke stalen constructie (eventueel een 
hang constructie).  
 
Zoals al gezegd speelt het water ook een belangrijke rol in deze groen stukken. Dit beweegt echter in 
de tegenovergestelde richting als dat het groen zich beweegt. Het begint op het dak, of eigenlijk in de 
“groen gangen” boven in het gebouw. Hier wordt het regenwater opgevangen (of via kunstmatige 
waterpompen daar gebracht) om vervolgens via de “explosie stukken” naar beneden te storten om 
beneden in de “open gang” weer in rustig vaarwater te komen, waarna het met verschillende 
waterniveaus afloopt richting de vijver (geen open verbinding dit in verband met op drijvend vuil in het 
water.  
 
De “satellietjes” in het gebouw zijn als de “coffeecorners van de gang” te beschouwen. Het zijn 
rustplekken in het gebouw. Waar men even rustig in de zon kan zitten, even kijken wat voor een weer 
het buiten is enz. Deze plekken krijgen dus ook direct zonlicht. Dit zonlicht ontrekken ze echter niet ze 
geven het ook weer verder naar de meer naar beneden liggende looppad door het gebouw heen. Er 
worden dus zichtlijnen gecreëerd door het gebouw heen zodat er licht naar beneden kan stromen.  

Uitwerking van het concept. 
Er is getracht om bij dit concept een vorm van uitwerking te kiezen. Hierbij is er gekeken naar ontwerp 
stijlen van Calatrava en Barragán. Hierbij wordt er bij de gevel aan de magistraten laan gespeelt met 
ontwerpideeën van Barragán en aan de andere zijdes met ontwerp ideeën van Calatrava. 
De ontwerpideeën van Calatrava heb ik erbij gehaald omdat hij altijd een complex spel speelt tussen 
constructie en architectuur. Hierbij ligt een nadruk op licht, ruimte materiaal, vorm en structuren. Hij 
wordt vaak geïnspireerd door natuurlijke elementen zoals: lichamelijke metamorfoses, dieren skeletten 
en menselijke vormen. Natuurlijke elementen grijp ik ook aan om het gebouw vorm te geven. Hierbij 
wordt er aan de west gevel (vijvergevel) niet gekeken naar menselijke vormen maar er wordt van een 
boomstructuur uit gegaan. 
 
Door het toepassen van natuurlijke referentie elementen ontstaat er een spel met de schaal, de vorm 
en een dynamisch element. 
Het geheel begint te leven door het gebruik te maken van repetitie. Deze repetitie “ plays a part in the 
contrast of polarities, creating tensions at many different levels and giving a thoroughness and 
richness to the designs. 
 
De ideeën van Barragán komen overeen met de ideeën van de gevel langs de Magistratenlaan. 
Barragán speelt namelijk met natuurlijke elementen tussen de rechtlijnigheid van strakke gekleurde 
betonnen muren. Er ontstaat dus een spanning tussen het organische en het strakke. Hij weet ook 
een spel te spelen met licht, schaduw en overgangen tussen kamers.  
“Het zijn ontwerpen van ruimtes met een serene schoonheid: ze stralen vrede uit” zoals Ignacio Diaz 
Morales (een vriend van hem) het noemde. 
Discussiepunt: is de stijl van Barragan geschikt om hoogbouw mee te ontwerpen. Het is vooral gericht 
op lage gebouwen en niet op hogere gebouwen. Het spel dat Barragán speelt met vlakken en ruimtes 
moet dus verder door worden getrokken de derde dimensie in. 
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schetsontwerp 
 
Allereerst is er in dit schetsontwerp gekeken naar het stedebouwkunidge niveau. Daarna wordt het 
gebouwencomplex verder vorm gegeven.  
Wanneer er naar de stedebouwkundig situatie wordt gekeken valt op dat de straat die aan de 
oostzijde parallel langs het kanaal loopt dood loopt op het gebouwen complex.  
Deze straat (Bordeslaan) kan worden doorgetrokken langs de bestaande bebouwing. Hierdoor 
ontstaat er een winkelstraat.  
Deze winkelstraat wordt levendig gemaakt door een combinatie van verschillende elementen. Zo komt 
er in de bestaande bebouwing commerciële ruimte en horeca (met terrassen aan beide zijdes, zowel 
in de staat als aan de kant van de vijver). Tevens ligt er aan deze straat het multifunctionele complex. 
(Dit wordt later vormgegeven, het is echter wel gefragmenteerd opgebouwd zodat er niet één 
bouwblok ontstaat aan deze zijde van de winkelstraat. Door deze fragmentatie ontstaan er tevens 
straten waar ook commerciële ruimtes kunnen komen te liggen.) 
Om de straat niet een “dood” einde te laten hebben is het de bedoeling om het multifunctionele 
complex het einde te laten vormen van de rechte straat. Hierdoor ontbreekt er een rechtstreekse 
zichtlijn op de Vijverlaan, waardoor er een besloten karakter ontstaat. 
Deze straat is dus uitgangspunt ven het ontwerp.  

Figuur 75: Isometrie van het schetsontwerp. Het multifunctioneel complex is nog niet uitgewerkt. 
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Het kade langs de bestaande bebouwing is rond uitgevoerd. Deze ronding loopt vanaf het kanaal 
langs de bestaande bebouwing en loopt uit in een pier die het water in loopt.  
Om een relatie te leggen met de overkant is er in de “punt” van de vijver een rond terras neer gelegd. 
Tevens komt er een “walk over water” te liggen door het water heen. Dit om de wandelroute langs de 
west zijde van het kanaal te verbinden met de winkelstraat en het multifunctionele complex.  
Aan deze “walk over water” wordt een ruimte gemaakt midden in het water waar concerten kunnen 
worden gehouden of waar terrassen kunnen worden geplaatst.  
Er wordt op verschillende plekken mogelijkheid gegeven om bij het water te komen. Er wordt namelijk 
met verschillende hoogte niveaus gewerkt. Hierdoor ontstaat er een sterkere band met het water. 
Het gehele ontwerp is dus gebaseerd op een algemene ruimte in het stedelijk ontwerp maar dan op 
zo’n manier dat het toch leefbaar blijft en uitstraling heeft als er geen festiviteiten zijn.  

Het multifunctionele complex 
Om een beeld te krijgen van het multifunctionele complex ben ik eerst nagegaan hoe ik persoonlijk de 
verschillende elementen zou willen beleven bij binnenkomst en vertrek. 
Bioscoop: Bij binnenkomst is het niet noodzakelijk om perse langs de kassa te komen. Dus 

ik stel mij een foyer voor waarbij je aan een zijde de kassa hebt en je in het 
midden binnenkomt. Na controle van de kaartjes moet er een snackcorner zijn en 
daar moet je een overzicht krijgen hoe het gebouw eruit ziet en waar je heen 
moet. Dus overzichtelijk gebouw. 
Bij vertrek is het prettig om direct naar buiten te kunnen en dan langs een terras 
of café te lopen. Je krijgt dus meteen de mogelijkheid om onder genot van een 
drankje de film na te bepraten. 

Muziekzaal: Bij de muziekzaal gaat het minder vrij. Dit omdat er daar heel ander publiek komt. Bij de 
muziekzaal moet je eerst de mogelijkheid krijgen om jezelf rustig te ontdoen van je jas. 
Daarna moet er ergens een mogelijkheid zijn om van te voren een kopje koffie te 

Figuur 76: plattegrond van het schetsontwerp. 
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drinken. Dit moet op zo’n plek zijn dat je meteen een indruk krijg van hoe het gebouw 
opgebouwd is. En hoe je op de juiste plek in de zaal moet komen. 
Bij het vertrek uit de muziekzaal is het prettig om ergens een soort bruin café te hebben 
waar je nog iets kunt nadrinken. Dit hoeft niet direct in de loop naar de uitgang te liggen, 
maar het moet eigenlijk wel een rechtstreeks verband hebben met de garderobe.  

Hotel: Het hotel wordt op twee verschillende manieren binnengekomen. Bij inchecken is het 
makkelijk om met de auto voor de ingang te stoppen om vervolgens direct in een lobby 
te komen waar de receptie is en waar alle andere centrale activiteiten zich langs 
bevinden. Hierdoor wordt er meteen een duidelijk beeld van het hotel gevormd. Tevens 
kan men het hotel binnenkomen of verlaten als men niet wil in/uitchecken. Dan lijkt het 
mij prettig om niet meteen op de straat terecht te komen (tenzij je met een auto weg wil) 
maar in een winkelstraat en of een plek met allerlei terrassen. Dus in een loopgebied 
met allerlei activiteiten, meteen mogelijkheid tot ontspanning. 
De kamers van het hotel sluiten in mijn visie aan op de doelgroep van een hotel in zo’n 
omgeving, namelijk de zakelijke markt. De kamers moeten dus zakelijk zijn (kamer is 
meer om te werken), hierbij is een mooi uitzicht niet noodzakelijk. Het moet echter niet 
zo zijn dat er uitzicht is op industrie. Men moet wel iets te beleven zien.  

 
Er is in figuur 76 te zien dat er bij de indeling van het multifunctionele complex gestreefd wordt naar 
een gefragmentariseerde indeling. Het sluit op zich goed aan op het P.V.E. van het multifunctionele 
complex. Het complex wordt dus opgedeeld in de afzonderlijke eenheden: bioscoop, muziekzaal, 
congrescentrum, kantoren en hotel. Tevens worden er ook veel commerciële ruimtes gerealiseerd.  
 

hotel 

Restaurant 

congrescentrum 

muziekzaal 

bioscoop 

kantoorcomplex 

Figuur 77: indeling van het multifunctionele complex 
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Bij de indeling van het complex wordt de muziekzaal en de bioscoop aan de uiteindes van de 
“winkelstraat” geplaatst. Dit zijn de twee elementen die ’s avonds erg druk bezocht worden. Hierdoor 
ontstaat er ’s avonds door het gehele gebied levendigheid. De commerciële ruimtes zorgen daar in 
samenwerking met het congrescentrum overdag voor. 
Het congrescentrum krijgt een centrale positie in het ontwerp. Dit heeft mede te maken met de 

Figuur 78: idee voor indeling op de begane grond niveau. 
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activiteiten die overdag en in de avond plaats vinden maar ook met de eis voor een directe ontsluiting 
van het congrescentrum op de openbare weg.  
De kantoorunits komen langs de magistraten laan te liggen. Hierdoor bestaat er voor de kantoren de 
mogelijkheid tot directe ontsluiting maar ook voor naamsbekendheid / reclame naar buiten toe. 
Het hotel krijgt een centrale plaatst. Deze wordt aan het uiteinde van de winkelstraat in de bestaande 
bebouwing gelokaliseerd. Hiervoor zou de bestaande bebouwing wel moeten worden opgehoogd. Het 
ritme van de beuken blijft echter in dit gehele ontwerp behouden. 
 
Zoals al aangegeven ontstaan ertussen de verschillende onderdelen van het multifunctionele complex 
“winkelstraten”. Deze winkelstraten worden overkapt zodat er een passage ontstaat. Deze 
overkapping wordt zo transparant mogelijk uitgevoerd zodat er overal in het complex daglicht 
binnentreedt.  
Op verschillende hoogtes in deze passages hangen (fel) gekleurde loopbruggen die de verschillende 
onderdelen van het complex met elkaar verbinden. Door deze loopbruggen (fel) te kleuren en op 
verschillende hoogtes te hangen ontstaat er ook in de hoogte een spel. 
 
De uitstraling van de verschillende onderdelen van het complex is niet uniform. Zo krijgen de bioscoop 
en de muziekzaal een transparante gevel (zie de pathé hier in Eindhoven) terwijl het congrescentrum 
en het kantoren gedeelte een meer gesloten uiterlijk krijgen. Dit is zo gedaan omdat bij de kantoren en 
congrescentrum meer behoefte is aan beslotenheid. De bioscoop en muziekzaal zijn vooral ’s avonds 
in gebruik, door nu de gevels transparant te maken brengt dat ook ’s avonds leven in de passages. 
De gevels van het complex hebben een tweezijdige uitstraling. Aan de buitenzijdes zijn ze strak 
vormgegeven terwijl aan de binnenzijdes glooiingen het beeld van de gevels bepaalt.  
Door deze glooiingen aan de binnenzijdes ontstaan er op twee plaatsen kleine pleintjes in de 
passages, hierdoor krijgt het passage gedeelte een levendige uitstraling en daardoor worden mensen 
er door heen getrokken. 
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Indeling van het complex 
Daar is als eerste mee gestart. De indeling van het complex is opgehangen aan het idee om het 
complex te splitsen in de verschillende onderdelen en de ruimte die tussen deze onderdelen ontstaat 
te benutten als winkelgebied.  
De verschillende onderdelen kunnen zelfstandig worden vormgegeven maar er moet wel een 
uniformiteit heersen. Dus moet duidelijk zien dat het wel één complex vormt. Dit kan bereikt worden 
door uitstraling maar concreet worden de verschillende onderdelen ook onderling verbonden met 
loopbruggen. 
De indeling van het winkelgebied was te chaotisch, maar het idee van twee “pleintjes” in het gebied 
was aantrekkelijk. Als uitgangspunt voor het gebied neem ik dus twee pleintjes (aan de noord resp. 
zuid zijde). Bij deze pleintjes wordt er gewerkt met primaire vormen (cirkel, vierkant en/of driehoek). 
Het leukste en natuurlijkste is het wanneer de pleintjes van uit de straten “ontstaan”. 
Er worden voor het noord plein zes varianten bedacht en voor het zuid plein vier. Alle mogelijke 
mogelijkheden staan in figuur 79 weergegeven. 
Als zuid plein is het ronde het leukste. Dit loopt vrij natuurlijk over in de winkelstraten die er langs 
liggen. De straat richting het oosten “opent” zich ook aan de magistratenlaan, om mensen een 
mogelijkheid te geven om uit het gebied te komen en een beetje overzicht te krijgen over de 
omgeving. 
Om herkenbare pleinen te maken wordt er voor het noord plein gebruik gemaakt van een andere vorm 
(dus geen rond plein). De eerste drie (van links naar rechts bekeken) vallen af, omdat de eerste rond 

Figuur 79: Variatie mogelijkheden in vormgeving van pleintjes. 
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is en bij de tweede en derde ontstaat het plein niet op een natuurlijke manier. Dat is wel het geval bij 
de laatste twee. Bij de tweede van rechts is het plein een beetje klein. De laatste is hetzelfde plein 
alleen dan opgerekt naar een vierkante vorm. 
Met dit basisidee wordt er verder gewerkt. Dit basis idee wordt nu teruggeplaatst in het 
stedebouwkundig ontwerp en aangepast waar nodig. Hierbij wordt er in “de winkelstraat” (aan de west 
zijde van het complex) een golf in het gebouw gemaakt om ingangen te benadrukken. Deze golf 
beweging kan later bij de uitwerking van het idee alsnog veranderd worden. In figuur 80 is het 
basisidee toegepast in de situatie te zien. 
Er zijn naast de globale indeling van het complex nog andere veranderingen aangebracht. Zo loopt de 

bioscoop (geheel in het zuiden van het complex) niet meer door in de bestaande beuken maar eindigt 
eerder (dit wordt later verder uitgewerkt want zoals het nu is vormgegeven is het ook niks). 
Een ander punt is dat er aan de magistraten laan een klein open plekje in het complex is gecreëerd 
(10 bij 20 meter). Hierdoor ontstaat er een plekje waar mensen een overzicht kunnen krijgen van de 
drukke buitenwereld (Magistratenlaan en spoorweg) tevens opent het gebied zich daar naar buiten 
toe. 

Figuur 80: basisidee voor indeling van het complex toegepast in de situatie. 
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Uitwerkingen van verschillende onderdelen: 
Hier worden de verschillende onderdelen van het complex verder uitgewerkt. Hierbij wordt opgemerkt 
dat onder het gehele complex (dus ook onder de “winkelstraten”) een parkeergarage komt te liggen. 
Vanuit deze garage zijn de afzonderlijke onderdelen ook te bereiken. De inrit van de parkeergarage 
komt te liggen aan de vijverlaan (ten zuiden van het complex).  

Hotel 
Het hotel is gelokaliseerd in de bestaande beuken (21 meter breed). Het hotel komt helemaal in het 
noorden te staan en krijgt een restaurant gedeelte aan het water.  
Het hotel staat net als de “armada” naast het water. De uitgangspunten bij het ontwerpen van de 
“armada” (de woonappartementen naast het kanaal) zijn onder meer: groen binnenhalen door veel 
glas, een moderne en ronde uitstraling. De gebouwen doen denken aan zeilen die naast het kanaal 
staan. Dit idee wordt ook meegenomen in het Hotel. Het wijkt echter iets terug van de lijn van de 
overige “armada” bebouwing om ruimte te creëren voor de vijver. Hierdoor ontstaat er een overgang 
tussen de overige bebouwing en het multifunctionele complex. 
Het hotel wordt een herkenningspunt in de omgeving dit komt door de hoogte die het mee krijgt. Het 
gebouw wordt ongeveer 50 meter hoog.. Het heeft boven in 1 etage technische ruimte. Daaronder 
komen 9 lagen met hotelkamers (52 kamers en 18 suites). Onder de kamers komen twee lagen met 
café, een restaurant, vergaderzalen e.d. Dit geheel komt te “zweven” boven de beuken structuur. Dit 
om het ritme van de beuken niet aan te tasten.  
In de beuken komen de receptie, een lobby, een hotel-winkeltje (internationale pers e.d.) en een 
restaurant met een terras aan het water. In de beuken (9,2 meter hoog) wordt er op sommige stukken 
gewerkt met twee lagen. Hierdoor ontstaat er een spel met verschillende hoogtes en met verschillende 
belevingen van de beuken. Door het werken met tussenvloeren in de beuken ontstaat er de 
mogelijkheid om een terras te maken op het dak van het restaurant dat ligt aan de vijver.  

Kantoorgedeelte. 
Dit gedeelte staat geheel in het oosten. Het loopt parallel aan de Magistratenlaan. De gevel aan de 
Magistratenlaan krijgt een gesloten uiterlijk en het liefste een rood/bruine kleur (uit het 
beeldkwaliteitplan). Het begane grond niveau kan worden ingericht als atelierkantoren (begane grond 
(hoge) ateliers/werkruimtes met daarboven een klein kantoortje) of als etalages voor de winkels aan 
de andere kant.  
Aan de andere zijde ligt het aan het winkelgebied. Hier komt een compleet andere gevel. Winkeliers 
vinden het fijn om de voorgevel zelf in te richten en de uitstraling te bepalen. Dit in verband met 
herkenbaarheid van de winkels. De gevel aan deze zijde moet dus flexibel worden. Een kolommen 
structuur op de begane grond zou voldoende zijn.  
Op de begane grond bevinden zich dus winkels. Ter hoogte van de twee “pleinen” worden twee 
ruimtes ingericht voor grote winkels. Dit om in het gehele winkelgebied mensen trekkers te 
introduceren.  

Figuur 81: indrukken van het hotel. 
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Boven deze winkellaag beginnen de kantoren. De kantoren krijgen aan de noord zijde een centrale 
ingang. Dit wordt een aantrekkelijke hoek waar zich een receptie, een toilet bevinden. Vanuit hier 
gaan er liften en trappen naar boven. Op elke laag kantoren (vijf lagen kantoren in het totaal) bevinden 
zich een kopieerhoek, een koffiehoek, een toiletgroep en een vergaderzaaltje. Voor grotere 
vergaderzalen kan er gebruik worden gemaakt van zalen van het congres centrum. Hiertussen bevindt 
zich een rechtstreekse verbinding in de vorm van een loopbrug. 
De gevel aan het ronde pleintje wordt een hele glazen gevel. Dit is later ook terug te vinden in de 
andere onderdelen. Hierdoor ontstaat er een geheel eigen sfeer op dit pleintje. 

Muziekzaal. 
De muziekzaal komt te liggen aan de noordzijde van het complex. Met een rechtstreekse ontsluiting 
aan de spiegeltuin. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om grote muziekinstrumenten rechtstreeks 
vanuit een vrachtwagen het podium op te rollen. 
Het uitgangsontwerp bij het muziekzaalgedeelte (wat later ook weer wordt toegepast in het kantoren 
gedeelte) is om te werken met vlakken ramen en vlakken muur. Hierbij wordt er gespeelt met de grote 
en de hoeveelheid van de vlakken. Hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om met dezelfde uitstraling 
toch een open en gesloten karakter van de gevel te creëren. De gevels aan de Magistratenlaan 
krijgen dus overwegend een gesloten karakter dus relatief veel vlakken muur. Terwijl de gevels aan de 
binnenzijde van het complex overwegend zullen bestaan uit glazen gevels. 
De verschillende vlakken verspringen ook van elkaar zodat er niet een vlakke gevel ontstaat maar een 
iets gestructureerde gevel. Dit geeft weer dat het complex een dynamisch geheel is dat constant in 
beweging is. Het levert ook een spel van de schaduwen die op de gevel ontstaan. 
Hierdoor ontstaat er een uniforme uitstraling van het complex met toch mogelijkheden tot variaties.  
De muziekzaal krijgt aan de voorzijde (verlengde van de Bordeslaan) het publieke gedeelte en aan de 
Magistratenlaan het Artiestengedeelte. Aan de Magistratenlaan komen ook de kantoren die nodig zijn 
in de muziekzaal.  
De muziekzaal komt centraal te liggen in het gebouw (zie figuur 86 het oranje vlak.). Aan de voorzijde 
komen drie etages met foyers. Op de begane grond bevinden zich de kassa’s, de garderobe en een 
grand café. De entree naar de zaal bevindt zich op de eerste etage. Op de tweede etage bevinden 
zich de entrees voor de balkons. 

Figuur 82: indrukken van het kantorengedeelte. 
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Aangezien de muziekzaal achter het hotel staat is er aan de Bordeslaan een gesloten gevel gemaakt 
met maar één groot raamvlak op het punt war het hotel ophoudt. 

Het congrescentrum. 
Het congrescentrum wordt in het midden van het complex geplaatst. Dit is mogelijk omdat er geen 
directe ontsluiting voor auto’s nodig is. Het is mogelijk om alles via de parkeergarage te doen.  
Ook is bij het ontwerpen van het complex weer gewerkt met vlakken glas en muur. 
De gedachte bij de indeling van het complex is dat de kleinere zalen in een ring om twee grotere zalen 
heen liggen. De ruimte die hiertussen ontstaat wordt gebruikt als ontsluiting van de verschillende 
onderdelen. Hier bevinden zich ook de algemene onderdelen.  
Door het spel met de vlakken in de gevels komen er dus vergaderzaaltjes waar licht binnen valt maar 
ook zaaltjes waar een geheel donkere omgeving is. Dus voor ieders wat wils.  
Op een plek is er ook gewerkt met een glazen dak Hier zou een tentoonstelling kunnen worden 
gehouden.  
De ingang van het complex bevindt zich aan de Bordeslaan en wordt gekenmerkt door een naar voren 
komende glazen gevel.  
Op de begane grond bevinden zich rondom (met uitzondering van het middelste gedeelte aan de 
Bordeslaan) winkels. De gevel hiervan wordt net als bij de muziekzaal gevormd door een 
terugspringende glazen gevel.  

Figuur 83: indruk van de muziekzaal vanuit het zuidwesten. 
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De licht strook die in het kantoorgebouw loopt om het hoge gedeelte van het lage te scheiden wordt 
ook in dit complex doorgetrokken tot aan de Bordeslaan. Dit is duidelijk te zien in een bovenaanzicht 
van het complex. 

De bioscoop. 
Het laatste onderdeel van het complex is de bioscoop. Hierbij wordt wederom gewerkt met de 
verschillende vlakken van glas en muur.  
De indeling van de gevels wordt hier sterk bepaald door de indeling van de bioscoop. De 
bioscoopzalen komen namelijk allemaal tegen de gevel van de Vijverlaan te liggen. Hierdoor ontstaat 
er daar weinig ruimte voor het maken van glazen vlakken. Er komt alleen een groot glazen vlak op de 
hoek van de Vijverlaan met de Magistratenlaan. Hier bevinden zich in het gebouw de noodtrappen en 
de technische ruimtes. De ingang van de parkeergarage bevindt zich recht onder dit glazenvlak. (zie 
ook figuur 85).  
De bioscoop heeft, net als het congrescentrum en het kantoorgedeelte, aan het ronde plein een 
geheel glazen gevel. Aan deze zijde bevinden zich o.a. de snackhoeken en vindt de ontsluiting van de 
zalen plaatst. ’s Avonds speelt zich dus achter het glas een toneelspel af van aankomende en 

Figuur 84: indruk van het congrescentrum tussen de muziekzaal en het kantoorgedeelte in. 

Figuur 85: indruk de bioscoop vanuit het zuiden resp. noorden. (excl. overige bebouwing van complex.) 
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Figuur 86: plattegrond van het geheel. 

vertrekkende mensen.  
De voor zijde van de bioscoop is niet éérechte gevel maar loop in drie gedeeltes rond (zie ook figuur 
86 de plattegrond). Hierdoor ontstaat er een einde aan de Bordeslaan en worden mensen tevens 
richting de vijver geleidt. Hierdoor ontstaat er tevens een duidelijke ingang voor de bioscoop. De 
bioscoop neemt hier in hoogte af om oer te gaan in de beuken. Hier ontstaat een mogelijkheid om 
misschien een café te plaatsen. 
De hoek van het bioscoop gedeelte bij het congrescentrum is afgeschuind om meerdere redenen. Zo 
ontstaat er een gevelvlak die een duidelijk einde vormt van de schuine verbindingsas door de vijver 
heen. Daarnaast verduidelijkt het de ingang naar het winkelgebied. Dit begint niet in het verlengde van 
het verbindingsstuk maar net versprongen. Hierdoor ontstaat er een vervlochten geheel van 
richtingen. Deze afschuining wordt een geheel glazen gevel waardoor er vanuit het gebouw een 
duidelijk zichtlijn ontstaat op het verbindingsstuk. 

Het geheel. 
Van het geheel staat in figuur 86 een plattegrond hierop het gehele complex te zien. 
 
 
 
N.b. de loopbruggen zijn in het ontwerp tot nu toe nog niet meegenomen. Het is echter de bedoeling 
om het gebied tussen de afzonderlijke onderdelen van het complex niet te overkappen maar om op 
verschillende hoogtes en locaties loopbruggen aan te brengen tussen de onderdelen. 
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Verdere uitwerking. 
Het geheel is nu stedebouwkundig vormgegeven en architectonisch zijn de grove lijnen op papier 
gezet. Met het thema van de vlakken wordt nu verder gewerkt aan de bioscoop.  
Hiervan wordt het geheel nu verder uitgewerkt waarbij er wordt gekeken naar de indeling, het 
functioneren van het gebouw, de materialisering, de detaillering. Wanneer dat alles is gedaan is het 
architectonische gedeelte voor zo ver klaar. Dan wordt er verder gewerkt met het constructieve aspect 
van dit gedeelte van het ontwerp. 
 

Uitwerking van stedebouwkundig plan 
Er wordt verder gewerkt aan het verkavelingplan. Hierin worden de definitieve maten van de 
afzonderlijke onderdelen bepaald. Tevens volgen hieruit de afmetingen van de open ruimtes. 
Vervolgens worden er spelregels/richtlijnen opgesteld waar men rekening mee moet houden wanneer 
de overige onderdelen (naast het hotel) verder worden uitgewerkt.  
Daarna wordt er begonnen aan het hotel. Eerst worden er duidelijke randvoorwaarden opgesteld voor 
het hotel, waarna er kan worden begonnen aan schetsontwerpen. 
 

Het verkavelingplan 
In het gehele complex spelen de bestaande industriële beuken een belangrijke rol. De diepte van 
deze beuken zijn 21 meter. Deze 21 meter is een afmeting die ook voorkomt in de gulde snede reeks. 
Deze reeks is als volgt opgebouwd: 1-2-3-5-8-13-21-34-55-89 etc. De getallen van deze reeks worden 
gebruikt om het complex vorm te geven.  
De basis van het gehele complex vormt de winkelstraat in het verlengde van Bordeslaan. Deze straat 
vormt de basis omdat vanuit hier het complex te benaderen is maar ook een doorgang heeft naar de 
vijver. De breedte van de straat varieert bij aanvang is hij 13 meter breed, waarna hij in het midden 21 
meter wordt en uiteindelijk weer op 13 meter eindigt.  
Het midden gedeelte is breder gemaakt om daar een plek te maken met wat overzicht. Op dat punt is 
ook het hotel (ongeveer 55 meter hoog) afgelopen, dus daar ontstaat automatische en gevoel van 
ruimte.  

Figuur 87: afmetingen van de open ruimtes in het gebied. 
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Figuur 88: afmetingen en hoogtes van de gebouwen. 

Vanuit deze winkelstraat lopen er twee winkelstraten het gebied in. De noordelijke straat loopt langs 
het muziekcentrum (21 meter) en het congrescentrum (13 meter) het complex in. De locatie van deze 
straat is bepaald aan de hand van de locatie van de kolommen van de bestaande industriële beuken. 
Wanneer je op de straat loopt ervaar je de gebouwen er langs vrij hoog maar niet opdringend Deze 
straat komt uit op een knooppunt van 21 bij 21 meter met zicht op een gevel van 34 meter hoog. Deze 
gevel van 34 meter vormt een duidelijke afscheiding van het gebied.  
Vanuit het knooppunt is er een doorgang naar de magistratenlaan. Deze is virj nauw gehouden (3 
meter) zodat als men er door loopt men het ervaart als een deur naar een andere omgeving. De 
gebouwen aan weerszijde van dit “steegje” zijn 21 en 34 meter hoog. 
Vanuit een knooppunt gaat er nog een andere straat richting het zuiden. Deze is breed gemaakt zodat 
mensen er door heen worden getrokken. De straat is 8 meter breed met aan de oost zijde het 
kantoren complex (21 meter hoog) en aan de west zijde het congrescentrum (13 meter).  
Deze straat komt uit op het ronde knooppunt. Vanuit dit knooppunt is er weer een steegje (3 meter 
breed) richting de magistraten laan. Dit steegje loopt alvorens op de magistratenlaan te stuiten breed 
uit. Hierdoor biedt het de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de omgeving. Tevens geeft dit 
een mooie aanleiding om de noodzakelijke verdraaiing van de gevel van het complex aan de 
magistratenlaan vorm te geven. Dit is noodzakelijk vanwege fietspaden die daar worden geplant 
vanuit het masterplan. 
De andere straat vanuit het ronde knooppunt loopt terug naar de winkelstraat. Deze is vergelijkbaar 
met de straat die in het noorden loopt. 
De indeling van het geheel staat in figuur 87. Hier staan alleen de breedtes aangegeven van de open 
ruimtes. De afmetingen en hoogtes van de gebouwen staan in figuur 88. 
 
Bij de afmetingen van de gebouwen is er ook naar gestreefd om zo veel mogelijk te werken met maten 
die voorkomen in de reeks 1-2-3-5-8-13-21-34-55-89, dit is echter niet helemaal gelukt omdat er ook 
andere randvoorwaarden waren. Zo waren beperkende randvoorwaarden de bouwgrond, de ruimte 
tussen de wegen was maatgevend.  
Als basis is hier gewerkt met de doorsnede over het congres en kantoren gedeelte. Het congres 
centrum is 34 meter breed en het kantoorgedeelte is 21 meter breed. De diepte van de muziekzaal is 
hieraan gerelateerd. Hiermee komt de muziekzaal op een lengte van 71 meter. Hiervan is 8 meter 34 
meter hoog en 63 meter is 21 meter hoog.  
De breedtes van de verschillende onderdelen komt voort uit de randvoorwaarden die worden gesteld 
vanuit de omgeving.  
De bioscoop wordt gedeeltelijk bepaald uit de 
omgeving en gedeeltelijk uit de afmetingen van de 
overige onderdelen. Zo wordt de verbreding van 
de winkelstraat opgeheven door een schuine hoek 
in de bioscoop. Deze hoek is tevens de 
beëindiging van de “walk over water”. De hoek die 
hier gemaakt wordt komt ook terug in de 
beeindiging van de winkelstraat. Deze wordt 
namelijk gevormd door twee onderdelen van de 
bioscoop dei gedraaid en verschaalt worden 
geplaatst. Door dat deze gedraaid worden 
ontstaat er een weg waarbij mensen op een 
“natuurlijke” wijze terug worden geleidt richting de 
vijver. Door de verschaling neemt de hoogte ook 
af, hierdoor ontstaat er een overgang van de 21 
meter hoge bioscoop naar de 9 meter hoge 
bestaande industriële beuken. Aan het ander 
uiteinde van de bioscoop komt een gedeelte dat 
34 meter hoog is. Dit vormt samen met de 34 
meter hoge rand van de muziekzaal de hoeken 
van het complex.  
Het hotel krijgt een landmark functie vandaar dat 
de hoogte van het hotel ongeveer 55 meter wordt. 
De breedte van het hotel is gegeven door de 
afmetingen van de beuken en dat is 21 meter. De 
lengte van het hotel is nog variabel maar het is 
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Figuur 89: sfeer beeld van de uitstraling van het complex. 

wel gerelateerd aan de afmetingen van de beuken. 
Figuur 91 geeft de indeling van het complex met de afmetingen van het de gebouwen van het 
complex. Hierbij staan de hoogtes van de verschillende onderdelen in blauw weergegeven. 

Randvoorwaarden voor het complex. 

Algemeen voor het hele gebied. 
De vier onderdelen van het complex (de muziekzaal, de bioscoop, het congrescentrum en het 
kantoorgedeelte) worden ontworpen met dezelfde ontwerp filosofie. Het moet duidelijk zijn dat het één 
complex vormt.  
Het complex moet aan de zijde van de Magistratenlaan een gesloten karkater krijgen en aan de 
overige zijde een opener karakter. Toch is het de wens om een zelfde uitstraling overal te hebben. 
Daarom wordt er gewerkt met transparante vlakken en met steenachtige vlakken.  
Door aan de zijde van de Magistratenlaan meer of grotere vlakken van steen te maken ontstaat er een 
gesloten karakter. Zo kan er om een opener karakter te creëren worden gewerkt met meer 
transparante (glasachtige) vlakken.  
De gevels van de verschillende onderdelen bestaan dus uit vlakken. Door de vlakken ook in diepte te 
laten verspringen ontstaan er 3D-gevels. Hierdoor ontstaat er een spel van licht en schaduw op de 
gevels.  
Bij de onderdelen waar ’s avonds activiteiten zijn (de muziekzaal, de bioscoop en in mindere mate het 
congrescentrum) is het de bedoeling dat er ’s avonds een interactie ontstaat tussen binnen en buiten. 
Dit is te doen door gebruik maken van glas op strategische plaatsen. 
De afmetingen van de verschillende onderdelen zijn al in het verkavelingplan vastgesteld.  
Onder al deze verschillende onderdelen bevindt zich een parkeergarage. Vanuit deze garage is er een 
mogelijkheid om de afzonderlijke elementen te bereiken.  
Om te benadrukken dat het één complex vormt is het misschien mogelijk om verschillende 
loopbruggen aan te brengen. Hierdoor ontstaat er tevens een makkelijke mogelijkheid om gebruik te 
maken van de verschillende onderdelen.  

Randvoorwaarden per onderdeel: 
- Het winkelgebied: over het gehele complex bevind zich op de begane grond een 

winkelgebied. Aan de twee knooppunten bevinden zich twee grote winkelunits zodat mensen 
door het gebied heen worden getrokken. 

- De muziekzaal heeft de ingang voor het publiek aan de verlengde Bordeslaan. Daarnaast 
heeft het een dienst/artiesten ingang aan de spiegeltuin. Hier is het ook mogelijk om met 
vrachtwagens te komen zodat zware spullen direct het podium op kunnen worden gereden. 

- Het congrescentrum heeft geen 
directe ontsluiting op een 
verkeersweg, maar dat gaat 
allemaal via de parkeergarage 
die eronder ligt. De ingang van 
het congrescentrum ligt ook aan 
de verlengde Bordeslaan. 

- Het kantoorgedeelte krijgt een 
representatieve ingang aan de 
magistratenlaan (let op geen 
parkeer mogelijkheid voor de 
deur. Aan de magistratenlaan 
bevinden zich op begane grond 
niveau atelier/kantoren. Deze 
zijn hoger en hebben meer licht 
inval.  

- De bioscoop krijgt een 
dienstingang aan de Vijverlaan 
en een ingang voor het publiek 
aan de verlengde Bordeslaan. 
De ingang van de 
parkeergarage bevindt zich ook 
onder de bioscoop. Deze is 
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namelijk geplant op de hoek van de Vijverlaan en de Magistratenlaan.  
 
Hiermee zijn de randvoorwaarden voor het gebied vastgelegd. Een sfeerbeeld dat hierbij hoort is te 
zien in figuur 89.  
 
 

Continuering van proces 
 
Het stedebouwkundige gedeelte is nu afgerond. Het resultaat wordt als basis genomen voor het 
architectonische en constructieve ontwerp. Dit ontwerp wordt vervolgens constructief berekend. 
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Figuur 1: impressie van licht, lucht, 
water en land in de armada. 

Architectonisch en constructief ontwerpproces 
Het stedebouwkundig ontwerp is als basis genomen voor het architectonische en constructieve 
ontwerp. Dit wordt een ontwerp voor een hotel. 

Het Hotel: 
Zoals al eerder werd aangegeven wordt er nu verder gewerkt met het hotel. Hiervan wordt een 
architectonisch en constructief ontwerp van gemaakt. Dit ontwerp wordt later constructief verder 
uitgewerkt. 
Er zijn al een heel aantal randvoorwaarden bekent voor het hotel deze worden nog één maal op een 
rijtje gezet. 
Het hotel bevindt zich in het “groene binnengebied”, daarom moet het een natuurlijke en lichte 
uitstraling hebben (bron: masterplan). De (afwerk-)materialen die daarvoor in aanmerking komen zijn 
hout, glas en staal. 
Het hotel vormt een overgang van “de armada” (de rij appartementen gebouwen langs het kanaal) en 
de bestaande industriële beuken. Tevens is het een overgang naar het complex van 
ontmoetingsruimtes.  
Het hotel vormt een landmark in de omgeving. Het vormt een relatie met 
het kantoren gebouw aan de andere zijde van het “kanaal” (RIVA toren). 
Het hotel “zweeft” boven de bestaande industriële beuken. Het ritme van 
de beuken moet naar voren blijven komen in het hotel. 
Het hotel heeft een alzijdige uitstraling. De entree bevindt zich net als de 
dienstingang aan de spiegeltuin. Tevens zijn er ingangen aan de 
vijverzijde en aan de verlengde Bordeslaan. 
 
Uitwerking van de randvoorwaarden tot nu toe. 
Het gebouw vormt een overgang tussen de armada en het overige 
complex. Dat is de reden dat er voor gekozen is om het hotel te plaatsen 
op de kop van de bestaande industriële beuken. Door het tevens een vrij 
grote hoogte mee te geven benadrukt het ook de overgang.  
De bestaande beuken liggen als een soort loper aan het hotel vast. Het 
moet dus ook aansluiten op het ritme van de beuken.  
 
Omdat het hotel moet aansluiten op de armada moet eerst duidelijk zijn 
wat de uitgangspunten van de armada waren. 

Uitgangspunten van de armada 
“ In het hart van het gebied, aan het water, vindt men deze eigentijdse appartementen met een 
gebolde gevel. De Engelse architecten van deze prachtig gevormde appartementen hebben zich laten 
inspireren door de vier elementen: licht, lucht, land en water. Als ballerina’s staan de gebouwtjes aan 
de rand van het water en bieden ze alle appartementen een zuidelijke bezonning.” 
De Armada omvat 5 longhouses en 5 Tallhouses, gelegen aan de rand van het water. De gebolde 
zuidgevels doen denken aan de volle zeilen van een schip. 
De mast van elk gebouw wordt gevormd door de lift en het 
trappenhuis, die via een open glazen wintertuin gekoppeld 
is aan de appartementen. Alle terrassen zijn zuid en 
zuidwest gelegen, optimaal op de zon gericht.(uit een 
reclame folder voor de armada). 
Belangrijke aspecten van de armada zijn dus: 

• Natuurlijk gericht op licht, lucht, water en land 
• Moderne uitstraling. 

• Hoog afwerkniveau. 
• Luxe, 

• Zelfstandige units in de omgeving. 
Figuur 1, 2 en 3 geven indrukken van de armada.  
 
Vanuit deze aspecten wordt verder gewerkt met het hotel. 

Figuur 2: impressie van de armada langs het kanaal. 
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Uitwerken van het hotel 

De locatie. 
De locatie is zoals al eerder aangekaart de 
laatste paar beuken van de bestaande 
industriële bebouwing. De armada is op het 
zuidwesten gericht. Het hotel wordt geroteerd 
zodat het op het zuiden is gericht. Hierdoor 
ontstaat er een tussen stap naar het complex.  
De locatie van het hotel hangt ook samen met 
de gewenste beleving van het hotel: 

Beleving van het hotel  
Het hotel wordt op twee verschillende manieren 
binnengekomen. Bij inchecken is het makkelijk om met de auto voor de ingang te stoppen om 
vervolgens direct in een lobby te komen waar de receptie is en waar alle andere centrale activiteiten 
zich langs bevinden. Hierdoor wordt er meteen een duidelijk beeld van het hotel gevormd. Tevens kan 
men het hotel binnenkomen of verlaten als men niet wil in/uitchecken. Dan lijkt het mij prettig om niet 
meteen op de straat terecht te komen (tenzij je met een auto weg wil) maar in een winkelstraat en of 
een plek met allerlei terrassen. Dus in een loopgebied met allerlei activiteiten, meteen mogelijkheid tot 
ontspanning. 
De kamers van het hotel sluiten in mijn visie aan op de doelgroep van een hotel in zo’n omgeving, 
namelijk de zakelijke markt. De kamers moeten dus zakelijk zijn (kamer is meer om te werken), hierbij 
is een mooi uitzicht niet noodzakelijk. Het moet echter niet zo zijn dat er uitzicht is op industrie. Men 
moet wel iets te beleven zien. 

Uitstraling van het hotel. 
Het hotel krijgt een bepaalde hoogte mee waardoor het in de omgeving opvalt. Het ritme van de 
beuken moet in het hotel terug te vinden zijn maar tevens ook iets van de uitstraling van de armada. 
Beide onderdelen werken met gekromde vlakken. Er zal dus ook in het hotel gewerkt worden met 
gekromde vlakken. 
Het hotel moet aan de vijverzijde een mogelijkheid hebben voor terrasjes of dat soort dingen. Daar 
moet ook een uitgang zitten zodat je als bezoeker niet meteen op de straat komt te staan maar 
meteen in een “ontspanningsgebied”. 
Het gebouw valt voor de rest op in de omgeving door de uitstraling die het mee krijgt. Materialen die er 
voor de afwerking worden gebruikt zijn hout, glas, aluminium, etc.dus lichte natuurlijke materialen.  
Een thema waar geprobeerd wordt om mee te werken is licht, lucht en water. Een typerende 
impressie daarvoor is te zien in figuur 1. 
 
Het hotel kan naar verschillende zijdes een andere uitstraling krijgen. Zo kan het richting de vijver zich 
helemaal openen terwijl in de zuidelijke richting (daar waar de beuken staan) een geslotener karakter 
krijgen, dat vanwege de zoninstraling. 

Figuur 3: de armada als volle zeilen. 
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Figuur 4: globale indeling van niveau 0. 

Analyse voor het hotel. 
 
Alvorens er kan worden gestart met het ontwerpen van het hotel moet eerst duidelijk zijn wat het is 
een hotel. Daarvoor is er een bezoek gebracht aan het Dorint hotel in Eindhoven. Daar werd een 
beetje duidelijk wat er allemaal speelt bij een hotel.  
Eerst was er nog een korte excursie gemaakt richting Rotterdam.  

Rotterdam 
Er is naar Rotterdam gegaan om te kijken naar gebouwen die een gevel hadden die langzaam 
overgingen in het dak. 
Deze gebouwen waren echter al bijna helemaal af. De vorm van de gebouwen was iets extremer dan 
het ei dat ik in eerste instantie had ontworpen.  
Door het toepassen van zo’n gevel/dak introduceer je volgens mij erg veel problemen, o.a. met 
warmte, je hebt namelijk een zon bijna continu naar binnen schijnen. En je hebt ook nog dat er loze 
plekken ontstaan waar je erg weinig mee kunt.  
Daarnaast oogt de vorm wel gestroomlijnd, maar ziet het er toch raar en onpraktisch uit. 
  

Verslag van bezoek aan Dorint hotel (Cocagne) Eindhoven. 
Op Woensdag 17 oktober een kleine rondleiding gehad bij het Dorint hotel, om te zien hoe het daar 
achter de schermen werkt. 
Het eerste dat mij opviel was dat er eigenlijk vrij weinig was achter de schermen. Het enige dat er was 
waren de ruimtes voor het personeel, de ontvangst van goederen, de keuken en een paar kantoortjes. 
Een ander aandachtspunt was de veiligheid. Er werd overal heel erg streng gecontroleerd en alles zat 
op slot.  
Wat er allemaal aan ruimtes waren in het dorint: een restaurant (140 mensen), een lounge, een lobby, 
receptie (front and back office), keuken, spoelkeuken, koelruimtes, een bar (alleen het blad met de 
drank), liften, kamers en dan de personeelsruimtes. Ze hebben er 240 kamers (incl. enkele suites en 1 
presidentiële suite (drie geschakelde kamers). Ondanks dit aantal kamers is het restaurant groot 
genoeg voor iedereen. Dit komt omdat het een zaken hotel is. ’s Ochtends eten de meeste mensen in 
een half uurtje, dus dan kunnen de tafels vaak achter elkaar worden gebruikt. ’s Avonds eten er veel 
zakenmensen buiten de deur.  
 
Een globale indeling van 
dit hotel is te zien in 
figuur 4 en 5. Figuur 4 
geeft de structuur weer 
van de begane grond 
(voor de gasten). Figuur 
5 geeft de structuur weer 
van niveau –1. hier 
komen geen gasten 
(alleen in de 
parkeergarage). 
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Niveau +1 en +2 zijn 
twee niveaus waarin 
het totaal 23 zalen 
liggen. Dit zijn 
uiteenlopende zalen. 
Van kleine 
boardrooms tot zalen 
voor 500 mensen. Hier 
kan van alles worden 
gedaan, lezingen, 
diners etc. In het 
ontwerp dat ik ga 
realiseren zijn er niet 
zo veel zalen nodig. 
Dit omdat het samen 
met een 
congrescentrum wordt 
gemaakt. Een aantal 
zalen zal toch echter 
wel nodig zijn, voor interne dingen zoals etentjes voor een groep mensen e.d..Bij deze zalen is een 
klein keukentje nodig waar koffie, thee en fris kan worden klaar gemaakt. 
Elke etage heeft daarnaast nog een eigen ice machine en minimaal 1 schoenpoets machine. 
 
Naast deze faciliteiten zijn er ook nog een klein aantal kantoortjes nodig voor het runnen van het hotel. 
Hiervoor heeft het dorint in het totaal 25 werkplekken ingericht. 
 
Het geheel is globaal eigenlijk op te splitsen in twee gedeeltes: een zakelijk gedeelte en een gedeelte 
met uitstraling. Dit is weergegeven in figuur 6. 
 

Ter informatie zijn er ook nog de organigrammen toegevoegd om aan te geven hoe zo’n hotel eigenlijk 
opereert. Het valt hierbij op dat het een beperkte organisatie is terwijl het toch een vrij groot hotel is. 
Figuur 7 is het overall organigram. Figuren 8 tot en met 11 zijn uitwerkingen van een klein onderdeel 
van figuur 7.

Figuur 5: globale indeling van niveau –1. 

Kamers 
Suites 

Restaurant 
Café, lobby 

receptie 

Zakelijk, functioneel. Daar is niet zo 
heel veel geëist. Moet er verzorgt 

uitzien, maar het mag zakelijk 

Dit gedeelte moet uitstraling hebben 

Figuur 6: Globale tweedeling van een hotel. 

Figuur 7: Overall organigram van het Dorint hotel Eindhoven. 
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Vormen van een beeld van het hotel. 
Aan de hand van een heel aantal vragen over het hotel, de directe omgeving van het hotel, de wensen 
van de gasten, wat er in het masterplan staat en de connectie met mijn afstuderen ga ik proberen om 
een beeld te vormen wat ik wil met het hotel. 

Vragen: 
1) wat voor soorten hotels zijn er 
2) wat zijn specifieke eisen bij die soorten hotels 
3) wat voor een soort hotel ga ik ontwerpen (wat is mijn doelgroep) 
4) wat zijn de eisen van mijn doelgroep 
5) Hoe groot wordt het hotel (hoeveel kamers, suites, restaurants etc.) 
6) Komt er een parkeer laag onder? 
7) Stelt de doelgroep eisen aan de uitstraling? 
8) welke consequenties heeft dat voor de omgeving 
9) past het hotel in die vorm dan wel in de omgeving 
10) Wat gebeurt er in die omgeving met de oude industriële beuken 
11) Wat is eigenlijk industrieel erfgoed. 
12) Moet daar op aan gesloten worden of juist van afgekeerd. 
13) Het hotel moet een landmark worden in de omgeving,  
14) Wanneer is iets een landmark? 
15) Heeft het landmark worden van het hotel niet te veel invloed op het overige deel van het 

ontmoetingscomplex. 
16) Sluit het hotel qua uitstraling aan op de rest van het complex. 
17) Worden de commerciële ruimtes geï ntegreerd in het hotel. 
18) Wat is de plaatst van de constructie in het ontwerp.  
19) Waar liggen de prioriteiten Uitstraling of Constructie. Is een combinatie mogelijk 
20) Kan de grote constructie gecombineerd worden met de kleine units die er in een hotel (het 

kamergedeelte) te vinden zijn. 
21) Welk materiaal wordt de constructie.  
22) Heeft het materiaal invloed op de uitstraling. 
23) Is een combinatie van materialen mogelijk? 

 
Tot zo ver een beetje de vragen er wordt nu min of meer de vragen afgelopen om een beeld van het 
hotel te krijgen. 
 

Figuur 10: organigram van de Rooms Division Department. 

Figuur 9: organigram van de Accounting Department. 
Figuur 8: organigram van de Food & Beverage Department 

Figuur 11: organigram van de Booking Office Department. 
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1. Er kunnen verschillende soorten hotels worden onderscheiden: stadhotels, vakantiehotels, motels, 
clubhotels, zakenhotels en overige hotels. 
Er is een internationaal classificeringssysteem dat werkt met sterren: 
*  toeristenklasse 
**  economischeklasse 
***  Comfortklasse 
****  First Class 
*****  Luxe Klasse 
*****+  buiten categorie. 
De eisen die aan het aantal sterren wordt gesteld heeft betrekking op afwerking, service, grote 
van kamers, bepaalde faciliteiten, de keuken etc.etc. 
 
Het hotel in het paleiskwartier wordt een zakelijk hotel. Dit sluit aan bij de omgeving: veel 
kantoren, een congrescentrum, Paleis van Justitie etc. Een zakelijk hotel heeft meestal 4 of vijf 
sterren.  
Aangezien het paleiskwartier veel jonge kantoren en bedrijven krijgt te huisvesten wordt het level 
van hotel vier sterren. Dit is ook iets goedkoper en makkelijker te betalen voor de jonge bedrijven.  
De eisen die aan een vier sterren hotel worden gesteld zijn: 
− Afmetingen van twee persoonskamer: min. 24 m2. 

− Afmetingen van één persoonskamer: min. 16 m2. 
− Er moet een 24 uur bemande receptie zijn. 

− Alle kamers moeten radio, TV, barretje en roomservice hebben. 
− Een telefoon centrale die 24 uur per dag is bemand. 

− Een badkamer met dubbele wasbak, een grote spiegel en een haardroger, gratis douchgel 
ed. 

− Verder op de kamer een zitgroep met leeslamp 
− Wasservice 

− Restaurant 
2. zie 1 
3. Mijn doelgroep zijn dus de zakenmensen, die voor besprekingen of congressen in ’s-

Hertogenbosch verblijven. Daarnaast is een andere doelgroep de toeristen die voor 1 a 2 dagen 
verblijven in ’s-Hertogenbosch.  

