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Samenvatting: 

Het baanwielrennen is ontstaan doordat het aan het begin vorige eeuw niet toegestaan 
was om wedstrijden op de openbare weg te organiseren. Na de tweede wereldoorlog 
kwam het baanwielrennen in verval. De wegen werden beter en het wegwielrennen 
werd steeds populairder. Hierdoor verdwenen onder andere de accommodaties in het 
Olympisch stadion, Ahoy en Galgenwaard. Het baanwielrennen wint weer aan 
populariteit door het steeds drukker wordende straatverkeer. Ook zorgen de goede 
prestaties van de baanrenners bij de Olympische Spelen voor een impuls. 

Apeldoorn is Mn van de steden in Nederland waar de realisering van een Velodrome 
volop in ontwikkeling is. De autosnelwegen garanderen een goede (inter)nationale 
bereikbaarheid en de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn - Enschede zorgt voor een 
directe aansluiting op de randstad en het oosten van het land. Een ideale locatie dus 
voor een Velodrome. Vandaar dat het masterplan van de gemeente Apeldoorn, 'de 
Voorwaarts' als uitgangspunt voor dit ontwerp gekozen is. 

Uitgangspunt van het architectonische ontwerp is de duidelijkheid van de vorm. Van de 
buitenkant moet meteen duidelijk zijn wat het gebouw bevat. De ovale vorm van het 
gebouw is niet genoeg. Het gebouw zou dan nog een sporthal kunnen zijn of een 
schaatshal. Een wielerbaan heeft rechte einden die redelijk horizontaal liggen, maar in 
de bochten maakt de baan een hoek van ongeveer 45 graden. Dit levert een typische 
vorm op, die zeer herkenbaar is. Deze typische vorm dient van buitenaf zichtbaar te 
zijn. Met de uitgangspunten van een altijd zichtbare wielerbaan die in de lucht hangt 
(zie afbeelding a) en een middengedeelte met functies zijn nog veel varianten te 
maken. 

Afbeelding a: Visualisatie Concept 

Orn het concept te kunnen realiseren, dienen de wielerbaan en de tribunedelen uit te 
kragen. Orn aan de eisen van toeschouwersaantallen te kunnen voldoen, wordt de 
langste uitkraging zo'n 40 meter. Een uitkraging van 40 meter is geen economische 
constructie, dus is naar een alternatief gezocht. Dit is gevonden in de vorm van een 
trekring, die alle verschillende uitkragende elementen met elkaar verbindt. 

Afbeelding b: 30-beeld Apeldrome extern 
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Doordat de tribunes naar beneden willen verplaatsen, ontstaat er een trekkracht in de 
ring. Zodoende wordt er een verende oplegging geschapen aan het einde van de 
uitkraging (zie afbeelding b). 

Aangezien het kanteleffect, bij het belasten van maar een tribune, een zeer belangrijke 
rol speelt, is constructief gezien een element nodig dat het kantelen van het gebouw 
tegengaat. 

Gekozen is voor een constructie die bestaat uit twee bogen die gekoppeld zijn. 
Aangezien deze bogen, direct boven de baan op een uitkraging staan, is het niet 
wenselijk om lokaal een hele grate kracht op de uitkraging te introduceren. Daarom is 
er voor gekozen om de boog op te splitsen in 3 paten, waardoor de oplegreactie 
gespreid wordt over drie punten (zie afbeelding c en d). 

Afbeelding c: Boogconstructie Afbeelding d: Plattegrond 2e Verdieping 

Vanaf de tribunes heb je een goed zicht op de baan, doordat het gehele middenterrein 
en wielerbaan in een keer wordt overspannen door de boogconstructie. 
Het concept bestaat uit het zichtbaar maken van de functie van het gebouw door de 
typische vorm van de wielerbaan uit te laten kragen (afbeelding e en afbeelding f) 
vanuit een onderbouw. Dit is gelukt, maar er is wel veel constructief geweld nodig om 
de gigantische uitkraging te kunnen realiseren. 

Afbeelding e: 3D-beeldApeldrome Afbee/ding f- uitkragende baan op het rechte stuk 
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Voorwoord 

U leest nu het verslag dat ik geschreven heb ter afronding van mijn afstudeerproject. 
Hiermee rand ik mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven af. Aan dit 
project heb ik vanaf februari 2002 met veel plezier gewerkt. Onder begeleiding van mijn 
afstudeercommissie, bestaande uit prof. ir. H.H. Snijder, dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp en 
ir. A.H.J. Bosman, heb ik een zeer interessante interactie tussen architectuur en 
constructie kunnen beleven. Niet alleen mijn afstudeercommissie heeft mij 15 maanden 
enthousiast kunnen houden voor dit ontwerp, maar oak vrienden en familie hebben mij 
gesteund en geholpen om tot dit resultaat te komen. 
Het afstudeeronderwerp was redelijk snel gevonden, mede door mijn persoonlijke 
interesse voor de wielersport. Tijdens de vele trainingskilometers is er in totaal vele 
uren gesproken over 'mijn' Velodrome. Hieruit bleek oak weer dat het baanwielrennen 
aan populariteit began te winnen. Orn in Amsterdam de sfeer van een zesdaagse te 
proeven was een unieke ervaring. lk raad dit iedereen aan om dit een keer te doen. 
lk hoop dat u net zoveel plezier bij het lezen van dit rapport heeft, als ik bij het 
uitvoeren van dit project. 