4. Er zijn dus twee doelgroepen de belangrijkste is de zakelijke markt en daarnaast zijn er de 
toeristen. De toeristen stellen meestal niet zulke hele hoge eisen. Er hoeft naar mijn inziens geen 
extra voorzieningen te worden genomen. 
De zakelijke markt stelt diverse eisen aan het hotel. Zo moet er op de kamer een mogelijkheid zijn 
om gasten te ontvangen, daarnaast moet er ook een lounge zijn waar zaken besproken kunnen 
worden. Er moet mogelijkheid zijn tot een zaken diner etc. 

5. De omvang van het hotel is nog niet nader bekeken, Het zal een middelgroot hotel worden, maar 
dit hangt ook een beetje af van het ontwerp, hoeveel kamers daar in passen ed. 

6. Ja, onder het gehele hotel komt een parkeer garage te liggen, één of twee lagen, dat is nog niet 
bekend. Ligt ook aan het aantal kamers dat er in het hotel komt. En ook aan de bodem. Of het 
mogelijk is natuurlijk. Daarvoor zijn er sonderingsdiagrammen nodig van de omgeving (die zijn al 
in “de bestelling”). 

7. Aan de uitstraling van het hotel worden ook eisen gesteld. Het moet natuurlijk een zekere luxe 
uitstralen (verplicht aan de vier sterren status).  
De uitstraling hangt ook samen met de “eis” dat het hotel een landmark wordt in de omgeving. Dit 
houdt in dat het hotel een herkenningspunt moet worden in het paleiskwartier dat kan onder meer 
gebeuren door de hoogte maar ook door de aanwezigheid van het gebouw.  
Voordat het hotel kan uitgroeien tot herkenningspunt (landmark) moet eerst duidelijk zijn welke 
eigenschappen het moet bevatten om uit te groeien tot een herkenningspunt. 
Het is een herkenningspunt zodra mensen er bijvoorbeeld af spreken om elkaar te ontmoeten of 
wanneer mensen bij het horen van de naam het paleiskwartier meteen het beeld van het hotel op 
hun netvlies krijgen. 
Hoe kan dat bereikt worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het zichtbaar zijn van het 
gebouw. Wanneer men het gebouw vanuit verschillende punten kan zien (bijvoorbeeld aan het 
einde van een zichtlijn) ontstaat het herkenningspunt vanzelf. Dit zichtbaar zijn van het gebouw 
kan geholpen worden door de hoogte. Over het algemeen is een hoger gebouw namelijk 
makkelijker te zien dan een laag gebouw. 
De zichtbaarheid is echter niet alles. Er moet ook een bepaalde uitstraling hebben. Het moet een 
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gebouw zijn waar mensen net iets langer naar kijken, zodat het goed wordt opgenomen. Er moet 
dus bijvoorbeeld een schokkerend effect of juist een vertederend effect in zitten. De uitstraling 
hoeft naar elke zijde niet hetzelfde te zijn er kan een verschil in uitstraling zitten waardoor mensen 
ook worden geï nteresseerd naar de andere kant. 

8. De eisen van de doelgroep heeft weinig invloed op de omgeving dat het een landmark wordt heeft 
meer invloed op de omgeving. De omgeving moet namelijk niet al te druk zijn, omdat anders de 
aandacht te veel wordt afgeleid van het hotel. 

9. ja 
10. Een ander belangrijk beslissingspunt is wat er gebeurd met de oude industriële beuken, waar het 

hotel mee in één lijn staat. Er zijn twee mogelijkheden of er wordt bij aangesloten of er wordt juist 
in een conflict gewerkt.  
De industriële beuken kunnen dus als voetenmatje worden beschouwd van het hotel. Er moet 
echter alleen rekening mee worden gehouden dat wanneer er bij aangesloten wordt het ritme van 
de industriële beuken een dominerende factor wordt bij het ontwerpen van het hotel. 

11. Wat is industrieel erfgoed en in hoeverre moet dat behouden blijven. Industrieel erfgoed zijn oude 
industriële gebouwen, die ook wel de nieuwe monumenten, of de monumenten van de toekomst 
worden genoemd (kort samengevat). Bij dit soort gebouwen staat de functionaliteit altijd op de 
eerste plaats. Meestal zijn ze heel degelijk uitgevoerd en representeren ze een periode in de 
bouwkunst waarbij het functionalisme in opkomst was. Tevens is uit de gebouwen vaak af te lezen 
dat de industrie toen nog gebaseerd was op vooral mankrachten en weinig machine werk.  
Door de degelijkheid zijn deze gebouwen meestal nog lang niet versleten, maar voldoen ze niet 
meer aan de huidige eisen voor een fabrieksgebouw (bijvoorbeeld). Daarom wordt er vaak een 
herbestemming voor gekozen. 
In dit geval gaat het om een grote hal die onderverdeelt is in beuken van 9,4 meter lang en 21 
meter diep. Deze beuken zijn zo georiënteerd dat er licht vanuit het noorden naar binnen valt om 
dus mensen prettig werklicht te geven. Dit gedeelte blijft gehandhaafd omdat het een van de 
eerste elementen was die in het (oude) industriegebied stonden. Deze beuken vormen, wanneer 
het geheel klaar is, een verwijzing naar de historie van het gebied (dus een oud industrie gebiedje 
in het centrum van ’s-Hertogenbosch). 
In het masterplan staat dat een aantal van de beuken gehandhaafd kan blijven. De hoeveelheid is 
die eenduidig omschreven. Een gedeelte van de beuken moet gesloopt worden omdat op die plek 
een gedeelte van de Armada komt te staan. Een extra gedeelte te slopen om plaats te maken 
voor het hotel is dus geen enkel probleem. 

12. zie 10/11 
13. zie 7 
14. zie 7 
15. Het complex is zo vormgegeven dat het landmark zijn van het hotel juist goed past binnen het 

ontwerp.Door het toepassen van één ontwerpgedachte bij de bios, de muziekzaal, het 
kantorengedeelte n het congrescentrum is het hotel in combinatie met de beuken een mooie 
variatie. Waardoor de aanwezigheid van de overige onderdelen benadrukt kan worden. Het hotel 
is meer een uithang bord van het complex. 
Het hotel is ook zo geplaatst dat de omgeving het stimuleert om een landmark te worden. Doordat 
het vrij geplaatst is aan de vijver heeft het genoeg zichtlijnen om uit het gehele gebied te worden 
gezien.  

16. De uitstraling van het hotel complementeert het complex. Het is de slagroom op het complex. Het 
mag dus een andere uitstraling hebben (mag en/of moet), toch moet het wel duidelijk zijn dat het 
één geheel vormt. De beuken vormen daar een overgang tussen, of juist niet. 

17. Nee, er zijn commerciële ruimtes in de overblijvende industriële beuken. In het hotel komen wel 
een restaurant, een bar een kiosk e.d. maar dat is standaard/verplicht in een viersterren 
restaurant. Die commerciële ruimtes zijn in eerste instantie ook alleen bedoeld voor gasten van 
het hotel.  

18. Het ideaal beeld voor mij is dat de constructie de uitstraling van het hotel stimuleert en daardoor 
helpt om een herkenningspunt in de omgeving te worden. Wanneer er een spannende constructie 
wordt gebruikt zijn mensen eerder geneigd om een gebouw te observeren om het vervolgens te 
onthouden.  

19. er is natuurlijk een combinatie mogelijk kijk bijvoorbeeld naar de Hong Kong- Sjanghai bank van 
sir Norman Foster (één van de vele mogelijke voorbeelden waar een spel gespeelt is tussen de 
constructie en de vormgeving). Er is hier geen spel gespeelt tussen die twee, maar er is gewoon 
in één geheel ontworpen. Aan uitstraling en constructie zijn geen of weinig compromissen gedaan. 
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Dat is het ideaal beeld, het geheel als één geheel ontwerpen en dan een schitterend resultaat 
krijgen. 

20. De kleine units kunnen als secundaire constructie worden beschouwd die vormt de samenhang 
tussen elementen van de primaire draagstructuur. 

 

Uitwerken van hotel. 

Leesbare organigrammen 
De organigrammen die in de eerste analyse van het hotel waren gebruikt waren niet leesbaar daarom 
worden die hieronder nog een keertje weergegeven. Dit zijn dus organigrammen die betrekking 
hebben op één specifiek hotel namelijk het Dorint hotel in Eindhoven. (figuur 7a-11a). 
 
 

Figuur 8a: organigram van de Food & Beverage Department 

Figuur 7a: Overall organigram van het Dorint hotel Eindhoven. 
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Figuur 10a: organigram van de Rooms Division Department. 

Figuur 11a: organigram van de Booking Office Department. 

Figuur 9a: organigram van de Accounting Department. 
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Relatieschema voor het hotel. 
Vervolgens wordt er gekeken naar een geschikt relatieschema met functies die in het hotel moeten 
komen. Functies die in het hotel worden opgenomen zijn: 

• receptie 

• front en back office bij receptie 
• technische ruimte (bewaking, beveiliging, lichtvoorziening) 

• lobby 
• lounge 
• restaurant 

• keuken (kook, spoel, opslag) 
• buffet ruimte 

• kapper 
• Kiosk met internationale pers verkoop punt / tabakswinkeltje 

• een aantal kleinere vergaderzaaltjes (boarding rooms voor ca. 20 mensen) 
• een uitserveer keuken voor bij die zaaltjes (voor drinken en uitserveren van diners) 

• café met terras (?) 
• magazijn bij bar 
• linnenhok 

• ontvangst goederen en afvalafhandeling 
• kleedkamers personeel 

• kantine personeel 
• centrale magazijn 

• technische etage (met klimaatkasten, noodaggregaat ed.) 
• kamers (met op elke etage een schoenenpoets ding en een ijsmachine) 

• Sportruimte (?) 
Figuur 12 geeft de onderlinge relaties aan van hoe het allemaal geordend kan zijn.  

Er zijn dus twee ingangen (driehoekjes) Eén voor de gasten en één voor de personeelsleden. Deze 
laatste is meteen gecombineerd met de aanname van goederen en het afvoeren van het afval. Er 
komt later nog een derde ingang. Deze ingang is voor de gasten die een stukje willen gaan wandelen 
en daarvoor niet de hoofdingang willen gebruiken maar meteen richting de vijver willen gaan. Dit wordt 
dus een ingang die afhankelijk is van hoe de verschillende functies worden gepositioneerd binnen de 
plattegrond. Daarom kan deze ingang nog niet worden aangegeven binnen het relatieschema. 
Binnen het hotel is er geen plaatst voor veel zalen. Toch zijn er een aantal kleine vergaderzaaltjes 
opgenomen. Deze zaaltjes zijn geschikt voor kleine vergaderingen en voor feesten, recepties ed. 
Deze elementen leveren namelijk het meeste geld op in een hotel. Hoeveel van dit soort zaaltjes 
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Figuur 12: relatieschema van een hotel. 
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worden opgenomen in het hotel is een beetje afhankelijk van de ruimte die er is in het hotel. Het fijnste 
is om de zaaltjes op één etage te plaatsen zodat er een overzichtelijk geheel ontstat.  
 
Hiermee is de eerste aanzet gegeven tot het positioneren van het hotel. Bij het positioneren van het 
hotel moet eerst eigenlijk duidelijk zijn wat voor een type hotel het gaat worden en wat de eisen aan 
zo’n hotel zijn. 

Typering van hotels 
Dit wordt in drie stappen gedaan, 
1) benoemen van verschillende soorten hotels met korte beschrijvingen. 
2) nagaan welke verschillende types hotels het beste passen bij het paleiskwartier hotel. Deze 

worden ook verder uitgewerkt. (ook combinaties hiertussen) 
3) bekijken van verschillende soorten plattegrond indelingen. 

Benoemen van verschillende soorten hotels 
Alle hotel types eigenlijk ontstaan uit twee elementen namelijk het klassieke hotel en het resort. Hotel 
was puur een kamer waar je kon slapen en dan weer weg was, een resort was een kuuroordachtig 
gebouw waar ook geslapen kon worden en men verbleef om beter te worden. 
De benoeming van de verschillende soorten hotels is hier ook naar ingedeeld.  
Achtereenvolgend komen  - overnachtinghotels 
    - resortachtige overnachting hotels 
    - Resort/vakantie hotels 
Literatuur: Hotel planning and design by Walter A. Rutes and Richard H. Penner (The 
architectural Press, London) 

Overnachtinghotels 
• Downtown Hotel: Dit heeft een sociale en zakelijke functie, sociaal omdat mensen elkaar daar 

ontmoeten (in de bar, restaurant of lobby) en zakelijk omdat er veel zakenlieden overnachten. 
Andere eigenschappen zijn: 

− één van de oervormen van het hotel 

− Varieert enorm in grote. Deze wordt beï nvloed door de omgeving (zichtmogelijkheden, 
parkeermogelijkheden ed.). De grote beï nvloed ook het aantal en de grootte van het 
restaurant, het aantal liften etc. Dit neemt allemaal meer ruimte in en die is er vaak niet. Er 
moet dus gezocht worden naar een optimum hierin. 

− Het hotel is vaak plaatst-gerelateerd aan het spoor, van oorsprong zijn ze hier ontstaan. 
Daarnaast is de plaats vaak bepaald door projectmanagers. Die gebruiken een downtown 
hotel vaak om een gebied levendig te maken. 

− Een downtown hotel ligt op loopafstand van kantoren. 
− Het hotel moet er zijn door zijn verschijningsvorm en niet door de lichtreclames (zoals wel bij 

Motels en casinohotels). 

− Er zijn relatief grote lobby, maar kleine restaurants omdat veel mensen buiten de deur eten. 

− de lobby's groeien vaak uit tot atriums, dit is tevens de belangrijkste plaats in een downtown 
hotel.  

− in het ontwerp is er vaak een plaats meegenomen voor een zwembad en sportfaciliteiten. 
− de standaard afmetingen van een kamer zijn 3,8x5,5 m2. 

• Conferentie Hotel: dit is een hotel gericht op de zakelijke markt waar bedrijven conferenties 
kunnen plannen en waar dus grote en kleine zalen aanwezig zijn. 

− Het hotel heeft alles onder één dak: slapen, eten, ontspannen, conferenties, etc. 

− de omvang van het hotel is meestal vrij fors, dit om de hoeveelheid van (verschillende grootte) 
conferentie zalen te verantwoorden.  

− Ondanks de grootte is het van belang dat er een intieme sfeer in delen van het hotel wordt 
gecreëerd dit om de werksfeer te vergroten. 

− specifieke eisen verder zijn dat er een tentoonstellingsruimte moet zijn, een mogelijkheid voor 
groepsregistratie, een speciale catering (on site en een goede roomservice) etc. 

• Bed & Breakfast hotel: deze hotels worden meestal gebruikt voor korte verblijven, ze zijn meestal 
simpel uitgerust en kleinschalig. 

− persoonlijke, individuele benadering 
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− kleine keuken (alleen ontbijt) 

− relatief weinig service, basic service. 
− rooming/housing principes (het zijn dus meer pensionen) 

• buitenwijkhotel: dit is de tegenhanger, of uitvloeisel van het Downtown hotel. Toen de 
binnensteden gevaarlijker en drukker werden zocht men naar nieuwe plaatsen om hotels neer te 
leggen. Dit was aan de randen van de steden omdat daar meer ruimte was en ook veiliger was. 
Tevens sloten ze aan bij de ontwikkeling dat aan de randen van de stad business parken 
ontstonden. Door de grotere ruimte overtroffen de buitenwijken hotels de downtown hotels in 
design.  
In deze categorie zijn verschillende soorten hotels in onder gebracht: oa. het Motel, het Airport 
hotel, het country Inn en het medical Inn. 

− Motel: hier verblijft men meestal maar één nacht. Het is puur voor de reiziger gemaakt. 
Daarom is een goede ontsluiting ook erg belangrijk. Het is vaak langs een (drukkere autoweg 
gelokaliseerd). 
§ Goede zichtbaarheid van af de weg is een must. 
§ een relatief groot restaurant, dit i.v.m. piekbelastingen tijdens avondeten en ontbijt 
§ geen room service 
§ kleine simpele kamers. (mensen pakken toch meestal alleen het hoog nodige uit) 

− Airport hotel: Deze hotels liggen (zoals de naam al zegt) in de buurt van een vliegveld. Het is 
vooral bedoelt voor mensen die 's nachts aankomen of vertrekken vanaf het vliegveld. Tevens 
voor mensen die een tussenlanding maken en een bepaalde tijd moeten wachten op hun 
aansluiting. 
§ er moet 24 uur per dag de mogelijkheid zijn om in en uit te checken.  
§ klein restaurant en lobby, mensen eten of verblijven er niet lang. 
§ voor de rest vergelijkbaar met een motel. 

− Country Inn: dit is een hotel annex vakantie oord in een natuurlijkere omgeving waar mensen 
even tot rust kunnen komen (dit type gaat al meer richting resort) 
§ er is een persoonlijke warme benadering van de gasten 
§ het ligt in een natuurlijke omgeving. Het ontwerp van het hotel is aangepast zodat het in 

de omgeving past dan wel opgaat. 
§ er is geen lobby of een bar. Er is alleen een woonkamerachtige ruimte met een 

openhaard waar men plaats kan nemen, dit als vervanger van de lobby. 

− Medical Inn, dit type vloeit voort uit de country inn. Dit hoort echter eigenlijk bij de resorts. Dit 
type is puur gericht op het herstellen van zieke mensen. Hier zijn dus rust en natuur 
belangrijke elementen. De service en dienstverlening heeft ook een hoog niveau.  

Resortachtige overnachting hotels 
• Woonhotel / condohotel: In dit type hotels verblijven de gasten voor langere periodes of ze wonen 

er zelfs. In de depressie van '30 zijn dit type hotels vooral populair geworden omdat ze relatief 
goedkoop waren. Vanaf 1980 is het aantal van dit type hotel veel minder geworden. Er zit een 
interactie tussen woonhotels en condohotels. Dit omdat het vrij gemakkelijk is om de suites van 
een woonhotel om te vormen naar condo appartementen en visa versa. Dit type gaat meer 
richting een appartementen complex. 

− er zijn suites/appartementen met kitchenettes 
− restaurants zijn vaak afwezig, er is ook geen room service (of dat is extern geregeld) 

− een combinatie tussen gewoon hotel en woonhotel is vaak goed mogelijk. Dan worden er één 
of twee etages gebruikt als woon hotel. 

− de kamers / appartementen zijn groter dan in normale hotels. 

• Full service condo: dit is een uitbreiding van het condo waarbij de service op een hoger niveau 
staat. Het is dus eigenlijk een appartementencomplex met de service van een hotel. 

• Suite hotel: dit type is ontstaan uit het condo hotel, waarbij de suites werden aangepast voor 
mensen die er voor een langere periode wilde verblijven, maar er niet willen wonen. Bijvoorbeeld 
verhuizers uit een andere stad die nog geen nieuwe woning hadden gevonden. De suites waren 
groter en luxer dan in een gewoon hotel en daarom werd dit type hotel ook interessant gevonden 
door de iets rijkere reiziger.  

− Het is een kruising tussen een appartementen complex en een hotel, met grotere kamers en 
ook iets meer luxe. 

• Super-de-luxe hotel: dit type hotel is langzaam aan ontstaan uit het suite hotel. Er was een vraag 
vanuit de beter gestelde burgerij voor meer luxe en service in een hotel.  



Fawlty Tower Bijlage architectonisch en constructief proces Jochem Hilberink 
 
 

 
Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 15 - 

− meestal kleinere hotels 

− voor de allerrijkste 
− service op hoogste niveau en op alle fronten. 

− individuele en persoonlijke benadering van de gasten (daarom zijn het ook altijd kleinere 
hotels) 

− vaak in de buurt van luxe winkels en theaters 

− zeer goed restaurant (vaak met een ster), dit wordt ook door buitenstaanders bezocht. 
− veel zaken gedaan in het restaurant, dus het is ook van belang op de zakelijke markt. 
− een zwembad is een must 

− en het is een moeilijke markt om op te komen, vanwege de ons kent ons wereld van de 
gasten. 

• Castle hotel: dit is een kruising tussen een Country Inn en een Super-de-luxe hotel. Dus heel veel 
luxe in een natuurlijke omgeving. Je voelt je een koning in Versailles.  

Resort/vakantie hotels 
• Bed and Breakfast hotel: ook hier vinden we deze terug omdat deze hotels ook voor een vakantie 

kunnen worden gebruikt. De gebruikers zijn dan vaak Bagpackers. ze zijn meestal simpel 
uitgerust en kleinschalig. 

− persoonlijke, individuele benadering 
− kleine keuken (alleen ontbijt) 
− relatief weinig service, basic service. 

− rooming/housing principes (het zijn dus meer pensionen) 
• Mega-Hotel: Hierbij moet worden gedacht aan Disney-achtige hotels waar een heleboel kamers 

en restaurants samen zitten. Deze hotels zijn een stad op zich waarbij de lobby/atrium als het 
centrum van de stad kan worden beschouwd. Vaak wordt er aan zo'n hotel een thema 
meegegeven, zie bijvoorbeeld de Disney hotels. Disney is eigenlijk de bedenker van deze mega-
hotels. Dit om zo veel mogelijk mensen tegen een zo laag mogelijke prijs te kunnen herbergen. 

− het is dus een stad opzich. 

− Er zijn zo’n 1000-1500 kamers 
− alle mogelijke faciliteiten zijn er: winkels, zwembad, kappers, restaurant, amusement ruimtes, 

fitnessrooms, kinderopvang ed. 

− tevens zijn er tentoonstellingsruimtes, vergaderzalen, auditorium etc. 

− er wordt veel gedaan voor kinderen en jongeren, er is vaak een aparte afdeling voor de 
zakelijke gebruikers van het hotel. 

− er zijn meerdere restaurants, maar meestal één gemeenschappelijke keuken. Er is tevens 
roomservice aanwezig. 

• Casinohotel: Dit type hotels is ontstaan doordat er bij een bestaand hotel, als service en als 
winstmaker, een klein casino werd toegevoegd. Dit bleek echter zo goed te werken dat de 
casinohotels al snel uitgroeide tot eigen tak van sport. De structuur lijkt op die van Mega-hotels 
het thema dat hier is toegepast is het casino gebeuren. 

− Het zijn enorme complexen met alles onder één dak. Het mag de gasten aan niks ontbreken. 
Ze moeten binnen de deuren van het hotel blijven, zodat ze daar ook hun geld vergokken. 

− alles is aanwezig: zalen, auditoria, gokruimtes, zwembaden, fitness ruimtes, tennisbanen, 
restaurants, bars, nichtclubs, kermisattracties etc.etc. 

− de hotels op zich zijn vaak decors er worden sferen gecreëerd, de uitstraling moet goed zijn 
ed. 

− zo'n hotel heeft vaak rond de 1000 kamers. 
− de lobby is nu niet het centrale gedeelte maar de speelhal(len) is het middenpunt van deze 

stad. 

• Beach/golf/tennis resort: Dit zijn complexen waar sport en ontspanning een belangrijke plaats 
innemen. Deze complexen trekken vooral bezoekers uit de zakelijke markt. Dit omdat er vaak 
behoefte is aan ontspanning en groupbuilding naast de zakelijke verplichtingen (vergaderingen, 
congressen, trainingen etc.). Dit gebeurt optimaal door gebruik te maken van sport.  

− alles onder één dak 
− hoge kwaliteit conferentie centra 
− ook proberen om de families te bereiken. 

− de interactie tussen gebouw en het landschap eromheen is belangrijk. Dit komt ook terug in 
de afwerking van het gebouw. 
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− de lobby's zijn groter dan in conventionele hotels omdat daar ontmoetingen plaats vinden, 
men "ploft" daar even neer na een potje tennis (o.i.d.) 

− er zijn veel winkels in het complex 
− de kamers zijn iets groter omdat mensen langer blijven in het hotel. 

− sport, spel en ontspanning voert overal de boventoon. 
• Health Spa: dit is eigenlijk ook een soort golf resort, alleen ligt de nadruk dan op de gezondheid 

van de mensen. 
− veel aandacht voor sport en spel 

− er is een keuken die ook speciale diëten samen stelt. 
− het geheel is op oudere mensen ingesteld. 

− veel service en begeleiding 
− kamers zijn uitgerust met balkons. 

• Vakantie village: dit zijn meer dorpen dan hotels. Het geheel is gefragmenteerd vorm gegeven om 
te zorgen dat de grote niet afbraak doet aan het gevoel van kleinschaligheid. 

− thema: true envirmont 
− zichtlijnen op het park resp. het hotel zijn niet gewenst 

• Marina hotel: dit is een soort kruising tussen een airport hotel en een beach resort. Een centraal 
thema in het hotel is het water en alles wat je op en of in het water kunt doen. Het is echter ook 
gericht op de boaters die een nacht hun boot aan de kant leggen en in het hotel gaan slapen. Het 
heeft dus iets van beide zijdes. 

Types hotels bij het paleiskwartier hotel 
Van de hoteltypes die zojuist besproken zijn sluiten er drie aan op wat er in het paleiskwartier voor 
een hotel moet komen. Dat zijn: 
− een conferentie hotel 

− een Downtown hotel 
− en een klein beetje een Woonhotel. 
 
Deze drie type hotels bevatten elementen die interessant (of een must) zijn om ook te verwerken in 
het Paleiskwartier hotel. Deze elementen worden hieronder verder toegelicht. 
 
Conferentie hotel:  

Het hotel in het paleiskwartier heeft veel overeenkomsten met een conferentie hotel. Het 
verschil zit hem echter in het feit dat in dit hotel er geen zalen of auditoria worden opgenomen. 
Dit in verband met het congrescentrum om de hoek.  
Binnen het hotel moet een intieme sfeer worden gecreëerd waar ook plaats is voor 
ontspanning en sport. Dit houdt in dat er een fitnessruimte en een (klein) zwembad moet 
komen. Tevens moeten er een duidelijke link met buiten zijn. Dit om mensen de mogelijkheid 
te geven om even buiten te gaan ontspannen. Tevens moet er in de omgeving de 
mogelijkheid zijn om te wandelen en te winkelen voor de broodnodige ontspanning naast het 
werken. 

Woon hotel: 
Het hotel gaat ook gebruikt worden door zaken mensen die voor langere tijd (1 a 2 weken) 
verblijven in hun kamer. Hiervoor moeten ook voorzieningen worden getroffen. 
Er zullen bijvoorbeeld een aantal grotere kamers moeten zijn, eventueel kamers met een apart 
slaap- en woongedeelte. Deze dubbele kamers zijn dan vooral voor de mensen die op hun 
kamer ook zakenrelaties ontvangen. 
Een aspect bij het ontvangen van zakenrelaties is het ook opvangen van zakenrelaties. Dit 
kan op twee manieren gebeuren, de persoon gaat naar beneden en dan weer samen met zijn 
relatie naar boven. Of de relatie gaat al op weg naar boven en wordt opgevangen door de 
persoon. Deze tweede mogelijkheid houdt in dat er een zichtrelatie moet liggen vanuit de 
kamer (of ruimte voor de kamer) met de receptie of trappen/liften. Dit houdt in dat er overzicht 
moet zijn. Dit is te bereiken door een spel te spelen met een atrium.  
Een atrium (is eigenlijk een vergrote lobby) is als een dorpsplein in het hotel. (of in mijn geval 
knooppunt in het hotel) Hier komt alles op samen. Hier bevindt zich de levendigheid. Daarom 
is het belangrijk om dit zorgvuldig vorm te geven en te positioneren binnen het hotel. Een idee 
is om het atrium een doorlopende lus door het hotel te laten zijn (idee van de kronkel uit het 
begin van mijn afstuderen).  
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Daarbij hebben de kamers op de lagere niveaus een betere zichtrelatie met de receptie dan 
de kamers op de hoger gelegen etages. Daardoor kan er ook een schakering worden 
aangebracht in het type hotelkamer (rustig tegenover levendiger).  
Hierdoor ontstaat er ook een routing door het hotel heen en worden alle hotelkamers 
betrokken bij de overige activiteiten van het hotel. De kronkel kan tevens als een constructief 
systeem worden beschouwd, waar de hotelkamers aan vast worden gemaakt. Het "atrium" 
wordt daarmee de pijler van het hotel. 
 
Het element Atrium speelt in een Downtown hotel ook een belangrijke rol. 

Downtown hotel: 
een Downtown hotel is in de "oervorm" qua locatie gerelateerd aan het spoor. Dat is in het 
geval van het paleiskwartier ook zo. De grote van zo'n hotel is meestal 50 -100 kamers. Dat 
wordt ook in het ontwerp van het hotel voor het paleiskwartier meegenomen.  
Het hotel trekt de aandacht door zijn verschijningsvorm en niet door middel van lichtreclame, 
dat is ook het beoogde doel bij het hotel in het paleiskwartier. 

Figuur 13: schets van een eerder idee van een constructieve kronkel door het gebouw heen. Dit wordt nu 
opgevat als een constructief atrium door het gebouw heen. 
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Plattegronden van verschillende indelingen van een hoteletage. 
Er zijn verschillende manieren waarop een etage met hotel kamers kan worden vormgegeven. De 
vormgeving van zo’n etage heeft veel invloed op de totale vorm van het hotel. Tevens heeft het 
invloed op de beleving van het hotel. In figuur 14 is een overzicht te zien van verschillende 
plattegronden, uit “Hotel planning and design by Walter A. Rutes and Richard H. Penner (The 
architectural Press, London)”. Hier staan tevens een aantal richtlijnen voor afmetingen en 
aantal kamers.  

Figuur 14: analyse van verschillende plattegrond indelingen. 
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Aangezien er al werd gekeken naar de mogelijkheid naar een atrium zijn er in figuur 15 twee 
varianten van (bestaande) atrium plattegronden gegeven. Hierbij valt op dat er op één etage 
zowel kamers aan het atrium kunnen liggen als wel dat er een aantal kamers is dat aan een 
gewone gang liggen. 

Het nadeel van een atrium is dat er een vrij breed gebouw gerealiseerd moet worden. In de situatie 
van het paleiskwartier is die ruimte er niet. Er is ter hoogte van de aansluiting van het hotel met de 
bestaande bebouwing maar 21 meter en aan de andere zijde is er de mogelijkheid om een gebouw 
van 40 meter breed te realiseren. Het is in principe voldoende voor een atrium, het moet dan echter 
wel goed worden vormgegeven. 
 

Conclusie uit de analyses van het hotel. 
Er wordt nu geschetst met het idee van een atrium dat door het hotel “kronkelt”. Hierbij zijn er voor de 
rest nog niet veel uitgangspunten. Er wordt nu gewoon geschetst zonder enige beperkingen, gewoon 
ideeën genereren waarna er wel wordt gekeken wat ervan gebruikt kan worden. 
 
 
Actiepunten: 

• Specifieke eisen ten aanzien van de positionering van het hotel 
• Opstellen positionering van het hotel 

• Ondertussen schetsontwerpen maken. 
 
 
Literatuur bij hotel analyse: 
New Commercial Spaces RTS 2000 new 
New Hotel Design RTS 93 ban 
Hotel Planning and Design RTS 85 rut 

Figuur 15: twee mogelijke varianten van een hotel met een atrium. 
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Tektoniek 
Er wordt nu verder gewerkt richting mijn oorspronkelijke doelstelling nl. op zoek gaan naar de 
interactie aspecten tussen AO en CO. Daarvoor kan er een analyse/onderzoekje gedaan worden naar 
de interactie tussen AO en CO in bestaande gebouwen. Dus zoek voorbeelden, hoe heeft het zich 
ontwikkeld. De oorsprong van de architectuur wordt algemeen beschouwd bij het moment waarop de 
mens de tent/hut/grot heeft ontwikkeld. De tent is een klassiek voorbeeld van interactie tussen 
constructie en omhulling. Deze twee aspecten samen vormen een ruimte. Hier is dus al te zien hoe er 
wordt gespeelt met een constructie. Hoe is dit ontwikkeld in de loop van de tijd.  
Dus ga kijken naar de essentiële samenhang tussen constructie en omhulling (architectuur). Hoe gaat 
het samen, waar botst het, hoe gaan verschillende architecten ermee om (bijvoorbeeld Wagner 
constructie essentieel onderdeel maar wel verhult onder kunstzinnige uitingen). Kijk dus naar het 
volgende schema: 

 
Hierin komt de interactie tussen omhulling en constructie naar voren. Hoe deze elkaar beï nvloeden en 
hoe deze samen de ruimte definiëren. Twee uitersten hierin is het Plan Liberé (van Corbusier, puur 
alleen vloeren met kolommen en daarom heen komt de omhulling te staan) het andere uiterste is het 
samenvoegen van constructie en omhulling (dragende buitengevels ed.). Vanuit deze beschouwing 
moet ik een eigen visie gaan ontwikkelen met wat voor mij belangrijk is, waar ik mij happy bij voel en 
wat ik interessante aspecten vind om die mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het plan. Deze 
visie vormt het referentiekader waar ik het ontwerp verder aan op ga hangen. 
 
Tektoniek: de leer van de architectonische vormen in verband met hun constructie en techniek. Niet 
een stroming maar een gevoel, een manier van werken met vele mogelijkheden van manifestatie van 
de constructie. 
 
Allereerst wordt er heel even terug gegaan in de historie om te kijken hoe de bouwkunst zich heeft 
ontwikkeld. Dat wordt heel kort en bondig besproken om een indruk te krijgen hoe het zich ontwikkeld 
heeft. Daarna wordt er gekeken naar de huidige architectuur en hoe die met de interactie omspringt. 
Het is vooral interessant om te kijken naar recente architectuur omdat er momenteel veel meer kennis 
is over het constructieve gedrag van materialen dan dat er ooit is geweest. 
 
Het begin van architectuur/bouwkunst wordt (algemeen) beschouwd als het moment dat de mens een 
hut/tent/grot ging bewonen. Bij de tent en de hut speelde de constructie een belangrijke rol. Zo 
bestonden deze twee elementen uit een draagstructuur van houten (boom) stammen waarom heen 
een omhulling werd aangebracht van huiden (absoluut geen draagsterkte). Er was dus een functioneel 
samenspel tussen de omhulling en de constructie. De constructie en de omhulling waren dus niet 
geï ntegreerd maar ze beï nvloeden elkaar in sterke maten. De constructie bepaalde de vorm van de 
omhulling en daarmee ook de vorm van de ruimte. Andersom bepaalde de beperkingen dan wel 
mogelijkheden van de omhulling de vorm van de constructie en daarmee dus ook de ruimte. Dat 
principe is altijd blijven gelden.  
 
De benadering van de twee disciplines veranderde toen er nieuwe materialen werden “ontdekt”. Een 
voorbeeld hiervan is steen. Dit materiaal had namelijk de mogelijkheid om een omhullend materiaal te 
zijn als wel dat het constructief mogelijkheden had. Hiermee werd een aanzet tot volledige integratie 
van de twee aspecten gedaan. Het was nu mogelijk om wanden te maken en daarmee een ruimte te 
definiëren.  
Echter was er ook nog een plafond (of ruimer gezegd een bovenbegrenzing van de ruimte) deze werd 
nog steeds op een traditionele manier gemaakt met behulp van balken (constructie) en een omhulling 

 

Ruimte 

 

Constructie 
 

Omhulling 
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van of stro, leem huiden ed. Deze 
bovenbegrenzing had echter maximale 
afstanden die overspannen konden 
worden, daarom werden ruimtes vaak 
gedefinieerd aan de hand van de maximale 
overspanning van het plafond. De muren 
stonden dus op zo’n afstand dat het 
plafond het in één keer kon overspannen.  
Moest er nu toch een ruimte komen die 
grotere afmetingen had, dan werd er 
gebruik gemaakt van additionele 
constructieve elementen zoals kolommen. 
De constructie had daarbij een 
ondergeschikte rol aan de uitstraling van 
de ruimte. De kolommen werden niet mee 
ontworpen maar de plaatst volgde uit de 
maximale overspanningen. 
(de maximale overspanningen kon men 
nog niet berekenen, tekort aan inzicht van het materiaal, maar wist men uit ervaring).  
 
In de loop van de tijd is de constructie en de omhulling onafhankelijker van elkaar geworden. Dit komt 
doordat er nieuwere materialen werden toegepast in de bouw en omdat er steeds meer bekend werd 
van de constructieve werking van de materialen. Hierdoor werd het mogelijk om een spel te spelen 
tussen de constructie en de omhulling. Men kon nu op bepaalde niveaus de constructie en omhulling 
geheel samen voegen terwijl ergens anders dit juist geheel los gemaakt kon worden. 
 
Het tweede aspect: de constructie geheel los maken van de omhulling van de ruimte heeft le 
Corbusier uitgewerkt in zijn Dom-Ino System (zie figuur 16). (dit was één aspect van de vijf basis 
punten opgesteld na het Citroen huis). Hierbij is een constructief-frame als basis genomen waarmee 
de bovenkant en de onderkant van verschillende ruimtes is vastgelegd. De overige grenzen van de 
ruimtes zijn te bepalen met behulp van de omhulling (gevel dan wel binnenwanden). Deze zijn geheel 
los van de constructie neer te zetten waarbij de ruimtes dus geheel vrij zijn vorm te geven. Hier is er 
dus een rooster van kolommen die dan vrij willekeurig in de ruimte lijken te staan. Er moet hierbij goed 
worden opgelet dat die kolommen geen obstakels worden in de ruimte. Het kan echter ook zo zijn dat 
de kolom structuur een aanleiding is om een ruimte indeling te maken hierbij kunnen de kolommen 
samen worden gevoegd met de omhulling. Dat is dan vergelijkbaar met het “tent”-idee waarbij de 
constructie en omhulling ook in één vlak liggen. Een voorbeeld van zo’n flexibel ontwerp is het Nissan 
Europe Headquarters gebouw. Dit gebouw heeft een stalen frame met alleen kolommen in het gevel 
vlak. Hieraan wordt later een gevel (is de omhulling) toegevoegd.Figuur 17 en 18 geven een (wazige) 
impressie van dit gebouw.  

Wanneer de draagstructuur geheel wordt gecombineerd met de omhulling heb je geen last van een 
kolommen structuur echter de indeelbaarheid wordt ook beperkt doordat er bepaalde constructieve 
wetmatigheden zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Als voorbeeld van een geï ntegreerd 
systeem zijn de dragende wanden en stabiliserende kernen in een flatgebouw. De vloerelementen 
overspannen dan van wand tot wand/kern. Een nadeel is dat er een beperking is met betrekking tot de 
flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het is namelijk niet gemakkelijk om een muur te verplaatsen en/of een 
grote sparing te maken in een wand. 
 
Zo hebben de twee uiterste hun voor- en nadelen. Momenteel kan er dus elke kant op met het 
samenspel tussen de constructie en de omhulling. De omhulling kan worden ontworpen en er is altijd 
wel een constructie bij te vinden. Maar de vraag is tegen welke prijs. 

Figure 16: Dom-Ino system of the construction. 

Figuur 17 / 18: Nissan hoofdkantoor, het stalen frame en met de omhulling. 
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Een bekend voorbeeld van zoiets is The Opera house in Sydney. Hier heeft de architect (J ørn Utzon) 
het gebouw ontworpen vanuit een constructief principe maar dat net niet goed toegepast. Hij wilde 
met schalen gaan werken alleen de schalen die hij had ontworpen waren niet mogelijk om die te 
construeren. De architect hield echter vast aan de uitstraling die hij wilde hebben, en daardoor moest 
er met kunst en vlieg werk een passende constructie bij worden gezocht. Dit had een gigantische 
invloed op het budget. Uiteindelijk heeft het bouwen 16 jaar geduurd en is de bouwsom van Aus.$ 7 
miljoen naar Aus.$ 102 miljoen gestegen (14,5 keer zo hoog). 
 
Eén van de voorbeelden van Jørn Utzon, Alvar Aalto, had het dan toch 
beter door hoe constructie en esthetica elkaar konden beï nvloeden. 
Alvar Aalto had namelijk al vroeg door dat er met de constructie kon 
worden gespeelt. Zo heeft hij in een van zijn eerste gebouwen 
(standaard appartementen Block in Turku (1927-1929)) gebruik gemaakt 
van holle balken en holle dragende muren. Dit heeft hij gedaan om het 
gewicht van de constructie te beperken, maar ook om een mogelijkheid 
te geven om leidingen ed. er door te leggen. Figuur 19 geeft een 
plattegrond van één appartement van het blok.  
Dit geeft aan waarmee hij zich later bezig ging houden. Door de 
standaardisatie van bouwproductie aan te vechten, heeft Aalto samen 
met een aantal andere architecten (Corbusier, oud, mies van der Rohe) 
manieren bekeken hoe constructie verder kan gaan dan alleen het 
pragmatische (nuttigheid) gedeelte. Hiermee is een trend gezet om de 
constructie te verheven boven puur iets noodzakelijk en nuttig element in 
de bouw. Het is met hun benadering een ontwerpvariabele geworden.  
 
In de tijd na de appartementen blok heeft hij gewerkt met 
dragende muren in combinatie met losse façades. Dit idee 
had hij opgedaan van Mies van der Rohe in de Weissenhof 
in 1927. Voorbeeld van een werk waarbij hij met dragende 
gevels heeft gespeelt is te zien in figuur 20. Dit heeft hij 
vooral gedaan in de tijd dat hij geï nspireerd werd door het 
constructivisme. Later begon hij meer te neigen naar het 
Organische toen zag je meer hout in zijn werk komen. Eerst 
in de vorm van afwerkring en in de vorm van meubelstukken 
en later ook als constructie materiaal. Figuur 21 geeft een 
detail van zo’n houten constructieve oplossing. 
Na de korte tijd waarin hij met hout werkte ontdekte hij de 
mogelijkheid van insitu-beton. Hiermee ging hij werken 
hierdoor ontstonden indrukwekkende constructies, een 
voorbeeld hiervan is te zien in figuur 22.  
 

Figuur 19: plattegrond van Tapani 
Standard Apartment Block, Turku, 
Finland 

Figuur 20: Sunila huisvesting, engineering-staff housing, 
plattegrond. 

Figuur 21: Säynätsalo stadshuis. Figuur 22: Church of the Three Crosses. 
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Er wordt nu aan de hand van plaatjes en bijschriften bekeken hoe verschillende architecten met de 
constructie in het gebouw omgaan. 
Achtereenvolgend worden de volgende architecten bekeken: 

Wiel Arets, Jean Nouvelle, Mecanoo, Calatrava, Sir. Norman Foster 
 

Figuur 25: Jean Nouvelle, Gymnasium in Antony, Frankrijk. 
Nouvelle heeft hier geprobeerd om een zo duidelijk mogelijk structuur aan te brengen om de aandacht van de scholieren niet af te 
leiden. Daarvoor heeft hij een skelet van kolommen en liggers gebruikt. Deze heeft hij overal duidelijk laten zien. Dus hij gebruikt 
hier de constructie om zijn uitgangspunten van de school te verduidelijken. 

Figuur 23/24: Wiel Arets, Academie van Beeldende Kunsten en Academie van Bouwkunst. Zoals in de schets (figuur 128) te zien is 
heeft Arets er naar gestreefd om een betonnen skelet te maken waar tegenaan betonnen geprefabriceerde glazen bouwstenen 
worden bevestigd. Hij probeert op deze manier een transparant mogelijk gebouw te maken. Hiervoor benut hij dus de skelet 
structuur optimaal uit, zowel in het horizontale vlak als wel in verticale zin. Hierbij wordt er zo min mogelijk gebruik gemaakt van 
vaste wanden dus kan het zo transparant mogelijk worden gemaakt. Hoe het uiteindelijk er binnen uit ziet heb ik geen plaatje van 
kunnen vinden. 

128 129 
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Figuur 26-30: Mecanoo. Radicaal tektoniek, dat is een uitgangspunt bij Mecanoo. Het laten zien wat de techniek van nu allemaal kan, 
bv. afstappen van standaard plattegronden. Het simpele rationele patroon verlaten en overstappen op complexe en variabele en niet 
traditionele systemen. Bijvoorbeeld de bibliotheek in delft. Hier was het originele plan om het lichaam van het gebouw een simpele 
driehoek te laten zijn. Uiteindelijk is de vorm vrijer geworden in doorsnede en plattegrond waardoor het een grotere tegenstelling 
oproept met de pure kegel in het midden. Een geheel andere benadering waarbij er minder ruimte was voor een constructief spel is 
een uitbreiding van het parkhotel in Rotterdam. Hierbij wordt het hotel uitgebreid met een restaurant en een beddenhuis (negen 
verdiepingen met zes kamers). Hierbij wordt het beddenhuis los gemaakt van het restaurant en op poten gezet. De constructie wordt 
dus net als in het dom-ino huis benaderd. 

26 

27 

29 

30 28 
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Figuur 31-34: Salvador Calatrava. De gebouwen van Calatrava bevatten meerdere 
perspectieven, dit is een centraal thema bij hem vandaar dat hij ook vaak werkt met 
bewegende elementen. Het gebouw ontrolt zich als je er door heen loopt de beleving 
veranderd constant door het kopiëren en soms ook transleren en roteren van onderdelen. De 
gebouwen zijn ontworpen op de bewegende mens er door heen. Men focused nu weer eens 
op iets dichtbij en dan weer veraf, hierdoor ontstaat een verzameling van visuele 
waarnemingen van het gebouw. Dit komt ook vaak terug in de constructie, veel hetzelfde 
achterelkaar, dus een verzameling van constructie elementen.  
De materialen die gebruikt worden versterken ook de beleving van het gebouw. Soms het 
ruwe materiaal om de kracht van het gebouw te laten zien, dan weer een wisselwerking 
tussen glad-ruw, licht-donker. Hierdoor beleeft men het gebouw meer. 

31 32 

34 

33 
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Een nieuwe beweging is het CAAD (computer Aided architectural design). Een bekende naam hierin 
is Greg Lynn.  
Greg Lynn vormt zijn gebouwen met behulp van de computer waarbij hij gebruik maakt van Spline’s 
en nurbs surface’s. Dit zijn lijnen en vlakken die met behulp van variabele parameters kunnen 
veranderen van vorm. Hierbij beï nvloeden naast elkaar gelegen vlakken en lijnen elkaar. Hierdoor 
ontstaat er een spel van bewegende delen. Greg Lynn voert wat van die lijnen en vlakken in en gaat 
dan animeren.  
Op een moment krijgt hij een vorm die 
hem wel aanspreekt en dan stopt hij 
de animatie. Met deze vorm gaat hij 
verder werken en dat vertalen in een 
concreet gebouw.  
Het zwakke punt in deze benadering 
van ontwerpen is de positie die de 
constructie inneemt. Zodra hij voor het 
gebouw een vorm heeft dan legt hij 
een rooster er over heen en verdeelt 
alles in rechte balken en kolommen. 
Hiermee veranderd de vorm dus en Figuur 37: meta balls beï nvloeden elkaar en vormen samen een Blob. 

Figuur 35-36: Sir Norman Foster.  
Zoals in figuur 140 te zien is (hongkong-shanghai bank) 
manifesteert de constructie zich aan de buitenzijde zich ook op 
een duidelijke manier. Er is meteen af te lezen hoe het gebouw 
zich constructief gedraagt, en wat de consequenties daar van 
zijn. Een kanttekening hierbij is dat de constructie helemaal 
ingepakt is om het gebouw aan de veiligheidseisen te laten 
voldoen. Hierdoor is dus eigenlijk de constructie niet meer te 
zien maar het inpak materiaal. De vraag is dan is het dan nog 
wel de constructie.  
Dit is minder het geval bij een televisie toren (figuur 141). 
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ook uitgangspunten van zijn 
ontwerp. In zijn ontwerp heeft hij de 
dynamica centraal staan maar dat 
gooit hij helemaal overboord zodra 
het gebouw verder wordt 
uitgewerkt. Daar is hij zelf ook van 
bewust en hij is momenteel bezig 
om een dragend rooster te 
ontwikkelen dat veel 
bewegingsvrijheid bevat. Er wordt 
gedacht dan in de vorm waarin de 
vorm van figuur 38 ook is 
opgebouwd. Het is dus een rooster 
van elkaar kruisende liggers, 
balken, draden, etc. Lynn heeft hier 
nog geen definitieve vorm 
aangegeven. 
 
Dit geeft aan dat er in deze benadering van ontwerpen in 
het begin helemaal geen rekening wordt gehouden met de 
constructie, er wordt op vertrouwd dat wat er ontworpen 
wordt gemaakt kan worden.  
Het is mogelijk om te maken dat hij ontwerpt maar daarvoor 
is er kunst en vlieg werk nodig en nog belangrijker de 
uitgangspunten van het ontwerp worden aangetast. Dat 
Lynn momenteel bezig is om een passend constructie 
systeem te zoeken geeft aan dat het essentieel is om van 
de constructieve mogelijkheden en beperkingen op de 
hoogte te zijn alvorens er gestart wordt met het maken van 
een ontwerp. 

Conclusie: 
Er is al een ruime tijd interesse in de combinatie van beide 
aspecten. Dat komt nu ook terug in de nieuwe indeling van het onderwijs programma op de TU/e. 
Hierin kunnen studenten straks (en nu ook al) niet meer kiezen voor één richting maar krijgen ze een 
combinatie van richtingen. Bij de AT (architectuur en techniek) richting speelt het aspect van tektoniek.  
De tektoniek heeft architecten ook lang bezig gehouden en er is gewerkt met verschillende 
invalshoeken. Het einde van deze zoektocht is nog niet bereikt, omdat een voortschrijdende techniek 
ook nieuwe mogelijkheden van constructie mogelijk maakt. Kijk bijvoorbeeld naar Greg Lynn, hij gaat 
bewust opzoek naar een constructief systeem waarmee hij zijn ontwerpen kan maken in dezelfde 
context als waar ze zijn in ontworpen. 
Het combineren van de twee disciplines in optima-forma is vrij ingewikkeld. Er blijft altijd één aspect 
dat meer de aandacht krijgt, dat heeft te maken met de persoonlijke interesses en mogelijkheden.  
Tevens moet er worden opgepast dat het niet te veel de overhand krijgt om de constructie te 
gebruiken, het kan dan namelijk iets te dominant worden en gekunsteld over komen.  
Een combinatie van beide aspecten vind ik persoonlijk het beste naar voren komen in het werk van 
Salvador Calatrava. Hij benaderd zijn ontwerpen namelijk heel sterk uit de materiaal keuze en de 
beleving van de mensen. Hierdoor ontstaat er een afgewogen ontwerp tussen het materiaal (en de 
materiaal mogelijkheden en beperkingen) en de beleving van het ontwerp (intern maar ook de externe 
benadering). 
 
Momenteel is er een beetje bekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de combinatie van 
de twee disciplines. Daarnaast is er een enorme hoeveelheid aan sfeerbeelden, indrukken en 
mogelijke ontwerpen gezien. Dit wordt nu verder benut in het maken van schetsontwerpen. Hierbij 
wordt zoals eerder al aangegeven vrij wild en willekeurig geschetst waarna er een selectie zal plaatst 
vinden. Vanuit daar zal er verder worden gewerkt. 
 
Literatuur:  
Jean Nouvelle RVR 96 BOI 
Radical Tectonics RVP 2001 Lec 

Figuur 38: Autocad model van een dynamisch vlak, incl. een variatie van het vlak. 

Figuur 39: voorbeeld van een ontwerp van Greg Lynn. 
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Schetsontwerpen. 
 
Een centraal idee bij de schetsontwerpen is dat er een beddenhuis komt boven een gedeelte waar de 
restaurants, zaaltjes ed. komen. Dit beddenhuis heeft in de opbouw een kleinschalige constructie 
structuur, maar het staat op een grootschalige potenstructuur zodat de functies eronder minder 
beperkingen hebben door de fijnmazige constructiestructuur van het beddenhuis. 
Een twee idee is om met units te werken van een aantal kamers bij elkaar, dit om een mate van 
aanpasbaarheid aan het hotel mee te geven. 
 
Met Schetsen ben ik begonnen met het idee een beddenhuis te ontwerpen. Dit kwam door oa. Het 
ontwerp van Mecanoo dat in figuur 28 te zien is. Hierbij is ook meegenomen dat op de begane grond 
een grootschalige draagstructuur is waardoor er daar ruimte is om restaurant ed. te plaatsen is.. 
Allereerst is er gespeelt met drie beddenhuizen die alledrie aan één zijde kamers hebben 
(rechtstreeks gekopieerd uit figuur 28). Het bestaat uit drie elementen die onderling van hoogte 
verschillen. Hierdoor ontstaat er een ruimte voor een atrium en valt er veel licht in de gangen van het 
hotel. 
In de tweede schets is er gespeelt met een draagstructuur voor een hotel. Dit is meer een kleine 
studie geworden. 
De derde schets is weer een beddenhuis als uitgangspunt genomen, maar nu is er een gespeelt met 
rotatie van etages.  
Dit bracht me op het idee om verder te gaan met kleinere units, dit ook om meer richting de interne 
beleving van het hotel te komen en niet alleen op de buitenkant blijven focussen. Dit kwam ook in 
combinatie met figuur 30. Er zijn dus units van 6 kamers gepakt met een gang. Deze vallen te 
combineren waardoor er een hotel met een atrium ontstaat. Hierbij kan het hotel in meerdere 
richtingen worden aangepast (eventueel ook later als het gebouw gerealiseerd is.) 
Als laatste is er nog een kleine studie gedaan met een andere unit vorm. 

Figuur 40: schets 1 mecanoo idee;       schets 2 spel met draagstructuur;        schets 3 rotatie etages 

Figuur 41: schets 4 kleine units rotatie;               schets 5 andere vorm units 
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Hoogte van het gebouw bekijken 
Er is even gekeken naar verschillende hoogtes van het hotel in het gebied. Dit is gedaan door blokjes 
te maken van (in plattegrond) 20 bij 40 meter. Op schaal in de situatie maquette was het dus 2 cm bij 
4 cm. De hoogte werd gevarieerd van 30 meter tot 90 meter. 
Er is gekeken wat het beste oogde in het gebied. Hieruit bleek dat een hoogte van 45 á 50 meter het 
beste zou passen in het gebied. Dit komt ongeveer overeen met een gebouw van 16 lagen. 
Van deze 16 lagen zouden er twee worden gebruikt voor algemene ruimtes en 14 dus voor kamers. Er 
is per etage ruimte voor ongeveer 20 kamers, dus in het totaal komen er ongeveer 280 kamers. Qua 
grote is het dus vergelijkbaar met het Dorint hotel hier in Eindhoven. 
 
Hierna zijn van de schetsontwerpen die er al lagen kleine maquettes gemaakt en die aan de situatie 
een beetje aangepast. Daarbij viel op dat het ontwerp met de variatie van de kolommen er eigenlijk 
best wel leuk uitziet, echter de verdere invulling is nog niet helemaal duidelijk.  
 
Tevens is er een nieuw schetsontwerp gemaakt. Hierbij is er gespeelt met een zelfstandig hotel, los 
van de beuken die naar boven toe steeds verder gaat uitkragen over de beuken heen. Hoe ver hij kan 
uitkragen is niet nagegaan, maar dat is een leuk vervolg aspect om mee te gaan werken.  
 
Tevens is er gekeken naar de mogelijkheden om toch een atrium te maken op dit kleine bouwkavel. 
Hierbij worden de kamers naar boven toe verder uit elkaar gelegd zodat er een atrium ontstaat. Het 
atrium begint meestal onderaan breed en loopt smal toe naar boven. Dit atrium is dus precies 
omgekeerd. Figuur 42 geeft een indruk van dit schetsontwerp.  
 

Figuur 42: omgekeerd atrium idee. 
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Er is gekeken naar verschillende soorten hotel en daar een paar trefwoorden bij opgeschreven: 
- In een hotelkamer is het misschien nuttig om flexibiliteit in te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door 

een flexibele wand tussen de badkamer en de slaapkamer. Hierbij kan de wand meer richting 
badkamer gaan als men in de badkamer is. 

- Meestal hotelkamers met de korte kant op de gevel, kijk eens naar de mogelijkheden om een 
kamer er dwars op te zetten. Het gevolg is wel dat er een smal beddenhuis ontstaat en dat er 
relatief veel gevel oppervlakte is (dus duur) 

- Er kan gewerkt worden met verschillende thema’s in kamers, maar is er wel behoefte aan zoiets? 
- Uit persoonlijke ervaring vind ik het vaak een bedompte sfeer als men de eerste keer op een hotel 

kamer komt. Vandaar dat ik ga proberen om zo licht mogelijke kamers te maken. Dit kan bereikt 
worden door hoge raam/deuren er in toe te passen. 
Tevens zijn de gangen vaak ook erg donker, er zitten vaak helemaal geen raamvlakken in, er 
wordt getracht om die zo licht mogelijk te maken, door aan de kopzijdes raamvlakken te maken of 
te werken met een atrium 

- Een kamer kan worden opgevat als een huisje binnen een groter geheel. Er staan dan wel een 
heleboel dezelfde huisjes bij elkaar, dat kan saai en ééntonig werken dus werk ook aan variatie 
tussen de kamers.  

- Scheiden van functies in het gebouw. Net zoals in het stedebouwkundig plan kunnen (en is er al 
gewerkt met) verschillende functies worden gescheiden. Dat is al half gebeurd door bijvoord de 
kamers op te nemen in een beddenhuis terwijl de overige functies er onder liggen als een tapijtje. 
Dit kan eventueel nog verder worden doorgevoerd door bijvoorbeeld het restaurant ook los te 
koppelen van de overige algemene hotel functies (gaat misschien een beetje erg ver en ik weet 
niet of het erg praktisch is). 

- Link leggen met de vroegere functie: een industrieel gebied uit de jaren 30-40. 
 
Het aspect van het scheiden van functie is eerst een schetsontwerp bij gemaakt, en vanuit daar is er 
gewerkt met het idee van het reflecteren van de historie van het gebied in het gebouw. 
 

Functie splitsing. 
Na discussies te hebben gevoerd met mijn mede studenten leek het idee van dat functie splitsing toch 
erg toepasbaar en dat kan ook nog verder worden uitgewerkt. Er moet alleen opgepast worden dat er 
niet een te onoverzichtelijk geheel ontstaat. Er moeten maximaal twee of drie elementen worden 
gemaakt. Het is de bedoeling om deze twee elementen twee verschillende primaire vormen mee te 
geven. Het beddenhuis komt nu in tegenstelling tot de vorige schetsjes niet in het verlengde van de 
bestaande bebouwing te staan maar het komt aan de vijverrand te staan.  
Het overige gedeelte komt in het verlengde van de beuken te staan. Dit sluit aan bij deze beuken. Het 
beddenhuis vormt er een contrast mee.  

Figuur 43 en 44: schetsen van het idee om het hotel op te splitsen in functies. 
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De twee elementen worden met elkaar 
verbonden met een loopbrug. Zie 
figuur 43 en 44 voor (wazige) 
schetsjes. 
Het idee van het beddenhuis is om een 
spiraalsgewijs oplopend geheel te 
maken, waardoor er vanzelf ook een 
atrium ontstaat. Of het zo praktisch is 
zo’n doorlopende gang is een tweede 
punt. (figuur 45 geeft een sfeerbeeld 
van zo’n spiraalsgewijs oplopend 
bedden huis.  
 
 

Invloeden van het oud 
industrieel gebied. 
 
Vanuit dit scheiden van functies kan 
ook gebruik worden gemaakt voor het 
integreren van het hotel in het gebied. 
In het hotel kan de geschiedenis van 
het gebied worden weerspiegeld. Het kan dan gedeeltelijk aansluiten bij de bestaande beuken. Dat er 
een relatie moet worden gelegd naar de beuken is vrij essentieel en dat was ik bij het ontwerpen van 
de eerste paar schets ontwerpen 
helemaal uit het oog verloren. Daar 
werd ik ook door mijn medestudenten 
op gewezen 
Er kan dan bijvoorbeeld binnen in het 
hotel worden gestreefd naar een oude 
industriële sfeer. Figuur 46 geeft een 
indruk van zo’n sfeer. Elementen die 
een rol spelen zijn: 
- open stalen trappen  
- zichtbare leidingen en ventilatie 

kanalen. 
- Stalen (eventueel met klinknagels 

zichtbaar) kolommen en 
vakwerken 

- Alle stalen elementen uitgevoerd in 
kleine afzonderlijke delen die toch 
één geheel vormen 

- Afwerking kan in hout 
- Er kan ook gewerkt worden in 

baksteen 
Deze elementen kunnen ook naar 
buiten toe worden doorgetrokken. 
 
Ook hier komt er een laag gedeelte te 
liggen in het verlengde van de beuken, 
maar dit wordt ook de hoek 
omgebogen richting het kanaal. Hier 
komt ook een doorgang doorheen. Aan 
deze doorgang kunnen dan twee 
ingangen liggen één voor de lobby (en 
het hotel) en een aparte voor het 
restaurant gedeelte. 
 

Figuur 45: Hotel Zürichberg, Zürich, zwitserland. (uit RTS 98 RIE) 

Figuur 46: Sfeerbeeld van industrieel uitstraling, Hotel Soho Grand, New 
York. (Uit: RTS 98 RIE). 
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In de vorige schets was er één toren, in dit geval wordt er gewerkt met twee kleinere torens. Één van 
50 meter hoog en één van 30 meter (sluit qua hoogte aan bij de armada). De twee torens worden 
onderling verbonden met een loopbrug op ongeveer 20 meter. De torens vormen een contrast met het 
lage gedeelte doordat ze een modernere uitstraling meekrijgen. 
Tussen de torens en het lage gedeelte ligt dan een gebied waar een terras van het restaurant kan 
worden gelokaliseerd. Figuur 47 geeft een indruk van de plattegrond van het plan. 
Een verdere uitwerking van de bedtorens is er niet, maar het idee is om ze gespiegeld uit te voeren 
zodat duidelijk is dat het één geheel vormt. 

Figuur 47: schets van de plattegrond van het plan. 
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Beleving van hotel. 
Er wordt nog een keer gekeken naar de beleving van het gebouw. 
“Het hotel wordt op twee verschillende manieren binnengekomen. Bij inchecken is het makkelijk om 
met de auto voor de ingang te stoppen om vervolgens direct in een lobby te komen waar de receptie 
is en waar alle andere centrale activiteiten zich langs bevinden. Hierdoor wordt er meteen een 
duidelijk beeld van het hotel gevormd. Tevens kan men het hotel binnenkomen of verlaten als men 
niet wil in/uitchecken. Dan lijkt het mij prettig om niet meteen op de straat terecht te komen (tenzij je 
met een auto weg wil) maar in een winkelstraat en of een plek met allerlei terrassen. Dus in een 
loopgebied met allerlei activiteiten, meteen mogelijkheid tot ontspanning. Het moet wel meteen 
duidelijk worden in de lobby aan welke kant welk sfeerbeeld is.  
De kamers van het hotel sluiten in mijn visie aan op de doelgroep van een hotel in zo’n omgeving, 
namelijk de zakelijke markt. De kamers moeten dus zakelijk zijn (kamer is meer om te werken), hierbij 
is een mooi uitzicht niet noodzakelijk. Het moet echter niet zo zijn dat er uitzicht is op industrie. Men 
moet wel iets te beleven zien. De rangschikking van de kamers van het hotel kan ook zakelijk worden. 
Er kan wel gekneed worden met de structuur van de kamers maar levert dat veel op of zorgt dat 
eerder voor verwarring.” 
Dit vul ik nu nog aan met de beleving van het kamer gedeelte. Uit mijn kleine persoonlijke ervaring 
met hotels is dat het vrij donker is op de gangen en in de kamers. Daarom wil ik eigenlijk proberen om 
de gangen licht te maken dit kan eventueel gebeuren aan de hand van een atrium of licht partijen aan 
het einde van een (rechte) gang. 
De kamers wil ik ook vrij licht maken en daarom grote en hoge ramen toepassen. Dit levert ook een 
beeld bepalend element voor in de gevels.  
 

Uitwerken van het hotel. 
Figuur 48 t/m 51 geven een indruk van het hotel. 

Bovenbouw. 
Er wordt verder gewerkt met een schetsidee dat hiervoor geen plaatje bevatte maar allen was 
omschreven in tekst: “Tevens is er een nieuw schetsontwerp gemaakt. Hierbij is er gespeelt 
met een zelfstandig hotel, los van de beuken die naar boven toe steeds verder gaat 
uitkragen over de beuken heen. Hoe ver hij kan uitkragen is niet nagegaan, maar dat is een 
leuk vervolg aspect om mee te gaan werken.” 
 
De bovenbouw waar ik nu mee ga werken is vrij duidelijk qua structuur: een gang met aan beide zijde 
hotelkamers. Aan de kopzijde een tweetal liften met schoonmaak hokken en een trappenhuis. Aan de 
andere zijde van de gang ook nog een trappenhuis (als vluchtweg). 
De constructie kraagt naar boven toe steeds meer uit. Uiteindelijk op ongeveer 85 meter boven de 
grond is de uitkraging ongeveer 20 meter (hoeveel dat wordt is nog niet precies bepaald, het beeld dat 
prettig oogt is 20 meter, maar als de mogelijkheden het toelaat is iets meer geen probleem). De 
noodtrap langs deze schuine zijde loopt dus een beetje raar, maar dat is op te lossen.  
 
De bovenbouw is constructief gezien te verdelen in twee gedeeltes. Namelijk een betonnen gedeelte 
en een aanpendelend stalen frame (het uitkragende gedeelte). Het betonnen gedeelte moet zwaar zijn 
en zorgt voor de stabiliteit. Terwijl het stalen zo ligt mogelijk is om het betonnen gedeelte niet te veel 
in horizontale richting te belasten. 
Het betonnen gedeelte heeft in de plattegrond twee kernen (de liften) en twee stabiliteitswanden op de 
overgang van beton naar stalenframe. Wanneer het mogelijk is zou het praktisch zijn als onder de 
eerste vloer met etages geen kolommen zouden komen te staan. Dit zou inhouden dat de onderste 
vloer zeer stijf wordt uitgevoerd (overspanning van ongeveer 30 meter), dit zou tevens de horizontale 
spatkrachten ven de schuine uitkraging opvangen.  
Er moet met de locatie van de stabiliteitswanden nog worden gespeelt. Dit omdat er wanneer de 
wanden op de rand van het schuine gedeelte worden geplaatst er op de onderste vijf etages ruimtes 
overblijven waar niks mee te doen is als er geen doorgangen worden gemaakt in de wanden. (breedte 
< 4m) 
 



Fawlty Tower Bijlage architectonisch en constructief proces Jochem Hilberink 
 
 

 
Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 34 - 

In dit ontwerp is dus één zijde schuin gemaakt en de overige drie zijn recht gehouden. Dit is zo 
gedaan zodat het gebouw in de breedte in lijn zou staan met de bestaande beuken en met het gehele 
plan. Hierbij speelt ook de bezonning van de appartementen aan het kanaal een rol. Wanneer het 
hotel in de breedte teveel zou uitdijen dan komt dat appartementen gebouw de hele tijd in de schaduw 
van het hotel te staan. 
De zijde waar de liften zijn geplaatst wordt recht gehouden om de evenwichtige karakter te vermijden 
dat het hotel zou krijgen als deze zijde ook schuin wordt gemaakt. Door deze rechte gevel wordt de 
voorover hellende gevel meer benadrukt.  
Het dak daarin tegen wordt ook schuin gemaakt. Dit om zo een ruimte te creëren waar een schitterend 
uitzicht richting alle zijdes wordt gemaakt dat tevens toch niet te groot is. Hier kan een restaurant en/of 
een bar worden gelokaliseerd. Een mogelijke ontsluiting van dit gedeelte kan gaan via een loopbrug 
boven het dak uit richting de lift schachten, het kan ook ontsloten worden door een extra lobby te 
maken twee etages lager.  
(op de laag die onder het restaurant ligt kunnen de technische ruimte voor het hotel worden 
opgenomen.). 
De punt kan extra worden geaccentueerd door aan de buiten zijde de gevel structuur aan te passen. 
 
De bovenbouw is een keertje als schetsmaquette in elkaar gezet waarbij meteen duidelijk werd dat hij 
een beetje te hoog is 85 meter. Beter kan er een keer gekeken worden naar een toren van 75 meter, 
dit onder meer ook in verband met de bezonning. Hier is naar gekeken door te spelen met een 
zaklamp en zo verschillende standen van de zon bekeken. Ook de invloed van de plaats van het hotel 
en de breedte is zo bekeken. Het is niet geheel wetenschappelijk maar het geeft een redelijke indruk 
van hoe het zou zijn (en het ging snel). 

Onderbouw 
De onderbouw wordt ongeveer tien meter hoog en bestaat uit twee lagen. Dit hoeft niet overal het 
geval te zijn het kan in aantal lagen variëren. 
De onderbouw bestaat uit een paar belangrijke elementen zoals: lobby (inclusief overige functies) , 
restaurant, keuken, werkruimte (magazijn, etc.) en café met terras. 
Een uitgangspunt dat uit de beleving van het hotel komt is dat er een voor en een achter ingang moet 
zijn. Daarnaast moet er ook nog een dienstingang zijn. 
Tevens is er aan de voorkant waar men met de auto aankomt ruimte om rustig uit te stappen, plaats 
om taxi’s te laten wachten etc. 
Allereerst is er gekeken naar hoe die verschillende functies gerangschikt kunnen worden onder de 
bovenbouw, welke functies waar kunnen komt te liggen, hoe de doorgang wordt naar het winkelgebied 
ed. 
 
Het basis idee bij de onderbouw is om te werken met verschillende blokjes waarin de verschillende 
functies worden geplaatst. Dit in navolging bij het uitgangspunt van het multifunctionele complex waar 
ook alles uit elkaar getrokken is. De verschillende blokjes worden geplaatst onder één doorlopend dak 
waarin een doorgang zit naar boven (tweede etage waar nog meer blokjes zich bevinden. De 
verschillende functies worden geplaatst rond een “dorpspleintje” dat verdeelt is in twee gedeeltes. 
Deze scheiding wordt gevormd door de liften die er staan (en de trap naar boven). Het gedeelte waar 
men incheckt ligt aan de voorzijde van het hotel, en het pleintje met de winkels ligt achter de liftgroep. 
Hier ligt ook het café aan. Het restaurant heeft op beide gedeeltes ingangen. 

Bespreking van het plan a.d.h.v. plattegronden en indeling. 
Figuur 48, 49 en 50 geven plattegronden weer van het ontwerp. 
Op de begane grond zijn er drie ingangen. Bij de parkeerplaats is de ingang voor als mensen 
inchecken, aan de zijkant in het winkelgebied is een ingang voor als mensen gewoon even het hotel 
uit willen en aan de noordzijde ligt, afgeschermd, de dienstingang.  
Bij de dienstingang bevindt zich ook de opslag van goederen en de afvoer van afval. 
 
Voor de hoofdingang is een ruimte gemaakt waar men met de auto kan voorrijden en eventueel even 
parkeren om daarna de auto weg te zetten in de parkeergarage onder “het kanaal”. 
De receptie ligt op de hoek van de begane grond zodat er vanuit daar zicht is op de hoofdingang als 
wel de zij-ingang. In de receptie box bevinden zich zowel het front als het backoffice.  
Men komt dus binnen en kan zich melden bij de receptie en daarna eventueel even wachten in de 
lobby die daar ook vooraan ligt. Vanuit deze lobby kan men naar het hotelplein waaraan zich de 
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winkels, het café en het restaurant liggen. Het restaurant is ook rechtstreeks te bereiken vanuit de 
lobby. Het restaurant en het café lopen over het water heen en hebben een terras in de vijver. Dit is 
de cirkelvormig verhoging die in de vijver ligt en waar de twee looppaden langs af lopen. 
Tussen de lobby en het hotelplein bevinden zich de liften en een trap om naar de eerste etage te 
gaan. 
Deze eerste etage staat in open verbinding met de begane grond. Er hangt een loopbrug die de twee 
gedeeltes met zaaltjes (de boardingrooms) verbindt. Hierdoor ontstaat er een visuele verbinding 
tussen boven en onder.  
Recht boven het restaurant bevinden zich de kantoren en de keuken. 
Tussen de twee etages bevindt zich een schijf dat het dak vormt van de “functieblokken” van de 
begane grond. Dit is een doorlopende schijf die ook over de tweede etage heen ligt. (Dit verbind alle 
functies, onder het mom van: alle functies los onder één dak.) 
 
Tussen de onderbouw en de bovenbouw zit twee meter, hierdoor is het mogelijk om licht overal op het 
“hotelplein” te krijgen. Vanuit de loopbrug op de tweede etage lopen er trappen richting het kamer 
gedeelte. 
De bovenbouw heeft op elke etage een zelfde opbouw, echter de etages worden naar boven toe 
steeds langer. De opbouw is heel simpel: een rechte gang met aan beide zijdes kamers en op de 
uiteinde ontsluitingsroutes. De kamers hebben een standaard afmeting (met uitzondering van de 
suites die op elke etage aan de zuidzijde liggen) van 4 x 9 meter.  
Uitgangspunten bij de etagevloeren was dat er zoveel mogelijk licht naar binnen moest vallen. 
Daarom is er gewerkt met een brede gang (3 meter breed) met aan beide uiteindes glaspartijen. Op 
de uiteindes bevinden zich ook de trappenhuizen, deze zijn door de glaspartijen van buiten af 
zichtbaar (zie ook witte gebouw in het kennedy business plan voor het station in Eindhoven). Aan de 
noordzijde bevinden zich ook de liften.  
 
Aan de noordzijde bevinden zich dus de liften die vormen samen met naastliggende 
schoonmaakhokken twee stabiliteitskernen. Tussen deze kernen loopt de trap naar beneden. 
Aan de zuidzijde bevindt zich een noodtrap. Deze trap bevindt zich aan de uitkragende zijde. Er moet 
dus nog worden gekeken of de vormgeving van de trap op deze wijze niet een beangstigende 
beleving geeft van dit trappenhuis. 
Met de bovenste etages is gespeelt door hier het ook schuin af te snijden. Hierdoor ontstaat er geheel 
boven aan een “panorama” etage waar een business room wordt gerealiseerd. De etage eronder is 
gereserveerd om installaties in onder te brengen. (zie doorsnede figuur 51.) 
 
 

Probleem puntjes in het ontwerp van het gebouw: 
• de keuken ligt boven het restaurant, en er moet een gescheiden stroom zijn van schoon en vuil 

goed. Dus dit houdt in dat er of twee liften en trappen moeten zijn of dat de spoelkeuken beneden 
moet komen. Daarnaast is het een probleem voor de bediening die moet elke keer een trap op of 
met de lift mee. 

• Een tweede probleem is het feit dat de noodtrappen aan de zuid zijde beangstigend kunnen zijn, 
omdat er daar een geheel glazen gevel is (op het gedeelte van de trap) en tevens een uitkraging. 
Hierdoor ervaar je de hoogte erg intens. Hier moet even worden nagegaan of dit hinderlijk is of dat 
het wel meevalt. Het is een noodtrap het is geen verblijfsruimte. 

• Een probleem vormen ook de stabiliteitswanden.die door het gebouw heen lopen. Dit levert 
problemen op de eerste vier á vijf etages omdat er dan achter de wanden een ruimte ontstaat die 
te klein is voor een kamer en er is eventueel een mogelijkheid om een doorgang te maken door de 
wanden heen, maar dat is niet optimaal om in dit stadium al uit te gaan van gaten maken in 
stabiliteitswanden 

• Onderste vloer van het beddenhuis kan problemen geven, dat is 30 meter overspanning zonder 
kolommen ertussen met wel puntlasten erop van de etages erboven. 
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Figuur 48: Plattegrond begane grond. 
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Figuur 49: Plattegrond 1ste etage. 
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Figuur 50: Principe plattegrond van etage met hotel kamers. In het totaal zijn er 19 etages met kamers. Dat levert in het 
totaal 238 kamers en 19 suites op. 
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Figuur 51: Doorsnede over westelijke liftschacht. 
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Er volgen nu nog een paar plaatjes van isometrische impressies van het ontwerp. Ze zijn niet erg 
duidelijk omdat er gewerkt is met rare kleuren en er zijn soms elementen weg gelaten om de 
rendering te versnellen of om het plaatjes duidelijk te maken. 

Figuur 55: onderste twee etages gericht op de hoofdingang. Het 
rode is de eerste hotelkamer etage. 

Figuur 52: zicht op totaal (zonder dak op tweede etage). Figuur 53: zicht op totaal (zonder dak op tweede etage). 

Figuur 54: zicht op totaal (zonder dak op tweede etage, door de 
muziekzaal en congrescentrum heen). 

Figuur 56: het “hotelplein” met de loopbrug en de noordelijke 
trappen partij. 
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Stappenplan bij de ontwikkeling van het hotel. 
Hieronder is een overzichtelijk stappenplan weergegeven waarin geprobeerd wordt om duidelijk te 
maken hoe het ontwerp tot stand is gekomen. 
Stap 1) 

Beleving van het hotel is geanalyseerd. Hierbij is er gekeken naar afzonderlijk de 
hotelkamer afdeling en de beleving van de onderbouw. 
Hieruit komt naar voren dat in het bedden gedeelte er vooral met licht wordt gespeelt, 
dit om een zo helder mogelijk geheel te ontwerpen (brede gangen, grote lichtpartijen 
aan de uiteindes etc.). Tevens is een doorn in het oog ook altijd de 
onoverzichtelijkheid van de structuur van een hotel, daarom is er voor een duidelijke 
simpele rechte structuur gekozen. Dit past ook goed met het idee om licht zo diep 
mogelijk in het hotel door te laten trekken. 

Stap 2) 
Met deze uitgangspunten is een plattegrond gevormd, waarbij er aan de noord en zuid zijde 
trappenhuizen komen met grote raam partijen. Deze plattegrond werd gecombineerd met een 
plastiek maquette uit de vorige week. Hiermee werd een eerst e vorm opgesteld. Deze vorm is 
door een iteratief proces verder uitgewerkt. Hierbij is er gebruik gemaakt van verschillende 
maquettes. Hierbij waren de hoogte en de grote van de “uitkraging” variabelen. De breedte 
stond vast die kwam naar voren uit de oude industriële beuken. 
 
De uitkraging helt dus over de oude industriële beuken, dit geeft een tweeslachtig gevoel. Aan 
de ene zijde kan het als een bedreiging worden opgevat. (een bedreiging van nieuwe 
ontwikkelingen die het bestaan van de beuken bedreigt.) Aan de andere zijde kan het ook 
worden opgevat als een beschermende hand over de beuken heen. 
 
Bovenop wordt een uniek item geplaatst, iets om terug te geven aan de stad. Je neemt iets 
van de stad (een stuk ruimte) en geeft ook iets terug: een plek met mooi uitzicht en een 
functie. 

Stap 3) 
Hier wordt de toren verder aangepast, indelingen worden bekeken, er worden 
uitspraken gedaan over de constructie, er wordt gekeken naar bezonning en hoe het 
oogt. 

Stap 4) 
Er wordt gekeken naar de beleving van de onderbouw dit in combinatie bekeken met 
de hoogbouw wordt er een aantal uitgangspunten voor de laafbouw opgesteld. 

Stap 5) 
Onderbouw: functie scheiding en groeperen rond een hotelplein, met interactie boven 
beneden zodat men geprikkeld wordt om rond te gaan lopen. 
De onderbouw wordt geplaatst, waarbij er een link wordt gemaakt met het water en 
met de winkels. Deze worden actief betrokken bij de onderbouw. 

Stap 6) 
Leg een link tussen de bovenbouw en de onderbouw, dit door het vormgeven van de 
trappen 
 

Toekomstige stappen: 
Stap 7)  

Hoogbouw constructieve varianten ontwikkelen dit in combinatie met de 
uitgangspunten van de onderbouw. Tevens kijken naar een conceptueel uitgangspunt 
voor de bestaande beuken. 

Stap 8)  
Onderbouw plaatsen nogmaals bekijken en afmetingen eraan toevoegen + uitwerken. 
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Verdere uitwerking 
Als eerste wordt er gekeken naar de indeling van een etage van het hotel. Hier valt op dat de trappen 
een beetje onhandig zitten. De trap aan de noordzijde zit ertegenaan als een pukkel en de trap aan de 
zuidzijde is er een beetje gekunsteld in geplaatst. Dit wordt veranderd. 
De trap aan de noordzijde wordt tussen de liften geplaatst. Hierdoor is het hoogte effect als je op de 
trappen loopt ook verdwenen, zodat meer mensen gebruik durven te maken van de trap. Het hoogte-
effect verdwijnt doordat er maar aan één zijde glas zit en niet meer aan drie zijdes.  
De trap aan de zuidzijde van het gebouw wordt in de vorm aangepast zodat hij drie meter breed wordt 
en de kamer breedte onaangepast kan blijven. (figuur 57) 
 
Voor de rest wordt er gekeken naar verschillende mogelijkheden om het gebouw te construeren. 
Verschillende mogelijkheden: 
- twee betonnen stabiliteitswanden langs de centrale gang, met in de gevelvlakken een spel van 

stalen draag constructie om het effect van de overhellende gevel te versterken. Hier wordt de 
overhellende gevel de stabiliteitswand. 

- Een variant waarbij er wordt uitgegaan van het oorspronkelijke stabiliteitssysteem, waarbij de 
onderste etage als een groot vakwerk wordt vormgegeven en de kamer scheidende wanden 
daarop af steunen. De overspanning van de vloerdelen worden dan twee kamers= 8 meter. Het 
probleem met de stabiliserende wand aan de zuidzijde kan worden opgelost door deze wat te 
verplaatsen naar het noorden, waardoor er op de onderste etage een ruimte ontstaat van 2 meter, 
dit in combinatie met het erboven gelegen gedeelte levert een fatsoenlijke kamer op.  
Het spanende constructieve punt verplaatst zich dan van 10 meter boven de grond naar vlak 
boven de grond. 

- Er kan ook nog worden gekeken naar een geheel stalen frame met outriggers op de bovenste 
etage laag. Op de onderste laag wordt er dan ook gewerkt met een stalen vakwerk die de gehele 
30 meter in één keer overspannend.  

 
In alle varianten wordt er ook gekeken naar verschillende breedtes van het hotel. Hierdoor ontstaan er 
misschien weer nieuwe mogelijkheden of treden nieuwe beperkingen op. 
 
Er is nu eerst gekeken naar de uitstraling/constructie ed. van de bovenbouw. Wanneer dat gedaan is 
wordt er pas weer gekeken naar de onderbouw, deze wordt dan aan de uitgangspunten van de 
bovenbouw aangepast.  
De bovenbouw wordt dus nu het zwaartepunt. 
 
 

Figuur 57: aanpassing van de noordelijke trap 
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Constructieve gevelsysteem 
Het idee van een stalen constructie in het gevelvalk 
wordt nog even vastgehouden er wordt nu echter 
gewerkt met twee vakwerkliggers. Eentje komt er 
boven aan het hotel en eentje onder aan het hotel.  
Hiermee ontstaat er de mogelijkheid om de 
bovenste 10 etages op te hangen aan het vakwerk 
bovenin en de onderste 10 etages af te steunen op 
het onderste vakwerk. 
Door toepassing van dit systeem ontstaat er de 
mogelijkheid om in het midden van het hotel een 
etage uit te voeren zonder kolommen in het 
gevelvlak. Hier kan dus een opvallend element in 
het gevelvlak worden toegepast.  
Zo ontstaat er daar de mogelijkheid om een aantal 
hotelkamers een kwartslag te draaien zodat er een 
balkon ontstaat van 5 meter diep. Dit zouden dan 
meer vakantie kamers kunnen zijn, voor mensen die 
’s avonds moe na een dag Nederland bekijken nog 
even in de zomerzon willen nagenieten van de dag.  
Een schetsmatige uitwerking van dit idee is te zien 
in figuur 58. 
Hier is tevens een start gegeven voor een 
gevelindeling. Dit zouden een continu doorlopende 
raampartij kunnen worden. Hierdoor ontstaat er een 
zeer dwingende verticale belijning in het gevelvlak. 
Dit kan dan ook worden gecombineerd met 
opvallende kolommen van de gevel. 
Van de buitenkant werkt het gebouw dus heel 
anders dan vanuit de binnenzijde.  
De buitenzijde gaat de helft rechtstreeks naar 
beneden en de andere helft via de boven kant naar beneden. Terwijl de betonnen schijven in het 
midden alles rechtstreeks naar beneden afdragen.  
Deze indeling van de gevel heeft echter toch nogal wat nadelen. Zo moet de overhellende gevel de 
last van het vakwerk bovenin wel naar beneden kunnen afvoeren. Tevens krijgt deze schuine zijde te 
maken met allemaal extra puntlast erop, deze komen in het onderste gedeelte erbij, daar waar de 
gevelkolommen niet meer rechtstreeks naar het onderste vakwerk kunnen lopen. De schuine zijde kan 
onderaan wel worden opgevangen met een mooie pendelstaaf, dit geeft een spanning in het ontwerp. 
De schuine zijde werkt echter ook mee met de stabiliteit (torsie van het gebouw rond de kernen) dus 
deze moet ook stabiel worden gemaakt, hoe gebeurd dat, gebeurd dat in dezelfde trend of wordt daar 
een ander systeem toegepast. 
Een ander nadeel is dat de gevelindeling de overhellende gevel helemaal niet benadrukt, hij doet 
eerder afbraak aan het idee van de overhellende gevel. De gehele gevel oogt ook niet erg logisch, er 
klopt iets niet. 
De voor en nadelen worden op een rijtje gezet. 
Voordelen Nadelen 
Een spannend element, door het weglaten 
van de kolommen op een etage. 

Oogt gedwongen 

De pendelkolom aan de onderzijde 
kan een spannend element worden. 

Overhellende zijde wordt niet 
benadrukt 

De constructie ontwikkeld zich in het 
gebouw (buiten is anders dan binnen) 

Hoe schuine zijde laten meewerken in 
stabiliteit, en hoe zit het dan met de 
uitstraling van deze zijde 

De constructie krijgt een duidelijke 
plaats in het ontwerp 

Schuine zijde krijgt een enorme 
druklast door te geven naar beneden, 
en tevens nog onderaan wat 
dwarskrachten erbij 

Plaats kern blijft zichtbaar in ontwerp Plaats kern blijft zichtbaar in ontwerp 

Figuur 58: schetsmatige indeling van het gevelvlak. 
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Figuur 60: variatie van het gevelsysteem, afsteunen op een 
betonnen tafel. 

 
 
Variatie op dit idee is om met een vakwerk te werken dat 
halverwege het hotel ligt. Dus dan wordt er ook gewerkt 
met twee vakwerken waarvan één er onderin zit en één 
halverwege. Het probleem van de overhellende gevel 
(en die niet benadrukken blijf je dan houden). 
In figuur 59 is hierop een variatie te zien. Hier zijn twee 
vakwerk liggers toegepast met de horizontale kolommen 
maar tevens ook schuine kolommen in het gevelvlak. 
Hierdoor ontstaat er een stabiel gevelvlak, wat ook weer 
meehelpt om de overhellende gevel te steunen en 
stabiel te maken. 
Echter de uitstraling is nog niet optimaal, het oogt niet 
logisch. 
 
 

Variatie op gevelsysteem 
Een geheel ander idee is het om de gehele onderste 
etage af te steunen op een soort tafel. Dit zou dan een 
betonnen tafel worden waar de kamer scheidende 
wanden op afgesteund worden. Een impressie van dit 
idee is te zien in figuur 60.  
 
Een probleem hier is hoe de overhellende gevel dan 
wordt opgevangen. In het midden staan nog steeds de twee wanden maar in de gevel niet (de 
belasting van 4,5 m vloer staat hier wel op).  
De gevel (en dan vooral het overhellende gedeelte) kan m.b.v. verschillende “afspansystemen” Dit 
afspannen levert wel een grote trekbelasting bovenop de kern op. Deze trekbelasting zou kunnen 
worden verminderd door de gevel vorm te geven als één groot vakwerk. 
 

Figuur 59: variatie van de gevelopbouw met twee 
vakwerkliggers. 

Figuur 61: Varianten van de gevel met betonnen 
elementen (evt. prefab). 
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Figuur 63: schematisering van 
buitenschil. 

Hier is gewerkt met als uitgangspunt een stalen frame in de buitengevel. Er kan echter ook worden 
gewerkt met een betonnen frame. Hiervoor is het echter wel nodig dat er eigenlijk alleen maar druk 
krachten ontstaan in het gebouw.  
Ideeën hiervoor zijn te zien in figuur 61. Waar verschillende gevelindelingen zijn weergegeven waar er 
zoveel mogelijk druk in de kolommen wordt geï ntroduceerd.  
Andere mogelijkheden, bijvoorbeeld in beton uitvoeren, andere stalen systemen,  
Pendelkolom, kan spannend worden.  
Andere mogelijkheden voor de midden etage, bijvoordeel een fitness club. 

De gevelindeling 
Hierbij spelen er aspecten van belang zoals constructie vorm, constructie materiaal, zicht op de 
constructie, uitstraling naar buiten en binnen, materialisatie van de gevel, inpassing in het concept, 
overgang naar buiten, invloeden van de omgeving, etc. 
 
Het concept dat is toegepast in het stedebouwkundige concept en bij het architectonische concept is 
dat de verschillende functies van elkaar worden gescheiden en dan samen geplaatst worden in één 
ontwerp. 
Dit principe is ook toe te passen in de gevel. Hierbij worden verschillende functies gescheiden zoals: 
uitstraling naar buiten, uitstraling naar binnen, draagconstructie, warmte isolatie, geluidsisolatie van 
treinen, geluidsisolatie van evenementen, frisse lucht, etc. Deze verschillende functies worden onder 
verdeelt in drie elementen. 
Laag 1: de uitstraling en de regenscheiding 
Laag 2: de constructieve laag 
Laag 3: de kamerscheiding 
Dit alles is in een schetsmatige manier weergegeven in figuur 62. 
 

De buitenschil is gemaakt van heldere glasvlakken en 
matte glasvlakken (kunnen ook glazen zijn met een 
structuur erop). Dit is vergelijkbaar met de gevel van 
het nieuwe bouwkunde gebouw. Hiervoor is gekozen 
zodat de constructie die in de “constructie-spouw” zit 
een spel van schaduw geeft op de buitenschil. Het is 
niet de bedoeling om een transparant gebouw te 
maken want dat werkt toch alleen maar ’s avonds als 
er binnen licht brand en het buiten donker is. 
Deze buitenschil heeft openingen waardoor er een 
ventilatie ontstaat in de “constructie-spouw”. Hierdoor 
ontstaat er een uitstekende isolatie. Deze buitenschil 
kan boven het maaiveld ophouden, zodat er een soort 
drempel ontstaat onderaan het gebouw, daar wordt de 
constructie dan zichtbaar. (zie schematische figuur 
63). 
De “constructie-spouw” is dus de plaats om de 
hoofddraagconstructie in te plaatsen. Deze spouw is 
ongeveer 50 cm breed, zodat er nog een persoon in 
kan voor onderhoud werkzaamheden. In de spouw zit 
tevens zonwering verwerkt zodat de zon niet 
rechtstreeks in de 
kamers kan schijnen en 
zo wordt voorkomen dat 
er een grote interne 
warmtelast ontstaat. De 
spouw is naast ruimte 
voor de 

hoofddraagconstructie ook een echte spouw voor warmte isolatie.  
De kamerbegrenzing van de hotelkamers vormt de laatste schil. Dit is 
een wand die geen dragende functie heeft en daardoor vrij kan worden 
vormgeven en zo ook de grootte en de indeling van de hotelkamers. Er 
kan dus gespeelt worden met de hoeveelheid glas, de indeling kan 

Figuur 62: schematische opbouw van de gevel. 
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verschillen per kamer, er kan een borstwering zitten of niet, etc.etc.etc. Hier is nog niet verder over 
nagedacht dit komt in een later stadium. 

Draagprincipe. 
Nu een globale indeling van de gevel bekend is wordt er weer gekeken naar de draagconstructie. 
Hierbij wordt er nu gekeken naar een heel simpel principe waarbij er niet wordt gestreefd naar een 
kolom of wand vrije ruimte op de begane grond. Aangezien er op de begane grond ook allerlei 
gebouwen staan is het niet noodzakelijk om daar geen draagstructuur door te trekken. Er wordt dus 
gekeken naar een idee waarbij er wordt gewerkt met wanden en kolommen op de begane grond. De 
ontwikkeling van het idee is in figuur 64 weergegeven. 
Stap 1, hier is de basis vorm van het hotel weergeven, inclusief de onderbouw elementen die van 
belang zijn. 
Bij stap 2 is er een kolommen structuur ingetekend waarbij de kolommen/wanden op 10 meter afstand 

staan van elkaar. De lengte van het hotel (30 meter) is dus verdeeld in drie gelijke delen. De kamers 
kunnen hier later op worden afgestemd (eventueel hoeft niet) zodat er ook een mogelijkheid ontstaat 
tot variatie in de kamerstructuur. De vloeren overspannen van kolom tot kolom (of wand tot wand), dus 
10 meter. Het probleem bij zo de draagconstructie toe te passen is dat het lastig wordt om de 
overhelling van 20 meter op te vangen.  
Hiertoe wordt er in stap 3 een gelijk aantal (als het aantal rechte kolommen) schuine kolommen 
toegevoegd. Doordat de kolommen schuin staan ontstaan er in de richting van de vloer overspanning 
een trekkracht, deze wordt opgevangen door een trekbalk aan de zijkant. (zie straks bij een 
detailtekening). Er is gekozen voor een gelijk aantal schuine als rechte kolommen zodat er een 
evenwichtig beeld ontstaat en tevens zodat de massa van het gebouw wordt gemobiliseerd (een soort 
pinakel) om de overhellende gevel overeind te houden (zie stap 4). 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Figuur 64: ontwikkeling van de draagconstructie. 
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De uitwerking van de verdere constructie.  
De vloeren overspannen dus 10 meter. In de lengte richting van het gebouw (zie schets in figuur 65). 
De vloeren liggen op hoedliggers (of gewone IPE-liggers) op, dit is geprobeerd weer te geven in figuur 
66. Deze liggers lopen van gevel tot gevel (ongeveer 21 meter) en worden in het midden, ter hoogte 
van de hotelgang, nog twee maal ondersteunt, zodat het liggers over vier steunpunten worden.  
Het is ook mogelijk om de ligger tot aan de stabiliteitswanden (die hier toch worden toegepast voor de 
benodigde stabiliteit in de lengte richting) in het midden te laten lopen en dan in het bereik tussen de 

twee wanden een andere oplossingsconstructie toe te passen. Dat laatste is iets logischer omdat de 
wanden dan aan één stuk kunnen worden gestort (met glijbekisting misschien?? Of prefab???). 
Wanneer er gekozen wordt voor een doorlopende ligger, of in het middenbereik een richting van de 
vloer overspanningen gelijk aan die van de twee zijvelden, is het mogelijk om de doorlopende wanden 
te benadrukken. Dit is mogelijk op verschillende manieren twee ervan zijn in figuur 67 en 68 
weergegeven. 
 
Bij figuur 67 loopt de “echte”gang aan weerzijde van de wand waarbij er af en toe een oversteek 

Figuur 65: richting van de vloeroverspanning (plus krachtswerking in 
kolommen). 

Figuur 66: schetsmatig weergave van de opbouw 
van de vloer. 

Figuur 67: schets van één hoge 
tussenruimte met af en toe oversteken. 

Figuur 68: schets van gang indeling met aan beide zijdes een lichtstrook. 
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plaats vind door de tussen ruimte. Hierdoor ontstaat er een soort atrium (Dit ziet er zo op schets wel 
leuk uit maar of het werkt weet ik niet, moet nog een keer nauwkeuriger worden uitgewerkt.) 
Het tweede idee (figuur 68) is om langs de randen een strook transparant te maken waardoor er een 
tussen de verschillende etages contact blijft. De ingangen naar de kamers kan er dan gebruik worden 
gemaakt van gezandstraald glas, of gekleurd of iets dergelijks. Er kan dus wel over het glas gelopen 
worden maar het hoeft niet. Er blijft nog steeds een gesloten vloer over van 2 meter breed.  
 
Nu worden de voor en nadelen van dit ontwerp tegen over elkaar uitgezet. 
Voordelen Nadelen 
Oogt geordend, duidelijke structuur Dubbelen kolommen structuur 
Krachten worden verdeeld, krachtenspel blijft 
duidelijk 

Kolommen/wanden op de begane grond 

Concept komt ook naar voren in de detaillering in 
de gevel 

Veel constructie nodig, om alle krachten op te 
nemen (ook trek stangen in de gevel evenwijdig 
aan de vloeren) 

Kan de hotelgang spannend maken door te wijzen 
op de gevel 

De overspanning van de hotelgang is niet 
optimaal (als de vloer-overspannings-richting 
evenwijdig is aan de wanden 

Goede isolatie aan de buitenzijde  
Uitstraling naar buiten toe is leuk.  

 

Verdere uitwerking van het idee met drie om drie kolommen 
De materialisatie die ik voor ogen had voordat ik de besprekingen had was dat er drie mogelijkheden 
waren: helemaal in beton, helemaal in staal of een combinatie van beide. 
 
Helemaal in beton, dat zou dan gaan om geprefabriceerd beton, dat onderling wordt verbonden en 
aangestort. Hiervoor zou een tijdelijke constructie helpen om het gebouw overeind te houden tijdens 
de bouwfase. De elementen van de mega-constructie die trek op moeten kunnen nemen zouden dan 
worden uitgevoerd als voorgespannen betonnen liggers/kolommen. Voordeel hierbij is dat er in heel 
het gebouw één constructie materiaal gebruikt wordt. De vloerbalken zijn makkelijk te detailleren, ze 
kunnen opliggen op consoles die aan de kolommen zijn gestort, is dus vrij simpel en helder. Het is 
echter niet de gemakkelijkste weg om alles in prefab te maken. De knopen zijn ook niet zo eenvoudig 
en wat wil ik nu het laten ogen als één constructie of de voegen duidelijk zichtbaar maken. 
 
Helemaal staal is ook een idee. In staal kan het slanker dan in beton (waarschijnlijk). Het levert echter 
wel een contrast op in materiaal. Dit hoeft eigenlijk niet, want zoals al tijdens de bespreking naar voren 
is gekomen kan er ook worden gekeken naar een stalen mega-structuur in de vorm van een koker om 
het gebouw heen. Hierbij zijn de wanden niet meer nodig en misschien zelfs ook de kernen niet meer 
(dat wordt in een later stadium uitgezocht).  
Voordeel hiervan zijn dat er in één materiaal wordt gedacht (bij de kokerconstructie), dat het 
makkelijker uit te voeren is en dat het simpeler te berekenen is. Tevens is de ervaring met dit soort 
stalen constructies groter zodat er geen problemen ontstaan door onervarenheid van de aannemers. 
Nadeel zou er zijn wanneer alleen de gevel in staal wordt uitgevoerd, er zijn dan twee verschillende 
constructieve materialen in het ontwerp, niet optimaal.  
 
De combinatie zou dan zijn dat de rechte kolommen van beton worden gemaakt, deze zijn namelijk 
overwegend op druk belast. De schuine en horizontale kolommen zouden dan van staal worden 
gemaakt, hier komen ook trek krachten in. Dit levert een niet geordend en logisch beeld op met lastige 
knopen en veel chaotische details. Het is dus niet een succes om hier verder in te gaan denken.  
 
Door een megastructuur toe te passen wordt de vloer overspanningsrichting van de twee buitenste 
delen verandert. Eerst was het idee om de vloeren evenwijdig aan de gevel op extra balken te alten 
overspannen, maar dat is 10 meter en loodrecht op de gevel bedraagt de overspanning maar 9 meter. 
Het is dus logischer als er loodrecht op de gevel wordt overspannen. De richting van overspannen in 
het gang gedeelte is wat anders. Loodrecht op de gevel bedraagt het maar drie meter, een 
overspanning in deze richting bezorgt in het gang pad een vrije ruimte voor het onderdoorvoeren van 
leidingen. Het is dan echter niet mogelijk om de wanden (mochten die nog worden toegepast) te 
benadrukken door een lichtstrook langs de wanden te maken. Wanneer er om de tien meter een balk 
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ligt waarop de vloerelementen op rusten dan vormt dit een hindernis voor de leidingen. Het geeft 
echter wel wat mogelijkheden om de wand te benadrukken. Wat het precies gaat worden en hoe het 
zich positioneert dat wordt nog nader bepaald  
 
Het idee om naast de vloer een strook helder/gematteerd glas te plaatsen komt legt ook weer een 
relatie met de buitengevel. Op beide vlakken wordt dus een spel gespeelt met helderheid. (helder glas 
afgewisseld met mat glas.) Aan de buitenkant is het gematteerd glas ad-random geplaatst terwijl het in 
het midden gedeelte vrij strak is, alle kamers zitten recht boven elkaar, daar zou ook een spel mee 
kunnen worden gespeelt, maar het is het beste wanneer daar een vrij strakke indeling wordt 
neergezet. Het kan benadrukt worden door boven de deuren iets met lichtjes te doen, zodat wanneer 
je er langs af kijkt je een rij van lichtjes ziet over 20 etages heen. 

Mega-structuur ontwerpen 
 
Er gaat nu worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om een mega-structuur aan te leggen rond het 
hotel. Zo’n mega-structuur geeft ontwerpvrijheden maar legt tevens ook beperkingen op aan het 
ontwerp. 
De beperkingen hebben dan vooral betrekking op de materiaal keuze en de vloersystemen die binnen 
in het hotel worden gebruikt. Ook kan de constructie invloed hebben op de indeling van de kamers 
aangezien niemand een grote kolom voor zijn raam wil hebben lopen. Tevens heeft het ook invloed op 
het aantal kolommen dat er op de begane grond moeten komen. De mogelijkheden zijn dat de 
constructie een duidelijke plaats in de gevel kan krijgen, er een enorme vrijheid ontstaat binnenin het 
gebouw (voor bijvoorbeeld de liftpartij) de indeling van de kamers ook wat vrijer kan worden. 
Als er wordt gekozen voor een megastructuur in de gevel dan is de afstand tussen de gevels gelijk 
aan 21 meter. Dit is te groot om het in één keer te overspannen. Dit heeft dus als consequentie dat er 
naast een constructie in de gevel er ook nog minimaal één binnen moet komen. Het leukste en het 
beste is om de constructie daar ook te scheiden van de rest.  
Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Figuur 69: Schets van megaconstructie met één 
tussen steunpunt met een variant van de 
hotelkamerindeling. 

Figuur 70: Schets van megaconstructie met twee steunpunten met een 
variant van de etage-indeling. 
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- Er wordt één zelfde constructie gebruikt die er ook in de gevel is gebruikt. Deze wordt in het 
midden van het gangpad geplaatst, waar vervolgens de gang omheen “dwarrelt”. Om te 
benadrukken dat de constructie los staat van de rest. Zie schets in figuur 69. 

- Er worden twee van dezelfde constructies toegepast, waartussen de gang komt te liggen. Hierbij 
kan de constructie geheel vrij kan komen te liggen. Hierdoor ontstaan er twee afzonderlijke 
beuken van elk ongeveer 9 meter breed met ertussen de gang. De beuken kunnen dan aan twee 
zijde een identieke gevel hebben. Twee megaconstructies aan weerszijde van de gang, twee 
lossen identieke beuken met aan weerszijde een “buitengevel”. (Dus vier ”buitengevel 
constructies” in het totaal.) Zie schets in figuur 70. 

- Er kan gewerkt worden met één stabiliserende betonnen wand in het midden waar ook hier de 
gang om- en doorheen laveert. De wand wordt dan van een ander materiaal als de gevel, maar 
dat kan gebruikt worden voor de stabiliteit als de gevel het niet allemaal kan opnemen. Tevens 
geeft dit een plaats waar de liften aan of in kunnen worden aangebracht. De overspanning van de 
vloerelementen wordt dan 10,5 meter ongeveer. Dit is flexibel omdat de breedte van het hotel nog 
niet vast ligt.  
Ook hier wordt de hoogte van de wand benadrukt door de doorkijk naar andere etages mogelijk te 
maken. Zie schets in figuur 60. 

- Er wordt gebruik gemaakt van twee betonnen wanden aan weerszijde van de gang. Dit idee is al 
eerder uitgewerkt hiervoor. Dat kan hier dan ook weer worden toegepast. Hierbij wordt er dus ook 
weer een ander materiaal in het midden gebruikt dan aan de buitenkanten. Dit kan een probleem 
vormen, maar de stabiliteit kan dan door deze wanden worden geregeld. De twee beuken krijgen 
dan allebei een vloeroverspanning van 9 meter en een midden gedeelte van 3 meter. Dit was ook 
al eerder aangegeven. Deze maten zijn ook nog enigszins flexibel omdat hier ook geldt dat de 
breedte van het hotel nog niet definitief vast ligt. Zie schets in figuur 70. 

 
De voor en nadelen van elk van de vier mogelijkheden worden nu even op een rijtje gezet. 