Eindhoven, mei 2003 

Luuk Janssen 
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1 lnleiding 

1. 1 Algemeen 

Een Velodrome is een baan, met sterk hellende bochten die ervoor zorgen dat 
snelheid kan worden behouden, waarop wielerwedstrijden georganiseerd worden. Er 
zijn Olympische onderdelen op de individuele- en teamachtervolgingen (zie afbeelding 
1 ), waaronder de sprint, die een duel tussen de twee finalisten behelst. Een ander 
onderdeel is de achtervolging, waarbij de renners aan tegenoverelkaar liggende zijden 
beginnen en elkaar proberen in te halen. Maar ook kilometer time-trial en de 
puntenkoers zijn wedstrijden die op een wielerbaan verreden worden. 

Afbeelding1: lndividuele- en Teamachtervolging 

Velodromes kunnen gesloten zijn, maar ook open en de baan is gemaakt van hout of 
beton. Ook bestaan er half-open Velodromes. Baanwielrennen is het primaire type van 
de Olympische wielercompetitie en was erg populair in het begin van de twintigste 
eeuw in Europa en de USA. Regelmatig werden er zesdaagsen gereden. 

Zesdaagsen zijn baanwedstrijden, waarin teams zes dagen achter elkaar tegen elkaar 
in een Velodrome strijden. Een van de twee renners uit een team moet te alien tijde op 
de baan zijn , en het team dat de meeste afstand aflegt wint. In de jaren 191 O en 1920 
trok de zesdaagse duizenden toeschouwers naar New York City's Madison Square 
Garden [1]. 

Nog steeds worden er ieder jaar wereldkampioenschappen op de baan gehouden. In 
Nederland is er geen, zogenaamde klasse 3, baan om een internationale wedstrijd te 
houden, terwijl er wel behoefte aan is. De baansport is de laatste jaren weer populair 
door succesen op de Olympische Spelen. Ook zijn onder de huidige Europees 
Kampioenen Nederlanders. 

In dit project is er voor gekozen om het Apeldrome, een klasse 3 Velodrome, te 
ontwerpen in Apeldoorn. 

1.2 Probleemstelling 

Er bestaat geen klasse 3 Velodrome in Nederland. Constructief gezien is het probleem 
dat er een grate overkapping met een minimum aan ondersteuningen in het 
middengebied gerealiseerd dient te worden. Een binnenruimte zonder kolommen is uit 
oogpunt van beleving te prefereren. 

1. 3 Doelstelli ng 

De doelstelling van dit project is het ontwerpen van een multifunctioneel stadion, met 
als hoofdfunctie een overkapte wielerbaan, dusdanig dat het velodrome geschikt is 
voor internationale wedstrijden. In constructief opzicht is de doelstelling een gebouw te 
ontwikkelen dat geen ondersteuningen heeft op de wielerbaan en een minimum (bij 
voorkeur geen) aantal ondersteuningen op het middenterrein. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Algemeen 

Het 'baanwielrennen' is in Nederland binnen het totaal van de wielersport de oudste 
discipline. Het baanwielrennen is ontstaan doordat het aan het begin vorige eeuw niet 
toegestaan was om wedstrijden op de openbare weg te organiseren. Na de tweede 
wereldoorlog kwam het baanwielrennen in verval. Dit kwam doordat veel banen van 
hout gemaakt waren en het hout hiervan in de oorlog als stookhout gebruikt werd. Oak 
werd het verbod om wedstrijden op de openbare weg te organiseren opgeheven. De 
wegen werden beter en het wegwielrennen werd steeds populairder. Het 
baanwielrennen werd steeds meer naar de achtergrond verdrongen [2). Hierdoor 
verdwenen onder andere de accommodaties in het Olympisch stadion, Ahoy en 
Galgenwaard. Het baanwielrennen wint weer aan populariteit door het steeds drukker 
wordende straatverkeer. Ook zorgen de goede prestaties van de baanrenners bij de 
Olympische Spelen voor een impuls. 

2.2 Wielerbanen 

Wielerbanen moeten natuurlijk in eerste instantie geschikt zijn om een veilige 
beoefening van de baanwielersport mogelijk te maken. Zij dienen zo ontworpen te zijn 
dat rijden tegen de klok in mogelijk is. De lengte van de baan kan varieren van 166,66 
meter tot 333,33 meter voor overdekte banen en van 200 meter tot 500 meter voor 
buitenbanen. Voor wereldkampioenschappen en Olympische Spelen geldt een 
minimumlengte van 250 meter. Voor de minimumbreedte van de baan dient 7 meter 
aangehouden te warden. De baan moet voorzien zijn van een volledige overkapping. 
De tribunes moeten een minimale toeschouwerscapaciteit van 5000 plaatsen bezitten 
[2]. Er bestaan drie varianten wielerbanen: de volledig overdekte baan, de niet 
overdekte baan en de variant waar alleen de baan overdekt is en het middengebied 
open is. Het rijvlak bestaat vrijwel altijd uit hout. 

2.3 UCI-Categorisering van Wielerbanen 

Wielerbanen zijn ingedeeld in categorien door de lnternationale Wieler Unie (Union 
Cycliste lnternationale, UCI), hieronder wordt een opsomming gegeven van de 
categorien. 

Categorie 1: Regionale baan 
Dit soort baan wordt gebruikt voor trainingen en regionale wedstrijden. De baan dient 
minimaal uitgerust te zijn met kleedkamers, krachttrainingshonk, sanitaire ruimtes, 
gymzaal, begeleidersruimte, vergaderzaal, sleutelhok, EHBO-ruimte, wachtkamer, 
dopingcontrole, tribune, rennerskwartier, inrij-baantje en wielerbaan. Parkeerplaatsen 
voor de renners en de VIP's zijn gewenst. 

Categorie 2: Nationale baan 
Dit soort baan wordt gebruikt voor selectietrainingen, nationale kampioenschappen en 
internationale wedstrijden. De baan dient minimaal uitgerust te zijn met alle uitrusting 
van Categorie 1, administratie, vergaderzaal voor administratie, VIP-kamer, VIP
tribune, Toilet juryleden, kleedruimtes juryleden, jury vergaderzaal, regie kamer, 
parkeerplaatsen renners, parkeerplaatsen juryleden, parkeerplaatsen VIP's, 
parkeerplaatsen media, parkeerplaatsen toeschouwers, keuken toevoer. Een 
informatie centrum I sporthotel is gewenst. 

Categorie 3: lnternationale baan 
Dit soort baan wordt gebruikt voor internationale wedstrijden, internationale 
kampioenschappen, continentinale kampioenschappen, wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen. De baan dient minimaal uitgerust te zijn met alle uitrusting van 
Categorie 2, jury tribune, jury foto-finish, media ruimte, publieke toiletten, journalisten 
ruimte, telecommunicatie ruimte, persconferentie ruimte, tribune voor de media, 
restaurant jury/media, keuken, toeschouwers tribune, toeschouwers kantine, 
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toeschouwers toilet, kassa, aansluiting op openbaar vervoer en standplaats 
ambulance. 

2.4 Baanactiviteiten 

In principe dienen wielerbanen zo ontworpen te warden dat het totale programma van 
baanactiviteiten kan warden afgewerkt. Het betreft sprint, achtervolging, individueel, 
achtervolging per ploeg, tijdrijden, stayeren, ploegkoersen, derny's, etc. 

2.5 Overzicht bestaande banen in Nederland 

Hieronder, in tabel 1, volgt een opsomming van de momenteel aanwezige banen in 
Nederland. 

Tabel 1: Overzicht bestaande banen in Nederfand 

Gemeente Locatie lengte(m) breedte(m) constructie Bijzonderhe-
rijvlak den 

Cateaorie 3 
Amsterdam Olympisch stadion 500 baan in 1998 

afgebroken 
Nijmegen Goffert stadion 400 baan in 1999 

afgebroken 
Cateaorie 2 
Alkmaar Alkmaars 250 5,50 beton half overdekt, 

Wielerstadion plan voor 
totale 
overkapping 

Amsterdam Wielerbaan Slaten 200 hout Nederlands 
Beste? 

Apeldoorn Apeldoorns 250 in 1999 
Wielerbaan gesloten, 

plannen voor 
Velodrome 

Hilversum Wielerbaan 200 
Hilvers um 

Maastricht Eurohal 160 tijdelijke 
inbouw 

Oirsbeek Wielerbaan 250 buiten bedrijf 
Oirsbeek 

Oudenbosch Wielerbaan 180 gerenoveerd 
Oudenbosch in1989 

Rotterdam Sportpaleis Ahoy 200 geen 
wedstrijden 
meer 

Schiedam Schiedamse 250 
Wielerbaan 

Wageningen Wageningse 200 buiten bedrijf 
Wielerbaan 

Categorie 1 
Assen Sportpark 800 Parcours, 

Stadsbroek niet overdekt 
Baarle Wieleraccommodati 400 
Nassau e Baarle-Nassau 
Geleen Stadion de Ster 700 
Helmond Wieleraccommodati 400 mooie baan, 

e Buitenlust niet overdekt 
Wassenaar Sportpark 400 buiten bedrijf 

Duinhorst 
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Uit tabel 1 is af te lezen, dat Nederland geen wielerbaan meer heeft die aan de eisen 
voldoet voor UCl-categorie 3 (zie paragraaf 2.3). 

2.6 Overzicht lnternationale Velodromes 

Hieronder in tabel 2 wordt een overzicht gegeven van bekende Velodromes in het 
buitenland. 

Tabel 2: Overzicht bekende Ve/odromes in het buitenland. 

Gemeente Locatie lengte(m) breedte(m) constructie Bijzonderheden 
riivlak 

Manchester National Cycling 250 7 WK2000 
Centre 

Berliin WK 1999 
Barcelona niet overdekt 
Munchen Radstation 250 7,5 hout half overdekt 

Olympiapark 
Munchen 

Wenen Hallenstadion 250 
Wien 

Koln- Radstadion Koln- 250 7 beton half overdekt 
M0ngersdorf M0ngersdorf 
Maebashi Sports Palace 200 WK 1990 
(Japan) 
Gent Kuipke 
Perth 250 
Sydney Dune Gray 250 7 hout WK2002 

Velodrome OS 2000 
Bordeaux 250 7 hout WK 1998 
Montreal 
Adelaide 
Havanna 
Athene 
Atlanta OS 1996 
Sheffield 
Riyadh 
Shuzenji 
Valencia "Luis Puig" 
Antwerpen Sportpaleis WK 2001 
Grenoble Palais des Sports 
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2. 7 Voorbeelden van wielerbanen 

2.7.1 Voorbeelden van wielerbanen volgens UCI categorie 1 

In deze paragraaf komen voorbeelden van wielerbanen van UCI categorie 1 aan de 
orde. 
Wielerbaan Buitenlust te Helmond: De wielervereniging beschikt over een perfecte 
categorie 1 accomodatie in Helmond. Deze accomodatie bestaat uit een paviljoen 
(Afbeelding 2 en 3) met alle benodigde voorzieningen en een wielerbaan van 400 
meter [6]. 