Idee: Voordelen Nadelen 
De mega-structuur bevindt zich ook in 
het gebouw. 

Er is maar één afsteun punt in het midden, 
waar een gang om heen gekunsteld moet 
worden. 

De gang kan speels door het gebouw 
heen liggen waardoor de hoogte goed 
benadrukt kan worden. 

Hoe laat ik naar voren komen dat 
draagconstructie en kamerscheiding 
geheel los liggen 

Één mega-
structuur 
 

Twee identieke overspanningen van ca. 
10,5 meter 

Levert het geheel voldoende stabiliteit en 
draagvermogen ? 

De gang kan leuk worden ingedeeld, net 
alsof er twee lossen gebouwen staan 
waar de gang tussen door loopt. De 
gang vormt “de brug” tussen de twee 
delen. 

Er zijn twee verschillende 
overspanningrichtingen, één van 3 meter 
en twee van ca. 9 meter. Maar is dit een 
groot probleem of valt het wel op te 
vangen, waarschijnlijk wel als er 
consequent wordt doorgevoerd dat de 
gang de overgang vormt tussen de twee 
gedeeltes. 

De mega-structuur bevindt zich ook in 
het gebouw. 

Levert het geheel voldoende stabiliteit en 
draagvermogen ? 

Twee 
megastruct
uren 
 
 

Identiek geheel aan weerszijde van de 
gang.  

 

Levert waarschijnlijk meer dan 
voldoende stabiliteit. 

Er is maar één afsteun punt in het midden, 
waar een gang om heen gekunsteld moet 
worden. 

De gang kan speels door het gebouw 
heen liggen waardoor de hoogte goed 
benadrukt kan worden. 

Hoe laat ik naar voren komen dat 
draagconstructie en kamerscheiding 
geheel los liggen. 

Één 
betonnen 
wand 
 Twee identieke overspanningen van ca. 

10,5 meter. 
Er wordt gebruik gemaakt van twee 
verschillende constructie materialen, tenzij 
de mega-structuur ook wordt vormgegeven 
in beton, wat moeilijk is  
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Idee: Voordelen Nadelen 
De gang kan leuk worden ingedeeld, net 
alsof er twee lossen gebouwen staan 
waar de gang tussendoor loopt. De gang 
vormt “de brug” tussen de twee delen. 

Er zijn twee verschillende 
overspanningrichtingen, één van 3 meter 
en twee van ca. 9 meter. Maar is dit een 
groot probleem of valt het wel op te 
vangen, waarschijnlijk wel als er 
consequent wordt doorgevoerd dat de 
gang de overgang vormt tussen de twee 
gedeeltes. 

Identiek geheel aan weerszijde van de 
gang.  

Er wordt gebruik gemaakt van twee 
verschillende constructie materialen, tenzij 
de mega-structuur ook wordt vormgegeven 
in beton.  

Twee 
betonnen 
wanden 
 
 

Het levert voldoende stijfheid, zonder dat 
de gevelconstructie mee hoeft te werken. 
Dit is al eerder bepaald. 

 

 
Naar het zich nu laat aanzien heeft de optie met in het totaal vier megastructuren in de lengte richting 
in het gebouw de meeste potentie. Met dit idee wordt er verder gedacht, echter met in het achterhoofd 
de andere mogelijkheden. 
Het feit dat het concept van scheiden van functie terug komt in de indeling van het gebouw is ook 
weer leuk. Door de slaapgedeeltes vorm te geven als twee aparte eenheden met daartussen de 
ontsluiting levert gigantische mogelijkheden op om een ontwerp aan op te hangen. Er moet alleen 
worden gekeken naar of de mega-structuur geen belemmering vormt om de hotelkamers binnen te 
komen. Maar dit is geen bindende vormgevingseis omdat de hotelkamers op zich flexibel kunnen 
worden ingedeeld.  
In dit idee ontstaan er dus drie gedeeltes. Twee maal een beddentoren en een ontsluitingsgedeelte 
(waar ook de trappen en de liften en al dat toebehoren). Deze kunnen dus apart worden vormgegeven 
en een eigen uitstraling krijgen. 

Vervolg van ontwerp van constructie 
Om weer een duidelijker beeld te krijgen van hoogbouw en aspecten die daarbij een rol spelen is het 
dictaat van CO7 weer ter hand genomen en ben ik gaan doorwerken. 
Een paar punten zijn daarbij naar voren gekomen: 
- een punt van twijfel bij mij was of het niet overdreven was om voor een gebouw van 76 meter een 

mega-structuur te gaan gebruiken. Echter de rare vorm draagt er bij dat het een goede oplossing 
zou zijn, de mega-structuur is eigenlijk op te vatten als een vakwerk over meerdere etages, dat is 
dus eigenlijk voor elke hoogte dus geschikt (alleen een kosten baten afweging) 

- Een punt dat van twijfel is of de vloeren echt mee moeten werken. Ik denk persoonlijk wel om een 
tweede draagweg te garanderen. Wanneer deze vloeren alleen maar opliggen is er geen 
mogelijkheid om krachten via de vloeren over te brengen naar een andere kolom (maar dat is dan 
puur tweede draagweg) 

- Er zijn bij hoogbouw eigenlijk drie soorten belasting waar je rekening mee dient te houden: 
- Verticale belasting (die onderaan vrij hoog kan oplopen) 
- Windbelasting, deze moet horizontaal worden opgevangen zonder een al te grote doorbuiging en 

hij moet naar de bodem worden afgevoerd. (Let op dat de dwarskracht toeneemt over de hoogte, 
de grootste zit dus in de onderste set kolommen/wanden o.i.d. ) 

- Trillingen door wind. Als gevolg van het trillen in de wind, krijgt het gebouw een bepaalde 
versnelling, hier zijn eisen aan gesteld. 

- Richtlijn voor maatgevendheid trillingen is 1:5 (breedte:hoogte verhouding). In mijn geval is dat 
76:21 = 3,6:1, dus waarschijnlijk zijn de trillingen niet maatgevend, maar dat is zo niet te zeggen 
vanwege de rare vorm van het hotel.  
Hieruit kan de volgorde van waarschijnlijke maatgevendheid worden gehaald: 

- Sterkte Md<Mu en Vd<Vu 
- Doorbuiging: over de totale hoogte δ/H < 1/500, en over een etage hoogte: δh/H < 1/300. 
- Trillingen 
Tijdens het doorwerken van het dictaat kwam er twee varianten van constructief systeem naar voren: 
- betonnen raamwerk 
- stalen mega-structuur. 
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Betonnen vakwerk 
Hier had ik helemaal niet aangedacht dat dat mogelijk zou zijn om dit toe te passen, en misschien dat 
het ook niet is maar dat ga ik onderzoeken. 
Het idee is nu om een soort raster aan de buitenkant van het hotel te maken. Dit is dan het betonnen 
raamwerk. (er is gekozen voor beton en niet voor staal om een echt contrast te maken met het stalen 
mega-structuur ontwerp). 
De mogelijkheid hiervan kwam naar voren door het dictaat CO7. Op blz. 2-9 wordt het fenomeen 
raamwerk besproken (vervorming en werking). Je hebt te maken met dubbele buiging in de kolommen 
en in de balken. Een punt waar opgelet moet worden is de verbindingen. Deze moeten geheel 
moment vast zijn, daarom kwam ik ook bij een beton constructie, een gegoten knoop is vaak 
momentvast. Dit kan ook een knoop zijn van een prefab element dat aan elkaar wordt gestort. 
Met deze gedachte kwam ik bij het onderdeel van de prefab beton in Hoogbouw, en toen kwam daar 
naar voren dat ongeveer tot een hoogte van 100 meter mogelijk was. Dus misschien dat het een reëel 
idee is, daarom wordt er verder gekeken naar deze mogelijkheid. 
In figuur 71 zijn twee sfeerbeelden weergegeven waarin een raamwerken het gevelbeeld bepalen. Dat 
ga ik nu ook bekijken.  

Het beeld dat ik wil bereiken is dat het ritme van het vakwerk over 
de overhelling gewoon doorloopt. Het wordt dus afgesneden door 
een schuine kolom.het idee is in figuur 72 gepoogd weer te 
geven.  
Een mogelijke variant van geprefabriceerde elementen is in figuur 
72 weergegeven. Een voordeel hiervan is dat de knopen echt 
moment vast zijn en dat de verbindingspunten op de 
momentennulpunten (vereenvoudigde aannamen van de 
verdeling van momenten) liggen.  

Figuur 71: Sfeerbeelden bij het idee van een raamwerk: Tokyo Marine Plaza, Osaka, Japan door Kajima Design, November 
1990. The Landmark, Ho Chi Minh City, Vietnam, 1995 door Liang Peddle Thorp Architects and planners LTD. 

Figuur 72: eerste idee bij een betonnen 
raamwerkconstructie. 

Figuur 72: mogelijk element om te prefabriceren (6,0*3,0 meter). 
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De gevel was al eerder besproken hoe ik die wilde vormgeven. Dit is nu iets verder uitgewerkt. Er is in 
Excel een werkblad gemaakt waar bij ad-random een gevelindeling wordt gemaakt. (Er is voor de hulp 
van een computerprogramma gekozen omdat wanneer er met de hand word gewerkt je niet geheel 
ad-random de indeling maakt.) Hierbij kan ook worden ingesteld hoeveel procent matglas (of iets 
anders niet helder glas) er moet komen in de gevel. Er is een indeling gekozen waarbij er voor 33% 
matglas is toegepast. Het resultaat is in figuur 73 weergegeven.  
Er is ook al een beetje gekeken naar een indeling van het hotel. In figuur 74 is een doorsnede 
weergegeven met in het totaal vier atria erin. Er is een groot atrium aan de noordzijde. Hier bevinden 

Figuur 73: ad-random ingedeelde gevel. Figuur 74: doorsnede over het hotel met de atria aangegeven. 

Figuur 75: indeling van de 20ste etage van het hotel. 
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zich ook de hoofd ontsluitingsroutes en aan de zuidzijde is het atrium opgedeeld in drie gedeeltes 
zodat het samenvalt met de raamwerk constructie. 
De indeling van de etages is elke keer weer verschillend omdat de lengte elke etage met 0,9 meter 
verandert. Figuur 75 geeft een indeling van de bovenste etage met hotelkamers. Het idee is om de 
afmetingen van de hotelkamers ook flexibel te houden, echter dit is misschien niet geheel praktische. 
Daarom is er hier voor gekozen om de eerste drie hotelkamers een vaste maat te geven en de laatste 
twee in afmetingen af te laten wijken.  
De trappen in het grote atrium zijn niet geheel handig gepositioneerd omdat er op een gegeven 
moment een kolom midden in de trap komt te staan. De liften zijn vormgegeven als losse elementen 
die zijn bevestigd aan een kolom. Dit is nog veranderbaar, er wordt in eerste instantie echter vanuit 
gegaan dat er geen liftschacht nodig is (dus dat het raamwerk stabiel genoeg is voor de belastingen). 
Wanneer dat wel het geval is wordt de plattegrond weer drastisch veranderd.  
 
 
 

Mega-structuur 
Een constructie van dit type bestaat meestal uit een megavakwerk of een mega-raamwerk (Blz. 2-22 
& 2-23 CO7 dictaat). Aangezien er al wordt gekeken naar een gewoon raamwerk wordt er hier 
gekeken naar een mega-vakwerk. Een mega-vakwerk houdt verschillende kleinere gebouwen op hun 
plaats die op hun beurt weinig tot geen weerstand bieden aan horizontale vervormingen. Deze komen 
dus geheel voor rekening van het mega-vakwerk. Voorbeelden daarvan is Bank of China in Hongkong 
(72 verdiepingen, 360 m hoog, hier is gebruik gemaakt van betongevulde diagonale stalen buizen en 
betonomhulde staalprofielen als kolommen. (zie figuur 76). Dat is een voorbeeld van een mega-
vakwerk. 
Er kan ook worden gekeken naar een variant hierop namelijk het Multi-verdieping windverband (blz. 4-
29 Co7 dictaat). Een voorbeeld hiervan is in figuur 77 te zien.  
Het beeld van figuur 77 sluit vrij redelijk aan bij het beeld wat ik wil creëren met het hotel. Het wordt 
als basis genomen van de indeling van de constructie. 
 
De constructie die ik voor ogen heb bestaat uit vooral diagonalen met om de drie en een 
halve etage een horizontaal en om de 6,5 meter een verticaal. De diagonalen staan 
allemaal onder dezelfde hoek als de overhellende gevel. Hierdoor ontstaat daar een 
consequent beeld.  
Het streven was om in de hoogte drie lagen te maken. Dit in combinatie met de hoek 
van de overhellende gevel levert een gebouw dat 2,5 meter langer is dan het gebouw tot 
nu toe was. De totale lengte van het gebouw is dus 52,5 meter in plaats van 50 meter.  
De diagonalen zijn op de begane grond doorgetrokken zodat in de onderbouw de 
constructie van het bovenliggende gedeelte ook duidelijk naar voren komt.  
Aan de bovenzijde is het vakwerk gedeelte lijk 
doorgetrokken zodat er aan de noordzijde een 
soort windscherm ontstaat voor een terras dat dar 
wordt gerealiseerd. Het laatste gedeelte van het 
hotel (het bovenste schuine stukje) wordt wel 
schuin afgesneden. Figuur 78 geeft een indruk 
van het beeld dat er ontstaat. Er is geen gevel op 
ingetekend, deze komt overeen met die van de 
raamwerk constructie. De plattegrond indeling 
komt ook overeen, echter de diagonalen kunnen 
er voor zorgen dat de ingangen van de hotel 
kamers op andere plaatsen komen te liggen. De 
atria zijn ook anders ingedeeld deze volgen meer 
de schuine lijnen die er ook in de gevel lopen 
figuur 79 geeft een indruk van waar de atria 
liggen. Het grote doorlopende atrium heeft een 
golfbeweging erin zodat er niet te veel ruimte van 
het vloeroppervlakte voor de hotelkamers wordt 
afgesnoept.  
Figuur 80 geeft tot slot nog een impressie van het 
geheel in 3D 

Figuur 76: bank of 
China met een 
mega-vakwerk-
structuur 

Figuur 77: voorbeeld van een multi-
verdieping windverband. 
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De overall indruk is echter vrij druk omdat er vrij veel diagonale lopen. Er kan nog worden gespeelt 
met de schaal zodat er minder stalen staven komen in de hoofdconstructie. Dit houdt echter wel in dat 
de secundaire constructie steeds zwaarder wordt. Dit is een beetje tegen het streven in dat ik had met 
de gevel: ik wilde de draagconstructie helemaal verwerken in de ruimte tussen buitengevel en de 
hotelkamerscheiding. Dus dit is een afweging die moet worden gemaakt. 

Figuur 80: 3D impressie van het hotel in een mega-vakwerk. 

Figuur 78: mogelijke indeling van een mega-vakwerk in de gevel. Figuur 79: doorsnede over het hotel met de locatie en vorm van 
de atria. 
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Afweging raamwerk versus mega-vakwerk 
 
Er wordt nu een vergelijk gemaakt van de twee ontwerpen hiervoor worden eerst de voor en nadelen 
van elk van de twee ontwerpen opgeschreven. 
 

Raamwerk 
Voordelen Nadelen 
Het oogt simpel, overzichtelijk en duidelijk De schuine zijde is vrij hard afgekapt, wat op zich 

ook wel mooi is 
De constructie en indeling glazengevel hebben 
dezelfde richtingen maar niet hetzelfde stramien, 
daardoor versterken ze elkaar 

Kolommen indeling op de begane grond en dan 
met name de schuine kolom aan het einde is niet 
heel erg mooi. Is wel weer functioneel 

Er wordt gewerkt met beton (dat was een 
uitgangspunt bij het begin van mijn afstuderen) 

Er kunnen grote momenten optreden die het 
beton niet kan opnemen. 

In de atria staan geen schuine kolommen Er ontstaan waarschijnlijk trekkrachten in de 
horizontale in het gedeelte van de overhelling.  

Leuk te prefabriceren, veel identieke knopen, dus 
relatief goedkoop. 

Is het constructief wel mogelijk om de verticale 
kolommen zo af te steunen op de schuine kolom 

Lift vrij in de ruimte, maar op zich vrij gemakkelijk 
ergens in een kern te plaatsen. 

De oplossing op de begane grond voor de schuin 
doorlopende kolom. (Kan iets mooiers van 
gemaakt worden 

De hoofddraagconstructie zit helemaal in de 
gevel. De vloeren kunnen daar gewoon opliggen. 
Dit is echter vanwege de tweede draagweg 
mogelijkheid niet mogelijk. 

 

Er lopen geen diagonalen die de entree in de 
hotelkamers bemoeilijkt. 

 

Dus visueel en esthetische erg aantrekkelijk, constructief gezien moeilijker, maar wel zuiver. De 
materiaal keuze is erg aantrekkelijk, echter is het wel mogelijk vanwege de trekkrachten die er 
ontstaan in de horizontale door het overhellende gedeelte. 

Mega-vakwerk 
Voordelen Nadelen 
De schuine zijde wordt mooi benadrukt in het ontwerp 
Zowel aan de zijkant als bovenop (door het 
windscherm) 

Het oogt heel druk, kan wel aangepast worden 
maar dan zware secundaire constructie 

Voor de vloeren is nog een aparte constructie 
nodig buiten de hoofddraagconstructie om. 

De constructie onderstreept niet het voornemen 
om de primaire constructie geheel tussen de 
gevels te plaatsen.  

De constructie loopt mooi door op de begane 
grond, komt echter bij een afstand van 10 meter 
niet in één knoop uit. Daarvoor moet die afstand 
worden vergroot tot 10,5 meter (mag geen 
probleem zijn) 

Binnen lopen er ook diagonalen die de entree van 
de hotelkamers kan bemoeilijken. 

Het atrium leeft, het is niet simpel recht maar het 
varieert over de hoogte ook in diepte. 

Het is in staal uitgevoerd, het uitgangspunt van 
mijn afstuderen was dat ik iets in beton ging doen, 
omdat ik daar nog nooit in had ontworpen. 

Leuk spel van kolommen op de begane grond.  Er wordt van de oorspronkelijke afmetingen 
afgeweken (mag eigenlijk geen punt van kritiek 
zijn, de vorm evolueert onder invloed van de 
constructie) 

Dus esthetisch vind ik hem iets minder aantrekkelijk, constructief gezien is het echter gemakkelijker en 
duidelijker. Het probleem met de constructie is dus alleen dat er een secundaire constructie zit die niet 
zichtbaar wordt (anders wordt het te druk en dus te rommelig). 
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Verdere uitwerking 
 
Ik ga verder met het ontwerp van het betonnen raamwerk. Hiervan ga ik kijken hoe het zich gedraagt 
onder de belastingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma, waarschijnlijk dat 
het het makkelijkste is als er wordt gewerkt met esa-prima-win om een indruk te krijgen van de 
vervormingen en maximale krachten die er in het raamwerk werken. Daarbij wordt er ook gekeken 
naar de stabiliteit. 
Er bestaat een mogelijkheid om te variëren met de afmetingen van de kolommen en liggers zodat het 
geheel stijver dan wel slanker kan worden vormgegeven. 
Mocht dit geheel in de eerste globale berekeningen niet voldoen dan wordt er verder gewerkt aan het 
stalen mega-vakwerk. Hierbij wordt dan eerst de vorm dusdanig aangepast dat er een gaaf beeld 
ontstaat. 
 

Schematisering van het raamwerk. 
Het betonnen raamwerk wordt nu geschematiseerd en dus 
geschikt te maken om hem in Esa-prima-win te zetten. 
Figuur 81 geeft een 3D-impressie van het betonnen 
raamwerk dat onderzocht wordt. 
Allereerst wordt er gekeken naar wat er wordt 
geschematiseerd.  
Het gebouw is geheel symmetrisch over de lengte as. Dit 
houdt in dat er twee “boxen”worden gevormd. Hiervan is er 
één in figuur 82 weergegeven, hier zijn kolommen en regels 
gebruikt van 30cm bij 30cm. 
 

 

Figuur 81: 3D-impressie van het betonnen raamwerk. 

Figuur 82: één box die nader wordt bekeken en uitgerekend. 



Fawlty Tower Bijlage architectonisch en constructief proces Jochem Hilberink 
 
 

 
Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 58 - 

Tevens wordt er gekeken naar een variatie op dit betonen raamwerk. Hierbij is de kolommen afstand 
iets veranderd zodat de schuine gevelkolom op de begane grond samenvalt met een staande kolom. 
Een nadeel hiervan is dat als ik de hotelkamers wil laten beginnen tegelijk met een gevelkolom het 
atrium óf heel groot óf heel klein wordt. Moet even kijken of ik daar iets mee kan. Het ziet er in ieder 
geval iets rustiger uit. Figuur 83 geeft een indruk van dit beeld, hierbij zijn er staande kolommen van 
40 cm breed en 20 cm diep gebruikt de regels zijn 20cm bij 20cm. Figuur 84 laat één “box” zien die 
nader wordt bekeken. 

Figuur 83: 3D impressie van de variatie op het raamwerk. 

Figuur 84: één box van de variatie op het eerste betonnen raamwerk die nader wordt bekeken. 
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Figuur 85: sfeerbeeld van glazen "bodem" voor onder in Atrium. Hotel sheraton Roissy te Parijs van Paul Andreu. 

Bespreking van detailprincipes 

glazen “atrium bodem” 
Het is de bedoeling om het atrium op één of andere manier te betrekken bij het gebeuren in de foyer. 
Het moet echter toch afgescheiden blijven van de foyer eronder. 
Het idee was om een soort glazen bodem te maken net als in het hotel Sheraton Roissy in Parijs van 
Paul Andreu (figuur 85). Hierdoor blijft er visueel contact met de foyer maar ontstaat er geen tochtgat. 
De lift gaat door deze glazen bodem heen. 
 
 

 

Opbouw van hotelgang. 
De hoofdopbouw van de hotelgang is hiervoor al besproken. Er liggen dus van betonnen raamwerk tot 
betonnen raamwerk hoedliggers, waarop weer kanaalplaten rusten. De gaten worden overbrugt met 
glazen (gelamineerd, en versterkt) glas. Dit is op de hoogtes van de hotelkamerdeuren gematteerd 
uitgevoerd. Tevens worden deze plaatsen extra belicht met spotjes (net als in sfeerbeelden figuur 85). 
De verdere opbouw van het gangpad is het zien in figuur 86. Op de kanaalplaatvloer wordt een dunne 
druklaag gestort (50 mm). Dit kan een dunne laag zijn omdat de vloer niet meedoet met het 
stabiliserend vermogen van het geheel. Deze wordt ook over de hoedliggers heen gestort. Aangezien 
er niet ene nette rand is moet er langs de rand een bekisting worden gemaakt.  
Hierna worden er aan de randen de stalen profielen bevestigd waar de glasplaten later in worden 
gelegd.  
Vervolgens wordt er een afwerkvloer gestort. Deze vloer is net zo dik als dat de profielen voor de 
glasplaten hoog zijn.Deze afwerkvloer komt ook te liggen over de betonnen raamwerkliggers die 
tussen de gang en de hotelkamers liggen. Op deze vloer ligt de uiteindelijke afwerking van de vloer 
(vloer bedekking). 
Onder de vloer komt een verlaagd plafond te hangen met ertussen de water toe- en afvoer en de 
overige installaties (stroom, telefoon ed). Deze gaan de kamer in door een gat dat op de verbinding 
van de prefab elementen is gemaakt. Dit is te zien in figuur 87. 
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Het verlaagde plafond loopt niet door tot op het raamwerk, maar is even breed als de kanaalplaat 
vloeren. De ruimte die overblijft blijft open (dus ook geen glasplaten. 
Tegen de onderkant van de kanaalplaat vloeren kunnen spotjes weggewerkt worden die de gang 
indirect (via de wanden) aanligt. 
De breedte van de gang wordt aangepast aan de afmetingen van de kanaalplaatvloer. Deze 
vloerelementen zijn namelijk 1200 mm breed. De vrije ruimte in de gang was in eerste instantie 
gesteld op 3400 mm deze wordt vergroot naar 3600 mm.  
Dit houdt in dat de berekening die op bladzijde 297 is gedaan nog een keertje moet worden 
overgedaan met een vrije overspanning van 3600 mm. 
Op eerste instantie lijkt het niet nodig dat de breedte wordt aangepast, omdat de afwijking van het 
1200 rooster opgevangen kan worden met de glasplaten. Echter in het atrium bereik liggen er geen 
glasplaten langs de kanaalplaat vloeren en liggen er drie kanaalplaten naast elkaar. 
 
Het hotelkamer bereik wordt ook aangepast aan de afmetingen van de kanaalplaat vloeren. 

Figuur 86: opbouw van de gang constructie. 
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Opbouw van de hotelkamer 
De hotel kamer is gelijkwaardig opgebouwd als de gang. Er liggen stalen hoedliggers op consoles die 
aan de prefab elementen zitten aangestort. Deze hoedliggers overspannen 6*1200 mm, dus 7200 
mm. Hierop liggen vervolgens de kanaalplaat vloeren. Deze overspannen 5500-dikte hoedligger.  
Op de kanaalplaatvloeren wordt ook hier weer een dunne druklaag gestort (50 mm). 
Op deze vloer worden de wanden van de hotelkamers geplaatst. De kamer scheidende wanden 
worden dubbel uitgevoerd (of extra dik). Dit om de benodigde geluidsisolatie te halen. Deze wanden 
worden geplaatst op de stalen hoedliggers, vandaar dat er strenge eisen worden gesteld aan de 
doorbuiging van de hoedliggers. De kamerwand aan de gang wordt geplaatst in lijn met het betonnen 
raamwerk (er zit dus geen ruimte tussen de muur en het raamwerk). Aan de buitenzijde kan er een 
spleet blijven, of dit handig is en mooi is de vraag. Ik denk dat het niet handig is.  
Wanneer de wanden zijn geplaatst wordt de vloer afgewerkt en komt de vloerbedekking te liggen.  
Het plafond komt zo hoog mogelijk te hangen, de hoogte hangt af van de dikte van de hoedligger. 
Deze is al bepaald maar met de verkeerde overspanning maar hij wordt ongeveer 310 mm hoog. Dit 
zou inhouden dat het plafond op 2600 mm kan komen. Het plafond bestaat uit gipskarton platen 
waaronder de elektriciteit is weg gewerkt. 
Figuur 88 en 89 geven een indruk van de doorsneden over de lengte en over de breedte. 

Indeling van het atrium 
Er zijn verschillende oplossingen voor de indeling van het atrium. Een paar uitgangspunten bij het 
vormgeven van het atrium zijn: 

- er worden panorama liften gebruikt 
- de liften hebben een kabelsysteem (dus geen oliedruk ding) 
- Er worden minimaal twee liften maar liever vier liften toegepast (incl. één lift die rechtstreeks 

naar het dak gaat. 

Figuur 87: zicht in de gang recht boven de glasplaten aan de zijkant. 



Fawlty Tower Bijlage architectonisch en constructief proces Jochem Hilberink 
 
 

 
Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
 - 62 - 

- De liften zo centraal mogelijk plaatsen, dit ivm de lift kamer boven de lift, anders word dat te 
duidelijk zichtbaar van beneden af.  

- De trappen bevinden zich in het brede stuk, wat voor een trappen dat is nog een punt van 
afweging. Het kan een wenteltrap worden of een gewone rechte trap. Bij een rechte trap is er 
waarschijnlijk een extra ondersteuning, of ophanging nodig. 

- Symmetrische indeling van het atrium. Het liefste met in het midden de liften en het 
loopgedeelte. 

Figuren 90 t/m 92 geven een indruk van de indeling van een vloer. Figuur 90 is een autoCAD tekening 
zonder de lijnen gehide, 91 met hide lijnen en 92 is het model gerenderd. 

Figuur 88: langsrichting doorsnede van hotelkamer, overspanning 6*1200 mm. 

Figuur 89: dwarsrichting doorsnede van hotelkamer, overspanning 5500 mm. 
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Van boven naar beneden figuren 90, 91 en 92: overzicht van de indelingen van een hotel vloer. 
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Terugkoppeling naar uitgangspunten hotel. 
Er is in eerste instantie gesproken over: 

• lichte afwerk materialen. Er is in het definitieve ontwerp gebruik gemaakt van glas, en daar 
door wordt het ene licht geheel. 

• Het hotel moet “zweven” boven de beuken. Dit is bereikt door de een overhelling in de gevel 
te maken. 

• Landmark in de omgeving. Dit is bereikt door de overhellende gevel, de hoogte en de 
markante verschijningsvorm van de constructie in de gevel. 

• Alzijdige uitstraling Er is geen voor of achterkant aan het gebouw elke gevel heeft iets: atrium, 
overhelling of kamers (met spel in de gevel en licht van de kamers ’s nachts. 

Daar kwam later nog bij: 
• het ritme uit de beuken moet terug komen in het hotel. Hetzelfde ritme is niet gebruikt maar er 

zit een zeer duidelijke en dwingende regelmaat in de gevel van het hotel. 
• Afwerking natuurlijk houden. Het beton van het raamwerk is niet ingepakt maar wordt 

zichtbaar toegepast in de gevel. 
• Zuidelijke richting geslotener karakter meegeven. Door de overhelling wordt er een geslotener 

karkater gecreëerd terwijl het toch heel open en duidelijk is 
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Uitwerken van details.  
Er is gekeken naar de details om die verder uit te werken. 

Gang opbouw 
Deze blijft geheel gelijk aan wat hiervoor is aangegeven. Het verschil in doorbuiging tussen de 
kanaalplaatvloer en de betonnen regel van het hotel wordt opgevangen door de glazen platen. Deze 
bevestiging van de platen moet dan een bepaalde hoekverdraaiing kunnen opnemen. Deze maximale 
hoekverdraaiing is als volgt te bepalen.  
De vrije afstand van de kanaalplaat vloer is 5,5 meter. De maximale doorbuiging daar is dus 
1/250l=0,004*5500=22 mm. De regel van het betonen raamwerk mag hetzelfde maximaal doorbuigen. 
Neem aan dat hij 22 mm omhoog gaat. Dat houdt dus in dat er in het midden een hoogte verschil van 
maximaal 44 mm zit. Dit hoogte verschil wordt opgevangen door de glasplaat van 60 cm breed. Dit 
houdt dus een maximale hoekverdraaiing van 4o. Dit moet twee kanten opkunnen. 
De eis aan de glasplaatbevestiging wordt dan dat hij een hoekverdraaiing van 10o moet kunnen 
opvangen! 
Het type kanaalplaat dat wordt gebruikt is HVP 200. De hoedligger krijgt een hoogte van 200 mm. De 
flens steekt er onderuit en is 10 mm dik. 
Een doorsnede over de kamer en de gang is te zien in figuur 93. 
Voor de dimensionering van de consoles aan de kolommen is het nodig om een indicatie te krijgen 

van de oplegkracht van de hoedligger. Deze oplegkracht is met de hand bepaald. 
 
De hoedligger is een ligger op twee steunpunten met een overspanning van 3600 mm. De ligger heeft 
een h.o.h. afstand van 5500 meter. De belasting op de ligger is dan: variabele belasting = 3,0 kN/m^2 * 
5,5 m = 16,5 kN/m^1; De permanente belasting is 6,00 kN/m^2 * 5,5 m = 33,0 kN/m^1. 
De reactie kracht van de hoedligger op de consoles is: 

kNR da 83,115)6,32,10,336,35,15,16(2
1

, =⋅⋅+⋅⋅⋅= . 

Figuur 93: doorsnede over de gang met hotel kamer 
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Wanneer er wordt uitgegaan van een betonkwaliteit van B 105, dan is de rekendruksterkte f”b=60 
N/mm^2. Dit zou inhouden dat er 1930,5 mm2 moet zijn. Dit is zeer gemakkelijk te halen aangezien de 
oplegbreedte van de hoedligger 400 mm is. De breedte moet dan minimaal 5 mm zijn. Dit is echter te 
weinig om de wapening in te stoppen dus de ruimte voor de benodigde wapening is maatgevend voor 
de afmetingen van de console. 
 
De gang loopt op het einde op een noodtrappenhuis uit met een atrium. Dit atrium heeft aan de 
buitenzijde een zelfde gevel als aan de zijkanten. Dit atrium is niet doorlopende van vloer 23 tot B.G. 
maar is opgesplitst in drie etages. Dit is te zien in de doorsnede van figuur 94. 

Figuur 94: doorsnede midden door het gebouw heen, dit is dus door de gang. 

Kamer opbouw 
HVP 260 kanaalplaat, 260 mm hoog +40 mm druklaag=300 mm 
Met een hoedligger was dat een 310-HE280M+500*15 hoedligger, deze is dus 10 mm hoger, zonder 
een druklaag. 
Het is dus iets rendabeler voor de hoogte om gebruik te maken van kanaalplaten die van raamwerk 
naar raamwerk overspannen. Dus het idee van de hoedligger is in de kamer weg. 
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Plafond wordt afgewerkt aan de onderkant met gipsplaten. Deze worden op houten laten bevestigd. 
De buitenste gevel krijgt een structuur van 1,20*2,10. Figuur 95 geeft een indruk van de doorsnede 
over de kamer. De indeling wordt hierna besproken. 

Figuur 95: indeling variant van een standaard kamer. Tevens is de opbouw van de constructie te zien. 

21
Figuur 96: plattegrond van de 21ste etage. 
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Kamer indeling 
De kamers zijn in principe vrij vorm te geven. Ook de tussenwanden kunnen worden gevarieerd. In 
mijn tekeningen heb ik dat echter niet gedaan om zo een sneller te tekenen.  
De kamers zijn ruim opgebouwd, figuur 95. Een standaard kamer heeft een benutbaar oppervlakte 
(netto opp.) van 5100 *6800 mm2. Er is gekozen voor een ruime badkamer aangezien de ruimte meer 
dan voldoende is. Deze is netto 2500 *3000 mm2. In de badkamer bevind zich een douche en een 
bad. Dit is niet het geval bij de eerste kamers grenzend aan het atrium deze hebben alleen een bad. 
Dit komt omdat de kamers kleiner zijn vanwege de draagconstructie die daar ook loopt. Figuur 96 
geeft een indruk van een gehele etage vloer.  
 
De kamers aan het einde van de gang zijn op elke etage anders van grote. Dit komt door de wijkende 
gevel lijn. De kamers hebben hier de mogelijkheid tot een balkon, of een gevel die op de onderste blak 
steunt. Eigenlijk is alles mogelijk. De opbouw van de gehele gevel in het kamer bereik is de getrapt. 
Hiermee bedoel ik dat er niet een glasgevel overheen ligt net als in het gang bereik. Als je dus van 
onder er tegen aan kijkt lijkt het net alsof het hotel opeens schuin is afgesneden. Dit is ook te zien in 
figuur 94.  
 

Indeling van de installaties 
Standleidingen in de gang tegen het atrium aan. Deze lopen aan de zijkanten onafgeschermd (dat is 
in zoals te zien is in het nieuwe bouwkunde gebouw). 
De leidingen lopen dus onder het verlaagde plafond door in de richting van het atrium. Hier zijn de 
verzamel leidingen. Deze stand leidingen lopen door de 60 cm glasplaten door. Ze zijn dus zichtbaar 
in het begin van de gang. Dat kan mooi ogen en er hoeft geen afgesloten ruimte worden gemaakt 
waarin ze worden weggewerkt. Het blijft dus helder en overzichtelijk. 
Figuur 97 geeft een indeling van een plattegrond weer met de leidingen er ingetekend.  

Figuur 97: installatie-loop op een etage.  = luchtbehandeling 
 = afvoer water 
 = toevoer water (warm/koud) 
 = elektriciteit 
 =data-leidingen 
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Bepalen van de liften. 
Daarvoor is Jellema 6c gebruikt, tabel 15.2 blz. 28 
Het gebouw heeft 20 etages de liftenconfiguraties die dan mogelijk zijn dan. 

Configuratie nr. Aantal liften Hefvermogen 
Aantal 

personen max. 
Personen per 

uur max. 
snelheid 

14 4 1250 16 945 2 
17 4 1600 20 1070 2 
15 6 1250 16 1575 2,5 
18 6 1600 20 1780 2,5 

Aangezien het een hotel is zijn de hoeveelheden mensen niet dusdanig groot. Er kan dus ook 
gekeken worden naar een iets kleinere configuratie. Deze configuratie is eigenlijk alleen geschikt voor 
een gebouw tot 18 verdiepingen 

Configuratie nr. Aantal liften Hefvermogen 
Aantal 

personen max. 
Personen per 

uur max. 
snelheid 

11 4 1000 13 625 2 
Er zijn dus twee mogelijkheden namelijk configuratie 11 of 14. De afmetingen van de lift kooi zijn bij 
beide configuraties gegeven in tabel 15.11a (blz. 77). De afmeting is afhankelijk van het hefvermogen. 

Configuratie nr. Hefvermogen Breedte b1 Diepte d1 Hoogte 
11 1000 1600 1400 2300 
14 1250 1950 1400 2300 

Aangezien er meerdere liften bij elkaar worden gegroepeerd zijn daar ook maximale afmetingen van 
gegeven. Deze staan in tabel 15.13. De liften worden frontaal geplaatst zodat de onderste helft van de 
tabel geldt. 

Configuratie nr. Hefvermogen SD SB O min 
11 1000 2300 5000 2800 
14 1250 2300 5400 2800 

Hierin is SD is de ruimte van de lift met techniek in de diepte; SB is de totale breedte van de (hier) 
twee liften; O is de ruimte tussen twee frontale liften. (zie ook figuur 98) 
De ruimte tussen de liften is in het ontwerp 3*1,2+2*0,6 m= 4,8 meter dus dat is ruim voldoende. De 
vrije breedte is 5500-800mm=4,7 m. Dus dat is iets te weinig. Echter er wordt gebruik gemaakt van 
panorama liften en dan is het iets anders en kan het vrij smal worden uitgevoerd. 
  

Het beeld dat ik voor ogen heb met de liften is te zien in figuur 99. Dit zijn liften in een winkelcentrum 
in Lyon (toevallig gezien tijdens mijn vakantie). De liften hier hebben een open constructie aan de 
zijkanten en tussen de twee liften. Dat is mooi duidelijk en sluit aan bij het idee van de installaties. De 
takelruimte ziet niet aan de bovenkant maar bevindt zich onder de liften. Dit heeft het voordeel voor 

Figuur 98: liftconfiguraties en opstelruimten. 
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mij dat er niet zo’n hoge liftkamer boven op mijn gebouw moet komen, zodat het hoogste punt nog 
steeds het terras is.  
 
Er wordt nu gekozen voor een viertal liften met een hefvermogen van 1000 kilo. De liftenkooien zijn 
dan 1600*1400 groot. Het zijn panorama liften en worden frontaal gelokaliseerd. 

Figuur 99: sfeerbeeld van een dubbele panorama lift, in winkelcentrum te Lyon. 
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Opbouw van de gevel 
Bij de opbouw van de gevel is (net als bij het stedebouwkundig en architectonische ontwerp) ervan uit 
gegaan dat verschillende onderdelen uit elkaar worden getrokken om alles beheersbaar te maken.  
Zo is bij de gevel de binnenschil, de constructie en de buitenschil uit elkaar getrokken. Zo kan de 
constructie onafhankelijk van de schillen functioneren en kan hij daardoor een prominente plaats 
krijgen in het ontwerp.  
Omdat de constructie zo’n duidelijk ritme heeft is het noodzakelijk om de schillen zo vorm te geven dat 
het geen afbreuk doet aan de constructie. 

Opbouw binnen schil 
Om de binnengevel niet te veel te laten strijden met de constructieve ritme is ervoor gekozen om de 
binnenschil ook aan de hand van een raster te ontwerpen. Hierbij is een ander raster genomen dan de 
constructie. Hierdoor sluit het niet aan bij de constructie maar krijgt de binnengevel een eigen plaats. 
Er is gebruik gemaakt van een raster van 1800*900 mm. In figuur 100 is te zien hoe het raster er 
overheen is gelegd. Daarna is er per kamer een aantal vlakken gemerkt waar ramen komen. Hierbij is 
het vrij willekeurig ingedeeld met alleen de eis dat er een voldoende raam per kamer moest zijn. De 
binnen schil is opgebouwd uit dubbelglas en kalkzandsteen muurtjes.  
Wanneer er ramen tot op de regel beneden doorlopen bestaat er de mogelijkheid om er een 
schuifdeur in de gevel te maken. Hierdoor hebben de gasten de mogelijkheid om in de constructie 
ruimte te gaan staan. Er is dus een bepaalde toegevoegde waarde aan de constructie meegegeven. 
De constructie ruimte is buitenruimte door de vele ventilatie in de buitenschil.  
Figuur 101 geeft een indruk van de binnen schil als het raster weg is gelaten. 
Er ontstaat een soort homogene vlekken deken als een soort schilderij zonder een vast oriëntatie 
punt. 
 

Figuur 100: raster voor de binnenschil over de constructie geplakt, met indeling open-gesloten. 
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Opbouw buiten schil 
Bij de opbouw van de buitenschil is eigenlijk op een 
gelijke manier gewerkt als bij de binnenschil. Hier is dus 
ook een raster over de constructie heen gelegd die de 
indeling van de ramen weergeeft.  
De buiten schil wordt een constructie van ramen (een 
soort vliesgevel) waarbij de horizontale en verticale 
belijningen duidelijk zichtbaar blijven.  
Omdat ik wil dat de belijningen zichtbaar blijven wordt er 
gewerkt met standaard raamkozijnen die in het raster 
worden geplaatst. De glasvlakken worden soms 
gematteerd glas en soms helder glas. Deze indeling is 
met behulp van Excel gemaakt. Waarbij het programma 
een random indeling maakt en ik deze vertaal naar een 
indeling in de gevel. Hierbij is er voor gekozen om 33% 
van de gevel gematteerd uit te voeren.  

Figuur 101: uiteindelijke beeld van de binnenschil met de 
constructie ervoor. 

Figuur 102: raster voor de buitenschil (los en over constructie heen gezet) 
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Figuur 102 geeft het raster weer dat voor de gevel is gebruikt. Dit is 1200*2100 mm. Dit is dus ten 
opzichte van de binnenschil een “portrait” opbouw. (de binnenschil is een “landscape”). 
De opbouw van de gevel is vrij simpel van aard. Er worden kolommen gehangen aan de regels. Deze 
kolommen worden over een geleide stuk gehangen van de kolom eronder. Hierdoor is hij wel 
gefixeerd maar kan hij nog vervormen onder invloed van temperatuur schommelingen.  
Vervolgens worden er op deze kolommen om de 2100 mm een bevestiging voor een regel bevestigd. 
De regels worden “geklikt” op stukjes die op de kolommen worden bevestigd. 
Figuur 103 geeft een indruk van de stukjes die op de klommen worden bevestigd waarover vervolgens 
de regel weer komt. Deze regels worden dusdanig gevormd dat er een ventilatie mogelijkheid ontstaat 
in de regels. Dit is te zien in figuur 104, dit is het beeld dat je hebt van de binnenkant.  

Figuur 103: bevestigen van de regels tussen de hangende kolommen. 

Figuur 104: ventilatie door de regels 
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Vervolgens worden de kozijnen in het ontstane raamwerk gezet. Deze worden vast gebout aan het 
raamwerk. Dit hoeft niet isolerend te gebeuren want het maakt niet uit of er een koudebrug ontstaat.  
In het kozijn bevindt zich enkel glas, dat in sommige kozijnen gematteerd is en soms helder (33 % 
gematteerd). 
Figuur 105 geeft weer hoe een kozijn wordt gekanteld. De doorsnede over de regel met kozijnen is te 
zien in figuur 106. Een totaal beeld van de gevel is te zien in figuur 107.  
Figuur 108 geeft in stripverhaal weer hoe de buitenschil wordt gemonteerd. Hier is de binnenschil ook 
al aanwezig en is te zien hoe het overgangsgebied ontstaat. 

Figuur 105: het inzetten van een kozijn in het raamwerk. Figuur 106: aansluiting van het kozijn. 

Figuur 107: twee totaal beelden van een gedeelte van de gevel. 
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Figuur108: opbouw van de gevel. 
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De constructie 
Zoals al gezegd de constructie vormt de intermediair tussen 
de binnen schil en de buitenschil. Het is echter meer.  
Het is de vulling van de klimaatgevel, het zorgt ervoor dat 
het gebouw niet instort, het zorgt voor stijfheid, het is een 
verlengde van de kamer (“balkon”achtig element”) 
Het is dus een veelzijdige ruimte.  
De constructie is opgebouwd uit geprefabriceerde blokken 
die in het midden van de regels en kolommen met elkaar 
worden verbonden.  
De verbinding in de regels gebeurt getrapt, dit zodat er de 
mogelijkheid bestaat om met draadeindes te werken die 
vervolgens aangestort worden. Tevens ontstaat er de 
mogelijkheid om bij de middelste twee raamwerken een 
ruimte te creëren waar leidingen kunnen worden doorgevoerd.  
De verbinding tussen de geprefabriceerde elementen gebeurt met behulp van draadeindes. Dit is 
wapening die buiten het beton zit. Deze worden in uitsparingen van het volgende element geplaatst en 
vervolgens aangestort met een speciale krimpvrije mortel. Hierdoor ontstaat er een vaste verbinding.  
De verschillen tussen de prefab elementen in het midden van het hotel met die aan de rand zijn de 
console die er bij de middelste aan zit. Deze console is voor het opleggen van de hoedligger. Het 
tweede verschil is de opening die er is voor de leidingen. Figuren 110 en 111 is een prefab element 
van de binnenste raamwerken en figuren 112 en 113 van de buitenste raamwerken.  
De wapening in het prefab element moet er voor zorgen dat trekkrachten die er kunnen ontstaan in de 

Figuur 110: prefab-element van binnen raamwerk (kamerkant). Figuur 111: prefab-element van binnen raamwerk (gangkant). 

Figuur 112: prefab-element van buiten raamwerk (gevelkant). Figuur 113: prefab-element van buiten raamwerk (kamerkant). 

Figuur 109: vier elementen van de constructie. 
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hoeken van zo’n element kunnen worden opgenomen. Hiervoor worden er wapeningsstaven in een 
rondje gelegd. Dit is te zien in figuur 114. Hier is de wapening van een element van de voorkant 
getekend. Van het beton is alleen de contour weergegeven. 
 

De wapening die hier getekend is is maar een klein gedeelte van de wapening. Dit is echter wel 
essentiële wapening vandaar dat deze hier uit getekend is. In figuur 115 is de wapening zonder beton 
te zien.  

De dwarsverbindingen tussen de raamwerken zijn ontworpen met dezelfde gedachte. Het zijn balken 
die opliggen op een console, die aan het buiten of binnen raamwerk vast zitten. Intussen de twee 
binnenste raamwerken (dus in het gang bereik) is het alleen een ligger. En in het kamer bereik zit er in 
de ligger ook nog een kolom. Dus daar is ook weer een geprefabriceerd kruis gebruikt. De afmetingen 
van zo’n kruis zijn iets groter. Het is namelijk 7,2 meter lang (i.p.v. 5,5 meter in de lange raamwerken). 

Figuur 114: aanzicht van een gedeelte van de wapening van een prefab raamwerk element. 

Figuur 115: wapening zonder beton. 
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De verbinding tussen de liggers en de kolommen gaat wederom met draadeindes die worden 
aangestort met een mortel. Figuur 116 geeft een beetje een indruk van hoe het gemaakt gaat worden. 
De wapening is ook met dezelfde gedachten erin geplaatst. Er zijn dus lussen gemaakt in de 
kruisingen waardoor het beton niet gaat splijten in de hoeken.  

Figuur 116: verbinding van de verschillende raamwerken (niet alle draadeindes zijn getekend). 
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Verbinding beddenhuis met de omgeving 
De twee onderste etages vormen eigenlijk een intermediair tussen het beddenhuis en de omgeving. 
Er moeten dus elementen in zitten vanuit de omgeving maar er moet ook al een duidelijke link zijn 
naar het beddenhuis. 
Dat laatste is vrij duidelijk en vrij prominent aanwezig in de vorm van het betonen raamwerk dat daar 
staat. Dit blijft ook overal duidelijk aanwezig. Er wordt met de verdere indeling geen rekening 
gehouden met de raamwerk elementen.  
De verbinding met de omgeving moet nog naar voren komen in het ontwerp van de benedenbouw. 
Het wordt dus een intermediair, het heeft wat van de omgeving maar het laat de hoogbouw van het 
hotel ook al duidelijk zien. 
Allereerst is er gekeken naar de positionering van de verschillende onderdelen ten opzichte van 
elkaar. De onderdelen zijn al op bladzijde 350 en 351 opgesomd. De centrale as is als uitgangspositie 
genomen. Hier grenzen alle functies aan. Vervolgens zijn de verschillende functies in een relatie tot 
deze centrale as neergezet. De relaties zijn met pijlen weergegeven. Dit schema is te zien in figuur 
117. 
 

Dit relatie schema is als basis genomen. Nu is er gespeelt met de locatie van de verschillende 
elementen. Het leek mij namelijk het makkelijkste om als je binnenkomt rechtstreeks zicht te hebben 
op de receptie. Daarom was het idee om de receptie half over de centrale as te leggen. Achter de 
receptie zou dan een kantoor gedeelte komen dat 6 meter hoog is en waar de dienstlift in naar 
beneden komt.  
De lobby wordt verplaatst naar de overzijde en achter de liften worden twee groenplekken gemaakt. 
Aan de oostzijde zou dan de lobby daar half in komen te liggen en aan de west zijde komt er een 
gedeelte van het restaurant in. 

Figuur 117: relatieschema van verschillende functies op de begane grond. 
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Het idee levert een vlekkenplan op dat in figuur 118 te zien is. 

Figuur 118: vlekkenplan van de functies op de begane grond. 

Figuur 119: vlekkenplan ingepast in de plattegrond. 
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De volgende stap was om vanaf dit vlekken plan er een invulling aan te geven. Echter toen ik dit 
vlekken plan zag, zag ik een relatie met de omgeving, de ronde vormen uit de vijver komen terug in 
het hotel.  
Het idee is nu om dit vlekkenplan strakker te maken (mooiere cirkels) en dat dan als definitieve vorm 
te nemen. Hierbij worden de cirkels geen doosjes maar komen de vormen terug in wanden en in de 
vloerafwerking.  
 
NADEEL HET BLIJFT TE VEEL EEN RELATIE SCHEMA, MAAK HET DAN tenminste open en 
duidelijk waar elke unit voor staat. LET OP DAT HET GEEN CHAOS wordt. 
 
Een verduidelijking kan het zijn om te werken met verschillende vloerafwerkingen. Zo kan er in de 
ontsluiting route een grove buitensteen worden gebruikt op de grond en in de lobby bijvoorbeeld tapijt, 

Figuur 120: sfeerbeeld van lobby met duidelijke ontsluiting naar hogere etages. 
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in de kappersruimte zijl en in de kiosk bijvoorbeeld laminaat. Zo worden de verschillende ruimtes echt 
duidelijk en heb je het gevoel dat je een “andere” ruimte binnen stapt terwijl het toch heel open is. 
Een idee is het ook om te werken met verschillende niveaus in de verschillende ruimtes.  
 
Een sfeerbeeld van de lobby met de trap is te zien in figuur 120.  
Figuren 121 en 122 geven een indruk van de plattegronden van de begane grond en de eerste etage. 
De begane grond krijgt achter de receptie een unit die helemaal doorloopt tot aan de vloer van de 
kamers erboven. Hierin wordt de brancard/brandweer/dienstlift verwerkt. Recht boven deze kantoor 
unit komen op elke etage de linnenkamers. 
De eerste etage omvat een aantal zalen die onderling verbonden worden met een overloop. Deze 

overloop loopt maar een beetje door het gebouw heen. Om duidelijk te maken dat de vormen 
helemaal los staan van de raamwerk structuur is er één geheel voor het gebouw geplaatst waarbij dit 
tevens als overkapping zorgt voor de uitstappende mensen (net als bij het Martinspark Hotel van 
Baumschlager & Eberle in Dorhrm te Oostenrijk; figuur 123). Dit zaaltje staat op eigen poten van staal 
om aan te geven dat het helemaal los staat van de betonnen raamwerk structuur. De zalen hebben 
allemaal ongelijke hoogtes en zijn ook niet gelijk aan de hoogte van een raamwerk portaal. Dat is ook 
beneden toegepast bij de bar en het restaurant. Dit benadrukt wederom de onafhankelijkheid van de 
elementen. 
De materialisatie naar buiten toe van deze zaaltjes is overal het zelfde zodat duidelijk wordt dat ze bij 
elkaar horen maar dat ze los staan van het bedden gedeelte.  
Niet alleen de zaaltjes worden boven (aan de buitenkant) hetzelfde gematerialiseerd, dit geldt ook 
voor de Units op de begane grond. Zodat duidelijk wordt dat dit overgangsunits zijn die nog niet bij het 
beddengedeelte van het hotel horen. 