Afbeelding 2: wie/erbaan Buiten/ust te Helmond Afbeelding 3: accommodatie van de wielerbaan 

2.7.2 Voorbeelden van wielerbanen volgens UCI categorie 2 

Radstadion Koln-Mungersdorf is een voorbeeld van een wielerbaan van de tweede 
categorie. Dit Velodrome is half-overkapt (zie afbeelding 4 en 5) [7] en biedt plaats aan 
5000 toeschouwers. 

Afbeelding4: K6/n - Mungersdorf Velodrorne Afbeelding 5: K6/n - Mungersdorf extem 
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2.7.3 Voorbeelden van wielerbanen volgens UCI categorie 3 

Enkele voorbeelden van een Categorie 3 wielerbaan staan in: Sydney, Bordeaux, 
Bertijn en Manchester. Het Velodrome van Sydney is gebruikt tijdens de Olympische 
Spelen en werd ook gebruikt voor het WK in 2002 [8] [9]. Apart aan dit gebouw is dat in 
tegenstelling tot veel andere Velodromes natuurtijk licht binnengelaten wordt (zie 
afbeelding 6). De constructie volgt nauwkeurig de vorm van de baan (zie afbeelding 7). 

Afbeelding 6: Dune Gray Velodrome Sydney extern Afbeelding 7: Dune Gray Velodrome Sydney intern 

Een ander voorbeeld van een categorie 3 Velodrome is het Velodrome in Bordeaux. Dit 
Velodrome is gebruikt voor het WK van 1998 [10]. Het aparte van dit Velodrome is de 
vorm van de kap. Deze heeft namelijk geen relatie met de baan die er in ligt (zie 
afbeelding 8 en 9). 

Afbeelding 8: Ve/odrome 8-0rdeaux extern Afbeelding9: Velodrome 8-0rdeaux intern 

In Bertijn staat een heel bekend Velodrome van de architect Perrault (zie afbeelding 1 o 
en 11 en 12). Dit Velodrome is gebruikt voor het WK van 1999 [11]. Dit is een gebouw 
met een radiale structuur. De architect was duidelijk ge'ispireerd door het fietswiel. 

Afbeelding 10: Velodrome Berfijn extern Afbeelding 11: Velodrome Berfijn intern 
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Het Velodrome in Berlijn is geschikt om popconcerten in te houden (zie afbeelding 13). 
Veel bekende artiesten komen er optredens geven, zoals Robbie Williams en Kylie 
Minogue. 

Afbeelding 12: Velodrome Berfijn uitzicht op baan Afbeelding 13: Velodrome Berfijn binnenterrein geschikt 
voor concerten 

In Manchester staat een Velodrome dat gebruikt is voor het WK van 2000 [12] [13]. 
De constructie van dit gebouw is apart doordat hij in de lengterichting overspant (zie 
afbeelding 14 en 15). Ook in dit Velodrome wordt gebruik gemaakt van daglicht. 

Afbeelding14: Ve/odrome Manchester extem Afbeelding 15: Velodrome Manchester intern 

2.7.4 Conclusie 

In bovengenoemde voorbeelden is van buiten niet duidelijk dater een Velodrome in het 
gebouw gevestigd is. De relatie tussen de architectonische vorm en de functie is 
onduidelijk. Wei is in alle voorbeelden een grootschalige constructie gemaakt. Dit 
spreekt wel aan in een internationale wedstijdhal. Beide elementen, een duidelijke 
architectonische vorm en een grootschalige vorm, moeten terug komen in het ontwerp 
voor het Apeldrome. 
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3 Keuze locatie 

3.1 Locatiekeus in Nederland 

Als eerste wordt een locatie gezocht voor een baan van UCI categorie 3. 
Om de realiseerbaarheid van een Velodrome te vergroten dient dit Velodrome centraal 
gelegen te zijn in Nederland (Randstad of langs de lijn A-12; marge 40 a 50 km)[2]. Op 
afbeelding 16 is te zien waar het Velodrome kan komen. 

Afbeelding 16: Kaartje voor locatiemogelijkheden 

Hierdoor behoort een aantal locaties tot de mogelijkheden: Amsterdam, Amersfoort, 
Apeldoorn, Arnhem, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Utrecht, 
Rotterdam. In Apeldoorn ligt een plan om een Velodrome te bouwen, hetgeen als 
uitgangspunt gekozen zou kunnen worden. 

Tabel 3: Bereikbaarheid met de trein. 