Figuur 121: indeling begane grond met omgeving indeling. 
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Onder de begane grond is ook nog een niveau –1 (logisch wat ligt er anders onder de begane grond). 
Hier bevindt zich het magazijn, de keuken, de linnenkamer en de ruimte om goederen te ontvangen 

Figuur 122: indeling eerste etage (gehide weergegeven) 

Figuur 123: Idee van een zaal boven de entree als overkapte uitstap. 
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en om afval af te voeren. Dit niveau wordt bereikt door een eigen afrit van af de weg. Hoe deze ruimte 
precies is vormgegeven is in het midden gelaten, maar deze kan best groot zijn. Er wordt voor wat 
daglicht daar gezorgd door gedeeltelijk een talud neer te leggen. 
Figuren 124-127 geven een 3D impressie van het geheel waarbij de units in glas zijn weergegeven. 
 
 

Figuur 124-figuur 127: impressie van wat ik eigenlijk wil met het ontwerp. 
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Constructieve uitwerking 
De constructieve uitwerking is een spel geweest met verschillende variabele binnen het model. Hierbij 
is gezocht naar de optimale constrcutie. Dit is gedaan aan de hand van een groot aantal modellen die 
zijn doorgerekend is ESA-Prima-Win.  
Er is voor dit computer programma gekozen aangezien dit vele mogelijkheden bevat en ook als 
ondersteuning van het ontwerpproces kan dienen.  
 
De basis van de constructieve uitwerking is een betonnen raamwerk constructie geweest. 

Spelen met het raamwerk in Esa Prima Win. 
 
 Er wordt nu gespeelt met het raamwerk. Dit spelletje leidt (hopelijk) uiteindelijk tot een schematisering 
en dimensionering van het raamwerk waarbij de uitbuigingen binnen de wettelijk gestelde eisen 
blijven.  
Variabelen waar mee gespeelt kan worden zijn: 
- afmetingen van de regels 
- afmetingen van de kolommen  
afmetingen van de hoekkolommen 
- de schematisering van de opleggingen of inklemmingen onder aan het gebouw 
- afmetingen van de kolommen op de eerste 10 meter 
- sterkte beton 
- vormgeving van het raamwerk 
 

Model 1.* 
Dit model is een variatie op het eerste raamwerk model. De kolomafstand in de west- en oostgevel is 
6,74 m deze afstand is willekeurig bepaald.  
 
De belastingen waren als volgt: 
• regels:  

− Permanent: (8,0+1,5) kN/m^2*4,5 m= 42,75 kN/m, Op de buitenkant bij het gangpad is het 
(8,0+1,5) kN/m^2*(4,5+1,5) m= 57,00 kN/m, 

− Variabele belasting is 2,5 kN/m^2*4,5 m= 11,25 kN/m, en 2,5 kN/m^2*6,0m= 15,00 kN/m 
• dakvlak: 

− Permanent: 0,55 kN/m^2*4,5 m=2,475 kN/m (buitenkant), binnenkant: 0,55 kN/m^2*6,0 m =3,3 
kN/m 

− Variabel= 0,56 kN/m^2*4,5 m=2,52 kN/m (buitenkant), binnenkant: 
0,56 kN/m^2*6,0 m =3,36 kN/m 

• Wind Noordzijde 
− Variabel= windbelasting is 1,45 kN/m^2. Dit levert op kolom 1 

een lijnbelasting van 1,45 * 2,2m = 3,19kN/m. Op kolom 2 
wordt dit: 1,45 * 4,4 m = 6,38 kN/m. Op kolom 3 wordt het 
1,45 * (2,2+1,5) = 5,365 kN/m. (nummering zie figuur 1) 

• Wind westzijde: 
− Variabel= gevelkolommen hart op hart 6,74 m. Dus per kolom 

6,74*1,45= 9,773 kN/m, maar aangezien er hier maar naar de 
helft van het model wordt gekeken nog delen door twee. Dus 
de windbelasting op een kolom is 4,887 kN/m.  
Een hoekkolom krijgt 1,45 *(6,74/2)= 4,887 kN/m. Dit weer 
verdelen over twee helften= 2,444 kN/m. 

 

1 
2 

3 
3 

2 
1 Figuur 1: indeling van de 

noordgevel (kolomnummering) 
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De belastingen worden verwekt in verschillende combinaties. Deze worden automatisch gegenereerd 
door Esa-Prima-Win. Hierbij komen de nummers overeen met het volgende: 
Combinatie 1 = de vervorming onder invloed van de permanente belastingen (eigen gewicht 

permanente daklast en permanente vloerlast). 
Combinatie 2= de vervorming onder invloed van de permanente belastingen in combinatie met de 

variabel vloerbelasting. 
Combinatie 3= de vervorming onder invloed van de permanente belastingen in combinatie met de 
windbelasting uit het noorden. 
Combinatie 4= de vervorming onder invloed van de permanente belastingen in combinatie met de 

windbelasting uit het westen. 
Combinatie 5= de vervorming onder invloed van de permanente belastingen in combinatie met de 

sneeuwbelasting. 
 
Wat mogen de maximale doorbuigingen bedragen.  
In de NEN wordt de volgende eis gesteld aan de verticale doorbuiging: 

)Verdieping(Per300
1

Hoogte)(Totale500
1

≤

≤

H

H
δ

δ
 

Dus de maximale uitbuiging van de top van het hotel mag zijn: 76.000 mm/500=152 mm 
 
Nu zijn alle belastingen en combinaties bekend en wordt er een eerste model gemaakt. 
 

Model 1.1 
Dit model had een scharnierende oplegging en afmetingen van de 
regels van 200*200 mm2, de kolommen waren 400*200 mm2.  
 
Dit was om een eerste indruk te krijgen van de doorbuiging in y-
richting, deze was maximaal in punt 175 (zie figuur 2).  
Deze uitbuiging in y-richting was 18,… meter, veel en veel te veel dus. 
Er is ook niet meer gekeken naar andere doorbuigingen (in x-richting of 
z-richting). 
Opmerking hierbij was dat de windbelasting niet verdeeld was over 
twee raamwerken, dus wanneer dat ook wordt meegenomen werd de 
doorbuiging gereduceerd tot ongeveer 9 meter (nog steeds veel te 
veel) 
 

Model 1.2 
Dit is hetzelfde model alleen nu zijn de regels 300*300 mm2 gemaakt 
en de kolommen overal 300*500 mm2. De windbelasting is nog steeds 
foutief erop gezet. Dit levert een doorbuiging van 4,9 meter op.  
Dus na correctie van de wind levert dit ongeveer 2,1 meter doorbuiging 
op. Conclusie nog steeds veel te veel. 
 

 

x 

y 

175 

Figuur 2: schema voor model 1.* 
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Model 2.* 
Er wordt nu verder gekeken naar een model 
waarbij het gehele gebouw is gemodelleerd 
en ook met momentvaste verbindingen 
tussen de twee onderdelen is verbonden. 
Het model is getekend in AutoCAD met 
allemaal “lines”. Dit model is geëxporteerd 
als een *.dxf file, dat vervolgens is 
geï mporteerd in Esa-Prima-Win. Het 
computerprogramma genereerde hierbij een 
net en nummerde de knopen ook zelf. De 
indeling van de nummering is te zien in 
figuur 4 tot 7. Figuur 3 geeft eerst een 
impressie van het model dat is gebruikt. 
 

Figuur 3: Model voor 2.* 

Figuur 4: indeling knoopnummers westelijk as 
buitengevel. 

Figuur 5: indeling knoopnummers westelijke as aan de gang. 

Figuur 6:indeling knoopnummers oostelijke as buitengevel Figuur 7: indeling knoopnummers oostelijke as aan de gang. 
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Model 2.1 
Op dit model zijn geen berekeningen uitgevoerd. Dit is het basis invoerfile, waar de constructie met 
belastingen helemaal instaat. De afmetingen van de kolommen en regels zijn gelijk gehouden als die 
in model 1.2, dus: de regels zijn 300*300 mm2 en de kolommen overal 300*500 mm2 

Model 2.2 
Dit is het eerste model om te kijken wat de vervormingen zijn. Deze zijn in tabel 1 weergegeven: 

Tabel 1: verplaatsingen van Model 2.2 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 4237,282 0,022 -1335,627 
175 4 3476,793 2334,190 -1092,313 
175 2 4237,282 0,022 -1335,627 

Figuren 8 en 9 geven de vervorming van het hotel weer. 

 

Model 2.3 
Dit is vergelijkbaar met model 2.2, echter hier zijn de kolommen in de noord en zuidgevel gedraait, 
zodat de langste zijde evenwijdig staat met het gevelvlak. Dus in het aanzicht is de kolom 500 mm 
breed, dat was nog niet het geval in de vorige modellen. De vervormingen staan in tabel 2 
weergegeven. 

Tabel 2: verplaatsingen van Model 2.3 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 4265,041 0,034 -1343,292 
175 4 3483,307 1812,071 -1093,598 

 

Model 2.4  
Hier is verder gespeelt met de afmetingen, het gaat namelijk wel de goede kant op alleen nog niet 
helemaal optimaal.  
De breedte van de kolommen is hier aangepast. De diepte van alle kolommen en de regels is op 300 
mm gehouden. De kolommen zijn alleen 600 mm breed geworden en de regels 400 mm hoog. De 
hoekkolommen zijn 600 mm in het vierkant gemaakt, deze vallen namelijk in beide vlakken en moeten 
dus overal een gelijk beeld geven (hoe de detaillering van de gevel dan precies wordt laat ik hier in het 
midden).  

Figuur 8: vervorming onder in de x-richting Figuur 0: vervorming in de y-richting. 
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De afmetingen zijn dus: Hoekkolommen 600*600 mm, de regels 400*300 mm en de overige 
kolommen 600*300 mm. Dit levert de vervormingen die in tabel 4 staan weergegeven. 

Tabel 3: verplaatsingen van Model 2.4 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
487 2 2295,148 -0,098 -733,398 
233 4 1641,574 975,932 -99,566 
779 2 1777,194 -14,634 -387,362 
294 4 1400,876 478,484 3,576 

 

Model 2.5 
Zoals bleek uit model 2.4 voldoet hij nog niet. Dus zijn de afmetingen weer aangepast. Nu is de diepte 
van de kolommen en de regels aangepast (dus ook de tussenruimte tussen de buiten-glas-gevel en 
de hotelkamerscheiding. De afmetingen zijn nu geworden: 
Hoekkolommen:600*600 mm, de overige kolommen 600*500mm en de regels 500*500 mm.  

Tabel 4: verplaatsingen van Model 2.5 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
487 2 775,770 -0,070 -259,351 
209 4 600,793 309,704 -123,494 
779 2 604,346 -3,062 -144,484 
333 4 337,303 179,257 2,032 

 
Zoals hieruit blijkt hebben de afmetingen van de regels een grote invloed op de totale doorbuiging, op 
zich wel logische want deze worden ook op buiging belast.  

Model 2.6 
Dit model is qua dimensies precies hetzelfde als model 2.5 echter er is nu gekeken naar de invloed 
van de modellering van de oplegging. Er is nu in plaats van een scharnier gekeken naar een 
inklemming op de 5*4=20 kolom aansluitingen met de grond.  

Tabel 5: verplaatsingen van Model 2.6 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
487 2 715,167 -0,026 -249,201 
209 4 544,403 194,456 -110,788 
779 2 544,868 -3,267 -130,537 
339 4 273,507 58,468 1,094 

 
Hieruit blijkt dat de manier van oplegging een vrij grote invloed heeft op de totale uitbuiging, en dat 
vooral in de y-richting.  

Model 2.7 
Zoals gebleken is voldoet de vervorming nog (lang niet), daarom wordt er nu eerst gekeken naar wat 
voor mij uit esthetische overwegingen de maximale afmetingen mogen zijn van de kolommen en 
regels.  
Elke etage is drie meter hoog. Daarvan moet minimaal (en dit is wel heel erg weinig) 1000 mm open 
blijven. Dit is heel weinig, dat weet ik maar dan kan ik eens kijken of het mogelijk is om een raamwerk 
ding te maken. Dit houdt in dat de regels 1000 mm hoog worden. Er is dus nu gewerkt met de 
volgende afmetingen: 
Hoekkolommen: 1000*1000 mm, de overige kolommen:1000*600 mm en de regels:1000*600 mm. De 
opleggingen zijn nog steeds als inklemming gemodelleerd. 

Tabel 6: verplaatsingen van Model 2.7 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 182,839 0,097 -75,118 
225 4 137,205 41,091 -27m437 
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779 2 135,031 -1,890 -42,997 
287 2 182,838 0,048 -75,125 

 
De vervorming loodrecht op de breedste gevel voldoet hiermee dus aan de maximale vervorming, het 
is dus mogelijk om een raamwerk toe te passen, maar tegen welke prijs, er wordt nu nog gekeken 
naar mogelijkheden om de vervorming in x-richting te beperken. 

Model 2.8 
De zwakste schakel in het geheel voor de vervorming in x-richting zijn de 20 kolommen op onder het 
hotel. Er wordt eens gekeken naar het resultaat wanneer deze kolommen allemaal 1000*1000 mm 
worden gemaakt.  

Tabel 7: verplaatsingen van Model 2.8 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 150,069 0,119 -64,636 
225 4 111,913 36,682 -23,490 
775 2 113,375 -1,549 -37,148 
487 2 150,066 0,072 -64,642 

Naar aanleiding hiervan is een test model gemaakt met voor de gein schuine kolommen tussen de 
onderste kolommen (allemaal schuin in de x-richting, in de y-richting is dezelfde structuur behouden). 
Dit om na te gaan wat de invloed is van de onderste kolommen, deze zijn 10 meter lang en vrij slank. 
Het model is te zien in figuur 10 en de resultaten hiervan zijn te zien in tabel 8. 

Tabel 8: verplaatsingen van het test model. 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
371 2 102,522 0,170 -51,004 
225 4 79,090 35,276 -20,235 
779 2 69,668 -1,635 -29,315 
487 2 102,493 0,084 -52,498 

 
Hieruit valt op te maken dat de kolommen een grote invloed hebben op de doorbuiging in de x-
richting. Dit is ook logisch wanneer er wordt gekeken naar de vervormingsplaatjes. Deze laten 
namelijk een grote rotatie zien in deze kolommen. 
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Model 2.9 
Dit is hetzelfde als model 2.7, echter nu is er een aanpassing gemaakt in de modellering van de 
belastingen. Er was een fout gemaakt, omdat de variabele vloerbelasting apart werd meegenomen. 
Dus er stond of wind uit het noorden, of wind uit het westen, of er lag sneeuw of er stond variabele 
vloerbelasting op het hotel. Dat klopt niet de variabele vloer belasting kan aanwezig zijn in combinatie 
met de sneeuw respectievelijk met de wind. Dus dat is nu aangepast. De combinaties worden nu als 
volgt: 
 
Combinatie 1 = De vervorming die ontstaat wanneer er alleen de permanente belasting op staat 

(eigen gewicht + permanente vloer belasting + permanente dak belasting + variabele 
vloerbelasting) 

Combinatie 2 = De vervorming bij een belasting van combinatie 1 met wind uit het Noorden erbij (dus 
op de smalle zijde) 

Combinatie 3 = De vervorming bij een belasting van combinatie 1 met wind uit het Westen erbij (dus 
op de brede zijde) 

Combinatie 4 = De vervorming bij een belasting van combinatie 1 in het geval dat er sneeuw belasting 
op het dak staat. 

 
Voor de rest is de oplegging hier weer gemodelleerd als scharnier. Dit omdat inklemmingen nauwelijks 
in het echt is te realiseren, het heeft echter wel grote invloed op de vervorming. Maar er wordt eerst 
gezocht naar een oplossing waarbij er gewerkt kan worden met scharnieren 
De afmetingen in dit model zijn: 
Hoekkolommen: 900*900 mm; overige kolommen: 900*500 mm; regels: 900*500 mm. 
De resultaten die uit deze modellering komen zijn qua grote niet te vergelijken met de uitkomsten van 
model 2.1 tot 2.8 omdat er dus gewerkt is met andere belastingsgevallen. 

Tabel 9: verplaatsingen van Model 2.9 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
487 2 401.422 0.046 -138.296 
216 3 328.895 119.148 -76.668 
775 2 318.650 -3.055 -79.609 

Figuur 10: model om te kijken wat de invloed is van de lange kolommen op de begane grond. 
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344 3 188.511 53.332 0.760 
 

Model 2.10 
Om de doorbuiging in de x-richting te beperken is nu het idee om het 
overhellende vlak stijver te maken. Dit is getracht door de overhellende 
kolommen ook allemaal 900*900 te maken. In figuur 11 zijn deze 
kolommen rood gemaakt. De resultaten staan in tabel 10. 

Tabel 10: verplaatsingen van Model 2.10 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 406.824 0.142 -135.586 
225 3 331.722 107.694 -50.136 
775 2 324.112 -2.977 -79.433 
344 3 190.100 52.758 0.806 
487 2 406.817 0.122 -135.591 

Hieruit blijkt duidelijk dat het geen zin heeft om deze kolommen te 
vergroten. Alleen de vervorming in de y-richting wordt kleiner. De 
vervorming in x-richting wordt groter dit komt doordat de kolommen, 
naast stijver, ook zwaarder worden. Hierdoor hangt er meer gewicht aan 
de overhellende constructie en buigt hij meer uit.  

Model 2.11 
Uit model 2.10 bleek dat de schuine kolommen vergroten een averechts 
effect had. Dit komt doordat het eigen gewicht van deze kolommen ook 
groter wordt en daardoor zwaarder aan de overhellende gevel gaan 
hangen en daardoor de vervorming vergroten. 
Er is nu gekeken om de schuine kolommen tot de eerste verticale kolom te vergroten en vanaf daar 
weer 900*500 mm te maken, dus een flexibele afmeting te geven over de hoogte. 

Tabel 11: verplaatsingen van Model 2.11 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 396,503 0,164 -134,929 
225 3 322,904 108,621 -49,528 
775 2 315,581 -2,759 -78,271 
348 3 172,088 51,260 0,684 
487 2 396,496 0,123 -134,935 

In vergelijk met model 2.9 levert dit wat extra stevigheid maar het is niet echt heel erg veel, maar het 
kan straks wel de doorslag zijn. Een flexibele afmeting van de kolommen over de hoogte kan dus een 
oplossing zijn om het overhellende gedeelte lichter te maken. 

 

Figuur 11: model met (in rood) de 
verzwaarde kolommen. 
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Model 2.12.a 
Dit is een model waarbij de breedte van de 
kolommen en regels nog een keer is 
aangepast om te kijken wat de invloed 
hiervan is op de horizontale uitbuiging in x-
richting. Deze is namelijk nog steeds veel te 
groot. Er is in dit model gewerkt met 
inklemmingen onderaan. In het volgende 
model zijn het scharnieren. Kan er ook eens 
precies gekeken worden wat de invloed van 
dat is op de uitbuigingen. De uitbuigingvorm 
met inklemmingen is te zien in figuur 12 

Tabel 12: verplaatsingen van Model 2.12.a 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 235.677 0.010 -93.962 
216 3 189.949 54.535 -52.511 
779 2 174.007 -1.891 -53.428 
349 3 66.824 9.665 0.044 

 
 

Model 2.12.b 
Dit is precies hetzelfde model als model 
2.12.a echter nu zijn er scharnieren 
toegepast. De uitbuigingvorm is te zien 
in figuur 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 13: verplaatsingen van Model 2.12.b 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 342.521 0.010 -120.508 
216 3 283.921 101.755 -67.665 
779 2 263.480 -1.809 -69.427 
348 3 152.444 42.795 0.641 

Figuur 12: Vervorming van constructie met inklemming 

Figuur 13: Vervorming van de constructie met scharnierende opleggingen. 
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Model 2.13 
Er is nu gekeken naar de invloed van de betonkwaliteit. Er is voor de gein nu eens gekeken naar een 
beton kwaliteit B105. De gegevens die hierbij zijn ingevoerd zijn: 
f’ck=105 N/mm^2 

f’b= 63 N/mm^2 

fb= 3,15 N/mm^2 
fbm= 6,2 N/mm^2 
E’b=48500 N/mm^2. 
Voor de rest zie 12.b 

Tabel 14: verplaatsingen van Model 2.13 

Knoop Combinatie Ux [mm] Uy [mm] Uz [mm] 
175 2 271.898 0.008 -95.661 
216 3 225.380 80.775 -53.713 
779 2 209.154 -1.436 -55.112 
348 3 121.012 33.971 0.509 

 
 

Conclusie Modellen 2.* 
 
Er zijn nu een aantal variabele onderzocht en daarbij is er tot de conclusie gekomen dat de uitbuiging 
in de y-richting (dus loodrecht op het grootste geveloppervlak) goed te beperken is. De uitbuiging in de 
x-richting is echter met dit model niet binnen de maximale uitbuigingen te krijgen. Deze uitbuiging is zo 
groot omdat het overhellende gedeelte het hele gebouw meetrekt die richting op. Het is dus zaak om 
die vervorming te beperken en een ander model toe te passen.  
Daarom wordt er nu gekeken naar het het oorspronkelijke model waar het vorige model een variatie 
op was. Dit model voldoet waarschijnlijk beter aan de uitbuiging in x-richting omdat er kolommen op 
een kleinere h.o.h. afstand staan en beter verdeelt over de breedte.  
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Model 3.* 

Model 3.0 / 3.1 
Dit zijn de invoer files, waar dus nog geen berekeningen op zijn uitgevoerd. 3.0 is alleen het raamwerk 
en bij 3.1 staan ook de belastingen erin.  
De belastingen zijn overeenkomstig met de belastingen uit model 2. Echter de windbelasting vanuit 
het westen is een klein beetje aangepast omdat de h.o.h afstand van de kolommen in de gevel 
veranderd is. Deze was 6,74 meter en wordt nu 6,0 meter. 
Hierdoor verandert de windlast aan de rand naar 3,0 m * 1,45 kN/m^2 = 4,35 kN/m^1 en op de overige 
kolommen wordt het dan 6,0 m * 1,45 kN/m^2 = 9,7 kN/m^1. 
Figuren 14 en 15 geven twee aanzichten van het model dat is ingevoerd. 
 
Het model heeft in het totaal 910 knopen en 1875 staven.  
De indeling van de nummers is te zien in figuur 16, 17,  
18 en 19. 

Figuur 15: West aanzicht van het model Figuur 14: Noord aanzicht van model 
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Figuur 16: indeling knoopnummers westelijke as 
buitengevel. 

Figuur 17: indeling knoopnummers westelijke as 
binnengevel. 

Figuur 18: indeling knoopnummers oostelijke as 
buitengevel. 

Figuur 19: indeling knoopnummers oostelijke as 
binnengevel. 
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Model 3.2 
Dit model is uitgevoerd met kolommen van 500*300, waarbij de breedste zijde parallel staat aan het 
gevelvlak. De regels zijn 300*300 en de hoekkolommen zijn 500*500. Er is gewerkt met een 
betonkwaliteit van B65 en de opleggingen zijn als scharnieren gemodelleerd.  
Deze afmetingen zijn aangenomen zodat dit model vergeleken kan worden met model 2.3. Dit model 
had dezelfde afmetingen van kolommen. 

Tabel 15: verplaatsing van model 3.2. 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
128 2 1706,960 6.293 -577,888 
128 3 1399.703 1736.908 -100.014 

In vergelijk met model 2.3 valt hier op dat de uitbuiging in x-richting nog maar 1/3 is en dat de 
uitbuiging in y-richting ook iets minder is geworden maar dat dit heel erg weinig is (ongeveer 5% 
minder). Het model is dus in x-richting veel stijver dan het vorige. 
Het model is dus stijver, nu wordt er verder gekeken hoe het model kan worden aangepast zodat het 
voldoet aan de vervormingeisen. 
 

Model 3.3 
Hier zijn de afmetingen van de kolommen en de regels aangepast. Ze zijn nu als volgt gemodelleerd: 
Kolommen 800*600 mm2 

Regels 700*600 mm2 
Hoekkolommen 800*800 mm2 
De oplegging is nog steeds een scharnier en de betonkwaliteit nog steeds B65 

Tabel 16: verplaatsing van model 3.3. 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 215.245 0.043 -79.991 
128 3 175.403 130.451 -34.437 
289 2 145.830 -1.832 -31.163 
432 2 215.238 0.019 -82.459 

De uitbuigingvorm is te zien in figuur 20 en 21 

 

Figuur 20: uitbuiging in x-richting Figuur 21: uitbuiging in y-richting 
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Model 3.4 
Dit model is gelijk aan model 3.3 alleen is er nu een inklemming gemodelleerd in plaats van een 
scharnier. 

Tabel 17: verplaatsing van model 3.4. 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 195.294 0.192 -75.844 
128 3 156.629 76.832 -32.448 
289 2 128.883 -1.801 -29.055 
432 2 195.243 0.167 -78.374 

De uitbuigingvormen zijn te zien in figuur 22 en 23 

 
 

Model 3.5 
Dit model is gelijk aan model 3.4 alleen is er nu een betonkwaliteit toegepast van B105. 
Tabel 18 geeft de materiaaleigenschappen weer. 

Tabel 18: materiaal eigenschappen ingevoerd bij B105. 

Naam   
B105   
 E-modulus 48500.00 MPa 
 Poisson coëff. 0.20 
 Specifiek gewicht 2500.00 kg/m^3 
 Uitzettingscoëff. 0.01 mm/m.K 
 Druksterkte 105 Mpa 
 Gemidd. Treksterkte 6.2 Mpa 
 

Figuur 22: uitbuiging in x-richting Figuur 23: uitbuiging in y-richting 
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Tabel 19: verplaatsing van model 3.5. 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 155.027 0.152 -60.206 
128 3 124.335 60.990 -25.758 
289 2 102.309 -1.430 -23.064 
432 2 154.987 0.133 -62.215 

De uitbuigingvormen zijn te zien in figuur 24 en 25.  

Zoals te zien is voldoet de uitbuiging in x- en y-richting bijna aan de gestelde normen. (Max. 152 mm). 
Dit is echter wel krap om dat nu op de mm nauwkeurig te laten voldoen omdat de belastingen nog vrij 
grof er op zijn gezet (misschien wel iets te conservatief, maar er kan misschien nu nog beter even 
worden gekeken naar een wat grotere afmetingen van kolommen en regels. 
 

Figuur 24: uitbuiging in x-richting Figuur 25: uitbuiging in y-richting 
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Model 3.6  
De afmetingen van de kolommen en regels zijn hier aangepast. Deze worden nu: 
Kolom: 800*600 mm2 

Regels: 800*600 mm2 

Hoekkolommen 800*800 mm2 
De opleggingen zijn nog steeds als inklemmingen gemodelleerd en er wordt nog steeds gewerkt met 
een betonkwaliteit van B105. 
 
Er is nu ook eens gekeken naar de reactiekrachten die werken in het model. De combinaties die 
hierbij zijn gebruikt zijn als volgt: (hierbij geldt dat BG1=eigen gewicht; BG2=permanente belasting 
vloer; BG3=Variabele belasting vloer; BG4=Permanente belasting dak; BG5=windbelasting uit 
Noorden; BG6=windbelasting uit Westen; BG7=sneeuwbelasting.) 
 
Combinatie 1= 0,9 BG1+0,9 BG2+0,9 BG3+0,9 BG4 
Combinatie 2= 0,9 BG1+0,9 BG2+0,9 BG3+0,9 BG4+1,5 BG5 
Combinatie 3= 0,9 BG1+0,9 BG2+0,9 BG3+0,9 BG4+1,5 BG6 
Combinatie 4= 0,9 BG1+0,9 BG2+0,9 BG3+0,9 BG4+1,5 BG7 
Combinatie 5= 1,35 BG1+1,35 BG2+1,35 BG3+1,35 BG4 
Combinatie 6= 1,2 BG1+1,2 BG2+1,2 BG3+1,2 BG4+1,5 BG5 
Combinatie 7= 1,2 BG1+1,2 BG2+1,2 BG3+1,2 BG4+1,5 BG6 
Combinatie 8= 1,2 BG1+1,2 BG2+1,2 BG3+1,2 BG4+1,5 BG7 
 

Tabel 20: verplaatsing van model 3.6. 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 137.136 0.157 -55.729 
128 3 110.056 53.405 -25.811 
289 2 90.414 -1.399 -23.171 
432 2 137.102 0.138 -57.301 

 
knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 2454.682 0.720 8189.390 0.000 0.000 0.000 
738 5 -461.059 5.319 3388.545 -20.239 -2774.800 -9.568 
737 5 1234.409 15.036 5371.893 -41.916 -2398.653 45.167 
740 7 2007.112 -287.644 7669.860 1612.110 -1941.064 -533.279 
768 5 -320.568 -4.798 31834.562 16.338 -2000.262 2.881 
738 3 -342.472 -227.408 209.689 1277.206 -2052.607 -33.636 
794 3 -98.372 -202.744 2843.223 1066.037 -652.645 -29.927 

 
Dit model voldoet nu ruim, er is alleen gewerkt met een inklemming als oplegging. Dit is in de praktijk 
moeilijk te realiseren, daarom wordt er in model 3.10 dit model bekeken maar dan met een 
scharnierende oplegging. 
Er wordt eerst een spel gespeelt met afmetingen van kolommen en regels en materialen. 
 

Model 3.7 
Hier is het hele model voor de gein een keer uitgevoerd in stalen profielen HEM 600. Dit om te kijken 
hoe het zich gedraagt als zo’n raamwerk in staal wordt uitgevoerd. 

Tabel 21: verplaatsingen van model 3.7 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 310.335 0.543 -126.117 
128 3 243.675 874.698 -59.272 
273 2 215.846 -17.231 -57.182 
1 3 64.613 292.148 0.298 

432 2 309.252 0.562 -132.790 
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Hier valt op dat de uitbuiging in y-richting weer veel groter wordt dan de uitbuiging in x-richting. Dit 
suggereert dat het eigen gewicht van de constructie een belangrijke factor is. Dit omdat het 
overhellende gedeelte echt hangt aan het andere en als dat zwaar is trekt het het vaste gedeelte mee 
in de x-richting. 
 

Model 3.8 
De afmetingen van de constructie elementen worden nu gesteld op: 
Kolom: 750*600 mm2 

Regels: 750*600 mm2 

Hoekkolommen 750*750 mm2 
De opleggingen zijn nog steeds als inklemmingen gemodelleerd en er wordt nog steeds gewerkt met 
een betonkwaliteit van B105. 

Tabel 22: verplaatsingen van model 3.8 

knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 152.922 0.174 -61.009 
128 3 122.762 60.783 -27.412 
289 2 101.050 -1.407 -24.631 
432 2 152.865 0.157 -62.761 

 

Tabel 23: reactie krachten van model 3.8 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 2373.352 0.868 7913.416 0.000 0.000 0.000 
765 6 -397.541 1.131 9755.764 -4.765 -2194.081 -4.517 
737 5 961.153 13.218 4264.308 -37.705 -2015.815 36.559 
740 7 1755.820 -259.948 6669.063 1458.459 -1621.507 -476.333 
768 5 -280.374 -4.988 31784.276 16.986 -1766.408 2.248 
738 3 -290.385 -213.616 33.735 1193.647 -1739.795 -28.755 
863 3 1748.018 -248.650 6087.571 1299.998 -606.683 -430.048 
738 6 -389.472 4.517 2129.680 -17.203 -2339.547 -5.539 

 

Model 3.9 
De afmetingen van de constructie elementen worden nu gesteld op: 
Kolom: 800*500 mm2 

Regels: 800*500 mm2 

Hoekkolommen 800*800 mm2 
De opleggingen zijn nog steeds als inklemmingen gemodelleerd en er wordt nog steeds gewerkt met 
een betonkwaliteit van B105. 

Tabel 24: verplaatsingen van model 3.9 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
432 2 159.264 0.115 -65.382 
128 3 127.262 73.792 -29.270 
284 2 110.393 -2.337 -27.247 

 
 

Tabel 25: reactie krachten van model 3.9 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
740 7 2199.997 -363.750 8419.709 2039.968 -2196.478 -694.961 
738 6 -516.977 4.923 2485.276 -18.417 -3144.951 11.208 
737 5 1366.936 14.988 5946.992 -37.508 -2710.279 59.581 
768 5 -322.427 -3.000 30512.398 10.187 -1988.863 3.349 
738 3 -384.286 -272.852 129.579 1543.222 -2331.742 -41.253 
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knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
863 3 1596.996 -271.572 5497.310 1424.840 -411.665 -471.933 
738 5 -516.901 5.063 3554.553 -19.000 -3150.203 0.649 

 
Uit model 3.8 en 3.9 is gebleken dat er niet veel ruimte is om te spelen met de afmetingen van de 
kolommen en de liggers.  
De invloed van de oplegging wordt nu bekeken. 
 

Model 3.10 
Dit model is gelijk aan model 3.6 echter nu zijn er scharnieren gemodelleerd in plaats van 
inklemmingen. 

Tabel 26: verplaatsingen van model 3.10 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 153.655 0.032 -59.104 
128 3 125.498 93.094 -27.428 
284 2 109.323 -1.422 -25.719 
432 2 153.654 0.013 -60.648 

 

Tabel 27: reactie krachten van model 3.10 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
863 7 1945.742 -232.730 6552.402 0.000 0.000 0.000 
737 7 -1388.824 -237.074 -4243.050 0.000 0.000 0.000 
737 5 -241.362 12.362 -449.939 0.000 0.000 0.000 
740 7 969.428 -258.601 3474.218 0.000 0.000 0.000 
768 5 -79.084 -4.010 36883.519 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuigingvormen zijn te zien in figuur 26 en 27. 
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De uitbuigingen van het model met scharnieren voldoet niet aan de eisen die er worden gesteld. Het is 
echter zo dat een zuivere inklemming moeilijk te maken is maar dat een zuiver scharnier dat ook is. 
De waarde van de uitbuiging zal dus tussen de twee modellen in liggen.  
 
Er kan nu worden gesteld dat als de modellering nu klopt en ik geen grove fouten heb gemaakt dat het 
mogelijk is om het hotel uit te voeren in een betonnen raamwerk constructie. 
 

Figuur 26: uitbuiging in x-richting Figuur 7: uitbuiging in y-richting 
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Model 3.11 
Dit model is nog later toegevoegd na een gesprek met Evert, die is bezig met een onderzoek naar 
hoge sterkte beton en die zei dat hoge sterkte beton een grotere eigen gewicht had. Hij zei dat het 
rond de 3000 kg/m^3 lag.  
Aangezien in mijn model het eigen gewicht waarschijnlijk een grote rol speelt wordt model 3.6 
aangepast waarbij het eigen gewicht van het beton wordt gesteld op 3000 kg/m^3. 
De overige waardes van hoge sterkte beton moet ik nog nazoeken, deze zullen waarschijnlijk ook wel 
afwijken van wat ik heb aangenomen. In een CUR rapport (waarschijnlijk CUR 39 is dus aanbeveling 
37) staan waardes voor beton met kwaliteiten hoger dan B65.  

Tabel 28: verplaatsingen van model 3.11 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 146.056 0.167 -59.499 
128 3 117.482 53.453 -27.474 
284 2 101.117 -1.503 -25.498 
432 2 146.005 0.147 -61.131 

 

Tabel 29: reactie krachten van model 3.11 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 2633.755 0.669 8795.455 0.000 0.000 0.000 
738 5 -492.367 5.915 3678.049 -22.427 -2962.183 -10.481 
737 5 1320.765 16.234 5757.882 -45.067 -2565.707 49.255 
740 7 2085.822 -288.745 8018.222 1615.524 -2087.960 -535.923 
768 5 -341.125 -5.404 33853.480 18.399 -2129.743 2.494 
738 3 -363.345 -227.011 402.692 1275.747 -2177.528 -34.245 
794 3 -105.412 -202.780 3052.831 1066.120 -699.078 -30.431 

 
De uitbuiging in de x-richting neemt met 9 mm toe. De invloed van het eigengewicht is dus aanzienlijk. 
De reserve, voor model fouten, is hiermee terug gelopen tot 6 mm. Dit is erg weinig.  
Er moet dus nog een keer goed worden uitgezocht wat de materiaal eigenschappen zijn van B105. En 
daar moet het model dan mee worden aangepast. 
Dat is een actiepunt voor na volgende bespreking. 
 
Net opgezocht de gegevens van hoge sterkte beton: 
Sterteklasse f’ck f’b fb fbm E’b 

B65 65 39 2,15 4,3 38500 
B75 75 45 2,25 4,5 38900 
B85 85 50 2,35 4,7 39300 
B95 95 55 2,45 4,9 39700 
B105 105 60 2,55 5,1 40100 

Bron: CUR-Aanbeveling 37: Hoge sterkte Beton tabel; 3a. 

Er moet dus nog een nieuw model worden gemaakt met deze gegevens erin. 
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Model 4.* 
 

Model 4.0 
Er is toch nog even gekeken naar het andere model, waarbij er gewerkt wordt met een stalen mega-
vakwerkframe. Dus een vakwerk over meerdere etages. 
Het model dat wordt gebruikt is weergegeven in figuur 28, 29 en 30. 

 
Bij dit model is de belasting van de vloeren en van de westen wind op de horizontale liggers geplaatst 
die zich om de 3,5 etage bevinden. De wind uit het noorden is gemodelleerd op de vier kolommen in 
de noord gevel.  
Er is gekozen om de wind uit het westen op de horizontale liggers te zetten zodat de wind goed over 
het gehele vlak wordt verdeelt. Op de onderste ligger komt 7,6125 kN/m^1 te staan en op de overige 
komt 15,225 kN/m^1te staan. 
De vloer belasting zo gemodelleerd dat de belasting op de regel onder de vloer wordt afgesteund. De 
echte detaillering straks is waarschijnlijk dusdanig dat het ook mogelijk is dat de vloeren hangen aan 
de regel erboven, maar dat is dan de tweede draagweg. 
De opleggingen zijn als scharnieren gemodelleerd, dit is ook de bedoeling, het is namelijk (volgens 
mij) moeilijk om een moment vaste verbinding in staal te realiseren. 
 
Voor de rest zijn er aan dit model geen berekeningen opgehangen. 
 

Figuur 28: aanzicht noord zijde. Figuur 29: aanzicht west zijde.      Figuur 30: Isometrie van model. 
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Model 4.1 
In dit model zijn de regels uitgevoerd als HEM 600 en de diagonalen en verticale als HEM 800. (Dit is 
gewoon even aangenomen, er moet toch ergens een begin zijn. 

 Tabel 30: verplaatsingen van model 4.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
413 2 93.167 0.229 -65.924 
429 3 -44.510 1864.823 -0.989 
42 3 47.221 4734.770 -17.164 
25 2 52.875 -5.126 -14.537 
4 3 33.101 1854.879 2.690 

 

Tabel 31: reactie krachten van model 4.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
412 5 6145.221 -0.196 20233.915 0.000 0.000 0.000 
198 5 -4608.804 -0.010 15157.153 0.000 0.000 0.000 
415 5 5699.626 0.880 18741.618 0.000 0.000 0.000 
405 3 3875.297 -343.055 12760.499 0.000 0.000 0.000 
420 3 9.561 -311.160 -2949.440 0.000 0.000 0.000 

 
Zoals uit tabel 30 blijkt is de uitbuiging in de y-richting gigantische groot. In figuur 31 en 32 is te zien 
waarom, er was op de begane grond geen diagonaal in die richting gemodelleerd en de vervorming op 
die etage is dan ook super groot. Dit wordt in het volgende model aangepast. 
 

 

Figuur 31: vervorming in x-richting               Figuur 32: vervorming in y-richting. 
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Figuur 33: West aanzicht van aangepast model       Figuur 34: noord aanzicht van het aangepaste model. 

Model 4.2 
Hier is het model aangepast door in de y-richting op de begane grond ook diagonale aan te brengen. 
Het aangepaste model is te zien in figuur 33 en 34. Tevens is er in dit model overal een HEM 1000 
profiel toegepast. Dit is vrij fors, maar dat is meteen het maximum (qua hoogte) dat ik wil gaan 
toepassen, dus als hij zo al niet voldoet heeft het geen zin om eventueel hiermee verder te gaan 
klussen. 
Er zijn alleen aan de kopgevels diagonalen aangebracht, wanneer er straks eventueel verder wordt 

gewerkt met dit model moeten er ook nog in het midden diagonalen of andere verstevigingen worden 
aangebracht omdat de vlakken op zich erg zwak zijn. 
De vervormingen zijn zoals duidelijk wordt uit tabel 32 nog steeds vrij fors, maar als gekeken wordt 
hoe het hotel vervormt (figuur 35, 36, 37) wordt duidelijk dat de maximale vervorming in de y-richting 
nog veel gereduceerd wordt wanneer er nog extra versterkingen in die richting worden aangebracht. 

Tabel 32: verplaatsingen van model 4.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
413 2 81.223 0.149 -56.953 
428 3 -58.473 14.645 -1.402 
42 3 37.639 2575.650 -15.524 
163 3 17.772 -33.836 -11.782 
2 3 7.348 7.330 1.135 

 

Tabel 33: reactie krachten van model 4.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
398 7 4246.438 -0.069 13972.798 0.000 0.000 0.000 
198 5 -4338.459 0.034 14223.639 0.000 0.000 0.000 
446 5 3238.474 4439.119 10674.607 0.000 0.000 0.000 
447 7 3501.346 -4803.215 11485.431 0.000 0.000 0.000 
420 3 7.600 0.480 -1853.002 0.000 0.000 0.000 
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Figuur 35: vervorming in de x-richting.              Figuur 36: vervorming in de y-richting. 

Figuur 37: De vervorming van bovenaf bekeken. 
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Conclusies na de verschillende modellen. 
Nu er drie verschillende modellen zijn bekeken en er een beetje geproefd is aan de werking van de 
modellen worden er een paar conclusies / gedachten over de verdere uitwerking van het hotel op 
papier gezet. 
• Model 4, het stalen mega-vakwerkframe, heeft de kleinste uitbuigingen (op de bobbel in het 

midden na). De bobbel kan worden weggewerkt door ook een midden versteviging mee te 
modelleren (niet gedaan vanwege tekort aan tijd). 

• Is er eigenlijk een eis aan de Uz aan de top van het hotel? Dit moet nog even worden opgezocht in 
de NEN normen. 

• Ik wil eigenlijk verder met het raamwerk model, maar is dat mogelijk. De modellering laat zien dat 
er een mogelijkheid bestaat om de vervormingen binnen de perken te houden, maar spelen er niet 
stiekem andere aspecten een veel grotere rol.  
Hoe ziet het raamwerk er nu esthetisch uit. Zijn de grote regels en liggers niet te dominant 
aanwezig. Hiervoor wordt er een AutoCAD plaatje gemaakt.  

• Bij het model dat ik eventueel wil gaan uitwerken is gebruik gemaakt van hoge sterkte beton. Is 
dat de oplossing of is het een probleem kweker? Wat zijn belangrijke aspecten die spelen bij hoge 
sterkte beton, is het niet te duur, is het soortelijk gewicht niet te hoog etc.etc.etc. 

• Hoe is de oplegging. De onderste tien meter van de kolommen 
veroorzaken heel veel doorbuiging en uitwijking, is er niet een 
oplossing zodat die kolommen halverwege nog worden gesteund. Er 
kan een soort veer worden gemaakt wanneer de onderbouw wordt 
vormgegeven zodat het schema van figuur 38 ontstaat voor de 
onderste tien meter. 

• Is de belasting in het model wel goed geschematiseerd? Zijn 
bijvoorbeeld de muren van de kamers meegenomen, Of te wel voer 
nog eens een nauwkeurige berekening uit van de belastingen die op 
de raamwerkregels komen. Dus bekijk de opbouw van een 
hotelkamer vloer, met de muren, de indeling etc. en bepaal daar de 
belasting uit. 

• Bij de belastingcombinaties spelen de momentaan-factoren ook een 
rol. Heb ik nog eigenlijk nooit mee gewerkt, is een beetje (veel) 
weggezakt wat die ook al weer inhouden en hoe die mee moeten 
worden genomen. Dus ga nog eens op zoek naar wat ze doen, hoe 
hoog de factoren zijn, en hoe ik ze moet interpreteren.  

• Hoe verder met afstuderen? 
o Kies nu een constructief systeem waarmee het hotel 

wordt gerealiseerd. 
o Pas het ontwerp van het hotel hier op aan en dan met 

name de begane grond, hoe ga ik om met de 
constructieve elementen die daar staan. 

o Maak een nauwkeuriger computermodel van het systeem 
(bekijk de elementen nauwkeuriger, neem aanpassingen 
vanuit het vorige ontwerpproces hierin mee. 

o Dimensioneer het constructieve systeem. 

Actiepunten voor de komende tijd: 
- Ga eerst verder werken met model 3.11 pas hierbij alleen de eigenschappen van B105 aan. Dit 

houdt in het soortelijk gewicht zetten op 2800 kg/m3 voor de rest de gegevens uit CUR-
aanbeveling 37: hoge sterkte beton. De E’fict moet hier ook goed worden ingevuld Ef zit gelinkt aan 
de betondruksterkte. Zie Cur aanbeveling 

- Het volgende model wordt het model als er aan het einde één kolom word weggehaald. Wat voor 
een invloed heeft dat op het totale gebouw. Misschien dat er dan problemen ontstaan door dat er 
in de y-richting ook verzwakking ontstaat omdat een stijver vlak weg valt.  

- Tevens kan er worden gekeken, maar dan moet eerst duidelijk zijn waar de schuine hellingshoek 
vandaan komt, om de helling wat minder over te laten hellen. 

- Ten slotte wordt er nog gekeken naar extra verstevigingen. (dat is een noodoplossing). 

10 m
 

Figuur 38: mogelijk schema voor 
de onderste 10 meter kolom. 
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Veder modelleren 

Model 3.* verder ontwikkeld. 
Er wordt nu verder gewerkt met het model 3, dit omdat dit al de kleinste doorbuiging gaf. Er wordt nu 
gekeken wat de invloed is van andere E-modelus van beton en het tweede orde effect. 

Model 3.12 
Dit model is gelijk aan dat van 3.11 alleen zijn er de juiste waardes ingevoerd van de hoge sterkte 
beton. 
De gegevens die worden ingevoerd voor B105 zijn: 
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Tevens worden de opleggingen van het model als scharnieren gemodelleerd. Dit omdat dit de 
grootste doorbuiging geeft en dus het conservatiefste benadering geeft. 
De afmetingen van de kolommen en regels zijn gelijk gehouden (dus 800*600 etc). 
Het totale gewicht van de constructie is af te lezen in ESA en die bedraagt: 10.705.471 kg. 

Tabel 34: verplaatsingen van model 3.12 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
818 2 281.394 0.058 -108.405 
128 3 230.084 164.172 -50.221 
284 2 200.031 -2.619 -47.017 
732 2 281.374 -0.024 -111.189 

 

Tabel 35: reactie krachten van model 3.12 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 1975.618 0.227 6688.395 0.000 0.000 0.000 
737 7 -1394.995 -236.576 -4245.152 0.000 0.000 0.000 
737 5 -248.304 12.922 -452.302 0.000 0.000 0.000 
740 7 963.258 -259.098 3472.116 0.000 0.000 0.000 
768 5 -82.096 -4.261 38296.269 0.000 0.000 0.000 
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Model 3.13 
Dit is model 3.12 alleen hiervan is het tweede orde effect ook meegenomen. Hiervoor is de maximale 
uitbuiging in x-richting genomen en hiermee is de horizontaal ontbonden van het eigen 
gewicht+permanente belasting (dus het totale gewicht van het gebouw dat meewerkt in het tweede 
orde effect). 
Eigen gewicht constructie: 107.054,7 kN 
Totale permanente constructie: 168577,5 kN (per. Vloeren) +581,6 kN (per. Dak) 
Totale variabele belasting: 44166,1 kN (var. Vloer) 
Deze waarden zijn allemaal rechtstreeks uit Esa-Prima-Win gehaald, de waarden zijn ook in tabel 36 
terug te vinden. De verklaring van de belastingsgevallen is te vinden in tabel 37.) 

Tabel 36: Totale gewichten in kN van elk belastingsgeval (noot: BG8 komt niet geheel overeen door afrondingen van mij) 

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last 0.0 0.0 -107054.7 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -168577.5 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -44166.1 
belastingsgeval  4 last -0.0 0.0 -581.6 
belastingsgeval  5 last 1792.2 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 3628.9 0.0 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -592.2 
belastingsgeval  8 last 1337.6 0.0 0.0 
 

Figuur 39: Vervorming in de x-richting        Figuur: 40: Vervorming in de y-richting. 
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Tabel 37: gegevens over de lineaire berekening. 

Aantal 2D elementen 
Aantal 1D elementen 

Aantal netknopen 
Aantal vergelijkingen 

0 
1875 
910 

5460 
Belastingsgevallen BG 1 eigengewicht 
 BG 2 Permanent vloeren 
 BG 3 variabel vloeren 
 BG 4 permanent dak 
 BG 5 wind noord 
 BG 6 wind west 
 BG 7 sneeuw 
 BG 8 tweede orde 
Buigtheorie Mindlin 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 320.379,9 kN 
De totale uitbuiging was 282 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 282/2=141 mm. Afgerond is dat 150 mm. Het tweede orde effect wordt 
daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 12649,379.320*

38000

150
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*21 meter dus komt 

neer op 1,00369 kN/m^2. Dit wordt dus als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 38 te zien. 

Tabel 38: verplaatsingen van model 3.13 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
432 2 297.053 0.023 -115.253 
128 3 243.621 164.232 -51.488 
284 2 211.502 -2.703 -48.220 
732 2 297.053 -0.023 -115.253 

 

Tabel 39: reactie krachten van model 3.13 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 1855.076 0.033 6296.770 0.000 0.000 0.000 
737 7 -1710.580 -235.811 -5270.923 0.000 0.000 0.000 
737 5 -603.337 13.783 -1606.295 0.000 0.000 0.000 
740 7 647.672 -259.864 2446.345 0.000 0.000 0.000 
768 5 -87.861 -4.578 39789.719 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 297,053 mm. Hiermee is de waarde van n te 
bepalen (dit is een factor voor de maat van tweede orde effect. Wanneer deze kleiner is dan 10 dan 
moet het effect worden meegenomen, anders niet. 

9,17
)394,281053,297(

394,281

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De n-factor is dus groter dan 10 dus er hoeft met deze 

afmetingen van kolommen (in eerste instantie) niet gekeken worden naar het tweede orde effect in x-
richting. 
 

Model 3.14 
Hier wordt gekeken wat voor een invloed de afmetingen van de kolommen en regels op de n-factor 
hebben. Hiervoor wordt model 3.12 aangepast. De kolommen worden nu 1000*600 gesteld, de regels 
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ook en de hoekkolommen 1000*1000. Dit is dus een fictief geval want als de regels op 1000 mm 
worden gesteld is er vanuit de gangen geen ruimte meer genoeg om er een deur van 2300 mm in te 
plaatsen. 
Tabellen 40 en 41 geven informatie over de vervormingen en reactie krachten die er op dit model 
werken. 

Tabel 40: verplaatsingen van model 3.14 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
432 2 207.540 0.027 -85.173 
117 3 165.036 100.545 -41.329 
284 2 147.458 -2.511 -39.231 
732 2 207.540 -0.027 -85.173 

 

Tabel 41: reactie krachten van model 3.14 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 2119.485 -1.751 7201.232 0.000 0.000 0.000 
737 3 -932.321 -322.823 -2531.532 0.000 0.000 0.000 
737 5 453.204 20.402 2234.909 0.000 0.000 0.000 
740 7 1641.754 -353.448 6020.886 0.000 0.000 0.000 
768 5 -152.185 -4.216 40084.168 0.000 0.000 0.000 

 

Figuur 41: Vervorming in de x-richting.      Figuur 42: Vervorming in de y-richting. 
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De vervorming in de x-richting is dus 207,540 mm. Dit wordt gebruikt om het tweede orde effect van 
deze constructie met deze afmetingen te bepalen. 

Model 3.15 
Dit is model 3.14 alleen dan de kracht voor het tweede orde effect erop gezet. Deze kracht is als volgt 
bepaald. Vanuit tabel 42 is het gewicht van de totale constructie bepaald. 

Tabel 42: Totale gewichten in kN van elk belastingsgeval (noot: BG8 komt nu wel overeen. Hier is gewerkt zonder tussentijds af 
te ronden) 

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last 0.0 0.0 -135491.8 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -168577.5 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -44166.1 
belastingsgeval  4 last -0.0 0.0 -581.6 
belastingsgeval  5 last 1792.2 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 3628.9 0.0 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -592.2 
belastingsgeval  8 last 1009.7 0.0 0.0 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 348.817,0 kN 
De totale uitbuiging was 207,54 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 208/2=104 mm. Afgerond is dat 110 mm. Het tweede orde effect wordt 
daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 7,10090,817.348*

38000

110
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*21 meter dus 

komt neer op 0,801 kN/m^2. Dit wordt dus als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 43 te zien. 

Tabel 43: verplaatsingen van model 3.15 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
432 2 215.227 0.027 -87.152 
117 3 171.477 100.581 -42.020 
284 2 153.106 -2.552 -39.895 
732 2 215.227 -0.026 -87.152 

 

Tabel 44: reactie krachten van model 3.15 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
864 5 2035.150 -2.058 6927.759 0.000 0.000 0.000 
737 3 -1111.205 -322.270 -3104.977 0.000 0.000 0.000 
737 5 184.879 21.231 1374.741 0.000 0.000 0.000 
740 7 1403.243 -354.186 5256.292 0.000 0.000 0.000 
768 5 -159.197 -4.413 41118.507 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 215,22 mm. Hiermee is de waarde van n te bepalen 
(dit is een factor voor de maat van tweede orde effect. Wanneer deze kleiner is dan 10 dan moet het 
effect worden meegenomen, anders niet. 

99,26
)540,207227,215(

540,207

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De n-factor is dus groter dan 10 dus er hoeft met deze 

afmetingen van kolommen (in eerste instantie) niet gekeken worden naar het tweede orde effect in x-
richting. 
Hiermee is gekeken wat de invloed van het tweede orde effect is. In deze gevallen is het effect te 
verwaarlozen, echter in het definitieve ontwerp moet het nog een keer worden bekeken, maar er is nu 
wel een idee van de grootte van de invloed. 
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Model 5.* 
Dit is model 3.14 alleen nu is de eerst rij kolommen aan de noordzijde op de begane grond 
weggehaald om te kijken wat de invloed hiervan is op de uitbuiging. Het model is te zien in figuur 43. 
 

 

 

Model 5.1 
Zoals model 3.14, dus gelijke afmetingen e.d. van kolommen. Dus de afmetingen van de kolommen 
en regels zijn 1000*600 mm. De hoekkolommen zijn op 1000*1000 gesteld. 
De uitbuigingvormen zijn te zien in figuur 44 en 45. 

Figuur 44: Vervorming in de x-richting         Figuur 45: Vervorming in de y-richting. 

Figuur 43: het gebruikte model voor 5.*. 
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Tabel 45: verplaatsingen van model 5.1. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
432 2 177.944 0.027 -75.783 
118 3 129.896 121.155 -30.786 
284 2 130.947 -2.479 -37.517 

 

Tabel 46: reactie krachten van model 5.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
738 7 705.951 -401.880 3071.154 0.000 0.000 0.000 
749 6 -522.292 12.624 -1468.575 0.000 0.000 0.000 
737 5 274.745 20.367 1708.186 0.000 0.000 0.000 
748 7 -97.633 -440.848 14530.157 0.000 0.000 0.000 
764 5 -158.986 -4.210 38335.202 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuigingen zijn dus Ux=178 mm en Uy = 122 mm. Wanneer dit wordt vergeleken met model 3.14 
(Ux=208 mm en Uy = 101mm) Valt het op dat de vervorming in x-richting inderdaad kleiner wordt (dit 
ten gevolge van het contra gewicht). Maar ook, door het verkleinen van de totale stijfheid, dat de 
vervorming in y-richting groter wordt.  
Het werkt dus om een contra gewicht toe te passen, er moet alleen nog iets aan worden gezet en niet 
een kolom eronder weggehaald.  

Model 5.2 
Hier wordt gespeelt met de afmetingen van de kolommen. 
De kolommen en de regels worden vervangen door kolommen en regels van 700*600 mm. Dit zodat 
er in de gangen nog een ruimte van 2300 mm over blijft tussen de regels om de kamer binnen te 
komen. 
Van dit model wordt ook de invloed van het tweede orde effect bekeken (model 5.3) 

Tabel 47: verplaatsingen van model 5.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
812 2 299.819 0.046 -115.609 
127 3 224.410 258.393 -39.275 
289 2 210.775 -2.685 -48.977 
432 2 299.725 0.022 -119.098 

 

Tabel 48: reactie krachten van model 5.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
738 3 39.159 -235.397 311.976 0.000 0.000 0.000 
738 6 -1047.809 -9.415 -3208.675 0.000 0.000 0.000 
737 6 -1047.807 9.415 -3208.671 0.000 0.000 0.000 
748 7 -79.999 -328.379 13335.229 0.000 0.000 0.000 
764 5 -60.294 -4.114 36108.770 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuigingsvormen zijn te zien in figuur 244 en 245. 
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Model 5.3 
Hier wordt het tweede orde effect van de constructie bekeken. Dit gaat weer op dezelfde manier als bij 
model 3.* 
Dit is dus gelijk aan model 5.2 alleen dan de kracht voor het tweede orde effect erop gezet. Deze 
kracht is als volgt bepaald. Vanuit tabel 49 is het gewicht van de totale constructie bepaald. 

Tabel 49: Totale gewichten in kN van elk belastingsgeval  

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last 0.0 0.0 -92342.4 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -168577.5 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -44166.1 
belastingsgeval  4 last -0.0 0.0 -581.6 
belastingsgeval  5 last 1792.2 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 3628.9 0.0 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -592.2 
belastingsgeval  8 last 1206.6 0.0 0.0 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 305.667,6 kN 
De totale uitbuiging was 299,819 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 300/2=150 mm. Het tweede orde effect wordt daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 12066,667.305*

38000

150
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*21 meter dus komt 

neer op 0,958 kN/m^2. Dit wordt dus als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 50 te zien. 

Tabel 50: verplaatsingen van model 5.3 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
812 2 323.265 0.044 -121.988 
127 3 244.328 258.398 -39.931 
289 2 226.376 -2.751 -50.501 
432 2 323.241 0.021 -125.458 

 

Figuur 46: Vervorming in de x-richting.    Figuur 47: Vervorming in de y-richting. 
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Tabel 51: reactie krachten van model 5.3 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
757 1 -36.742 -5.262 23826.313 0.000 0.000 0.000 
738 6 -1340.336 -10.012 -4165.736 0.000 0.000 0.000 
737 5 -898.870 10.026 -2693.942 0.000 0.000 0.000 
748 7 -85.308 -328.370 13249.278 0.000 0.000 0.000 
764 5 -63.696 -4.456 37675.559 0.000 0.000 0.000 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 323,26 mm. Hiermee is de waarde van n te bepalen 
(dit is een factor voor de maat van tweede orde effect.  

79,12
)819,29926,323(

819,299

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De n-factor is dus groter dan 10 dus er hoeft met deze 

afmetingen van kolommen (in eerste instantie) niet gekeken worden naar het tweede orde effect in x-
richting. 
 

Model 5.4 
Hier is model 5.2 weer als basis genomen. Er viel op bij de vervormingsplaatjes van dit model dat 
vooral de kolommen op de begane grond erg veel vervormen. Daarom is er nu gekeken naar een 
afmetingen van deze kolommen van 1000*1000 mm. Dit is dan alleen op de onderste 10 meter. De 
rest is gelijk gehouden. 

Tabel 52: verplaatsingen van model 5.4 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
812 2 228.395 0.043 -94.313 
128 3 170.381 151.301 -41.110 
284 2 161.354 -2.587 -38.233 
432 2 228.264 0.021 -97.811 

Tabel 53: reactie krachten van model 5.4 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
757 6 8.302 -22.478 34233.245 0.000 0.000 0.000 
738 6 -1217.178 -11.490 -3921.189 0.000 0.000 0.000 
766 6 -3.747 14.358 36320.343 0.000 0.000 0.000 
748 7 -142.347 -429.030 13944.330 0.000 0.000 0.000 
764 5 -7.263 -14.193 37713.112 0.000 0.000 0.000 

 Figuren 246 en 247 geven de vervormingsvormen aan. 
 
De vervormingen worden dus door een grotere stijfheid op de begane grond sterk gereduceerd. Dit is 
(zoals al eerder geconcludeerd een belangrijke variabele). 
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Figuur 48: Vervorming in de x-richting.        Figuur 49: Vervorming in de y-richting. 
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Model 6.* 
 
Er wordt nu gekeken naar waar de schuine helling vandaan is gekomen. Hiervoor wordt er terug 
gekeken in het logboek hoe die tot stand is gekomen.. 
Het was begonnen met een klein stukje tekst: “Tevens is er een nieuw schetsontwerp gemaakt. 
Hierbij is er gespeelt met een zelfstandig hotel, los van de beuken die naar boven toe steeds 
verder gaat uitkragen over de beuken hee. Hoe ver hij kan uitkragen is niet nagegaan, maar 
dat is een leuk vervolg aspect om mee te gaan werken.” Hierbij komt dus al naar voren dat de 
helling vrij willekeurig is aangenomen, op het oog goed. 
Het moet een contrast op leveren met de beuken, maar het moet wel een zelfstandig gebouw worden. 
Op het oog is dus de overhelling van 20 meter aangenomen en een “vast” gedeelte van 30 meter. Bij 
de schuine zijde speelt de bezonning ook een rol. Deze helling is de zuidhelling en door deze schuin 
te plaatsen wordt directe zon in straling in de zomer voorkomen (echter in de winter wordt de zon wel 
optimaal benut). Hoogte en breedte verhouding is ook op het oog bepaald, daarbij is ook rekening 
gehouden met de schaduw (gesimuleerd door te spelen met zaklamp). 
 
Conclusie, de helling is vrij bepaald. Dit geeft ook de vrijheid om deze weer aan te passen aan een 
andere hoek. Dit is bij deze dus ook een ontwerp variabele geworden. 
 
Bij dit model is model 3.* genomen als basis. Hierbij is de overhellende gevel minder stijl gemaakt. Dit 
is gebeurd door de kolom onder aan wat te verplaatsen. In figuur 50 is de stippellijn de oorspronkelijke 
kolom plaats.  

Model 6.1 
Bij dit model zijn er kolommen toegepast van 700*600, de regels zijn ook 700*600 en de 
hoekkolommen 700*700. Deze afmetingen zijn genomen zodat er onder de regels nog 2300 mm 
overblijft voor de entree naar de hotelkamer. De betonkwaliteit is B105 en de oplegging is vanaf nu 
altijd als scharnier gemodelleerd. De vervormingpatronen, figuur 51 en 52, laten duidelijk zien dat de 
oplossing onder aan de schuine zijde niet optimaal is, hij is niet erg stijf. 

Figuur 50: Model met aangepaste hellingshoek. 
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Tabel 54: Verplaatsingen van model 6.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
641 2 523.155 -0.538 -162.168 
117 3 423.558 233.238 -61.571 
153 2 491.539 -3.321 -68.319 
1 3 230.291 113.394 0.251 

199 2 523.099 -0.484 -162.169 

Tabel 55: reactiekrachten van model 6.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
701 6 710.011 -248.827 2719.302 0.000 0.000 0.000 
188 6 -710.467 -247.562 -2738.331 0.000 0.000 0.000 
188 2 260.829 2.651 13955.141 0.000 0.000 0.000 
224 6 -112.620 -251.278 -436.757 0.000 0.000 0.000 
224 2 467.645 -0.891 16368.742 0.000 0.000 0.000 

 
Zoals te zien is, is de vervorming nu meteen erg groot. 

 

Model 6.2 
Dit is eigenlijk exact hetzelfde als model 6.1 alleen hier is de hoekkolom aan de schuine zijde niet 700 
bij 700 gemaakt, maar 700*600. Dit in de gedachte dat het eigen gewicht kleiner wordt er dat hier dan 
ook minder hangt aan de overige constructie.  
Het resultaat is te zien in tabel 56 en 57. De vervormingpatronen komen overeen met die van model 
6.1 
 

Tabel 56: Verplaatsingen van model 6.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
641 2 521.688 -0.576 -162.392 
117 3 424.226 240.874 -61.714 
153 2 489.927 -3.322 -68.391 

Figuur 51: vervorming in x-richting.       Figuur 52: vervorming in y-richting. 
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Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
1 3 231.476 113.045 0.244 

199 2 521.628 -0.532 -162.393 

Tabel 57: reactiekrachten van model 6.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
701 6 686.754 -206.960 2576.745 0.000 0.000 0.000 
188 6 -686.571 -205.648 -2592.439 0.000 0.000 0.000 
188 2 213.936 2.680 13745.398 0.000 0.000 0.000 
224 6 -123.714 -267.734 -467.514 0.000 0.000 0.000 
224 2 488.168 -0.930 16462.675 0.000 0.000 0.000 

 
Te zien is dat de invloed van de balk klein is. Hij wordt iets lichter maar hij neemt ook af in stijfheid. 
 

Model 6.3 
Aangezien de vervorming te groot is wordt er gekeken naar een andere afmeting van de kolommen 
(800*600). De regels blijven hetzelfde (700*600) omdat er minimaal 2300 mm doorgang moet zijn naar 
de kamers. 
Het is wel mogelijk om aan de buitenzijde grotere regels toe te passen dan aan de binnenkant, maar 
dat vind ik niet helemaal zuiver. 

Tabel 58: Verplaatsingen van model 6.3 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
641 2 465.942 -0.428 -144.788 
117 3 376.477 191.190 -54.055 
153 2 437.221 -2.972 -59.905 
1 3 198.868 83.685 0.138 

199 2 465.898 -0.364 -144.788 
 

Tabel 59: reactiekrachten van model 6.3 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
701 6 734.053 -265.602 2786.144 0.000 0.000 0.000 
188 6 -734.418 -264.286 -2807.231 0.000 0.000 0.000 
188 2 371.737 2.163 14122.803 0.000 0.000 0.000 
224 2 517.650 -0.464 16256.427 0.000 0.000 0.000 
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Model 6.4 
In dit model is bekeken wat de invloed van de modellering is op de begane grond aan de zuidzijde. Er 
zijn hier (onder dezelfde hoek als de schuine zijde, maar dan tegengesteld) extra schuine kolommen 
aangebracht. Hierdoor ontstaat daar een steviger punt en zal hij over de eerste tien meter minder 
vervormen. In figuur 53 en 54 is te zien hoe die oplegging nu is geworden.  
 
De vervormingpatronen (figuur 55 en 56) laten duidelijk zien dat de constructie in x-richting veel stijver 

is geworden. In y-richting is het ook stijver alleen dat komt puur door het feit dat er een kolom meer op 
de begane grond staat. Dus niet specifiek door de schuine ondersteuning. 

Tabel 60: Verplaatsingen van model 6.4 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
929 2 164.745 -0.358 -71.009 
878 3 -7.717 78.761 -4.025 
117 3 122.705 166.711 -31.736 
5 2 7.682 -4.762 -7.242 

199 2 164.596 -0.238 -74.091 
 

Tabel 61: reactiekrachten van model 6.4 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
188 2 964.836 3.687 8638.248 0.000 0.000 0.000 
188 6 -577.565 -153.130 -2628.206 0.000 0.000 0.000 
696 6 3.510 -170.329 1675.081 0.000 0.000 0.000 
224 2 962.722 -1.142 10614.269 0.000 0.000 0.000 
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Figuur 53: aanzicht van het aangepaste model.  Figuur 54: isometrie van het aangepaste model. 
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De conclusie hieruit is dat het punt dat veranderd is in het laatste model erg maatgevend is. De 
vervorming neemt met ongeveer 65% af, dus scheelt heel veel. Dit is dus een belangrijke 
ontwerpvariabele voor het definitieve model straks. 
Het model is niet goed te vergelijken met het oorspronkelijke model (model 3) omdat de onderste 10 
meter dus zo veel verschillen. De invloed van de minder schuine helling wordt bekeken door model 6 
te gaan vergelijken met model 7. 
 

Figuur 55: Vervorming van het model in de x-richting. Figuur 56: Vervorming in de y-richting. 
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Model 7.* 
In dit model is de helling nog een keer terug geschroefd. Daarvoor is het bovenste punt van de 
overhellende gevel gelijk getrokken met de stramien maat van de kolommen. De overhelling is dus 
met twee meter teruggeschroefd. Hij is van 14.70 naar 13,30 terug gelopen. Hiervan wordt bekeken 
wat de invloed is. 

 

Model 7.1 
Dit model is vergelijkbaar met model 6.3. De regels zijn dus 700*600 en de kolommen 800*600 en 
800*800. 

Tabel 62: Verplaatsingen van model 7.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
193 2 395.633 0.041 -114.835 
128 3 323.506 186.165 -48.726 
154 4 334.663 -2.528 -36.916 

 

Tabel 63: reactiekrachten van model 7.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
539 7 1822.264 -401.912 34580.849 0.000 0.000 0.000 
186 6 -385.720 2.350 2259.821 0.000 0.000 0.000 
184 6 517.501 5.977 31247.307 0.000 0.000 0.000 
217 5 1119.425 -2.321 37201.682 0.000 0.000 0.000 

Figuur 57: aanzicht van het model 7.* 
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De vervorming is terug gelopen van 465,922 mm tot 395,633 mm. De iets flauwere hellingshoek levert 
dus 70 mm winst op (15%). 
 

Model 7.2 
Ook dit model wordt weer gemodelleerd met een aangepaste onderste 10 meter. Dit is vergelijkbaar 
met figuur 53 en 54.  
De vervormingplaatjes zijn te zien in figuur 60 en 61. 
 

Figuur 58: vervorming in x-richting        Figuur 59: Vervorming in y-richting 

Figuur 60: vervorming in x-richting            Figuur 61: Vervorming in y-richting 
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Tabel 64: Verplaatsingen van model 7.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
425 2 144.019 0.105 -59.525 
128 3 111.200 161.589 -30.870 
154 4 117.636 -2.553 -29.290 
193 2 143.942 0.045 -62.561 

 

Tabel 65: reactiekrachten van model 7.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
539 7 2595.473 -253.402 22155.599 0.000 0.000 0.000 
536 6 -4.604 -2.575 11345.690 0.000 0.000 0.000 
184 6 1545.429 5.948 17184.503 0.000 0.000 0.000 
217 5 1866.497 -2.391 23355.222 0.000 0.000 0.000 

 
Ook hier weer te zien dat het aanbrengen van de verstevigingen een enorme reductie van de 
uitbuiging op levert.  
Ten opzichte van model 6.4 is de uitbuiging gereduceerd van 164,745 mm naar 144,019 mm. 
Dus die flauwere overhellingshoek levert hier ook een winst op. 
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Model 8.* 
Bij model 8.* en model 9.* wordt de invloed van een contra gewicht bekeken. Hiervoor worden 
respectievelijk model 3.* en model 7.* als basis genomen.  
Model 3.* heeft op de begane grond een stijvere verbinding hierbij wordt gekeken of het contra 
gewicht de benodigde besparing oplevert.  
Het hotel is, ten behoeve van het contra gewicht, aan de noordzijde verlengt met één stramien. De 
totale breedte van het hotel komt hiermee dus op 36 m onderaan tot 56 m bovenaan. Deze stramien is 
er in het model aangeplakt, zonder te kijken naar eventueel optredende trekkrachten in het beton. 
Daar gaat het in dit model nu nog niet over, ik wil eerst kijken wat de invloed is van een contra 
gewicht; of het het benodigde effect heeft, of dat de extra breedte ook meer uitbuiging in y-richting 
veroorzaakt.  
Figuur 62 laat het model zien in aanzicht. Figuur 63 geeft ter vergelijk het model 9.* alvast weer (deze 
heeft een gewijzigde hellingshoek). 

Het hotel krijgt door het contra gewicht een heel andere uitstraling. Door de uitkraging neemt de kracht 
van de overhelling af, zodat het gebouw geen duidelijk beeld meer geeft. Het lijkt net alsof de twee 
gevels nu in conflict met elkaar zijn. Het oogt dus niet heel erg mooi, maar als het de vervorming goed 
weet te beperken kan het toch worden meegenomen als ontwerp variabele. 
 

Model 8.1 
Dit is een standaard model de regels zijn 700*600 en de kolommen 800*600 en 800*800. Dit is dus te 
vergelijken met model 3.12. De regels waren daar ook 800 hoog, dat is hier veranderd vanwege het 
feit dat men 2,30 m vrije doorgang moet hebben. 
De resultaten zijn niet helemaal vergelijkbaar maar er ontstaat wel een idee van de vervorming die 
optreedt. Deze is te zien in figuur 64 en 65. 

Figuur 62: Model 8.* met een contra gewicht. Figuur 63: Model 9.* met een contra gewicht en een 
aangepaste hellingshoek. 
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Tabel 66: Verplaatsingen van model 8.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
997 2 235.85 1.83 -92.85 
128 3 188.50 199.27 -43.71 
285 2 154.50 -1.23 -37.57 
750 2 235.42 1.88 -96.48 

 

Tabel 67: reactiekrachten van model 8.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1044 7 1898.09 -250.24 6402.09 0.00 0.00 0.00 
192 7 -1214.22 -255.58 -3709.03 0.00 0.00 0.00 
614 5 -85.55 23.27 16145.08 0.00 0.00 0.00 
193 7 -164.98 -344.29 9708.20 0.00 0.00 0.00 

 
In vergelijk met model 3.12 (Ux=281,394 mm en 
Uy=164,172 mm) valt op dat Ux kleiner is geworden maar Uy 
juist groter. Dat komt omdat het gebouw 6 meter breder 
wordt dus ook meer wind vangt.  
 

Model 8.2 
Hier wordt er op de begane grond weer een extra 
versteviging aangebracht  

Figuur 64: Vervorming in x-richting           Figuur 65: Vervorming in y-richting. 

Figuur 66: model 8.1 met extra versteviging op 
b.g. 
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Tabel 68: Verplaatsingen van model 8.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
997 2 134.47 2.18 -67.68 
896 3 -9.06 101.45 -19.68 
128 3 100.26 179.65 -32.26 
5 2 6.32 -3.82 -7.10 

750 2 134.03 2.23 -71.58 
 

Tabel 69: reactiekrachten van model 8.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
216 7 3357.36 -176.00 10988.49 0.00 0.00 0.00 
215 7 -18.94 -328.53 17349.71 0.00 0.00 0.00 
614 5 0.38 23.13 15937.87 0.00 0.00 0.00 
193 7 -13.94 -330.26 10838.17 0.00 0.00 0.00 

 
De vervorming in de x-richting voldoet nu alleen de vervorming in de y richting nog niet. 
Er wordt vanuit dit model ook nu gekeken naar het tweede orde effect. Model 8.3 is dit in x-richting en 
model 8.4 bekijkt het effect in y-riching.  
Figuur 67 en 68 geven de uitbuigingsvormen van dit model weer. 

 

Model 8.3 
Hier wordt het tweede orde effect in de x-richting bekeken. In de vorige modellen kon het effect in 
deze richting de hele tijd buiten beschouwing blijven, maar nu door het extra gewicht en de extra 
uitkraging wordt dit toch nog een keertje beschouwd. 
 
Hiervoor is de maximale uitbuiging in x-richting genomen en hiermee is de horizontaal ontbondene 
van het eigen gewicht+permanente belasting (dus het totale gewicht van het gebouw). 

Tabel 70: Totale gewichten in kN van elk belastingsgeval. 

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last 0.0 0.0 -114168.8 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -187017.0 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -49215.0 

Figuur 67: Vervorming in x-richting.            Figuur 68: Vervorming in y-richting. 
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  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  4 last -0.0 0.0 -632.8 
belastingsgeval  5 last 1805.1 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 4147.8 0.0 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -663.3 
belastingsgeval  8 last 638.9 0.0 0.0 
 
Eigen gewicht constructie: 114.168,8 kN 
Totale permanente belasting op de constructie: 187.017,0 kN(per. Vloeren) +632,8 kN (per. Dak) 
Totale variabele belasting: 49215,0 kN (var. Vloer) 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 351.033,6 kN 
De totale uitbuiging was 135 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 135/2=67,5 mm. Afgerond is dat 70 mm. Het tweede orde effect wordt 
daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 64,6466,351033*

38000

70
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*21 meter dus 

komt neer op 0,5132 kN/m^2. Dit wordt dus als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 71 te zien. 

Tabel 71: Verplaatsingen van model 8.3 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
997 2 140.27 2.18 -69.28 
896 3 -9.17 101.45 -19.67 
128 3 105.19 179.67 -32.56 
5 2 6.91 -3.95 -7.12 

750 2 139.85 2.23 -73.16 
 

Tabel 72: reactiekrachten van model 8.3 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
216 7 3289.17 -176.20 10757.96 0.00 0.00 0.00 
612 5 -18.92 -5.08 14763.84 0.00 0.00 0.00 
614 5 -0.13 23.11 15928.61 0.00 0.00 0.00 
193 7 -13.68 -330.22 10696.37 0.00 0.00 0.00 
215 7 -18.68 -328.57 17207.64 0.00 0.00 0.00 
192 3 1243.51 -168.64 4051.28 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 140,27 mm. Hiermee is de waarde van n te bepalen 
(dit is een factor voor de maat van tweede orde effect. Wanneer deze kleiner is dan 10 dan moet het 
effect worden meegenomen, anders niet. 

3,22
)134140(

134

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De n-factor is dus groter dan 10 dus er hoeft met deze afmetingen 

van kolommen niet gekeken worden naar het tweede orde effect. 

Model 8.4 
Nu wordt ook het tweede orde effect in de y-richting bekeken. Deze kon al niet verwaarloost worden 
en bij de huidige constructie al helemaal niet. De constructie is namelijk nu zwaarder en grotere 
windbelasting.  
 
Hiervoor is de maximale uitbuiging in y-richting genomen en hiermee is de horizontaal ontbondene 
van het eigen gewicht+permanente belasting. 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 351.033,6 kN 
De totale uitbuiging was 179 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
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uitbuiging halverwege is 179/2=89,5 mm. Afgerond is dat 90 mm. Het tweede orde effect wordt 
daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 39,8316,351033*

38000

90
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over (56+36/2)*60 meter dus 

komt neer op 0,30122826 kN/m^2. Dit wordt dus als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 73 te zien. 

Tabel 73: Verplaatsingen van model 8.4 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
997 2 134.53 32.40 -68.08 
896 3 -9.18 122.71 -19.91 
128 3 100.24 216.39 -31.96 
750 2 134.08 32.45 -71.71 

 

Tabel 74: reactiekrachten van model 8.4 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
216 7 3473.51 -204.32 11369.97 0.00 0.00 0.00 
215 7 -19.30 -383.10 17852.83 0.00 0.00 0.00 
187 2 11.17 -2.78 8490.87 0.00 0.00 0.00 
193 7 -13.54 -384.78 10338.61 0.00 0.00 0.00 
192 3 1209.68 -190.21 3945.17 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 216,39 mm. Hiermee is de waarde van n te bepalen 
(dit is een factor voor de maat van tweede orde effect. Wanneer deze kleiner is dan 10 dan moet het 
effect worden meegenomen, anders niet. 

837,4
)179217(

179

2

1 =
−

==
δ
δ

n . Hier speelt de tweede orde dus wel een belangrijk aspect. Wanneer 

er dus een constructie is gevonden die aan de eisen voldoet moet het tweede orde aspect in deze 
richting worden bekeken. En dan nog een keer de uitbuiging toetsen aan de eisen. 
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Model 9.* 
Dit model is gelijk aan het model 7.* 
De modellen zijn te zien in figuur 69. Het model heeft dus een overhelling van 18 meter . De totale 
breedte van het gebouw is dus 36 tot 54 meter. De oplegging onder aan is wederom niet erg stevig, 
maar voor het vergelijk wordt dit model toch gedraaid. 

 

Model 9.1 
Hier is het standaard model een keertje bekeken. Figuur 70 en 71 geven de vervormingspatronen 
weer. 

 

Figuur 69: model 9.* 

Figuur 70: vervorming in x-richting             Figuur 71: vervorming in y-richting. 
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Tabel 75: Verplaatsingen van model 9.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
425 2 317.11 0.10 -93.36 
128 3 254.10 181.05 -44.56 
154 4 263.30 -2.54 -35.44 
193 2 317.04 0.04 -96.11 

 

Tabel 76: reactiekrachten van model 9.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
539 7 1572.25 -375.51 32376.66 0.00 0.00 0.00 
529 6 -447.98 0.52 12523.51 0.00 0.00 0.00 
184 6 459.94 6.18 29282.61 0.00 0.00 0.00 
217 5 1078.97 -2.46 35033.75 0.00 0.00 0.00 
982 3 844.65 -247.62 3899.93 0.00 0.00 0.00 

 
Wanneer de doorbuigingen worden vergeleken met model 7.* valt op dat de doorbuiging Ux 
gereduceerd is met 78.523 mm (395,633 mm – 317,11 mm) en de Uy gelijk is gebleven. Dit laatste is 
raar, omdat er meer wondbelasting op de breedste gevel staat, maar er geen toegenomen stijfheid is.  
Dit geeft dus wel aan dat er wat winst valt te halen door een contra gewicht aan te brengen. 

 
 

Model 9.2 
Hier is bij model 9.1 een extra versteviging aangebracht. Figuur 72 geeft het model weer. 

 
De vervorming zal door deze versteviging flink afnemen. Deze zijn in tabel 77 te zien. 

Tabel 77: Verplaatsingen van model 9.2  

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
425 2 79.00 0.11 -43.50 
551 3 -6.92 76.34 -3.51 
128 3 56.23 161.42 -28.16 
5 2 6.82 -4.25 -6.90 

Figuur 72: Model 9.2, extra versteviging op de begane grond. 
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Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
193 2 78.66 0.05 -46.53 

 

Tabel 78: reactiekrachten van model 9.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
539 7 2392.39 -236.16 20861.55 0.00 0.00 0.00 
529 5 -37.38 1.56 17221.99 0.00 0.00 0.00 
184 6 1588.83 9.61 16857.08 0.00 0.00 0.00 
186 7 -30.28 -303.72 12430.43 0.00 0.00 0.00 
545 5 1935.52 3.77 22925.89 0.00 0.00 0.00 

 
De vervorming voldoet in x-richting nu volledig aan de eisen die er worden gesteld (incl. Een juist 
aangenomen Efic en het tweede orde effect). De uitbuiging in de y-richting blijft nog steeds te groot en 
dan is het tweedeorde effect nog niet meegenomen. (Dat is wel gebeurd in model 9.3.) De 
vervormingspatronen zijn te zien in figuur 73 en 74. 
Er is voor de gein ook eens gekeken naar de trekkrachten die er in het contragewicht gedeelte 

ontstaan in de kolommen. Dit om een gevoel te krijgen van de maximale trekkracht die er daar 
optreed. De maximale trekkracht in het contragedeelte zit in een kolom helemaal onderaan. De 
trekkracht is 130 kN. Dit zou moeten worden opgevangen met voorgespannen trekkolommen. Of dat 
wel zo slim is om toe te passen is de vraag. 
 

Model 9.3 
Dit is model 9.2 alleen dan de kracht voor het tweede orde effect erop gezet. Het gaat hier om het 
tweede orde effect in de y-richting. Deze kracht is als volgt bepaald. Vanuit tabel 79 is het gewicht van 
de totale constructie bepaald. 

Tabel 79: Totale gewichten in kN van elk belastingsgeval  

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last 0.0 0.0 -114934.2 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -188419.5 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -49584.1 
belastingsgeval  4 last 0.0 0.0 -610.6 
belastingsgeval  5 last 1804.2 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 4129.2 0.0 

Figuur 73: vervorming in de x-richting            Figuur 74: Vervorming in de y-richting. 
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  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -640.0 
belastingsgeval  8 last 0.0 804.6 0.0 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 353.548,4 kN 
De totale uitbuiging was 161,42 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 161,42/2=80,71 mm. Afgerond is dat 82 mm. Het tweede orde effect wordt 
daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 9,7624,548.3535*

38000

82
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*((48+6)+(30+6))/2 

meter dus komt neer op 0,282555 kN/m^2. Dit wordt als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuiging die dit oplevert is in tabel 80 te zien. 

Tabel 80: verplaatsingen van model 9.3 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
856 2 79.10 25.48 -43.84 
551 3 -7.06 91.21 -3.54 
128 3 56.10 192.93 -27.93 
867 2 78.73 25.54 -46.65 

 

Tabel 81: reactie krachten van model 9.3 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
539 7 2480.72 -271.69 21344.61 0.00 0.00 0.00 
529 5 -37.80 -51.51 17727.12 0.00 0.00 0.00 
183 2 3.17 -0.53 8252.83 0.00 0.00 0.00 
186 7 -29.82 -350.85 11981.77 0.00 0.00 0.00 
545 5 1949.50 -35.91 23012.22 0.00 0.00 0.00 
982 3 1103.81 -180.21 4603.50 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 192,93 mm. Hiermee is de waarde van n te 

bepalen. 03,5
)161193(

161

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De n-factor is dus ook in dit geval kleiner dan tien, dus er 

moet in het definitieve ontwerp nog steeds rekening mee worden gehouden 
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Model 10.* 
Hier is een aangepast model gemaakt waarbij de kolomafstand is veranderd. De stramien maat van 
de kolommen in de lange zijde is veranderd in 5,5 meter. Hierbij is de overhellende gevel aangepast 
aan de stramien maat en is de oplegging beneden uitgevoerd in de stijfste vorm. De overhelling komt 
in dit geval uit op 16,5 meter. De totale breedte van het gebouw is beneden 33 meter en bovenaan 
49,5 meter.  
Figuur 75 geeft een aanzicht van het gebouw en in figuur 76 is een isometrie hiervan te zien. 
 

De gevolgen van deze ontwerp verandering zijn ondermeer dat het atrium nog maar 11 meter is (twee 
keer de kolomafstand) in plaats van de 12 meter die hij was. Tevens is het hotel op de begane grond 
breder geworden, was 30 meter is nu 33 meter, dit levert ook weer extra stabiliteit. Het algemene 
beeld dat nu ontstaat komt zeer overeen met het beeld dat gewenst was. 
 

Model 10.1 
Hier is het standaard model een keertje doorgerekend om te kijken wat de eerste uitbuigingen zouden 
zijn. 
Tabel 82 geven de uitbuigingen van dit model weer. In figuur 77 en 78 zijn de uitbuigingspatronen 
weergegeven 

Tabel 82: Verplaatsingen van model 10.1 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
256 2 229.09 0.06 -79.08 
140 3 184.96 182.74 -31.91 
177 4 192.40 -2.84 -34.28 

 

Tabel 83: reactiekrachten van model 10.1 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
642 7 1513.62 -244.50 6258.14 0.00 0.00 0.00 
15 7 -1030.15 -252.59 -3577.28 0.00 0.00 0.00 
15 6 -533.77 9.00 -1585.83 0.00 0.00 0.00 
652 7 1011.32 -267.60 4476.72 0.00 0.00 0.00 
416 5 -72.12 -2.07 29666.11 0.00 0.00 0.00 

Figuur 75: aanzicht van model 10.*.                  Figuur 76: Isometrie van het model 
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knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
15 3 -1025.84 -254.52 -3682.26 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuigingen zijn groter dan verwacht, ze zijn namelijk vergelijkbaar met de uitbuigingen van model 
8.1. Tevens is het uitbuigings patroon een beetje gek. Er zit in de uitbuiging in y-richting (figuur 78) 
een rare bobbel in de gevel. 
Bij nazoeken in het model bleek inderdaad dat er niet nauwkeurig gewerkt was, er was aan een paar 
kolomen een verkeerde kolomafmeting mee gegeven. 
Dit is veranderd in model 10.2. 

Model 10.2 
Nu zijn er wel de juiste kolom afmetingen ingevoerd, maar de uitbuiging is nog steeds groot. Daarom 
worden er in model 10.3 een paar extra verstevigings kolommen aangebracht in de y-richting. 

Tabel 84: Verplaatsingen van model 10.2 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
493 2 214.36 0.11 -72.57 
140 3 172.36 180.62 -30.39 
177 4 179.40 -2.79 -32.76 
256 2 214.36 0.06 -75.50 

 

Figuur 77: doorbuiging in x-richting.               Figuur 78: doorbuiging in y-richting. 

y 

x 
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Tabel 85: reactiekrachten van model 10.2 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
642 7 1527.35 -237.60 6281.16 0.00 0.00 0.00 
15 3 -961.09 -244.04 -3498.63 0.00 0.00 0.00 
15 6 -471.74 8.83 -1441.22 0.00 0.00 0.00 
652 7 1034.62 -256.80 4483.16 0.00 0.00 0.00 
416 5 -83.46 -2.51 29793.98 0.00 0.00 0.00 

 
 

Figuur 79: Vervorming in de x-richting.           Figuur 80: vervorming in de y-richting. 
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Model 10.3 
De aanpassingen aan het model zijn te zien in figuur 81 en 82. 

De uitbuigingspatronen staan in figuur 83, 84 en 85. Hierbij valt op dat de versteviging erg veel 
resultaat heeft. De uitbuiging van de overhellende gevel in de y-richting wordt daardoor veel kleiner.  

Tabel 86: Verplaatsingen van model 10.3 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
493 2 174.35 0.10 -62.36 
140 3 121.94 119.04 -26.90 
177 4 144.19 -2.77 -29.97 
516 2 174.29 -0.03 -65.26 
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Figuur 81: Isometrie van de kolomstructuur op de begane grond.  Figuur 82: aanzicht van het model vanuit het noorden. 

Figuur 83, 84 en 85: de vervormingen van model 10.3. 
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Tabel 87: reactiekrachten van model 10.3 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
471 5 1447.10 4.19 5908.16 0.00 0.00 0.00 
652 6 -764.51 -24.86 -2827.49 0.00 0.00 0.00 
15 5 -260.48 24.94 -814.75 0.00 0.00 0.00 
640 7 -77.73 -220.37 6670.39 0.00 0.00 0.00 
653 7 -28.61 -8.96 17950.85 0.00 0.00 0.00 

 
Deze versteviging levert in de y-richting een reductie van de uitbuiging op van 60 mm en in de x-
richting van 40 mm. Dat laatste vind ik vooral opvallend om dat de schuine kolommen in de y-richting 
zijn aangebracht. Hieruit blijkt dat wanneer aan de zuidzijde een zeer stijve combinatie van kolommen 
wordt gemaakt dit resultaat in de y- als in de x-richting heeft. 
 
Om dat te na te gaan wordt model 10.4 gemaakt waarbij er nog een stel schuine kolommen wordt 
geplaatst aan de zuidzijde (nu in de x-richting). 
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Model 10.4 
Dit model heeft dus nog een extra versteviging, dit is te zien infiguur 86, 87 en 88. De hellingshoek 
van al de schuine kolommen is allemaal gelijk aan de hellingshoek van de overhellende gevel. 

Tabel 88: Verplaatsingen van model 10.4 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
493 2 121.46 0.10 -52.98 
140 3 81.24 118.03 -24.82 
177 4 98.73 -2.82 -27.55 
516 2 121.36 -0.03 -56.00 

 

Tabel 89: reactiekrachten van model 10.4 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
471 5 2024.88 2.80 8108.26 0.00 0.00 0.00 
633 6 -5.61 -2.44 10292.93 0.00 0.00 0.00 
14 7 23.74 9.61 4597.86 0.00 0.00 0.00 
640 7 15.70 -205.73 6999.26 0.00 0.00 0.00 
417 5 4.85 0.17 14501.42 0.00 0.00 0.00 
1 3 10.40 -203.84 2013.06 0.00 0.00 0.00 

 
Wauw, de vervormingen blijven beide binnen de gestelde eis van 152 mm, dus in principe voldoet 
deze constructie aan de constructieve eisen. Echter er wordt nu ook nog een keer gekeken naar de 
tweede orde effecten in x- als in y-richting. Waarschijnlijk is het niet nodig om het in x-richting te 
bekijken omdat het gebouw in deze richting nog minder slank is geworden.  

Figuur 86, 87 en 88: het model 10.4 met extra schuine kolommen in de x-richting. Aanzicht west zijde en noord zijde en isometrie. 
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Model 10.5 
Tweede orde in de x-richting loodrecht op de breedste gevel. 
Tabel 90 geeft de totale belasting weer op de constructie. 

Tabel 90: Totale belastingen in kN van elk belastingsgeval  

  x-richting y-richting z-richting 
belastingsgeval  1 last -0.0 0.0 -104637.8 
belastingsgeval  2 last 0.0 0.0 -169478.1 
belastingsgeval  3 last 0.0 0.0 -44599.5 
belastingsgeval  4 last -0.0 0.0 -559.5 
belastingsgeval  5 last 1827.0 0.0 0.0 
belastingsgeval  6 last 0.0 3732.3 0.0 
belastingsgeval  7 last 0.0 0.0 -586.4 
belastingsgeval  8 last 520.9 0.0 0.0 
 
Dit levert een totaal gewicht waar de tweede orde effect op heeft van: 319.274,9 kN 
De totale uitbuiging was 121,46 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 121,46/2=62 mm. Het tweede orde effect wordt daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 9,5209,274.319*

38000

62
* ===

δ
 Dit wordt verdeeld over 60*21 meter dus 

komt neer op 0,4134 kN/m^2. Dit wordt als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuigingen die dit opleveren is in tabel 91 te zien. 

Tabel 91: verplaatsingen van model 10.5 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
493 2 125.55 0.10 -53.84 
140 3 84.71 118.05 -24.91 
177 4 102.56 -2.82 -27.65 
516 2 125.48 -0.03 -56.87 

 

Tabel 92: reactie krachten van model 10.5 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
471 5 2003.08 2.77 8019.86 0.00 0.00 0.00 
633 6 -6.41 -2.43 10285.43 0.00 0.00 0.00 
14 7 24.16 9.71 4634.87 0.00 0.00 0.00 
640 7 14.94 -205.76 6893.28 0.00 0.00 0.00 
417 5 3.92 0.15 14529.25 0.00 0.00 0.00 
15 3 465.22 2.65 1836.81 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 125,55 mm. Hiermee is de waarde van n te 

bepalen. 698,29
)121126(

121

2

1 =
−

==
δ
δ

n . Het tweede orde effect is dus helemaal te verwaarlozen in 

deze richting. 
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Model 10.6 
Tweede orde in de x-richting loodrecht op de breedste gevel. 
 
De totale belasting is nog steeds: 319.274,9 kN 
De totale uitbuiging was 118,03 mm en het aangrijpingspunt van de totale belasting wordt gesteld 
halverwege het gebouw. Dus op 76/2=38 m. De uitbuiging wordt even rechtlijnig aangenomen, dus de 
uitbuiging halverwege is 118,03/2=60 mm. Het tweede orde effect wordt daarmee: 

kNkN
mm

mm
G

l
GH 12,5049,274.319*

38000
60

* ===
δ

 Dit wordt verdeeld over 60*((33+49,5)/2) 

meter dus komt neer op 0,2037 kN/m^2. Dit wordt als extra belasting op de constructie geplaatst.  
De uitbuigingen die dit opleveren is in tabel 93 te zien. 

Tabel 93: verplaatsingen van model 10.6 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
935 2 122.04 9.09 -53.35 
140 3 80.48 134.62 -24.70 
516 2 121.57 9.15 -56.13 
177 3 91.26 116.07 -26.43 

 

Tabel 94: reactie krachten van model 10.6 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
652 7 2063.88 -9.58 8188.51 0.00 0.00 0.00 
633 6 -5.65 -20.87 10333.30 0.00 0.00 0.00 
14 7 23.35 10.10 4398.32 0.00 0.00 0.00 
640 7 15.81 -228.74 7207.77 0.00 0.00 0.00 
646 5 4.81 -0.05 14505.44 0.00 0.00 0.00 
15 3 466.06 2.23 1843.32 0.00 0.00 0.00 

 
De uitbuiging met deze extra belasting erop wordt 134,62 mm. Hiermee is de waarde van n te 

bepalen. 1145,7
)03,11862,134(

03,118

2

1 =
−

==
δ
δ

n . De conclusie is gelijk aan de andere conclusies bij 

het tweede orde effect in de y-richting: het moet worden meegenomen. Komt later wel.  
De totale uitbuiging zou in dit geval dan worden: 118,03*7,1145/(7,1145-1)=137,33 dus valt nog net binnen 
de eisen. 
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Model 10.7 
Dit is een geintje om te kijken wat een windverband (van beton) voor een zin heeft. Hiervoor is er in de 
noordzijde van het hotel een tweetal betonnen kruizen aangebracht. Figuur 89 en 90 geven een indruk 
van de verandering. 

Zoals in de vervormingpatronen van figuur 91 te zien is de noord gevel nu vrij stabiel en zit de grootste 
uitbuiging in de west gevel (waar de wind vol op staat). 
Deze gevel zal straks in de echte situatie minder doorbuigen omdat de vloeren die er dan in liggen de 
krachten meer over de vier raamwerken verdelen. Dit kan nu ook gemodelleerd worden door extra 
elementen aan te brengen maar dat is iets wat meegenomen gaat worden in het definitieve model. 
De maximale uitbuiging in de y-richting is gek genoeg groter (nou ja vergelijkbaar) dan het model 
zonder deze extra kruisen, 122,36 mm t.o.v. 121,46 mm. De plek waar die zit is echter anders. 

Tabel 95: verplaatsingen van model 10.7 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
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Figuur 89 en 90: Isometrie en aanzicht van de veranderingen in model 10.7. 

Figuur 91: vervormingen van het model. 
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Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
493 2 122.36 0.10 -53.20 
140 3 93.51 94.20 -25.17 
177 4 99.58 -2.82 -27.57 
516 2 122.26 -0.04 -56.24 

 

Tabel 96: reactie krachten van model 10.7 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
652 7 2399.63 -4.78 9540.91 0.00 0.00 0.00 
1 3 -8.92 398.87 1241.38 0.00 0.00 0.00 
1 5 27.73 2002.25 7231.16 0.00 0.00 0.00 

640 7 54.18 -2711.10 10006.61 0.00 0.00 0.00 
417 5 4.98 0.17 14506.23 0.00 0.00 0.00 
15 3 105.47 7.25 391.29 0.00 0.00 0.00 

 

Model 10.8 
Nog een geintje. Hier wordt gekeken wat de invloed is wanneer er aan de zuidzijde bij de oplegging de 
verticale kolom weg wordt gehaald. Op dat moment staan er daar dus drie schuine kolommen. Dit is 
leuk om straks een super mooie oplegging rond te vormen. 
Hier is model 10.6 als basis genomen, dus inclusief het tweede orde effect (is waarschijnlijk niet 
geheel overeenkomstig, maar het geeft een leuke indruk van de totale uitbuiging). 
Figuur 92 geeft een indruk van deze oplegging. 

De maximale uitbuiging wordt een paar mm groter dan in model 10.6. De Ux gaat van 122,04 naar 
124,99 mm en de Uy van 134,62 naar 135,82 mm. Dit geeft aan dat de kolom inderdaad functieloos 
was en dus weg gelaten kan worden. 
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Figuur 92: oplegging aan de zuidzijde zonder verticale kolom. 
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Tabel 97: verplaatsingen van model 10.8 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
931 2 124.99 9.36 -55.09 
139 3 82.71 135.82 -25.05 
514 2 124.54 9.41 -57.93 

 

Tabel 98: reactie krachten van model 10.8 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
640 5 2221.24 -5.17 8891.37 0.00 0.00 0.00 
631 6 -6.02 -20.98 10338.55 0.00 0.00 0.00 
14 5 2079.70 9.63 8249.12 0.00 0.00 0.00 
638 7 15.79 -229.68 7151.33 0.00 0.00 0.00 
415 5 6.41 0.42 14866.84 0.00 0.00 0.00 
1 3 10.21 -221.97 1786.73 0.00 0.00 0.00 

 

Conclusies na de tien verschillende modellen. 
Nu zijn er vele varianten bekeken om te achterhalen wat ontwerpvariabelen zijn. 
Belangrijke aspecten bij het ontwerp zijn: 

- stramien maat van de kolommen in de langsrichting 
- oplegging aan de zuid zijde 
- helling van de overhelling 
- afmetingen van de kolommen en regels (deze zijn beperkt op resp. 800 mm breed en 700 mm 

hoog). 
Tevens is duidelijk geworden: 

- er moet rekening worden gehouden met het tweede orde effect in de y-richting  
- vloeren moeten ook worden mee gemodelleerd in het definitieve model. Dit zouden dan wel 

als pendel staven moeten worden meegenomen zodat ze alleen de krachten verdelen maar 
niet meehelpen in de stabiliteit. 

- Een contra gewicht heeft wel zin, maar door de trekkrachten in de kolommen levert dit 
waarschijnlijk meer problemen dan dat het wat oplevert. Hierbij speelt ook de vervorming in de 
y-richting een rol. Deze wordt groter door het grotere gevel oppervlak. 

Hiermee wordt nu een definitief model gemaakt. 
Maar allereerst er is nog niks gedaan met de breedte van het hotel. Er wordt nu eerst heel vlug nog 
even bekeken naar de invloed van de breedte van het hotel en hoe deze onderling verdeeld is. 
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Dwarsrichting onderzoek hotel 
Hier wordt een model gemaakt om te kijken wat de invloed is van de dwarsverbindingen in het hotel. 
Het is meer een studie naar de invloed van de breedte dan naar een op realiteit gebaseerd 
belastingsschema. Daarvoor wordt het model gebruikt dat in figuur 93. 

De belasting die er op is gezet is alleen het eigengewicht en een belasting op de kolommen. Deze is 
als 500 kN/m aan genomen om toch wat uitbuiging te krijgen.  
Er worden een paar varianten ontwikkeld voor liggermodel 1.*. Hierbij zijn de kolommen onder 
ingeklemd en worden ze boven aan verhinderd om te roteren. Er is gekozen om een 3-D model te 
maken om ook evt. Straks in de andere richting iets te onderzoeken (wat weet ik nog niet).  
 
 

Model 
nummer 

Lengte 1 
[mm] 

Lengte 2 
[mm] 

Lengte 1 
[mm] 

Totale 
lengte 
[mm] 

A 9000 3000 9000 21000 
B 8000 4000 8000 20000 
C 7000 4000 7000 18000 
D 8000 5000 8000 21000 
E 7000 5000 7000 19000 
 

100.0

100.0100.0

100.0100.0

100.0

100.0

100.0100.0

100.0

100.0

100.0

Figuur 93: model dat gebruikt is als onderzoeksmodel in de dwarsrichting. 

800*800 mm2 

700*600 mm2 

Figuur 94: model dat gebruikt is als onderzoeksmodel in de dwarsrichting. 

500.0

500.0500.0

500.0500.0

500.0

500.0

500.0500.0

500.0

500.0

500.0



Fawlty Tower Bijlage Constructieve uitwerking Jochem Hilberink 
 
 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
- 68 - 

Tevens wordt er gekeken naar het volgende liggermodel 2.* met een paar varianten ontwikkeld. Hier 
wordt een model gemaakt waarbij de afstand tussen de kolommen wordt gehalveerd (zo is het ook 
gemodelleerd in model 2 t/m 10). Daarvoor wordt het model gebruikt dat in figuur 94. 
 
 

 
Model 

nummer 
Lengte 1 

[mm] 
Lengte 2 

[mm] 
Lengte 3 

[mm] 
Lengte 1 

[mm] 
Lengte 2 

[mm] 
Totale 
lengte 
[mm] 

A 4500 4500 3000 4500 4500 21000 
B 4000 4000 4000 4000 4000 20000 
C 3500 3500 4000 3500 3500 18000 
D 4000 4000 5000 4000 4000 21000 
E 3500 3500 5000 3500 3500 19000 
 

Liggermodel 1.* 
Het vervormingspatroon van dit liggermodel is te zien in figuur 95. 