Plaats Reistijd met trein Bereikbaarheid 
tot Schiphol via snelweg 

(files) 
Apeldoorn 1 :14 ++ 
Arnhem 1 :18 ++ 

Den Haag 0:28 +/-
Rotterdam 0:51 +/-

Apeldoorn en Arnhem lijken de betere locaties te zijn, doordat ze niet in de randstad 
liggen en daardoor beter via de weg bereikbaar zijn. Bovendien zorgt de centrale 
ligging in het land voor voordeel ten opzichte van Den Haag en Rotterdam. Ook liggen 
er in dit deel van Nederland nog weinig wielerbanen. Alhoewel Arnhem en Apeldoorn 
niet veel van elkaar verschillen is de keus gevallen op Apeldoorn , mede doordat daar al 
een Masterplan ligt voor de bouw van een Velodrome en goed bereikbaar is met de 
trein en de auto (zie tabel 3). Het Masterplan van de gemeente Apeldoorn bestaat niet 
alleen uit de ontwikkeling van een Velodrome, maar in het betreffende plangebied 'de 
Voorwaarts' worden ook een megabioscoop, topsporthal en kantoren ontwikkeld. 
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3.2 Locatie 'De Voorwaarts' 

In afbeelding x is de ligging van het plangebied 'De Voorwaarts' ten opzichte van de 
stad Apeldoorn weergegeven. In afbeelding 17-20 is goed te zien dat de locatie goede 
ontsluitingsmogelijkheden bezit; zowel met de trein als met de auto. 
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Afbeelding 17-20: Kaartjes van plaats van de situatie ten opzichte van Ape/doom 

Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten uit het masterplan [3] van de 
gemeente Apeldoorn gelicht. 

Apeldoorn is centraal gelegen in Nederland op de kruising van twee autosnelwegen 
(A50 en A 1 ), ligt dicht bij de randstad en in een groene omgeving. De autosnelwegen 
garanderen een goede (inter)nationale bereikbaarheid en de spoorlijn Amersfoort -
Apeldoorn - Enschede zorgt voor een directe aansluiting op de randstad en het oosten 
van het land. 

Een stelsel van radialen en ringwegen is bepalend voor de verkeersstructuur van 
Apeldoorn. Een van die radialen is de Zutphensestraat. Deze straat heeft ook 
aansluiting op de autosnelwegen en is in deze situatie dus een belangrijke invalsweg. 
De Laan van Erica maakt deel uit van de ring van Apeldoorn. De Voorwaarts is een 
doorgaande fietsroute die voor een goede verbinding tussen de buitengebieden en de 
binnenstad van Apeldoorn (zie afbeelding 20) zorgt. 
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Het spoornet wordt in de toekomst uitgebreid met een station aan de Laan van Erica. 
Dit station zal de nieuwe woonwijk Zonnehoeve ontsluiten en kan dus ook een station 
zijn voor het nieuw te bouwen Velodrome (zie afbeelding 21 ). 
De buslijnen lopen nu al vlak langs het plangebied De Voorwaarts en er kan dus 
eenvoudig een halte bijgeplaatst worden. Realisering van het Velodrome kan van 
invloed zijn op de loop van deze lijnen. 

Het is de bedoeling dat het Velodrome een 'Landmark' wordt in de omgeving. Het ligt 
aan de ring en het is de bedoeling dat er een voorplein bij het gebouw komt. 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Apeldoorn heeft besloten in het 
gebied 'De Voorwaarts' onder meer een 'Omnisportcentrum' met commerciele functies 
te gaan ontwikkelen. De Voorwaarts vormt vanwege haar ligging middenin de stad en 
de bereikbaarheid voor autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer de 
uitgelezen locatie voor een Omnisportcentrum. 

Afbeelding 21: Situatieschets Locatie "De Voorwaarts". 

Een daar al bestaande hal, de 'Americahal' wordt uitgebreid tot Expohal. Verder zal 
een Megabioscoop in het plangebied gevestigd worden. Ook staan op het plangebied 
een tuincentrum en een meubelboulevard. Deze twee activiteiten zijn gevestigd in het 
noordelijk deel van het plangebied. Tevens is er een voetbalclub aanwezig. Deze club 
kan eventueel een andere plek krijgen in het gebied (zie afbeelding 21 ). 
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3.3 Veranderingen in locatie 

De ontwikkeling van de locatie "de Voorwaarts" is als totaalpakket aangeboden aan de 
projectontwikkelaar. Aangezien een sportcomplex als de Wielerbaan/indoor
atletiekbaan erg veel geld kost en onrendabel is voor een gemeente is het totaalgebied 
"de Voorwaarts" aanbesteed aan de projectontwikkelaar. Dit totaalplan bestaat uit de 
ontwikkeling van een Velodrome/Atletiekhal, een megabioscoop, commerciele functies 
en kantoren. Zodoende wordt het voor de projectontwikkelaar aantrekkelijk gemaakt 
om het plan te ontwikkelen en wordt voor de gemeente de onrendabele top verkleind. 

Orn het plan financieel haalbaar te kunnen maken warden aan de randen van het 
plangebied kantoren gerealiseerd. Zie afbeelding 22. Door deze aan de 
ontsluitingswegen te leggen hebben de kantoren ten eerste een ideale ontsluiting en 
ten tweede vallen ze erg goed op, zodat deze kantoren voor een hoge prijs verhuurd 
kunnen worden. De andere elementen uit het plan warden op een minder prominente 
plaats in het plangebied ingepast. 
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Afbeelding 22: Concept Locatie uit Masterplan 

In het masterplan van de gemeente Apeldoorn, zijn de kantoren direct aan de Laan van 
Erica geplaatst. Het Velodrome is daardoor verder teruggedrongen in het plan. 
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Afbee/ding 23: Stedebouwkundige aanpassingen 

Ook is er connectie gemaakt tussen de verschillende publiekstrekkers in het 
plangebied. Door een gebied te maken waarin alle functies met elkaar in verbinding 
staan, wordt het hele gebied attractiever. Door de vorm van het gebied worden de 
bezoekers dieper het gebied binnengeleid. , 
Het plein krijgt niet alleen een functie voor het Velodrome, maar oak voor de 
Megabioscoop, Americahal, Topsporthal en de kantoren. 
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4 Uitgangspunten Ontwerp 'Apeldrome'. 