Er worden nu eerst de maximale vervormingen van de verschillende model gegeven waarna er 
conclusies uit getrokken worden. Alleen Ux is van belang om een vergelijk te maken 
 
Model nummer knoopnummer Ux  [mm] 

1.A 4 5,61 
1.B 4 5,56 
1.C 4 5,33 
1.D 4 5,69 
1.E 4 5,46 

 

Figuur 95: vervorming van liggermodel 1.* 

800*800 mm2 

700*600 mm2 
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Liggermodel 2.* 
Het vervormingspatroon van dit liggermodel is te zien in figuur 96. 
Er worden nu eerst de maximale vervormingen van de verschillende model gegeven waarna er 

conclusies uit getrokken worden. Alleen Ux is van belang om een vergelijk te maken 
Model nummer knoopnummer Ux  [mm] 

2.A 4 3,96 
2.B 4 3,87 
2.C 4 3,69 
2.D 4 3,93 
2.E 4 3,75 

Conclusies na het onderzoek over breedte van hotel. 
Zoals te zien is zijn de oorspronkelijk gekozen afmetingen van het hotel de ongunstigste, dat is ook 
logisch omdat je daar de grootste overspanningen hebt en de kleinste tussenruimte in het midden. 
Het gunstigste is het wanneer de overspanning aan de buitenkant 7 meter is en in de gang 4 meter. 
Het hotel is dan alleen 18 meter breed en dat is een beetje smal, dan ontstaat er waarschijnlijk een 
probleem met het tweede orde effect.  
De meest rendabele keus zou zijn om een 8-4-8 indeling of 4-4-4-4-4 indeling te maken. Dit is lekker 
regelmatig en niet de kleinste uitbuiging maar wel één van de praktische indelingen. 
 
Conlcusie er wordt nu ontworpen met een h.o.h afstand van 8-4-8. Dit houdt in dat de gang 3,40 breed 
wordt (netto) en de hotel kamers 7,4 meter diep worden. De totale breedte van het hotel komt dan 
20,60 meter (zonder de dikte van de buitenste gevel, ongeveer 20 cm).  
 

Definitieve maten ontwerp voor hotel. 
Er wordt gekozen om te weken met een kolomafstand van 5,5 meter. Dit houdt in dat de netto opening 
tussen de kolommen 5500–800 =4700 mm. De hoogte van de opening is 3000-700= 2300 mm. 
Er wordt niet gewerkt met een contra gewicht constructie, maar de oplegging onder de schuine zijde 
wordt een stabiele oplegging door daar te spelen met drie schuine kolommen. Deze kolommen 
worden onder dezelfde hoek geplaatst als de overhellende gevel. 
De overhellende gevel krijgt een overhelling van 3*5500 mm=16500 mm. De hoogte blijft maximaal 
nog steeds 76000 mm aan de zuidzijde en 70000 mm aan de noordzijde.  
Er worden dwarsverbanden aangebracht aan de kopgevels en op 11000 mm vanuit het einde van de 
noordgevel. Dit is tevens het einde van de “atrium”-achtige constructie. De vloeren worden als 
pendelstaven ingevoerd. Ze brengen dus alleen kracht over in de dwarsrichting van het hotel. 
 
Allereerst wordt er nu gekeken naar de kolommen structuur aan de zuidgevel. 
 

Figuur 96: vervorming van liggermodel 2.* 
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Oplegging zuidzijde 
Afwegingspunten hierbij zijn 

- bestaande beuken, integreren in de oplegging. Dit kan gebeuren door de structuur van de 
beuken een keertje te kopiëren en te spiegelen, hierdoor ontstaat er een stabieler punt. 

- Voor de rest kan er gewoon een driepoot worden gemaakt, zoals die ook gemodelleerd is. Het 
voordeel hiervan is dat de strakheid van het ontwerp niet door iets geks wordt onderbroken. 

- Moet er inderdaad bij deze oplegging worden gekeken naar een aansluitend detail of kan het 
ook een contrasterend iets zijn. Het kan ook aansluiten bij het ontwerp van de begane grond. 

- Een punt van afweging was ook of het nu een moment vaste verbinding moest worden of dat 
het kon volstaan met een scharnierende oplegging. 
hiervoor is nog een keertje model 10.8 gedraaid, waarbij het punt boven deze oplegging als 
scharnier was gemodelleerd. De resultaten van normaal 10.8 en deze 10.8_scharnier staan in 
tabel 99 en 100 weergegeven. Zoals te zien is scheelt het nauwelijks iets, dus het kan als een 
scharnier worden vormgegeven. Dus dat er wel rotatie mogelijkheden zijn maar dat de 
verplaatsingen verhinderd worden. 

Tabel 99: Verplaatsingen van model 10.8 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
931 2 124.99 9.36 -55.09 
139 3 82.71 135.82 -25.05 
514 2 124.54 9.41 -57.93 

 

Tabel 100: Verplaatsingen van model 10.8_scharnierend 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
931 2 125.27 9.37 -55.20 
139 3 82.91 135.92 -25.06 
514 2 124.82 9.43 -58.03 

 
- Het is ook mogelijk om een soort calatrava oplegging daar te ontwerpen, dus iets met een 

uitkraging en een dubbel-enkele kolom. Gewoon een beetje creatief. De vraag is dan alleen of 
het wel voldoende stijfheid levert. Er moet steeds worden ontworpen met de gedachte van de 
zuiverheid van de constructie in het achterhoofd. Wanneer er een element wordt gemaakt 
waarbij er te veel contrast wordt opgeroepen is het niet echt zuiver meer.?? 

- Het gaat er dus om om een mooi maar ook zeer stijf geheel te maken. Welke vorm is stijf: een 
driehoek, dus de driehoek moet als basis worden genomen van het ontwerp van de oplegging. 
Er kan dan gewerkt worden met helling gelijk aan de overhellende gevel of juist duidelijk 
ongelijk aan de gevel helling. 
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- Er is ook gekeken naar de noodzaak van een stijve oplegging in de y-richting, daarvoor is er 
een modelletje gemaakt waarbij de schuine kolommen loodrecht op de langsgevel zijn 
weggelaten. De resultaten staan in tabel 101. De basis van dit model is weer model 10.8, 
hiermee zijn de resultaten dus ook te vergelijken.  

Tabel 101: Verplaatsingen van model 10.8_aangepast 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
491 2 129.74 20.99 -57.34 
139 3 99.11 197.58 -26.19 
514 2 129.02 20.84 -60.78 
De resultaten in de x-richting verschillen niet zoveel, echter in de y-richting is het toch vrij 
essentieel dat er verstevigingen komen. Dus de oplegging die er wordt ontworpen moet echt 
stevigheid leveren in de x-, y- en z-richting.  

- Het aantal opleggingen aan de zuidzijde kan ook worden terug gebracht tot drie. Hierbij worden de 
twee middelste kolommen (aan weerszijden van de gang opgevangen door één oplegging. De 
twee buitenste nemen de kolom vanuit het midden van het gevel vlak (dus na vier meter voor hun 
rekening. 

- Leuk om een doorgang te maken loodrecht op het gebouw, dus probeer daar zoveel mogelijk 
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Figuur 97: aangepast model waarbij er geen schuine kolommen meer in de y-richting staan. 

Figuur 98: verandering van de oplegging                       Figuur 99: vervorming in de y-richting. 
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ruimte te scheppen, en creëer ook een doorgang naar de “beuken” toe. Dit door de drie (zie vorig 
punt) opleggingen dus danig uit elkaar te plaatsen dat er twee doorgangen ontstaan. Hiervoor is 
er ook nog een modelletje gemaakt waarbij de oplegging is aangepast op de wijze die in figuur 
296 te zien is. De resultaten staan in tabel 102, deze zijn ook weer te vergelijken met die van tabel 
99 (dus model 10.8).  

Tabel 102: Verplaatsingen van model 10.8_aangepast 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
931 2 100.09 10.79 -57.08 
641 3 -43.74 9.47 -5.81 
139 3 57.95 138.11 -25.52 
11 4 -21.74 -5.05 -6.79 
934 3 85.61 88.40 -60.13 
Erg raar uitbuigingspatroon levert dit op, is wel spannend. Dit komt omdat de schuine kolom die 
de krachten uit de schuine zijde zou opvangen weg gelaten is er dus minder weerstand is om in 
de negatieve x-richting uit te buigen. Figuren 99, 100 en 101 laten de uitbuigingsvorm zien.  

- Moet je perse in kolommen blijven denken, er kunnen ook stukken wand worden toegevoegd, 
daardoor ontstaat er vrij snel een hoge stijfheid waardoor er misschien naar kleinere afmetingen 
gekeken kan worden. 

- Even kort een klink berekening doen voor de kolommen op de begane grond. De afmetingen van 
de kolommen zijn 800*600 mm2 en er staat een maximale belasting op van 21000 kN. 

275,43600*800
10.21000 3

mm
NkN =  De lbuc=0,7l dus 7000 mm. 

 

Figuur 100: Vervorming in de x-richting     Figuur 101: vervorming in de y-richting. 
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Verder ontwerpen na conclusies uit modellering. 
 
Wat er nu ontworpen gaat worden is de manier waarop de onderste tien meter wordt vormgegeven. 
Deze moet namelijk één duidelijk beeld vormen en aansluiten bij de bovenbouw óf juist daar een 
contrast er mee vormen. In het gehele ontwerp is het contrast nergens gebruikt, dus om dat nu wel 
voor de beneden bouw te gaan gebruiken vind ik een beetje raar, dus is de vraag of ik dat wel moet 
doen. 
Er moet worden opgepast dat het niet een chaos wordt door een aantal kolommen te laten doorlopen 
en andere juist op te vangen. Daarom is er gekeken voor één ontwerp strategie voor de onderste tien 
meter. 
Een uitgangspunt voor het ontwerp was dat er op de begane grond minder kolommen zouden komen 
dan in de bovenbouw. Daarbij moest de menselijke afmeting niet uit het oog verloren worden.  
 
Er zijn vijf verschillende modellen gemaakt. Waarbij ontwerp 3 en 4 eigenlijk meteen afvallen omdat ze 
maar in één richting voldoende stijfheid leveren.  
 

Oplegging-ontwerp 1 
Hier zijn vier kolommen doorgetrokken en de tussenliggende kolommen worden via diagonalen 
afgesteund. Het heeft iets weg van een staalconstructie oplossing, maar in beton ziet het er ook 
logische uit. Figuur 102 laat het ontwerp zien, daarbij is te zien dat er in het midden ook nog eens 
duidelijk wordt dat het eigenlijk bestaat uit twee elementen die onderling verbonden worden, daar zijn 
namelijk geen diagonalen. 

Figuur 102: overzicht van ontwerp 1 voor de onderste 10 meter. 
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Voordelen Nadelen 
Het oogt logisch Er lopen diagonalen vlak boven de grond 

(mensen en hoofd stoten) 
Het is op dezelfde schaal ontworpen Sluit het nou wel of niet aan bij bovenbouw 
Stabiel geheel  
Er blijft in het midden een vrij gangpad over  
 
Het ontwerp is ook ingevoerd in Esa-prima-win om te kijken wat de invloeden zijn van de 
ontwerpbeslissingen voor de stabiliteit. 

Zoals te zien is vervormt de onderste 10 meter nauwelijks meer. Dit is ook te zien in de totale 
uitbuiging. Deze is in tabel 103 te zien. Tabel 104 geven de reactie krachten en tabel 105 geven de 
maximale staafkrachten in het gehele model weer.  

Tabel 103: verplaatsingen van oplegging 1. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
482 2 128.72 0.10 -64.71 
627 3 -22.21 2.21 -5.30 
136 3 94.32 83.21 -27.89 
9 2 -0.52 -10.29 -6.15 

252 2 128.65 0.05 -67.53 
 

Tabel 104: reactie krachten van oplegging 1. 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 5 2114.91 990.88 11157.14 0.00 0.00 0.00 

633 5 -3540.34 -2874.69 38320.95 0.00 0.00 0.00 
633 7 -3051.21 -3244.39 38048.71 0.00 0.00 0.00 
1 3 1058.35 236.21 3948.48 0.00 0.00 0.00 

 

Tabel 105 : maximale staafkrachten in het gehele model van oplegging 1. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
665 5 1064.09 -0.06 238.91 21.36 -173.58 -0.64 
762 5 -25881.06 20.19 -32.01 18.13 -209.57 -12.58 

Figuur 103: vervorming van oplegging 1. 
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Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
916 5 -245.48 975.01 -732.19 17.69 1343.49 -1583.77 
1163 5 -245.55 -974.87 -732.19 -17.68 1343.52 1583.53 
1433 5 -10507.68 -283.92 1077.31 16.82 -309.24 430.93 
30 7 -214.93 76.27 -1226.53 -300.03 -763.29 408.88 
365 5 -12525.34 -124.63 102.45 479.25 -104.93 208.37 
1080 5 -12521.48 124.52 102.53 -479.21 -105.04 -208.21 
1163 7 -710.68 -890.49 -845.21 -15.50 1594.00 1455.06 
914 5 -12967.72 70.85 -1028.26 5.82 -2267.37 109.36 
916 5 -245.48 975.01 -795.69 17.69 -1712.27 2316.26 
1163 5 -245.55 -974.87 -795.70 -17.68 -1712.26 -2315.97 

 

Oplegging-ontwerp 2 
Dit ontwerp lijkt veel op oplegging-ontwerp 1 echter hier is een grotere open ruimte gemaakt op de 
begane grond. Er is meer ruimte in de x-richting en in de y-richting. Elke kolom wordt hier ook 
opgevangen ofwel door een diagonaal of een rechter kolom. Het ontwerp is in figuur 104 te zien.  

Figuur 104: overzicht van ontwerp 2 voor de onderste 10 meter. 



Fawlty Tower Bijlage Constructieve uitwerking Jochem Hilberink 
 
 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
- 76 - 

 
Voordelen Nadelen 

Het oogt logisch Het zijn wel hele grote open ruimtes op de begane 
grond 

Lekkere ruimtes op de begane grond Het is toch een beetje gekunsteld 
Stabiel geheel  
 
Het ontwerp is ook ingevoerd in Esa-prima-win om te kijken wat de invloeden zijn van de 
ontwerpbeslissingen voor de stabiliteit. 

Zoals te zien is vervormt de onderste 10 meter nauwelijks meer, maar iets meer dan bij ontwerp 1, in 
de y-richting. Dit is ook te zien in de totale uitbuiging. Deze is in tabel 106 te zien. Tabel 107 geven de 
reactie krachten en tabel 108 geven de maximale staafkrachten in het gehele model weer.  
 

Tabel 106: verplaatsingen van oplegging 2. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
480 2 126.46 0.10 -68.42 
625 3 -32.10 9.34 -6.80 
135 3 92.35 93.45 -32.13 
627 2 -6.87 -6.70 -15.65 
251 2 126.36 0.05 -71.19 

 

Tabel 107: reactie krachten van oplegging 2. 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 5 5272.73 1728.18 20007.04 0.00 0.00 0.00 
10 5 -5636.00 4931.01 50735.10 0.00 0.00 0.00 
1 3 2804.59 296.36 8732.72 0.00 0.00 0.00 

 

Tabel 108: maximale staafkrachten in het gehele model van oplegging 2. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1410 5 1091.44 0.64 233.67 -19.37 -171.39 2.73 
759 5 -29107.83 19.43 -68.20 56.84 -95.13 -47.47 
907 5 -4544.77 985.04 -581.82 132.68 1054.37 -1587.96 
1103 7 -1273.84 -1101.48 -118.83 -218.43 303.63 1909.39 

Figuur 105: vervorming van oplegging 2. 



Fawlty Tower Bijlage Constructieve uitwerking Jochem Hilberink 
 
 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
- 77 - 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1415 5 -10847.26 -264.58 1111.49 16.43 -323.49 400.52 
1148 7 -475.27 -110.66 -1187.12 -408.53 -840.27 164.10 
362 5 -13195.08 -84.31 97.88 399.32 -32.13 231.51 
1071 7 -13194.60 -66.28 34.06 -464.29 52.26 27.92 
1145 7 -4720.08 -1061.99 -1011.69 -144.57 1894.86 1713.47 
1145 7 -4720.08 -1061.99 -1068.14 -144.57 -2264.80 -2534.50 
907 5 -4544.77 985.04 -645.33 132.68 -1399.93 2352.22 

 
 

Oplegging-ontwerp 3 
Bij dit ontwerp voor de oplegging is een idee dat ik nogal mooi vind ogen uitgewerkt. Hierbij is in 
eerste instantie de golf in de lengterichting gemaakt. Bij oplegging-ontwerp 4 is het over de breedte 
gedaan.  
Bij dit ontwerp is in eerste instantie niet gekeken naar de haalbaarheid maar puur naar het idee.  

Figuur 106: overzicht van ontwerp 3 voor de onderste 10 meter. 
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Voordelen Nadelen 

De ondersteuning ziet er leuk uit Het levert alleen stabiliteit in de langsrichting. Niet 
in de dwarsrichting. 

Krijgt op de begane grond mogelijkheden om 
kleinere (spannende) ruimtes te creëren. Dit door 
het verspringen van de kolommen. 

Het ondersteunt maar de helft van het aantal 
kolommen 

Stabiliteit in de langsrichting  
 
Het ontwerp is nu ook weer ingevoerd in Esa-prima-win. 
De vervorming in de x-richting is hier beperkt. Echter de vervorming in de y-richting is zeer groot. Dit 

komt door het ontbreken van steun in die richting. In figuur 107 is de vervorming van dit model te zien. 
Hier is duidelijk te zien wat de invloed is van het ontbreken van kolommen onder het hotel. Het buigt in 
de y-richting heel veel door dus. 
Dit is ook te zien in de totale uitbuiging. Deze is in tabel 109 te zien. Tabel 110 geven de reactie 
krachten en tabel 111 geven de maximale staafkrachten in het gehele model weer.  

Tabel 109: verplaatsingen van oplegging 3. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
478 2 192.35 0.09 -114.32 
615 3 -17.67 179.06 -12.98 
146 3 146.66 301.88 -63.96 
16 2 11.33 -9.41 -17.77 
251 2 192.23 0.04 -117.75 

 

Tabel 110: reactie krachten van oplegging 3. 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 5 3197.79 -9.84 5840.85 0.00 0.00 0.00 
10 5 -8597.64 -0.20 15826.98 0.00 0.00 0.00 
10 2 -5976.74 0.00 11003.80 0.00 0.00 0.00 
10 7 -7332.24 -114.57 13497.27 0.00 0.00 0.00 
1 3 1027.60 -89.85 1875.27 0.00 0.00 0.00 

 

Figuur 107: vervorming van oplegging 3. 
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Tabel 111: maximale staafkrachten in het gehele model van oplegging 3. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1931 7 1280.28 -12.92 0.83 6.95 -4.83 35.70 
894 5 -37972.51 362.16 -987.79 0.77 -2085.47 597.93 
1114 5 -1801.08 2044.24 -492.43 -392.53 1216.76 -3968.59 
1112 7 -1342.16 -2545.29 -277.85 254.76 683.84 4405.55 
895 7 -2315.26 -111.85 3554.58 60.70 -7928.99 933.30 
1117 7 -2726.75 -163.96 -4236.25 108.69 -9291.87 -859.47 
744 5 413.21 640.46 -1670.63 847.35 964.66 -304.36 
1120 7 310.37 -794.89 -1427.07 -1132.20 836.69 203.63 
1117 7 -2726.75 -163.96 -4179.81 108.69 7540.25 -203.64 

 

Oplegging-ontwerp 4 
Hier is zoals als bij ontwerp 3 al aangegeven hetzelfde type ondersteuning gebruikt, maar dan in de 
richting dwars op het hotel. 
Het resultaat van het ontwerp is in figuur 108 te zien.  

Figuur 108: overzicht van ontwerp 4 voor de onderste 10 meter. 
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Voordelen Nadelen 

De ondersteuning ziet er leuk uit Het levert alleen stabiliteit in de dwarssrichting 
Krijgt op de begane grond mogelijkheden om 
kleinere (spannende) ruimtes te creëren. Dit door 
het verspringen van de kolommen. 

Het ondersteunt maar de helft van het aantal 
kolommen 

Het levert veel stabiliteit in de dwarsrichting.  
 
Het ontwerp is ook ingevoerd in Esa-prima-win om te kijken wat de ontwerpbeslissingen zijn voor de 
stabiliteit.  

De vervorming in de y-richting is hier beperkt. Echter de vervorming in de x-richting is zeer groot. Dit 
komt door het ontbreken van steun in die richting. In figuur 109 is de vervorming van dit model te zien. 
Hier is duidelijk te zien wat de invloed is van het ontbreken van kolommen onder het hotel. Het buigt 
heel veel door dus op de plekken waar geen diagonale ondersteuning is. 
Dit is ook te zien in de totale uitbuiging de x-richting is heel groot. Deze is in tabel 112 te zien. Tabel 
113 geeft de reactie krachten en tabel 114 geeft de maximale staafkrachten in het gehele model weer.  

Tabel 112: verplaatsingen van oplegging 4. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
910 2 241.04 -117.93 -74.60 
461 4 -24.33 -0.40 -12.69 
127 3 129.17 44.97 -45.95 
907 2 238.22 -117.93 -81.55 
195 2 220.99 -117.79 -106.63 

 

Tabel 113: reactie krachten van oplegging 4. 

knoop combi Rx  [kN] Ry  [kN] Rz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
8 6 5.90 33.57 157.32 0.00 0.00 0.00 
1 2 -41.97 1122.60 2860.21 0.00 0.00 0.00 
1 5 4.94 1965.74 4997.47 0.00 0.00 0.00 
8 2 5.67 25.16 117.97 0.00 0.00 0.00 

 

Tabel 114 : maximale staafkrachten in het gehele model van oplegging 4. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 

Figuur 109: vervorming van oplegging 4. 
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Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1382 5 1199.37 -0.66 294.20 -29.38 -374.30 3.57 
2014 5 -29931.94 88.72 104.18 -361.41 -266.76 -509.65 
893 5 -2293.68 2360.93 -3604.98 179.99 7010.59 -4216.16 
892 5 -2611.83 -2139.31 3032.41 -143.15 -6901.27 5451.69 
893 5 -2293.68 2360.93 -3668.49 179.99 -7536.35 5227.57 
355 5 -3192.88 -959.85 -123.52 1045.60 330.96 1595.52 
894 5 661.93 -422.05 2206.31 -786.87 -4778.20 1649.66 

 

Oplegging-ontwerp 5 
Hier is gekeken naar een ontwerp waar een soort tafel is ontworpen waarbij het beddengedeelte er 
bovenop wordt geplaatst. Het idee heeft veel weg van het hoofdgebouw van de TU/e.  
De kolommen (zes stuks) zijn van massief beton en lopen smal toe naar onderen. Figuur 110 geeft 
een indruk van het idee. 

Figuur 110: overzicht van ontwerp 5 voor de onderste 10 meter. 
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Voordelen Nadelen 

Veel ruimte op de begane grond Veel ruimte op de begane grond 
Duidelijke loskoppeling bovenbouw en onderbouw Hoe gaat het gebouw zich gedragen onder 

invloed van belasting 
 Sluit niet echt aan bij het totaal. 
 
Het ontwerp is ook gepoogd in te voeren in Esa-prima-win om te kijken wat de ontwerpbeslissingen 
voor een invloed hebben op de stabiliteit. Hierbij is een poging gedaan om te werken met volume 
elementen. Hier was ik nog niet helemaal in thuis, dus de vervormingsplaatjes zijn een beetje 
onduidelijk. De volume elementen zijn aangegeven met een lijn/vlak en niet met een volume. 
De vervorming van het geheel is nogal raar. De plaat die onder het beddengedeelte is gemodelleerd 
zit dus blijkbaar maar op acht plaatsen vast en buigt daar door in de breedte erg ver door. Dit komt 

voornamelijk door het eigengewicht van de plaat.  
Of de resultaten zinnig zijn weet ik nog niet, ga ik nog verder onderzoeken als ik hiermee door ga. 
Waarschijnlijk is het onzin wat ik eruit heb gekregen want ik heb schaal elementen gebruikt. Hierbij is 
de eis dan de dikte veel kleiner is dan de lengte en breedte. De dikte is hier 4,5 meter en de breedte 
en lengte zijn allebei ongeveer 2 bij 2 meter. In tabel 115 staan de vervormingen voor zover ik die nu 
er uit heb. Er zijn geen reactie krachten verkregen, dus die kan ik niet weergeven. De maximale staaf 
krachten staan in tabel 116. 

 
max Uy  [mm]

 0.065

 0.056

 0.046

 0.037

 0.028

 0.019

 0.009

 0.000

-0.009

-0.018

-0.028

-0.037

-0.046

-0.055

max Ux  [mm]

 0.463

 0.416

 0.370

 0.324

 0.278

 0.231

 0.185

 0.139

 0.093

 0.046

 0.000

-0.040

-0.080

-0.120

Figuur 111: verschillende vervormingen van de ontwerp-oplegging 5. 
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Tabel 115: verplaatsingen van oplegging 5. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
234 2 234.51 0.06 -155.34 
614 3 -0.15 0.02 -0.15 
934 3 191.55 80.44 -45.19 
169 2 209.88 -37.58 -45.12 
1020 3 0.02 -0.00 0.01 
727 2 213.56 16.63 -163.35 

 

Tabel 116: maximale staafkrachten in het gehele model van oplegging 5. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
395 5 7357.42 1888.98 847.06 -144.80 1294.51 2908.05 
354 5 -52134.80 1903.29 1535.16 1703.44 -4349.89 -1785.07 
888 5 -2466.56 6654.57 -209.65 -310.17 101.75 -8696.98 
1105 5 -2467.06 -6654.87 -209.66 310.15 101.78 8697.41 
119 5 -74.00 97.55 2668.32 679.42 -469.33 -323.48 
738 5 877.63 446.87 -5379.93 1052.88 -2457.84 -403.20 
1108 5 -52128.43 -1903.55 1535.12 -1703.47 -4349.70 1785.41 
1112 5 1410.74 590.44 -4727.05 -41.50 8859.39 -2294.74 
1110 5 -4479.29 131.32 -5131.59 291.46 -12399.65 -1522.05 
888 5 -2520.99 6654.57 -223.26 -310.17 -567.61 11881.15 
1105 5 -2521.50 -6654.87 -223.27 310.15 -567.60 -11881.65 

 

Conclusie na de vijf ontwerp-opleggingen. 
Ik voel mij het meest aangetrokken door het eerste of het tweede ontwerp.  
Ontwerp 3 en 4 vallen meteen af omdat het constructief niet realistisch is. Bij ontwerp 5 is het idee erg 
leuk, alleen in maquette oogt het minder logisch dan in mijn hoofd. Als ik een contrast wil maken moet 
het sterker worden. 
Ontwerp 1 en 2 zien er in maquette ook het meest logisch uit. Dit komt waarschijnlijk omdat het op 
dezelfde schaal is bedacht en gemaakt als het totale frame. 
Hierbij is ontwerp 1 net iets beter dan 2. dit ook met het opvangen van de tussenkolom bij het atrium. 
 
Het lijkt mij het leukste om met ontwerp 1 verder te gaan worstelen. 
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Berekening details 

Hoedligger berekening van gang- en kamergedeelte 
Er wordt in de uitvoering gebruik gemaakt van hoedliggers. Deze worden opgelegd op consoles die 
aan het prefab betonnen frame zitten. Er is een hoedligger in het kamer gedeelte (lengte 7400 mm) en 
eentje in het gang bereik (lengte 3400 mm). Figuur 112 geeft een indruk hoe de ligger zijn verwerkt. 

Hoedligger in kamer bereik 
Allereerst wordt er gekeken naar de hoedligger in het kamer bereik. 
Op deze ligger wordt rechtstreeks een muur gezet. Er is dus aan de ligger een vrij strenge 
vervormingeis, namelijk Wmax<

l/333. Deze is zo streng omdat er anders scheuren in de muren ontstaan.  
Het schema is in figuur 113 weergegeven. 

Figuur 112: twee type hoedliggers. 

7400 mm 

q  [kN/m] 

Figuur 113: schematisering van hoedligger kamer bereik. 
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Allereerst wordt de q-belasting opnieuw bepaald. Dit gebeurt echter nu iets nauwkeuriger. 
Variabele belasting: 

- kamer gedeelte:  2,5 kN/m^2  
- gang gedeelte:   3,0 kN/m^2. 

De permanente belasting wordt verder uitgesplitst: 
- Vloergewicht: aanname IVP 260/HVP 260  =  3,8 kN/m^2. 
- Druklaag 50 mm= 0,050 m * 25 kN/m^3   = 1,25 kN/m^2. 
- Afwerking (dunne laag beton, vloerbedekking) = 1,5 kN/m^2. 
- Plafond en installaties     = 0,2 kN/  m^2.   + 

o Totaal      6,75 kN/m^2. 
 
De overspanning van de kanaalplaat vloeren is 5500 mm. Hiermee wordt de toerekende lengte ook 
5500 mm. 
Hiermee komt de variabele belasting op 5,5m* 2,5 kN/m^2= 13,75 kN/m. De permanente belasting wordt 
dan 5,5 m * 6,75 kN/m^2 = 37,125 kN/m. 
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Dit levert op dat er minimaal een SFB 310-HE280M+500*15 (I=54656.104 mm4; Wel=2817.103 mm3) 
nodig is. De ligger is dus 310 mm dik. Dan blijft er onder de ligger nog ongeveer 100 mm over voor 
een plafond, zodat er een kamer ontstaat met een hoogte van 2400 mm. 
 
De sterkte controle:  
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Een SFB 310-HE280M+500*15 voldoet dus zowel aan de sterkte eis (bij een staalkwaliteit S235) en 
aan de vervormingeis van Wmax= l/333. 
 
Type kanaalplaat dat hier nodig is wordt bepaald aan de hand van figuur 114. De overspanning is 5,5 
meter. De belasting is hier gelijk aan q=1,2*6,75+1,5*2,5=11,87 kN/m2. Dit komt dus neer op een HVP 
200 kanaalplaat.  

n.b. Het permanente gewicht moet hierdoor eigenlijk weer aangepast worden, maar het schilt niet zo 
heel veel (1,2 kN/m2), dus dat is iets dat in de definitieve uitwerking wordt meegenomen. 

Figuur 114: Ontwerp tabel voor kanaalplaatvloeren. 
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Dit zelfde wordt ook gedaan voor het gangbereik. 
 

Hoedligger in gangbereik 
Er is aan deze ligger een vervormingeis gesteld van Wmax<

l/250. Deze is dus minder streng dan in het 
kamerbereik omdat hier geen muur op staat.  
Het schema is in figuur 115 weergegeven. 

 
De q-belasting blijft hetzelfde als bij de vorige hoedligger. 
 
De overspanning van de kanaalplaat vloeren is 5500 mm. Hiermee wordt de toerekende lengte ook 
5500 mm. 
Hiermee komt de variabele belasting op 5,5m* 3,0 kN/m^2= 16,5 kN/m. De permanente belasting wordt 
dan 5,5 m * 6,75 kN/m^2 = 37,125 kN/m. 
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Elke hoedligger die in het tabellenboek staat voldoet aan deze eis. 
 
De sterkte controle:  
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Hier blijkt ook weer dat elke hoedligger voldoet. Daarom wordt er nu ook gekeken naar de kanaalplaat 
vloeren. Dit bepaald de hoogte van de hoedligger. 
 
Er wordt nu weer gewerkt met figuur 114. De belasting die er nu opstaat is gelijk aan. 
q=1,2*6,75+1,5*3,0=12,6 kN/m2. Dit komt dus ook neer op een HVP 200 kanaalplaat.  
Er wordt nu ook een hoedligger toegepast van deze hoogte. 

3400 

q  

Figuur 115: schematisering van hoedligger gangbereik. 
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Vormgeving van definitieve model. 
Er moest ook nog een definitieve vorm worden gekozen voor de onderbouw. Er zijn verschillende 
mogelijkheden, deze zijn te zien in figuur 116. Als eerst is er de ontworpen onderbouw met de schuine 
kolommen, dit is helemaal rechts te zien op figuur 116. Daarnaast zijn er twee varianten waarbij de 
raamwerk constructie door getrokken is naar het maaiveld. Daarbij is er nog een ontwerpvariabele 
namelijk de hellingshoek van de overhellende gevel. Er kan namelijk worden vastgehouden aan de 
bestaande helling (middenin figuur 116). Hierbij komt er op het maaiveld dus geen één punt maar 
ontstaat er een gekunstelde oplegging. De hellingshoek kan ook worden aangepast zodat de 7de 
kolom samenvalt met de schuine zijde, de linkse oplossing van figuur 330. Deze laatste is het logische 
en de beste oplossing. 
Hiermee wordt dus verder gewerkt bij de constructieve uitwerking. 
Het definitieve model dat is ingevoerd (figuur 117) heeft de vloeren van de hotelkamers gemodelleerd 
door pendelstaven die tussen de raamwerken zitten. De stijfheid van deze staven is relatief 
hooggenomen, Iy =1,00.1011 mm4 t.o.v. Iy,hoedligger=2,43.108 mm4. De staven hebben wel een eigen 
gewicht dat eigenlijk niet aanwezig is, maar dat is verwaarloosbaar klein, de berekening is dus aan de 
veilige kant. 
 

Figuur 116: drie varianten voor definitieve model. 
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Constructieve uitwerking 

Oplegreactie van hoedligger 
Voor de dimensionering van de consoles aan de kolommen is het nodig om een indicatie te krijgen 
van de oplegkracht van de hoedligger. Deze oplegkracht is met de hand bepaald. 
 
De hoedligger is een ligger op twee steunpunten met een overspanning van 3600 mm. De ligger heeft 
een h.o.h. afstand van 5500 meter. De belasting op de ligger is dan: variabele belasting = 3,0 kN/m^2 * 
5,5 m = 16,5 kN/m^1; De permanente belasting is 6,00 kN/m^2 * 5,5 m = 33,0 kN/m^1. 
De reactie kracht van de hoedligger op de consoles is: 

kNR da 83,115)6,32,10,336,35,15,16(2
1

, =⋅⋅+⋅⋅⋅= . 

Wanneer er wordt uitgegaan van een betonkwaliteit van B 105, dan is de rekendruksterkte f”b=60 
N/mm^2. Dit zou inhouden dat er 1930,5 mm2 moet zijn. Dit is zeer gemakkelijk te halen aangezien de 
oplegbreedte van de hoedligger 400 mm is. De breedte moet dan minimaal 5 mm zijn. Dit is echter te 
weinig om de wapening in te stoppen dus de ruimte voor de benodigde wapening is maatgevend voor 
de afmetingen van de console. 
 

Handberekening van doorbuiging 
Er wordt om te controleren of het computer programma geloof waardige data produceert een hand 
berekening uitgevoerd. 
Daarvoor wordt er gekeken naar een belastingcombinatie waarbij er wind op de noord gevel staat. 
Daarvoor is gekozen omdat het gebouw in die richting symmetrisch van opbouw is en dus duidelijk te 
berekenen. 
 
Bij een belasting in die richting spelen twee aspecten een belangrijke rol voor de uitbuiging: 

1) de uitbuiging door de windbelasting 
2) de uitbuiging door het aanpendelende gewicht (dus de overhelling). 

Figuur 116: definitieve model dat is ingevoerd. 
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Er worden een paar aannamen gemaakt om de berekening te kunnen uitvoeren. 

- de I van de constructie is die van de eerste 7 kolommen, het overhellende gedeelte is hierbij 
dus verwaarloost.  

- Het totale gewicht van het gebouw is 300.000 kN (60.588 m3 á 5kN/m^3). Hiervan is zit 4/25 in het 
overhellende gedeelte. (dit is bepaald a.d.h.v. geometrische oppervlakte berekening van de 
gevel.) 

- Het aangrijpingspunt van het overhellende gewicht ligt halverwege de overhelling. Dus op 
8,25 meter. Dit is niet op 0,33 van de overhelling genomen omdat het dak ook schuin omhoog 
loopt. 

- De wind belasting wordt gelijkmatig over de vier stabiliserende raamwerken verdeeld. 
- De kolommen hebben een doorsnede van 800*600 mm2. 
- De E-modules wordt gesteld op 20.000N/mm^2 als rekengrootheid. 

 

Berekening doorbuiging 
De doorbuiging wordt berekend aan de hand van de theorie die is aangelevert in het college 
Betonconstructies 3. Hier wordt uitgelegd hoe de uitbuiging van een raamwerk moet worden 
berekend. Dit wordt gedaan door de uitbuiging van de kolom t.g.v. de verdraaiing van de ligger te 

sommeren met de uitbuiging van de kolom zelf. Figuur 117 geeft de twee betreffende pagina’s uit 
beton 3 weer.  
Voor dat de uitbuiging kan worden berekend moet de belasting (in de vorm van een moment, zie 
figuur 118) bekend zijn. 

Figuur 117: berekeningsmethode voor de uitbuiging van een raamwerk. 
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De belasting uit de wind was 1,45 kN/m^2. Dit wordt als 
lijn last: q=20,4*1,45=29,58 kN/m^1. 
De belasting van het overhellende gedeelte wordt. 
G=300.000*4/25=48.000 kN. Dit hangt op 8,25 meter. 
Dus het moment wordt dan M=48.000*8,25=396.000 
kNm 
Het totale moment wordt dan berekend op de manier 
die in figuur 327b is weergegeven. 
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Ten behoeve van de berekening wordt er een 
schematisering aangenomen. Deze is te zien in figuur 
119. Er wordt alleen gerekend met de stijfheid van de 
eerste zes “ladderspant”. Er wordt gewerkt met vier 
van dit soort raamwerken.  
Het raamwerk wordt in twee gedeeltes gesplitst. De 
middenspanten en de rand spanten. Er zijn dus 8 
randspanten in het totaal en 16 middenspanten. 

Soort spant Aantal Ik berekening Ik uitkomst 
[mm] 

lk [mm] Ir 
berekening 

Ir uitkomst 
[mm] 

lr [mm] 

Randspant 8 1/12.600.(8003+4003) 1,44.1010 3000 1/12.600.7003 1,715.1010 5500 
Middenspant 16 1/12.600.4003 3,2.109 3000 1/12.600.7003 1,715.1010 5500 
Hiermee zijn er twee D’s te definieren. 
De randspanten: 
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En de middenspanten: 
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Even resultaten bekijken: de Dmidden is groter, deze spanten buigen dus meer door, dus zijn minder stijf 
dan de randspanten (is ook logisch). 
Het totale moment wordt verdeelt naar de verhouding van de stijfheid. De verhouding van Drand:Dmidden 

is ongeveer 1:2 Dus hier wordt ook het totale moment over verdeeld. Dus het moment wordt verdeelt 
over 2*8:16 Dus de randspanten krijgen de helft te verwerken en de middenspanten ook de helft. 
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Dus de gemiddelde uitbuiging is 128 mm. 

Figuur 118: schema voor berekening van de doorbuiging. 

G 

q 
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Ter vergelijking het eerste model (dat dezelfde afmetingen 
heeft in het raamwerk) dat dadelijk wordt besproken heeft een 
doorbuiging in de x-richting van 130,65 mm. 
Dit betekent een afwijking van 2%. 

De conclusie 
Er kan geconcludeerd worden dat de handberekening in sterke 
mate dezelfde uitkomst geeft als de computer berekening. 
Hiermee mag de uitkomst van de computerberekening als 
betrouwbaar worden aangenomen. 

Figuur 119: geschematiseerd raamwerk. 
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Handberekening van het tweede orde effect 
 
Als uitgangspunt van deze tweede orde berekening wordt model 1 genomen van de definitieve 
modellen doorreken reeks. 
Hierbij zijn de uitbuigingen zoals zal blijken Ux=128,82 mm en Uy=99,94 mm. Het gewicht van de 
constructie die invloed heeft op het tweede orde effect wordt ook gehaald uit de berekening. 
Dit is het gewicht van belastingsgevallen 1,2,3,4,5,9 Dit zijn het eigen gewicht (1), de permanente 
belasting van de kamer (2), de permanente belasting van de gang (9), de variabele belasting van de 
kamer (4), de variabele belasting van de gang (3) en de permanente daklast (5).  
Deze komt in het totaal op 111.840+79.928+13.513+28.144+1.795+27.720=262.940 kN. 
Het tweede orde effect wordt heel grof bepaalt. Er wordt de uitbuiging genomen van het geheel. Door 
deze uitbuiging en de verplaatsing van het gewicht ontstaat er een moment. Dit moment wordt vertaalt 
in een puntlast die boven op het hotel wordt geplaatst. 

2de orde effect in x-richting 
De grootste uitbuiging in deze richting is Ux=128,82 mm. Het moment is daardoor: 

kNmkNGM 55,1717613065,0940.262 2
1

2
1 =⋅=⋅= δ  

Dit wordt vertaald in een kracht die op 69 meter hoogte aangrijpt op het gebouw. Deze kracht wordt 
dan: 

kN
m

kNm
Fh 9,248

69
72,17009

== . Deze kracht wordt verdeeld over vier raamwerken, dit houdt dus in 

dat er 62,23 kN per raamwerk er op komt te staan. 
 
Dit wordt vervolgens weer gemodelleerd in Esa-Prima-Win. De constructie buigt dan Ux=134,81 door. 
Hiermee wordt de n-factor bepaalt en de uiteindelijke doorbuiging. 
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2de orde effect in y-richting 
De grootste uitbuiging is hier Uy=99,77 mm. Het moment dat de verplaatsing van het gewicht van het 
hotel daardoor levert is: 

kNmkNGM 8,1311609977,0262940 2
1

2
1 =⋅=⋅= δ  

Dit wordt vertaald in een kracht die op 69 meter hoogte aangrijpt op het gebouw. Deze kracht wordt 
dan: 

kN
m
kNm

Fh 1,190
69

8,13116
== . Deze kracht wordt verdeeld over drie raamwerken in de y-richting. 

Deze Drie raamwerken liggen niet symmetrisch in het gebouw. Daardoor wordt de kracht niet gelijk 
matig verdeeld over de verschillende raamwerken. De verdeling van de kracht wordt gehaald uit de 
verplaatsing die de raamwerken hadden in het eerste model dat is gedraaid in Esa-Prima-win. 
 
 
U1=52,11 mm 
U2=66,17 mm 
U3=98,00 mm 
 
Deze verhouden zich ten opzichte van elkaar als 
1 : 1,3 : 1,9 
 
In deze verhoudingen wordt ook de kracht verdeeld. 
F1=45,3 kN 11,0 m 30,25 m 

1 2 3 
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F1=58,8 kN 
F1=86,0 kN 
 
Dit wordt vervolgens weer gemodelleerd in Esa-Prima-Win. De constructie buigt dan Ux=107,41 door. 
Hiermee wordt de n-factor bepaalt en de uiteindelijke doorbuiging. 
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vergelijk met niet-lineaire berekening van Esa 
 
De uitkomsten van de niet lineaire berekening van Esa-Prima-Win levert een uitbuiging op van Ux= 
148,27 mm en Uy=108,90 mm. 
Dit houdt in dat de hand berekening in de x-richting zo’n 9,6 % afwijkt en in de y-richting 0,8 % afwijkt. 
De hand berekening in de y-richting komt dus vrij overeen. De uitbuiging in de x-richting niet, dit komt 
waarschijnlijk omdat het overhellende gedeelte van het hotel een extra invloed heeft. Deze is niet mee 
genomen in de handberekening maar wel in de computer berekening.  
De conclusie mag hieruit worden getrokken dat het tweede orde effect door de computer op een juiste 
manier wordt berekend. 
 
Uit de gegevens van de computerberekening wordt voor de constructie van model 1 de n-factoren 
bepaald.  
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Dit houdt in dat het tweede orde effect in de x-richting niet te verwaarlozen is. Dit levert dus de 
ontwerpeis. Ux

2de orde < 150 mm. 
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Uitwerken van de nieuwe E-modules 
Houdt voor het wapeningspercentage aan dat er 2% wapening in zit. 
Hiermee is er alvast even gekeken wat de Ef zou worden. 
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Stappenplan 
- voer het definitieve model goed in met de juiste belastingen. (Geef in het model ook de regel 

weer die onder het maaiveld ligt (dus de funderingsbalk, dit helpt ook de rotatie in de onderste 
kolom te verminderen). 

- Geef een Efic aan van Efic=27513 N/mm^2. Hiermee wordt de maximale druk kracht bepaalt. 
Deze is gehaald uit CUR aanbeveling 39 (zie blz 238 van logboek) 

- Met behulp van N’d wordt dan Ef bepaald (dit in combinatie met tabel 15 van de VBC. 
- Deze nieuwe Ef wordt ingevoerd in Esa-Prima-Win en hiermee wordt de totale uitbuiging 

bepaald. 
- Vervolgens wordt het tweede orde effect bekeken in beide richtingen (een eerste indicatie 

eerst, om te bepalen dat het tweede orde effect in de x-richting niet hoeft). Dit kan in esa of 
met het handje. 

 
Voor de bepaling van de juiste Efic is er een Excel-tabel geschreven. Hierin wordt de afmeting van de 
kolom, het gewenste wapeningspercentage, de maximale drukkracht ingevoerd en dan berekend hij 
de Efic. 
Deze is te vinden op de volgende bladzijdes. 
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Berekeningsblad voor fictieve E-modelus

Algemene gegevens
betonkwaliteit sterkteklasse f' ck f' b f b f bm E' b

B 15 15 9 0,90 1,8 26000
B 25 25 15 1,15 2,3 28500
B 35 35 21 1,40 2,8 31000
B 45 45 27 1,65 3,3 33500
B 55 55 33 1,90 3,8 36000
B 65 65 39 2,15 4,3 38500
B 75 75 45 2,25 4,5 38900
B 85 85 50 2,35 4,7 39300
B 95 95 55 2,45 4,9 39700

B 105 105 60 2,55 5,1 40100

staalkwaliteit betonstaalsoort f srep f s εsu

FeB 220 HWL 220 190 5,00
FeB 400 HWL,HK 400 350 4,00
FeB 500 HWL,HK 500 435 3,25
FeB 500 HKN 500 435 2,75

Model 1

kolom breedte 800 berekeningen
diepte 600 As As= 9411,765

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,407301

Maximale Drukkracht N'd 13397,8 kN

uit model

Ef= 23567,3 N/mm^2

Model 2

kolom breedte 800 berekeningen
diepte 500 As As= 7843,137

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,462524

Maximale Drukkracht N'd 12678,6 kN

uit model

Ef= 25135,7 N/mm^2
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Model 3

kolom breedte 700 berekeningen
diepte 600 As As= 8235,294

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,457916

Maximale Drukkracht N'd 13179,9 kN

uit model

Ef= 25004,8 N/mm^2
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Model 4

kolom breedte 700 berekeningen
diepte 600 As As= 8235,294

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,451516

Maximale Drukkracht N'd 12995,7 kN

uit model

Ef= 24823,1 N/mm^2

Model 5

kolom breedte 800 berekeningen
diepte 600 As As= 9411,765

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,402406

Maximale Drukkracht N'd 13236,8 kN

uit model

Ef= 23428,3 N/mm^2

Model 6

kolom breedte 900 berekeningen
diepte 600 As As= 10588,24

betonkwaliteit B 105

ωot gesteld 2,00% αn αn= 0,36488

Maximale Drukkracht N'd 13502,7 kN

uit model

Ef= 22362,6 N/mm^2
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Belastingen voor op het model 
 
De belasting die op de constructie staat is ook iets aangepast. Dit komt omdat er nu nauwkeuriger is 
gekeken naar de opbouw van de vloeren. 

Variabele belasting: 
- Kamer gedeelte:  2,5 kN/m^2  
- Gang gedeelte:  3,0 kN/m^2 
- Dak gedeelte (sneeuw) 0,56 kN/m^2 
- Dak gedeelte (wind)  zie onderdeel wind 

Permanente belasting: 
De permanente belasting wordt verder uitgesplitst: 

- Vloergewicht: aanname IVP 260/HVP 260  =  3,8 kN/m^2. 
- Druklaag 40 mm= 0,040 m * 25 kN/m^3   = 1,0 kN/m^2. 
- Afwerking (dunne laag beton, vloerbedekking) = 1,0 kN/m^2. 
- Plafond en installaties    = 0,2 kN/  m^2.   + 

o Totaal       6,00 kN/m^2. 

Gang bereik 
Voor het gang gebied is de permanente belasting dus 6,00 kN/m^2 en deze wordt om de 5,5 m 
opgevangen door een stalen hoedligger. Dus op de die hoedligger (gemodelleerd als de juiste 
hoedligger) staat een belasting van 6,00*5,5= 33 kN/m^1. De variabele belasting komt op 3,0*5,5=16,5 

kN/m^1. 

Kamer bereik 
In het kamerbereik komt de belasting van de wanden nog bij de permanente belasting. 
Er staat globaal in een kamer voor ongeveer 7,2*2+5,5*2=25,4 meter tussenwand. Dit zijn 15 cm dikke 
wanden opgebouwd uit gipsblokken. De belasting is in het totaal dan 0,15*25,4*11=41,91 kN.  
Deze belasting wordt gelijkmatig over de vloer verdeeld aangenomen. De belasting op de vloer komt 
dan op 1,0583333 kN/m^2. Dit wordt 1,1 kN/m^2.  
De totale permanente belasting op de vloer komt dan op 7,1 kN/m^2. 
 
Voor het kamer bereik wordt de belasting via de kanaalplaten afgevoerd naar de betonnen frames. Dit 
houdt in dat er van de 7,2 meter en 3,6 naar de buitenste en de binnenste gaan. Er komt dus een lijn 
last te staan op de regels van 7,1*3,6= 25,56 kN/m^1 voor de permanente en voor de variabele van 2,5* 
3,6= 9 kN/m^1. 

Dak belasting 
Bij het dak wordt de permanente belasting vrij hoog gesteld namelijk op 2 kN/m^2. Dit komt neer op een 
belasting op de zijraamwerken van 2*3,6= 7,2 kN/m^1. Op de middelste raamwerken komt dan te staan 
2*(3,6+1.8)=10.8 kN/m^1.  
De variabele belasting wordt de sneeuw aangehouden en die is 0,56 kN/m^2. Dit levert resp. een lijnlast 
op de raamwerken op van 2,016 kN/m^1 en 3,024 kN/m^2. 
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Windbelasting 
De wind belasting wordt in het definitieve model nauwkeuriger benaderd dan het het geval was in de 
voor ontwerp modellen. 
Zo wordt ook de belasting op de zijgevels meegenomen en de windbelasting op het dak. De invloed 
van deze krachten zal beperkt zijn maar het wordt toch mee genomen om een compleet beeld te 
schetsen. 
Zoals eerder bepaald was (blz. 179-180 tevens hieronder nog een keer aangehaald) was de totale 
windbelasting 1,45 kN/m^2.  
 
De windbelasting staat in NEN 6702 in artikel 8.6 als volgt gedefinieerd: 

weqindexrep pCCCp ••••= 1dim φ  Hierin is  

 
Prep=de windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- of onderdruk. 
Cdim=is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt, volgens artikel 8.6.3. en tabel 11. Bij 

breedte van 21 meter en hoogte van 76 meter wordt Cdim=0,90. 
Cindex= dit zijn de windvormfactoren (Cpe,Cpe;loc,Cpi,Cf en Ct) , volgens art. 8.6.4 Hier wordt alleen de druk en de 

zuiging meegenomen. Dit is resp. 0,8 en 0,4. De zuiging op het schuine dak wordt even buiten 
beschouwing gelaten. Dus Cindex=1,2 

Ceq=een drukvereffeningsfactor, wordt bepaald volgens art. 8.6.5 Ceq=1 
Pw= de extreme waarde van de stuwdruk, wordt bepaald in artikel 8.6.2. en is hier 1,34 kN/m^2 (gebied III, bebouwd 

en 76 meter hoog). 
φ1=de vergrotingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het bouwwerk in rekening 

brengt. φ1 Dit is een dynamische factor deze wordt bepaald in art. 8.6.6. Aangezien het gebouw hoger is 
dan 50 meter moet deze factor ook worden meegenomen. 
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Hierin is D een dempingsmaat (D=0,02 voor betonconstructies), fe is de getalwaarde van de 
eigenfrequentie

δ
a

ef = , a=getalwaarde van de trillingsversnelling loodrecht op het constructiedeel. Deze is 

afhankelijk van het statische systeem en de verdeling van de massa in het systeem te bepalen volgens fig. 35 
van NEN 6702. a=0384. δ= de grootste uitbuiging van de constructie. Hiervoor wordt de maximale toelaatbare 
doorbuiging aangehouden. Deze mag maximaal h/500 zijn. Dus dat is hier 75/500=0,15m.  
Hiermee komt fe=1,6 Hz. 
 