4.1 Ontwerpvoorwaarden NOC*NSF 

De voorwaarden van het NOC*NSF zijn als volgt. 
De wielerbaan moet 250 meter lang en 7 meter breed zijn (zie afbeelding 24). 
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Afbeelding 24: Plattegrond en doorsneden wielerbaan 

Een volledige overkapping is noodzakelijk voor het verkrijgen van een A-accomodatie 
status (UCI Categorie 3). Er is ook een eis door het NOC*NSF gesteld met betrekking 
tot de minimale toeschouwerscapaciteit: namelijk 5000 toeschouwers. Ook moeten er 
geschikte nevenruimten c.q. voorzieningen zijn om grote internationale wedstrijden te 
mogen verrijden. Het middenterrein van een 250 meter wielerbaan is geschikt voor een 
indoor-atletiekbaan (zie afbeelding 25) [2]. 

.. 
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Afbeelding 25: plattegrond en doorsnedes wielerbaan met indoor-atletiekbaan 
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4.2 Ontwerpvoorwaarden KNWU 

De KNWU heeft oak voorwaarden opgesteld voor een wielerbaan. 
De jury dient op een plek te staan buiten de baan in een rustige, afgescheiden 
omgeving met een goed overzicht over de gehele baan. Oak moeten op die plek 
videobeelden bekeken kunnen warden en in slow-motion afgespeeld kunnen warden. 
Een technicus wordt specifiek aangewezen om de jury daarbij te helpen en het 
videosysteem in haar opdracht te bedienen. Het middenterrein is voor het publiek 
afgesloten [5]. Afmetingen van de baan en belijning op de baan is oak vastgelegd in 
reglementen [2] [4]. 

4.3 Programma van Eisen 

Het PVE is gebaseerd op de eisen van het NOC*NSF. In het handboek voor 
sportaccomodaties [2] wordt beschreven wat allemaal verplicht is in een Velodrome 
met volledige uitrusting. In dit boek staat de volgende opsomming: 

• kleedkamers • media ruimte 

• krachttraining • publieke toiletten 

• sanitaire ruimtes • journalisten ruimte 

• gymzaal • telecommunicatie ruimte 

• begeleidersruimte • persconferentie ruimte 

• vergaderzaal • tribune voor de media 

• sleutelhok • media ruimte 

• EHBO-ruimte • restaurant jury/media 

• wachtkamer • keuken 

• dopingcontrole • toeschouwers tribune 

• tribune • toeschouwers kantine 

• ren nerskwartier • toeschouwers toilet 

• inrij-baantje • kassa 

• wielerbaan • parkeerplaatsen renners 

• administratie • parkeerplaatsen VIP's 

• vergaderzaal • parkeerplaatsen juryleden 

• VIP-kamer • parkeerplaatsen media 

• VIP-tribune • parkeerplaatsen toeschouwers 

• toilet juryleden • keuken toevoer 

• kleedruimtes juryleden • openbaar vervoer aansluiting 

• jury vergaderzaal • ambulance plaats 

• regie kamer • wegtraining 

• jury tribune • informatie centrum / sporthotel 
• jury foto-finish 
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4.4 Relatieschema 

Door een relatieschema te maken wordt het inzicht vergroot in de relaties tussen de 
ruimtes onderling en worden de verschillende ruimten verdeeld in clusters. 
Zodoende ontstaan er een zestal stromingen in het gebouw, namelijk stromingen voor 
de toeschouwers, renners/begeleiders, VIP's, jury-leden, media en het personeel. 
De toeschouwers hebben toegang tot: publieke toiletten, toeschouwers tribune, 
toeschouwers kantine, toeschouwers toilet, kassa, parkeren toeschouwers, openbaar 
vervoer en infocentrum/hotel. De routing in het gebouw wordt toegelicht in afbeelding 
26. 

Tribune Toilet toesch . 

kassagebied 

--- Info/Hotel 

Parkeren toesch. O.V. 

Afbee/ding 26: stromingsdiagram toeschouwers 

De renners en begeleiders zorgen voor een andere vervoersstroom in het gebouw. Zij 
hebben toegang tot: kleedkamers, krachttraining, sanitaire ruimte, gymzaal, 
begeleidersruimte, vergaderzaal begeleiders, sleutelhok, EHBO-ruimte, wachtkamer, 
dopingcontrole, tribune renners, rennerskwartier, inrij-baantje, wielerbaan, administratie 
renners, media ruimte renners en begeleiders, parkeren renners, wegtraining, 
infocentrum/hotel. In afbeelding 27 wordt deze stroom toegelicht. 

Tribune renners 

wielerbaan 

Afbeelding 27: stromingsdiagram renners en bege/eiders 

Een andere stroming binnen het Velodrome is de VIP-stroming. De VIP's mogen in de 
publieke toiletten, telecommunicatie-ruimte, kassa, restaurant jury/media, parkeren 
VIP's, infocentrum/hotel, VIP-kamer, VIP-tribune, vergaderzaal VIP's, openbaar 
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vervoer komen. In afbeelding 28 wordt dit verder toegelicht met behulp van een 
stromingsdiagram. 

VIP Tribune 

VIP-kamer 

Restaurant jury/media 

Afbeelding 28: stromingsdiagram VIP's 

De juryleden die een wedstrijd beoordelen moeten ook hun eigen routing door het 
Velodrome krijgen. De ruimtes die in de routing van de juryleden zitten zijn: toilet 
juryleden, kleedkamers juryleden, vergaderzaal jury, jury tribune, jury foto-finish , 
persconferentie ruimte, restaurant jury/media, parkeren juryleden, openbaar vervoer en 
het infocentrum/hotel. In afbeelding 29 wordt dit nader toegelicht. 

Info/Hotel 

Afbee/ding 29: stromingsdiagram juryleden 

Aangezien het Velodrome geschikt is voor lnternationale wedstrijden zal er ook een 
aparte routing moeten komen voor de media. Ruimten voor de media zijn: Regiekamer, 
journalisten ruimte, telecommunicatie ruimte, persconferentieruimte, media ruimte, 
media ruimte op de baan, restaurant jury/media, parkeren media, openbaar vervoer, 
infocentrum/hotel. In Afbeelding 30 wordt deze stroming in beeld gebracht. 
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Telecom. 

Persconferentie ruimte 
Journalisten Ruimte 

Restaurant jury/media 

Info/Hotel 

o.v. 

Afbeelding30: stromingsdiagram media 

Een andere stroom in het gebouw is de personeelsstroom. Deze stroom loopt door alle 
andere stromen heen. Ruimten die specifiek voor het personeel zijn, zijn de keuken, de 
keuken aanvoer en de ambulance plaats. 

In de afbeeldingen 26-30 is steeds goed te zien dat er een verzamelruimte is waar de 
specifieke stroom bijeen komt. Voor de toeschouwers en de VIP's is dit het 
kassagebied. Dit wordt dus niet een gebeid met alleen kassa's. Voor de renners en 
begeleiders is het rennerskwartier de verzamelruimte. Het media/jury restaurant wordt 
bij de media/jury gebruikt als verzamelruimte. 

De stromingen dienen goed gescheiden te worden. De driehoeken in de afbeeldingen 
stellen een ruimte voor die voor meerdere stromingen toegankelijk moeten zijn. De 
persconferentie ruimte bijvoorbeeld moet een ingang hebben voor de media, maar 
moet ook een ingang hebben voor de jury. 

De relatieschema's zijn gebruikt om een goede plaatsing van de verschillende ruimtes 
ten opzichte van elkaar te kunnen realiseren (zie Bijlage B). 
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5 Ontwerp 

5.1 Uitgangspunten voor het ontwerp 

Uitgangspunt van het ontwerp is de duidelijkheid van de vorm (zie paragraaf 2.7.4). 
Van de buitenkant moet meteen duidelijk zijn wat het gebouw bevat. De ovale vorm 
van het gebouw is niet genoeg. Het gebouw zou dan nog een sporthal kunnen zijn of 
een schaatshal. Een wielerbaan heeft rechte einden die redelijk horizontaal liggen, 
maar in de bochten maakt de baan een hoek van ongeveer 45 graden. Dit levert een 
typische vorm op, die zeer herkenbaar is (zie afbeelding 33). Een referentiebeeld van 
hoe je de vorm tot uitdrukking zou kunnen brengen is Euralille van Rem Koolhaas (zie 
afbeelding 31). 

Albee/ding 31: EuraUl/e, Ulle Albee/ding 32: Zenith, Toulouse 

Het betonnen gedeelte van dit gebouw lijkt op de onderkant van een wielerbaan. Als je 
overal in het gebouw de onderkant van de baan laat zien is de functie van het gebouw 
duidelijk. 
De onderkant van de wielerbaan in dit project wordt gemaakt van staal. In het 
middengedeelte van de baan, die 3700 m2 beslaat, worden nevenfuncties 
ondergebracht. Een referentiebeeld hiervoor is het Zenith gebouw in Toulouse (zie 
afbeelding 32). Seide voorbeelden zijn echter geen Velodrome. 

Albee/ding 33: Wielerbaan te Amsterdam Slaten 

Ontwerp van een Velodrome - 25 



TU/e - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

5.2 Voorlopig Ontwerp 

5.2.1 Ontwerp Onderbouw 

Met de uitgangspunten van een altijd zichtbare wielerbaan die in de lucht hangt (zie 
afbeelding 34) en een middengedeelte met functies zijn nog veel varianten te maken. 

Afbeelding 34: Visualisatie Concept 

De torens zoals te zien in bovenstaande afbeelding, zijn de toegangen tot de tribunes. 
Zoals nu goed te zien is, lijken de trappenhuizen een dragende functie te krijgen. Dit is 
niet wenselijk uit het oogpunt van constructieve helderheid. Vandaar dat het in een 
later stadium wenselijk is om de entree tot de tribune op een andere manier te 
realiseren. 
Uit de afbeelding x blijkt wel de enorme schaal van het gebouw. De onderbouw onder 
het middengedeelte van de baan is namelijk tien meter hoog. De grootste uitkraging, 
aan de lange zijde, is zo'n 40 meter. Doordat aan de lange zijden de tribunes 
gesitueerd worden, onstaat een cirkelvormige plattegrond (zie afbeelding 35), terwijl de 
wielerbaan een geheel eigen vorm heeft. 