Deze gegevens worden allemaal ingevuld en hieruit wordt φ1 bepaald. 
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Nu zijn alle gegevens bekend en wordt prep bepaald: 

21dim 45,134,100648,10,12,19,0
m

kNpCCCp weqindexrep =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= φ    

 
De 1,45 kN/m^2

 is de totale windbelasting dus de stuwdruk (Cindex=0,8) en de zuiging aan de 
tegenoverliggende gevel (Cindex=0,4). In figuur 122 en 123 zijn de zuig- en stuwfactoren per gevel 
weergegeven. (Dit zijn figuren 24 en 25 uit NEN 6702) 
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Bij de bepaling van de wind lasten zijn figuren 24 en 25 uit NEN 6702 gebruikt, deze figuren zijn 
tevens weer gegeven in figuren 120 en 121. 

Figuur 120: Windvormfactoren Cpe voor gevels van gebouwen met een rechthoekige plattegrond. 

Figuur 121: Windvormfactoren Cpe voor dakens van gebouwen met een rechthoekige plattegrond en een hellingshoek kleiner dan 
10 0. 
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Wind uit het noorden 
 
Voor de wind vanuit het noorden geldt dat de wind op de zijgevels over de eerste 21 meter een 

Cindex=0,8 de rest is deze factor Cindex=0,4. Dit komt neer op 2

2

966,08,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅= voor de 

eerste 21 meter en de voor rest komt er 2

2

483,04,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅=  op te staan. 

De hoek die het dak maakt is 7o de hoek is dus kleiner dan 10o. Dat houdt in dat het als een plat dak 
mag worden beschouwd. De zuiging heeft een index van Cindex=0,7. Dit is over de gehele lengte van 

het dak. Dit houdt in: 2

2

85,07,0
2,1

45,1
m

kNm
kN

repp =⋅= . De windbelasting wordt geplaatst op de 

raamwerken. De buitenste raamwerken hebben een belasting van 4,2 meter en de middelste krijgt 6 
meter toegerekend. Dit houdt in dat er een lijnlast op de buitenste raamwerken komt van 3,57 kN/m en 
op de binnenste raamwerken komt er 5,1 kN/m. 

Figuur 122: windbelasting vanuit het noorden. (krachten in kN/m2) 
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Wind uit het westen 
 
De windbelasting op de zijgevels is overal gelijk. Dit omdat de diepte kleiner is dan de breedte. De 
windbelasting is een zuigkracht met een Cindex=0,8. De windbelasting op het dak is gelijk aan die 
vanuit het noorden, Cindex=-0,7. Dus de zijgevel belasting wordt prep=0,966 kN/m^2 en de dakbelasting is 
0,85 kN/m^2. 
 
 
De wind van het noorden levert nog steeds een stuwdruk op de noord gevel van 1,45 kN/m^2. De 
zuiging op het dak wordt nu ook meegenomen 

 

Figuur 123: Windbelasting uit het westen. (Krachten in kN/m2) 
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Modellering van de verschillende modellen. 
Er is in het model gebruik gemaakt van pendelstaven om de hotel kamer vloeren en de de hoedliggers 
in de gang te modelleren. Deze brengen alleen de kracht over naar een volgend raamwerk maar zijn 
puur scharnierend opgelegd en dragen niet bij in de stabiliteit.  
 
De opleggingen zijn gemodelleerd als scharnieren. De verbindingsbalken zijn op de begane grond ook 
gemodelleerd dit zijn daar de funderingsstroken die ook bijdragen aan de stabiliteit.  
De afstanden tussen de verschillende raamwerken bedragen h.o.h 7,8-4,2-7,8. Hier is opgekomen 
door een vrije ruimte tussen de raamwerken te eisen van 7.2-3,6-7,2 en te rekenen met een 
uitgangsdikte van 600 mm van het raamwerk.  
De gegevens die voor het beton B 105 zijn ingevoerd zijn als volgt: 
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De modellering is gegaan in drie stappen.  
Stap 1: er is gewerkt met een E-modules van 27513 N/mm^2. Uit de berekening is de maximale normaal 
kracht gehaald. Met behulp van deze kracht is de juiste E-modules bepaald. 
Stap 2: De juiste E-modules is gebruikt om de eerste orde uitbuiging te bepalen. 
Stap 3: Als de eerste orde uitbuiging binnen de eisen bleef is er ook nog gekeken naar een niet 
lineaire berekening met de computer. 
 

Model 1 
 
Hier is het oorspronkelijke model gebruikt. De kolommen waren 800*600 mm en de regels waren 
700*600 mm.. De hoek kolommen en de tussen kolommen hebben ook 800*600 als afmetingen. In 
het beeld op de korte gevels zijn dus dan ook 6 kolommen van 600 mm dik te zien.  
 
De belasting is ingevoerd zoals hiervoor is beschreven. 
Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 13397,81 kN 

Tabel 117: maximale staafkrachten in model 1. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 15 1448.72 -138.67 -247.76 -5.42 271.43 161.30 

645 28 -13397.81 4.97 190.53 -1.38 -317.74 -0.79 
790 28 -91.32 326.41 105.46 2.34 -38.85 -200.10 
1353 34 -9753.76 -625.68 -746.93 43.90 690.97 -257.74 
288 31 168.20 -53.87 827.67 -161.04 -524.23 22.20 
497 24 -10226.38 193.37 -803.23 -16.12 -94.94 288.07 
531 28 199.70 -32.31 389.89 161.66 -92.06 6.45 
1412 34 295.52 -0.73 228.07 -479.87 -79.42 -88.07 
1802 34 11.52 108.87 -603.40 -9.77 1227.48 -156.55 
1795 34 -25.23 103.28 -656.01 21.06 -1261.47 251.03 
1352 34 -9912.19 -597.72 -71.88 -9.36 123.00 929.35 
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Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1352 34 -9954.84 -597.72 -108.60 -9.36 -154.20 -906.70 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
23567,3 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=128,82 mm en Uy=99,94 mm. 

Tabel 118: verplaatsingen van model 1. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 130.65 0.38 -56.98 
177 10 113.17 99.77 -26.17 
579 3 5.50 -0.29 -1.83 
6 14 12.65 4.91 0.20 

731 16 130.64 0.30 -56.98 
De vervormingen blijven dus binnen de gestelde eis van Umax=150 mm. Daarom wordt er nu gekeken 
naar het tweede orde effect.  
Stap 3: het tweede orde effect wordt ook berekend met de computer. Deze berekening is ook met de 
hand uitgevoerd (zie blz 312-313). Wanner de uitkomsten van deze tweede orde berekening 
(Ux=133,12 mm Uy=108,27 mm) worden vergeleken met de uitkomsten van de niet lineaire berekening 
van de computer (Ux=148,27 mm Uy=108,90 mm) valt op dat de uitbuiging in de y-richting goed 
overeenkomt terwijl de uitbuiging in de x-richting een grote afwijking laat zien.  
Uit het feit dat de doorbuigingen in y-richting overeen komen met elkaar kan worden geconcludeerd 
dat de computer op de juiste manier de uitbuiging bepaalt. Dat de uitbuiging in de x-richting zoveel 
afwijkt ligt misschien aan het feit dat de overhelling niet op een juiste manier in de hand berekening is 
mee genomen. Dat het model incorrect is ingevoerd is eigenlijk uitgesloten omdat de eerste orde 
berekening in de x-richting wel overeen komt met de hand berekening en dat de tweede orde in de y-
richting ook overeenkomt.  
 
Wanneer er niet lineair is gerekend (volgens de theorie van Timischenko) worden de maximale 
doorbuigingen: Ux= 148,27 mm en Uy=108,90 mm  

Tabel 119: tweede orde verplaatsingen van model 1. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 148.27 0.47 -63.91 
203 1 138.41 108.90 -38.96 
604 2 7.04 -0.29 -2.05 
8 1 22.74 8.44 0.37 

731 2 148.26 0.37 -63.91 
Figuur 124 laat de vervormingen van de constructie zien. 
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Wanneer er gewerkt wordt met kolommen van 800*600 en regels van 700*600 dan voldoet het model 
perfect aan de gestelde eisen. Een verdere optimalisatie zou niet nodig zijn. Toch wordt er gekeken 
naar de invloed van de afmetingen van de kolom en de regel afzonderlijk. Dit om te proberen om de 
afmetingen van de regels wat kleiner te maken.  
Modellen 2 tot en met 6 zijn hiervoor berekend hierbij wordt er gespeelt met de kolom afmeting en de 
regel hoogte. Deze modellen worden hierna kort besproken. 

Model 2 
Kolom:  800*500 mm2 

Regel:   700*500 mm2 
 
Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 12678,51 kN 

Tabel 120: maximale staafkrachten in model 2. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 15 1731.00 -148.47 -237.34 -3.50 259.69 184.42 

645 27 -12678.51 5.04 178.08 -1.27 -297.25 -2.04 
790 27 -70.90 317.65 90.72 2.10 -33.50 -201.87 
1353 33 -9173.32 -599.52 -707.45 46.20 651.89 -237.75 
288 30 167.33 -60.09 825.04 -183.21 -505.52 21.53 
497 23 -9651.66 171.74 -763.08 -13.55 -92.75 252.72 
531 27 189.65 -37.08 386.49 156.00 -90.92 5.40 

 

Figuur 124: de tweede orde vervormingen van de constructie. 
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Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1412 33 282.75 7.37 227.95 -494.09 -78.64 -82.15 
1802 33 9.48 102.81 -586.59 -7.47 1193.35 -150.71 
1795 33 -28.86 99.74 -625.03 17.04 -1209.65 239.46 
1352 33 -9327.41 -567.79 -70.37 -6.12 119.25 881.35 
1352 33 -9361.99 -567.79 -105.32 -6.12 -150.59 -862.75 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
25135,7 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=138,37 mm en Uy=132,35 mm. 

Tabel 121: verplaatsingen van model 2. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 138.37 0.45 -60.14 
177 17 126.62 132.35 -29.55 
604 11 5.69 -0.32 -1.96 
10 14 27.77 14.20 0.48 

De vervormingen blijven dus binnen de gestelde eis van Umax=150 mm. Daarom wordt er nu gekeken 
naar het tweede orde effect.  

Tabel 122: tweede orde verplaatsingen van model 2. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 158.28 0.58 -68.01 
177 1 146.33 147.49 -32.72 
604 2 7.45 -0.34 -2.15 
10 1 32.74 15.71 0.77 
731 2 158.25 0.47 -68.01 

Model 3 
Kolom:  700*600 mm2 

Regel:   700*600 mm2 
 
Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 13179,92 kN 

Tabel 123: maximale staafkrachten in model 3. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 15 1472.53 -139.44 -251.32 -5.54 297.24 164.74 

645 28 -13179.92 5.35 201.07 -0.96 -330.98 -1.29 
790 28 -88.05 329.26 106.19 2.60 -50.04 -204.11 
1353 34 -9522.21 -629.10 -735.94 39.93 615.47 -255.97 
288 31 161.99 -55.31 818.49 -177.72 -564.61 22.74 
497 24 -9982.27 195.31 -791.80 -15.17 -163.20 289.45 
531 28 205.33 -28.98 397.09 172.42 -94.99 6.22 
1412 34 300.69 -8.71 237.07 -518.36 -70.56 -84.41 
1802 34 14.96 111.57 -614.53 -11.42 1250.34 -160.14 
1795 34 -27.07 105.37 -666.02 23.06 -1284.61 255.82 
1352 34 -9676.42 -596.77 -60.94 -8.44 94.03 927.09 
1352 34 -9713.02 -596.77 -96.34 -8.44 -147.53 -906.03 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
25005,0 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=135,86 mm en Uy=100,38 mm. 

Tabel 124: verplaatsingen van model 3. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 135.86 0.40 -59.44 
203 6 116.71 100.38 -33.68 
579 3 5.74 -0.29 -1.93 
8 14 20.32 7.83 0.24 

731 16 135.85 0.32 -59.45 
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De vervormingen blijven dus binnen de gestelde eis van Umax=150 mm. Daarom wordt er nu gekeken 
naar het tweede orde effect.  

Tabel 125: tweede orde verplaatsingen van model 3. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 154.75 0.48 -66.85 
230 1 146.12 110.51 -55.53 
604 2 7.39 -0.29 -2.16 
8 1 23.79 8.47 0.43 

731 2 154.74 0.38 -66.86 

Model 4 
Kolom:  700*600 mm2 

Regel:   600*600 mm2 
 
Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 12995,71 kN 

Tabel 126: maximale staafkrachten in model 4. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 21 1806.37 -134.97 -235.52 -6.54 260.46 149.53 

643 27 -12995.71 6.79 290.06 1.10 -450.68 -13.45 
790 27 -73.23 326.91 119.10 1.71 -44.01 -197.39 
1353 33 -9202.32 -607.96 -717.52 39.92 648.39 -254.72 
288 33 195.28 -49.18 894.94 -138.53 -500.75 21.22 
497 23 -9671.04 174.98 -772.19 -16.18 -104.57 263.72 
531 27 202.38 -37.96 397.47 139.55 -80.59 11.24 
1412 33 286.65 14.93 213.66 -423.04 -66.29 -103.14 
1802 33 4.53 99.74 -565.76 -9.41 1147.11 -137.62 
1795 33 -22.14 93.48 -611.89 22.23 -1173.64 231.96 
1352 33 -9381.08 -589.23 -53.84 -10.75 94.53 917.31 
1352 33 -9417.68 -589.23 -89.24 -10.75 -125.22 -892.64 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
24823,2 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=167,75 mm en Uy=124,58 mm. 

Tabel 127: verplaatsingen van model 4 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 167.75 0.50 -65.58 
230 10 147.05 124.58 -50.20 
579 3 7.40 -0.31 -1.87 
10 14 35.07 13.88 0.56 
731 16 167.75 0.41 -65.59 

De eis dat de vervorming binnen de 150 mm moet blijven is hier al overschreden dus het heeft 
eigenlijk geen zin om naar het tweede orde effect te kijken maar de resultaten worden hieronder wel 
even weergegeven.  

Tabel 128 tweede orde verplaatsingen van model 4. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 193.76 0.62 -74.57 
230 1 182.31 140.45 -61.24 
604 2 9.77 -0.32 -2.10 
12 1 52.58 19.54 0.91 
731 2 193.75 0.51 -74.57 

Model 5 
Kolom:  800*600 mm2 

Regel:   600*600 mm2 
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Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 13236,76 kN 

Tabel 129: maximale staafkrachten in model 5. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 22 1800.37 -134.04 -232.14 -6.71 232.88 145.15 

643 28 -13236.76 6.17 303.60 1.41 -484.41 -12.22 
790 28 -76.04 321.68 118.31 1.30 -28.13 -191.85 
1353 34 -9433.29 -602.80 -730.78 43.91 732.68 -254.32 
288 34 201.02 -47.18 908.90 -124.78 -470.15 20.12 
497 24 -9915.50 171.27 -786.25 -17.36 -28.98 259.36 
531 28 196.41 -40.70 392.64 128.76 -77.03 11.31 
1412 34 280.77 22.35 210.17 -387.86 -71.72 -105.99 
1802 34 1.38 97.02 -554.71 -7.87 1124.60 -133.85 
1550 33 -10587.36 13.31 673.70 -0.26 -1227.57 -31.85 
1352 34 -9616.24 -587.56 -67.73 -11.97 136.25 915.85 
1352 34 -9658.89 -587.56 -104.46 -11.97 -128.22 -888.97 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
23428,5 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=165,26 mm en Uy=124,54 mm. 

Tabel 130: verplaatsingen van model 5. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 165.26 0.49 -63.72 
177 17 151.12 124.54 -28.24 
579 3 7.32 -0.31 -1.77 
10 14 34.66 13.98 0.50 
731 16 165.25 0.40 -63.73 

De eis dat de vervorming binnen de 150 mm moet blijven is hier al overschreden dus het heeft 
eigenlijk geen zin om naar het tweede orde effect te kijken maar de resultaten worden hieronder wel 
even weergegeven.  

Tabel 131: tweede orde verplaatsingen van model 5. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 190.35 0.62 -72.30 
230 1 179.25 139.66 -59.46 
604 2 9.62 -0.32 -1.98 
12 1 51.81 19.70 0.84 
731 2 190.34 0.50 -72.30 

Model 6 
Kolom:  900*600 mm2 

Regel:   600*600 mm2 
 
Stap 1: De kracht die er maximaal in de constructie zit is 13502,69 kN 

Tabel 132: maximale staafkrachten in model 6. 

Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1 22 1795.13 -132.99 -229.20 -7.06 206.26 140.79 

643 28 -13502.69 5.73 314.32 1.66 -516.25 -11.28 
790 28 -78.68 316.50 118.04 0.89 -10.70 -186.60 
1353 34 -9657.90 -598.11 -744.32 47.86 823.75 -253.37 
288 34 201.28 -45.14 917.73 -113.61 -446.41 18.70 
497 24 -10151.62 167.63 -800.66 -18.46 53.56 254.88 
531 28 190.46 -42.66 389.60 119.31 -73.33 11.19 
1412 34 274.33 28.19 210.50 -358.28 -75.08 -108.26 
1802 34 -1.09 94.75 -545.06 -6.65 1105.08 -130.55 
694 33 -10776.63 -14.04 693.01 0.53 -1303.95 36.05 
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Staaf combi N  [kN] Vy  [kN] Vz  [kN] Mx  [kNm] My  [kNm] Mz  [kNm] 
1352 34 -9844.33 -585.64 -84.06 -12.88 190.02 914.01 
1352 34 -9893.02 -585.64 -122.12 -12.88 -126.63 -884.92 

Stap 2: er is met behulp van de spreadsheet een nieuwe E-modules bepaald. Deze komt uit op: 
22362,7 N/mm^2. Wanneer het model hiermee wordt aangepast ontstaan de volgende vervormingen: 
Ux=165,15 mm en Uy=124,86 mm. 

Tabel 133: verplaatsingen van model 6. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 16 165.15 0.48 -62.52 
177 17 151.05 124.86 -27.00 
579 3 7.39 -0.30 -1.68 
10 14 34.77 14.03 0.45 
731 16 165.14 0.39 -62.52 

De eis dat de vervorming binnen de 150 mm moet blijven is hier al overschreden dus het heeft 
eigenlijk geen zin om naar het tweede orde effect te kijken maar de resultaten worden hieronder wel 
even weergegeven.  

Tabel 134: tweede orde verplaatsingen van model 6. 

Knoop combinatie Ux  [mm] Uy  [mm] Uz  [mm] 
280 2 189.88 0.61 -70.82 
203 1 176.75 139.31 -40.56 
604 2 9.68 -0.31 -1.88 
12 1 51.87 19.82 0.78 
731 2 189.87 0.50 -70.82 

 

Overzicht van de modellen 
Er volgt nu een overzicht van de verschillende modellen die zijn gedraaid. Hierbij zijn de belangrijkste 
waardes overgenomen. De uitbuigingen die de maximale 150 mm overschrijden zijn rood gemaakt. 
 

Tabel 135: overzicht van alle 6 modellen. 

Model Kolom [mm2] Regel [mm2] N’d [kN] Efic 
[N/mm^2] 

Ux [mm] Uy [mm] Ux
2de 

[mm] 
Uy

2de 

[mm] 
1 800*600 700*600 13397,81 23567,3 130,65 99,77 148,27 108,90
2 800*500 700*500 12678,62 25135,7 138,37 132,35 158,28 147,49
3 700*600 700*600 13179,92 25005,0 135,86 100,38 154,75 110,51
4 700*600 600*600 12995,71 24823,2 167,75 124,58 193,76 140,45
5 800*600 600*600 13236,76 23428,5 165,26 124,54 190,35 139,66
6 900*600 600*600 13502,69 22362,7 165,15 124,86 189,88 139,31

 
Uit dit overzicht blijkt dat het variëren van de afmetingen tot gevolg heeft dat het model niet meer 
voldoet. De afmetingen zoals die in model 1 zijn aangenomen zijn dus optimaal. Er wordt dus gewerkt 
met een kolom afmeting van 800*600 mm2 en een regel afmeting van 700*600 mm2. 



Fawlty Tower Bijlage Constructieve uitwerking Jochem Hilberink 
 
 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
- 109 - 

Krachten in een prefab element 

Trek in staaf 1 
Bij het analyseren van de gegevens is naar voren gekomen dat er toch in de loop van de ontwikkeling 
van het ontwerp proces er trek krachten in het ontwerp zijn opgetreden. Dit is een beetje uit het oog 
verloren om dit elke keer te controleren.  
Wanneer wordt gekeken welke trekspanningen een betonnen kolom kan opnemen dan blijkt dat (2,55 
N/mm^2*800mm*600mm) 1224 kN te zijn. Alleen staaf 1 gaat over deze grens heen. 
De maximale trekkracht is daar 1448,72 kN, dit komt neer op een trekspanning van 3,02 N/mm^2.  
Het belastingsgeval waarbij er trek ontstaat is het geval waarbij het eigengewicht en de permanente 
belasting (bg 1,2,4,5,9) gunstig worden aangenomen (0,9) en de variabele windbelasting op de west 
gevel (bg 8) er vol wordt opgezet, dus: 
+0.90*BG1+0.90*BG2+0.75*BG4+0.90*BG5+1.50*BG8+0.90*BG9 
Dit houdt in dat er ook trek in staaf 884 komt bij wind uit het oosten. Er zijn dus twee staven die op trek 
worden belast. 
 
Deze trekspanningen zijn een fout in het constructieve ontwerp en eigenlijk heel slecht. Er was 
namelijk naar gestreefd om een ontwerp te maken waarbij het materiaal optimaal werd gebruikt en dus 
in het geval van beton absoluut geen trekspanningen in zouden ontstaan.  
 
Mijn mening is dat de trekkracht door het wapening staal moet worden opgenomen. Dit moet daarop 
worden gedimensioneerd en dat er toch verder wordt gewerkt met het huidige ontwerp. 

Trek in de fundering 
Het feit dat er in staaf 1 trek zit impliceert dat er ook trekkrachten in de opleggingen ontstaan. Dus dat 
er trekpalen zouden moeten worden ontworpen. Wanneer er naar de reactie krachten wordt gekeken 
bij het model 1 dan blijkt dat de oplegging onder staaf 1 alleen een treklast heeft.  
De treklast is daar 1670 kN. Wanneer dit met een blok beton zou worden gecompenseerd dan was er 
een blok beton nodig van 4*4*4 m3 (=1600 kN). Dit moet eigenlijk geen probleem zijn voor de 
fundering. Er wordt dus ook van uitgegaan dat de fundering kan worden ontworpen. 

Tabel 136: reactie krachten bij belastingsgeval 15. 

Oplegging knoop combi Rx 
[kN] 

Ry 
[kN] 

Rz 
[kN] 

Mx 
[kNm] 

My 
[kNm] 

Mz 
[kNm] 

1 2 15 -249,74 -137,48 -1670,40 0,00 0,00 0,00 
2 3 15 -497,78 -33,58 2590,53 0,00 0,00 0,00 
3 51 15 -472,69 -198,33 2517,21 0,00 0,00 0,00 
4 76 15 -490,72 -26,50 5001,93 0,00 0,00 0,00 
5 101 15 -500,02 -8,65 5799,04 0,00 0,00 0,00 
6 126 15 -543,68 -7,22 6256,96 0,00 0,00 0,00 
7 153 15 648,23 -302,83 11293,53 0,00 0,00 0,00 

8 231 15 -9,54 -249,69 1204,11 0,00 0,00 0,00 
9 234 15 -6,16 -252,90 2349,89 0,00 0,00 0,00 
10 235 15 -208,94 -232,35 1473,46 0,00 0,00 0,00 
11 236 15 -198,72 -243,06 1676,58 0,00 0,00 0,00 

12 237 15 -141,58 -155,50 3271,78 0,00 0,00 0,00 
13 238 15 1604,80 -453,70 7351,53 0,00 0,00 0,00 

14 239 15 2058,13 -310,84 19924,77 0,00 0,00 0,00 
15 240 15 1611,27 -536,72 18264,36 0,00 0,00 0,00 
16 241 15 1580,50 -509,69 17951,26 0,00 0,00 0,00 
17 243 15 1262,24 -447,86 5937,27 0,00 0,00 0,00 
18 244 15 -402,74 -314,09 5887,57 0,00 0,00 0,00 
19 245 15 -378,77 -332,22 5901,21 0,00 0,00 0,00 
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Oplegging knoop combi Rx 
[kN] 

Ry 
[kN] 

Rz 
[kN] 

Mx 
[kNm] 

My 
[kNm] 

Mz 
[kNm] 

20 247 15 -26,23 -337,48 4283,72 0,00 0,00 0,00 
21 249 15 -17,63 -340,29 5170,27 0,00 0,00 0,00 
22 250 15 -282,11 -208,90 7487,08 0,00 0,00 0,00 
23 252 15 -431,01 -78,90 4550,99 0,00 0,00 0,00 
24 253 15 -397,18 -62,19 4775,37 0,00 0,00 0,00 
25 283 15 -423,53 -64,35 6810,56 0,00 0,00 0,00 
26 284 15 -426,60 -29,69 7464,72 0,00 0,00 0,00 
27 285 15 -459,07 -37,47 8051,08 0,00 0,00 0,00 
28 483 15 -305,73 -49,04 4803,14 0,00 0,00 0,00 
29 555 15 -304,84 -39,01 6366,66 0,00 0,00 0,00 
30 580 15 -294,80 -15,63 6476,95 0,00 0,00 0,00 
31 605 15 -305,89 -10,81 7094,45 0,00 0,00 0,00 
32 734 15 -395,81 -45,39 6948,78 0,00 0,00 0,00 
33 735 15 -394,92 -8,48 7546,89 0,00 0,00 0,00 
34 736 15 -422,77 -17,49 8152,75 0,00 0,00 0,00 

De opleggingen aan de noord zijde zijn van west naar oost achtereenvolgend 1-8-10-11-9-14. 
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Uitwerken van de definitieve constructie 
Er is gespeelt met de afmetingen van de hoekkolom om de trekkrachten in de fundering te elimineren. 
Tevens is er gespeelt met de afmetingen van de kolommen die zich bevinden in het overhellende 
gedeelte. Dit omdat deze belasting een trekkracht in de regels veroorzaken. Door te spelen met de 
afmetingen is de trekkracht vermindert totdat de trekkracht kleiner is dan de maximaal opneembare 
door het beton. 
Door dit spel ontstaan er ook andere vervormingen in de constructie. Het geheel wordt dus nog een 
keer helemaal opnieuw door gerekend. 

Spel met de hoekkolom 
De trekkracht in de fundering bedroeg 1670 kN, dit zou moeten worden opgevangen door eigen 
gewicht van de hoekkolom. Dit houdt in dat er een extra gewicht moet komen van 1670 kN. Dit houdt 
in een extra 66,8 m3, wanneer dit wordt verdeeld over 69 meter is dit 0,97 m2 extra in de doorsnede. 
Dit wordt dan een kolom van 1,2 bij 1,2 meter.  
Echter wanneer dit wordt in gevoerd in het model dan blijkt er nog steeds een trekkracht te zitten. Dit 
komt waarschijnlijk doordat er via het raamwerk de extra belasting ook wordt afgedragen aan de 
omliggende kolommen.  
Daarom wordt de kolom vergroot tot 1,4 bij 1,4 m2. De reactie krachten die dan ontstaan zijn allemaal 
druk en de minimale reactiekracht is 73 kN. Er ontstaan dus geen trekkrachten. 

Tabel 139: globale extreme reactiekrachten model. 

Rx Ry Rz Mx My Mz Steunpunt knoop combi 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

14 239 34 2444,79 -310,70 24460,97 0,00 0,00 0,00 

27 285 33 -685,23 -13,45 10944,35 0,00 0,00 0,00 

16 241 28 2290,81 24,71 25827,52 0,00 0,00 0,00 

15 240 34 2128,34 -538,29 24116,66 0,00 0,00 0,00 

1 2 15 -237,99 -129,13 73,44 0,00 0,00 0,00 

 

Vermindering van de trekkrachten in de regels. 
De trekkrachten in de constructie zitten allemaal in de regels. De grootste trekkrachten zitten rond de 
plekken in de overhelling waar de kolommen op de schuine kolom komen. Figuur 125 geeft de 
verdeling van de normaalkrachten weer in de regels.  
De laatste kolom van het raamwerk wordt verkleind tot 800*400 mm2 en de een na laatste wordt 
verkleind tot 800*500 mm2. Hierdoor neemt de maximale trekkracht af tot 713,3 kN. 
 
Dit houdt in dat er een trekspanning van 1,70 N/mm^2 in het beton heerst (de regel heeft een 
oppervlakte van 700*600 mm2).  
De maximale trekspanning van het beton (B105) is 2,55 N/mm^2, dit komt overeen met 
700*600*2,55=1071 kN. De trekspanning is dus overal kleiner dan de maximaal opneembare 
trekspanning. De resterende trekcapaciteit bedraagt ongeveer 1071-713,3 =357,7 kNm. Wanneer dit 
als een moment op de ligger wordt gezet houdt dit een moment van 250 kNm in. De momenten zijn in 
dit gedeelte echter verwaarloosd, deze zijn namelijk relatief klein zoals te zien is in figuur 126. 
 



Fawlty Tower Bijlage Constructieve uitwerking Jochem Hilberink 
 
 
 

 

Bijlage bij het afstudeerverslag: Het ontwerpen van een hotel binnen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te ’s-Hertogenbosch 
- 112 - 

-3.7

9.2

-52.0

63.8266.4
298.6323.4

239.3

99.8

-90.5
-175.9

164.6

125.5

128.5

141.5

147.4

160.8

184.3

249.7

212.8

94.1

108.4

130.0

142.0

163.4

206.9

375.7

270.4

137.9

138.0

138.7

143.5

155.4

182.8

306.5

210.1

58.1

100.0

127.0

139.1

159.5

208.9

317.3

240.0

139.6

129.8

134.2

143.1

162.4

205.6

520.9

713.3

159.7

123.7

121.7

122.1

106.7

81.6

69.0

91.2

14.5

93.8

123.0

133.4

152.6

198.6

271.1

220.0

143.7

129.3

133.3

142.5

160.7

224.7

450.5

547.0

183.2

106.2

105.2

108.0

111.6

106.8

171.9

32.7

-25.4

88.1

116.0

123.4

140.6

179.7

228.3

193.4

136.2

120.3

122.7

130.0

147.1

210.0

377.2

430.6

185.8

101.9

95.8

98.4

99.1

100.0

106.2

-55.8
91.3

108.5

113.1

127.9

159.1

191.8

168.1

126.3

111.9

113.3

119.3

134.8

190.3

310.9

340.3

175.6

100.7

92.1

94.1

94.8

92.6

81.5

-30.2

99.1

101.5

103.4

115.1

138.0

159.4

143.6

114.3

102.8

103.4

107.9

120.4

163.9

247.0

262.9

154.2

95.2

86.5

87.7

87.8

82.9

55.5

-13.5

79.1

52.3

53.3

61.1

75.6

88.5

80.3

63.9

57.7

58.9

62.5

71.5

99.9

150.0

159.6

99.9

65.7

62.7

65.5

69.3

62.6

42.3

104.7

82.0

40.9

43.6

46.7

53.0

58.6

55.1

48.2

45.7

46.4

47.9

51.3

63.2

84.8

88.7

62.7

47.8

46.9

49.8

34.3

26.8

-3.9

Figuur 125: overzicht van de normaalkrachten in de regels van het derde raamwerk. 
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Figuur 126: momentenverdeling in het totale raamwerk, met in detail de momenten rond de aansluiting van de kolom. 

Figuur 127: schematische 
doorsnede opbouw ligger. 

50

200

200

200

50

25050

250 50

 
 

Tevens moet de spanning ook kleiner zijn dan twee maal de 
staalstrekspanning. Er wordt gebruik gemaakt van FeB 500. De 
trekspanning van FeB 500 is 435 N/mm^2. 
Dit houdt in dat er voor 3279 mm2 staal in moet zitten. Dit kan 
dan 1450 kN opnemen, dit is echter maar in een klein gedeelte 
van de constructie nodig, zoals in figuur 125 te zien is. Daarom 
worden er drie verschillende groepen gemaakt.  

- Een gedeelte met trekkrachten boven de 200 kN 
(oranje in figuur 350), 

- Een gedeelte met trekkrachten tussen de 100 kN en de 
200 kN (groen in figuur 350), 

- Een gedeelte met trekkrachten onder de 100 kN (het 
overige in figuur 350). 

 
 
Deze drie verschillende groepen krijgen elk ook een eigen 
hoofdwappening. 
Allereerst wordt er gekeken naar het aantal staven dat er 
gemakkelijk in een doorsnede van een ligger passen. Figuur 127 geeft dit weer. Er gaan dus tien 
staven van de hoofdwapening in een doorsnede, hierbij moet wel op de dekking worden gelet, die 
moet ten alle tijden 25 mm zijn (art. 9.2 VBC 1995). 
Voor groep 1 geldt dat er minimaal 1450 kN moet worden opgenomen. Daarom wordt er daar gewerkt 
met 10*∅25. De maximaal opneembare belasting is dan: 

kNAfF sss 21357,49084355,12*10435 2 =⋅=⋅⋅=⋅= π  
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Voor groep 2 geldt dat er minimaal 2*200 kN moet worden opgenomen. Daar wordt 10*∅12. De 
maximaal opneembare belasting is dan: 

kNAfF sss 4929,11304356*10435 2 =⋅=⋅⋅=⋅= π  

Voor groep 3 moet er minimaal 2*100 kN worden opgenomen. Daar wordt dan 10*∅8. De maximaal 
opneembare belasting is dan: 

kNAfF sss 2186,5024354*10435 2 =⋅=⋅⋅=⋅= π
 
Hiermee is er een indeling gemaakt voor de 
hoofdwapening in de regels.  
 
Wanneer nu wordt gekeken naar het totale plaatje 
(figuur 128) van de normaalkrachten dan is te zien 
dat de twee kolommen waarvan de afmetingen zijn 
verkleint inderdaad relatief weinig normaalkrachten 
te verduren krijgen. Tevens valt op dat de 
drukkrachten in de kolommen vele male hoger zijn 
dan de trekkrachten in de regels. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 128: overzicht van alle normaalkrachten. 
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Overzicht berekende constructie. 
Hiermee is de totale constructie bepaald en er wordt voldaan aan de gestelde eisen. Nu wordt de 
gehele constructie nog een keer uitgerekend en wordt er hier een samenvatting gegeven van de 
uitkomsten.  

De krachtsverdeling in het model is weergegeven in tabel 140. hieruit wordt de maximale drukkracht 
gehaald om de Efic te bepalen, dat is in figuur 129 gebeurd. 

Tabel 140: overzicht van de maximale krachten in de contructie. 

dx N Vy Vz Mx My Mz staaf doorsn. combi 

[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

1446 1 34 0,00 713,27 20,89 152,33 -75,78 -212,75 -117,41 

645 2 28 0,00 -13300,64 4,96 189,32 -1,38 -313,24 -0,80 

790 2 28 0,00 -90,35 326,87 111,13 1,91 -43,12 -200,33 

1353 2 34 0,00 -9493,74 -607,21 -686,99 34,58 606,58 -266,32 

288 1 31 0,00 164,38 -53,08 839,68 -159,31 -526,62 20,60 

497 2 24 1024,00 -9960,23 183,18 -740,09 -13,51 -119,16 276,77 

556 1 28 0,00 283,14 -5,26 372,77 127,85 -126,78 8,68 

1412 1 34 0,00 306,46 9,71 282,84 -407,73 -103,28 -97,20 

1802 5 34 0,00 9,51 105,85 -585,73 -9,55 1189,19 -150,36 

1795 5 34 3900,00 -18,84 101,67 -640,17 19,06 -1229,04 248,38 

1352 2 34 0,00 -9664,20 -587,45 -74,58 -9,99 124,86 912,42 

1352 2 34 3072,00 -9706,84 -587,45 -111,30 -9,99 -160,63 -892,08 

 

Figuur 129: 3D model dat is ingevoerd in ESA-Prima-Win. 
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Hieruit wordt de maximale drukkracht gehaald om de Efic te bepalen, dat is in figuur 130 gebeurd. 

 

Berekeningsbald voor fictieve E-modoolus van B105

Algemene gegevens
betonkwaliteit sterkteklasse f' ck f' b f b f bm E' b

B 15 15 9 0,90 1,8 26000
B 25 25 15 1,15 2,3 28500
B 35 35 21 1,40 2,8 31000
B 45 45 27 1,65 3,3 33500
B 55 55 33 1,90 3,8 36000
B 65 65 39 2,15 4,3 38500
B 75 75 45 2,25 4,5 38900
B 85 85 50 2,35 4,7 39300
B 95 95 55 2,45 4,9 39700

B 105 105 60 2,55 5,1 40100

staalkwaliteit betonstaalsoort f srep f s εsu

FeB 220 HWL 220 190 5,00
FeB 400 HWL,HK 400 350 4,00
FeB 500 HWL,HK 500 435 3,25
FeB 500 HKN 500 435 2,75

kolom breedte 800 berekeningen
diepte 600 As As= 9411,765

betonkwaliteit B 105

ωot gestelt 2,00% αn αn= 0,404347

Maximale Drukkracht N'd 13300,6 kN

uit model

Ef= 23483,5 N/mm^2

( )1001
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Figuur 130: berekening van de E-fictief. 
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Constructief voorspannen van regel met grote trek. 
De regel met de grootste trek wordt als basis genomen om te berekenen hoe groot de voorspanning 
moet worden opdat er geen trek meer in de constructie zit. 
Uitgangspunt bij de berekening is dat er in de doorsnede helemaal geen trekspanningen meer mogen 
zitten. Dus ook de trekspanningen uit de momenten moeten worden geëlimineerd. 
Daartoe worden eerst de grafieken van de normaalspanning en het moment weergegeven, deze zijn 
te zien in figuur 131 en 132. 
De ligger wordt geschematiseerd weer gegeven 

713.3/34

547.0/34

430.6/34

340.3/34

262.9/34

159.6/34

88.7/34

-212.8/34

12.1/34

-706.6/34

401.9/34

-752.8/34

484.1/34

-749.7/34

492.0/34

-681.6/34

427.5/34

-671.6/34

427.7/34

-410.2/34

372.6/34

Figuur 131: Normaal krachten in de maatgevende regel. 

Figuur 132: Momentenlijn in de maatgevende regel. 
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Figuur 133: schematische weergave van liggerdoorsnede. 

 
 

Veldinfo 1 2 3 4 5 6 7 

Lengte [m] 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,28 
Balk 

afmetingen 
700*600 mm2 

Normaal        

Kracht [kN] +88,7  +159,6  +262,9  +340,0  +430,0  +547,0  +713,3  
σN [N/mm^2] +0,2112 +0,38 +0,6259 +0,809 +1,03 +1,302 +1,698 

Moment        

Minimaal 
[kNm] 

-410,2  -671,6  -681,6  -749,66  -752,76  -706,60  -126,77  -212,75 

Maximaal 
[kNm] 

+372,6  +425,7  +427,5  +491,96  +484,08  +401,88  +12,07 

σM;bo [
N/mm^2] -7,61 +8,37 -8,73 +13,7 -8,73 +13,9 -10,04 +15,3 -9,88 +15,4 -8,2 +14,42 -2,58 +0,3 -4,3 

σM;on [
N/mm^2] +7,61 -8,37 +8,73 -13,7 +8,73 -13,9 +10,04 -15,3 +9,88 -15,4 +8,2 -14,42 +2,58 -0,3 +4,3 

Totale Spanningen       

σM;bo [
N/mm^2] -7,4   +8,6 -8,5 +14,1 -8,1 +14,5 -9,2 +16,1 -8,9 +16,4 -6,9 +15,7 -0,88 +2,0 -2,6 

σM;on [
N/mm^2] +7,8 -8,2 +9,1 -13,3 +9,4 -13,3 +10,8 -14,5 +10,9 -14,4 +9,5 -13,1 +4,3 +1,4 +6,0 

 
De maximale trekspanning in de regel bevind zich in veld 5 en bedraagt 16,43 N/mm^2. De eis is nu dat 
de voorspanning voorkomt dat er nergens in de regel trekspanningen ontstaan.  
De voorspanning kan centrisch worden aangebracht of met de momentenlijn mee lopen doro de regel. 
Dit laatste heeft tot gevolg dat de trekkrachten optimaal worden gereduceerd. Alleen in deze situatie is 
er sprake van een regel in een raamwerk waarbij er dus momenten sprongen ontstaan. (Zie ook 
momentenlijn in figuur 369.) Er wordt hier dus gebruik gemaakt van een centrische voorspanning. 
Deze voorspanning wordt verdeeld over twee kabels. Eén in de bovenzone en eentje in de onderzone. 
Hierdoor blijft de mogelijkheid om een ruimte te creëren in de prefab elementen voor de leidingen 
doorvoer.  
De centrische voorspanning houdt dus in dat er een gelijkmatig spanningsverloop te zien is dat over 
de gehele ligger gelijk is.  
De doorsnede van de ligger wordt schematisch weergegeven in figuur 133. 
 
Er wordt gewerkt met nagespannen 
voorspanning. Deze wordt aangebracht m.b.v. 
twee voorspankanalen van elk ∅60. 
 
Overige gegevens van de ligger: 
Ab = 700*600 = 420.000 mm2 
Eb = 40000 N/mm^2 
B105: fb = 2,55 N/mm^2; f’b = 60N/mm^2 
 
Wapening: 2x4∅12, FeB 500 
As = 905 mm2 

Es = 210.000 N/mm^2 

 
Voorspanstaal: 2x∅60; FeP 1860 
Ap = 5655 mm2, puur alleen staal opp. 
Ep = 210.000 N/mm^2 
 
n=Es/Eb=5,25
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Bij de berekening van de voorspanning wordt de wapening die aan de boven en onderzijde liggen niet 
verwaarloost. Dit houdt in dat er gewerkt wordt met een Ai, Ii, W i. 

 Ai mm2 Ii mm4 
Balk 700*600 420000,00 1/12*600*7003 1,715.1010 

Gaten 2*4*62.π -905,00 905*(350-30)2 -92,672.106 

Wapening 905*5,25 4751,25 4751.25*3202 486,528.106 

 Ai= 423846,25 Ii= 1,7544.1010 

 ei= 350 mm Wi=
Ii/ei 50,125.106 mm3 

 
De eis dat er geen trekspanning in de ligger mag zitten kan ook worden weergegeven in een paar 
spanningsgrafiekjes. Dit is te zien in figuur 134. 
De voorwaarde dat er geen trekspanningen mogen ontstaan houdt in dat er in de ondervezel een 

drukspanning ontstaat van σ = -30,8 N/mm^2.Vanwege het symmetrische profiel is de spanning in de 
zwaartelijn de gemiddelde spanning van de ligger. Deze bedraagt σ = -15,4 N/mm^2.  
De voorspanning moet nu bedragen: Fp= σp*Ai=16,43*423846=6964 kN. Dit is een enorme 
voorspanningskracht. Dit houdt in dat er een spanning in het voorspanstaal zit van 
σpi=Fp/Ap=

6964000/5655=1231 N/mm^2.  
Nu wordt er gekeken naar wat er van de voorspanning verloren gaat door de verkorting van de ligger 
(voorspannen is vervormen) en door krimp, kruip en relaxatie. Dan is bekent hoeveel de ligger extra 
moet worden voorgespannen opdat er benodigde eindspanning wordt gehaald. 

Verkorting ligger 
Het aanbrengen van de voorspanning op de regel houdt een verkorting in van de regel (let hierbij ook 
op de detaillering van het raamwerk, er moeten vervormingen van de regel op kunnen worden 
genomen). Hierbij geldt het volgende. 
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Waarin ne=Es/Eb en ωs=As/Ab. 
Wanneer dit wordt uitgewerkt volgt dat ; ne=5,25 en ωs=As/Ab=905/(420000-905)=2,16.10-3. Dit houdt 

in dat 9888,0
10.16,225,51

1
1

1
3

=
⋅+

=
⋅+

= −
se

b n ω
α . Dit houdt in dat Nb= 

M N M+N Fp Eindsituatie
+15,4 +1,03 +16,43 -16,43 0,0

-15,4

-15,4 -1,03 -14,37 -16,43 -30,8

Figuur 134: spanningsopbouw in de ligger die wordt voorgespannen. 
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Krimp 
In deze situatie neem ik aan dat er geen krimp is. Dit omdat er gewerkt wordt met geprefabriceerde 
betonnen elementen. Hierbij neem ik aan dat de krimp van het beton al voor het grootste gedeelte is 
opgetreden. 

Kruip 
Door kruip (vervorming onder constante belasting) verkort de ligger ook nog eens. De grote van de 
kruip wordt bepaald met behulp van artikel 6.1.5 van NEN 6720. 
De kruipcoëfficiënt is als volgt gedefinieerd: 

thbdc kkkkk=φ deze mag niet groter zijn dan de maximale kruipcoëfficiënt die in dit geval 1,9 (CUR 

aanbeveling 39 art. 6.1.5) is. 
kc=1,9 (buitenlucht) 
kd=0,7 (tc=28 dagen, stekteklasse beton 52,5) 
kb=0,6 (CUR aanbeveling 39 art. 6.1.5) 
kh=0,75 (hm=(2*700.600/2*(700+600))=323 mm) 
kt=1,0 (bij t=∞, bij t=90 dagen: kt=0,279 en bij t=28 dagen: kt=0,107) 

Hiermee komt de kruipcoëfficiënt: 6,00,1*75,0*6,0*7,0*9,1 === thbdc kkkkkφ  

De kruip verkorting is afhankelijk van de elastische verkorting ( 41011,4 −⋅−=eε ). Er geldt namelijk 

dat: 44 10.466,210.11,46,0 −− −=−⋅=⋅= ekruipkruip εφε . 

 

De totale verkorting wordt hiermee: 444 10.576,610.466,210.11,4 −−− −=−−=totε . Hiermee wordt 

het spanningsverlies in het voorspanstaal ten gevolge van kruip en elastische verkorting bepaald.  

btotp E '⋅=∆ εσ  

E’b is bepaald op bladzijde 360 en bedraagd E’b=23483,5 N/mm^2. Daarmee komt het spanningsverlies 

op: 2
4 44,155,2348310.576,6'

mm
NE btotp −=⋅−=⋅=∆ −εσ  

De totale verkorting van de ligger komt op: 

mmll
l 17,2538280*10576,610576,6 44 −=⋅−=∆⇒∆=⋅−= −−ε  

Relaxatie 
De relaxatie van het voorspanstaal wordt bepaald met behulp van art 4.1.4.5 uit NEN 6720. 
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1231

44,15
2185,253

2 mm
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Hiermee kan de eindspanning in het voorspanningsstaal worden bepaald. Deze is gelijk aan: 

296,113960,7544.151231 mm
N

pw =−−=σ . Dit houdt in dat de voorspanning is gedaald 

tot. kNmmF mm
N

p 5,6446565596,1139 2
2 =⋅= . De spanning in het beton is hierdoor gereduceerd 
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tot 15,38 N/mm^2. Er is dus door verkorting en kruip en relaxatie 1,05 N/mm^2 verdwenen. Hierop moet 
dus extra worden voorgespannen. Dat houdt in dat er 1,05 N/mm^2 * (420.000-905 mm2) = 440 kN extra 
moet voorgespannen worden.  
De voorspankracht komt daarmee op Fp=7404 kN. Hiermee komt σpi=1309N/mm^2, dit mag maximaal 
σpi=1350N/mm^2 zijn dus hij voldoet. 
 
Opmerkingen: 

- Er is tijdens de berekening al eens opgemerkt dat voorspannen vervormen in houdt. Dat is 
dus ook gebleken. Er treedt door de voorspanning een verkorting van de regel op van 25 mm. 
Deze vervorming moet door de constructie worden opgevangen zonder dat deze kapot gaat. 

- De voorspanning is alleen bekeken voor de regel met de grootste trek erin, maar zoals 
gebleken is komt er door de momenten ook een grote trekspanning in de regel. Deze 
trekspanningen door de momenten worden echter gecompenseerd door de drukspanningen 
aan de andere kant van de ligger. De trekspanningen door de momenten zouden ook door de 
gewone wapening kunnen worden opgenomen. Er is echter bij deze berekening vanuit 
gegaan dat er nergens een trekspanning mag optreden.  
Het maximale moment dat op de liggers staat mag (als de fbm=5,1 N/mm^2 niet overschreden 
mag worden) maximaal 250 kNm zijn. Bijna elke ligger heeft een groter moment dus elke 
ligger moet worden voorgespannen.  
Doordat elke ligger wordt voorgespannen voorkom je tevens ook schade door ongelijkmatig 
voorspannen en voorspanningsverliezen naar andere regels. 

- Aangezien de voorspankracht erg groot is namelijk 7400 kN moet er eigenlijk nog naar 
worden gekeken of de spanning van het beton ter plaatste van het aangrijpen van de 
voorspanning niet te groot wordt. Er moet dus een nauwkeurige detaillering komen van de 
inleiding van de spanningen in het beton.  
Dat is hier niet gedaan omdat ik verwacht dat het niet zulke grote problemen geeft. Het beton 
wil niet gaan splijten omdat de aangrijppunten van de voorspanning op de hoogte van de 
kolommen bevinden. Hier heerst een grote drukkracht waardoor het splijten van het beton 
wordt bemoeilijkt. 
In de dwarsrichting is dit echter niet het geval. Dus de detaillering moet hierop worden 
vormgegeven. 

- Het is een raamwerk constructie, terwijl de berekening is uitgevoerd alsof het een ligger is. 
Het is voor mij momenteel niet duidelijk of deze vereenvoudiging zo mag worden door 
gevoerd. Naar mijn inziens wel, maar misschien dat ik iets over het hoofd zie. De kolommen 
vervormen alleen wat door de verkorting van de regel. Dit moeten de kolommen kunnen 
opnemen. 

 

Laatste conclusie 
De voorspanning is veel t veel, het is niet nodig om de trek en het moment op te laten nemen door de 
voorspanning.  
De trek wordt opgenomen door de voorspanning en de buigtrek wordt opgenomen door de wapening 
die in de regel komt. 
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Aanzicht 
westzi jde 

Aanzich t 
noordzijde 

naam: 
datum: 

Jochem - Hilberink - 5dec.2002 
tekening: schaal: 
aanzicht west b noordzijde 1 : 500 

project: 
- 

427678 

afstudeer-project tek.nr.: 

FAWLTY TOWER 2 



Aanzicht 
oostzijde 

Aanzicht 
zuidzijde 

datum: 
5dec.2002 

id.nr.: 
427678 

tek.nr.: 

3 

naam: 
J o c h e m  -P -. Hilberink - 

tekening: 
aanzicht oost & zuidzijde 

schaal: 
1 : 500 

project: 
af studeer-project 

FAWLTY TOWER 



I Doorsnede A-A Doorsnede 0-0 Doorsnede B-B I 



naam: 
datum: 

Jgchem Hilberink 5dec.2002 
tekening: schaal: 
plattegrond etage 16 1 : 200 id.,,: 

project: 427678 
afstudeer-project tekanr.: 

F A W L T Y  TOWER 5 



naam: 
datum: 

J o c h e m  - HilberJnk - P --- 5dec.2002 
tekening: schaal: 
plattegrond standaard 1 : 50 

hotelkamer id.nr.: 

project: 427678 

af  studeer-project tek.nr.: 

FAWLTY TOWER 6 



datum: 
5dec.2002 

id.nr.: 
427678 

tekm.: 

7 

naam: 
J o c h e m  Hilberink 

tekening: 
doorsnede A-A gang 

schaal: ' : 50 

project: 
af s tudeer-project 

FAWLTY TOWER 



datum: 
5dec.2002 

427678 

tekanr.: 

8 

naam: 
Jochem Hilberink -p 

tekening: 
doorsnede 8-8 hotelkamer 

schaal: 
1 50 

project: 
afstudeer-project 

FAWLTY TOWER 



datum: 
5dec.2002 

427678 

naam: 
Jochem Hilberink 

afstudeer-project tekm.: 

F A W L T Y  TOWER 9 

~- 

tekening: 
doorsnede C-C hotelkamer 

schaal: 
1 50 

project: 



lucht be handeling elektriciteit 

water afvoer data en communicatie leiding 

water toevoer (warm en koud) 

naam: 
datum: 

A c h e m  ---P Hilberink - 5dec.2002 
tekening: schaal: 
installatie verloop etage 16 1 : 200 

project: 427678 
af studeer-project tekm.: 

FAWLTY TOWER 10 
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