0 

Afbeelding 35: Bovenaanzicht Concept 
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5.2.2 Constructief Ontwerp Oak 

Er is een aantal mogelijkheden om dit concept mogelijk te maken. Een mogelijkheid is 
om een megastrucuur te ontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn aparte boogconstructies, 
schaalconstructies en vakwerkconstructies (zie afbeelding 36) die de hal in Mn keer 
overspannen. 

Afbeelding36: Voorbee/d Megastructuur, Koepe/vorm en boog 

In deze ontwerpen (zie afbeelding 37) is er constructief gezien geen samenwerking 
tussen het dak en de onderconstructie. Het dak is in dit ontwerp nog opgehangen aan 
grote bogen. De twee constructies kunnen ook zonder elkaar bestaan. Het dak is als 
het ware de paraplu voor de rest van het gebouw. De bogen zijn zware elementen voor 
de functie, aangezien ze alleen het dak hoeven te dragen. 

Afbeelding 37: Ontwerp met bogen 

Orn de samenwerking tussen dakconstructie en onderconstructie goed te laten 
verlopen, warden er bogen geplaatst die de uitkragingen ondersteunen en meteen het 
dak dragen (zie afbeelding 38). 
Nadeel van dit ontwerp is dat de constructie niet puur is. De uitkragende baan is 
eigenlijk geen uitkraging meer en de bogen zijn ook geen pure bogen. Ook wordt het 
zicht op de baan enigszins belemmerd. 

Afbeelding 38: uitkragende "baanelementen' worden ondersteund door bogen 
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5.3 Constructief Ontwerp 

5.3.1 Constructief Ontwerp Onderbouw 

De korte kanten van de wielerbaan hebben geen tribunedelen (zie afbeelding 39), 
omdat daar de wielerbaan schuin loopt en de tribune dan dusdanig steil wordt dat hij 
onbruikbaar wordt. De toeschouwers zijn dus alien gesitueerd aan de zijde waar het 
rechte stuk van de wielerbaan ligt (zie afbeelding 40 en 42). 

Afbeelding 39: Bocht in Wielerbaan Afbeefding 40: Rechte stuk Wielerbaan 

Orn het concept (zie paragraaf 5.2.1) te kunnen realiseren, dienen de wielerbaan en de 
tribunedelen uit te kragen. Een uitkraging van 40 meter is geen economische 
constructie, dus is naar een alternatief gezocht. Dit is gevonden in de vorm van een 
trekring, die alle verschillende uitkragende elementen met elkaar verbindt (zie 
afbeelding 41 ). 
Een trekring functioneert alleen als de ring zich in een vlak bevindt. Daarom warden de 
elementen die aan de korte uitkraging zitten verlengd, zodat er een bovenvlak ontstaat. 
Daardoor is er aan de korte kant een hele korte uitkraging. 

Trllunelgger 

Afbeelding 41: bovenaanzicht constructie Afbeelding 42: locatie tribunes en baan 

Een uitkraging kan veel doorbuigen. Alie uitkragende elementen willen naar buiten 
verplaatsen. Door een ring aan te brengen, die beschreven wordt door de punten die 
liggen op de uiteinden van alle uitkragingen, kunnen de uitkragingen niet verplaatsen 
zonder spanning op te roepen in de ring (zie afbeelding 43 en 44). In feite is er dus een 
verende oplegging geschapen. 

Afbeelding43: uitkragend element lange zijde Afbeelding 44: uitkragend element korte zijde 
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Orn het geheel stabiel te krijgen moeten de tribunevlakken en baanvlakken stijf zijn (zie 
afbeelding 45). 

Afbeelding 45: 3D-beeld van constructie met trekring 

De tribunedelen zijn in principe alle uitkragingen, maar doordat ze alle gekoppeld zijn 
met elkaar (ring) en ze alle naar beneden willen verplaatsen (zie afbeelding 46), 
ontstaat er een trekkracht in de ring. 

Afbeelding 46: Constructie onder ge/ijkmatig verdeelde permanente en variabele belassting; 50x vergroot 

Omdat er alleen een tribunefunctie aan de lange zijde is en daar de meeste last 
geconcentreerd is, wil de ring ovaal warden (zie afbeelding 47). 

Afbeelding 47: Bovenaanzicht constructie; 50 x vergroot 
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De baandelen aan de korte zijde leveren niet genoeg belasting om een trekkracht in de 
ring te veroorzaken. Omdat op de lange zijde zoveel belasting zit, willen de baandelen 
naar binnen verplaatsen. Dit resulteert in een drukkracht in de ring ter plaatse van de 
verlengde baanelementen (zie afbeelding 48). De grootste belasting zit op de lange 
zijden, daardoor vervormen die delen oak het meeste. 

z 

Afbee/ding 48: Vervormingsbeeld in zijaanzicht 
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5.3.2 Definitief Ontwerp Dakconstructie 

Met de onderconstructie zoals beschreven in paragraaf 5.3.1 is er een aantal 
dakvarianten mogelijk. De eerste mogelijkheid is dat de bovenrand van de tribunes als 
trekring en de as van het wiel als drukring wordt uitgevoerd (zie afbeelding 49). Nadelig 
hieraan is dat de trekring zwaarder belast zal worden, doordat de spatkrachten uit het 
dak een extra trekkracht in de ring introduceren. Hierdoor zullen de vervormingen die al 
groot zijn alleen nog maar groter worden. 

'=== II II b±d:::= 

)" 

Afbeelding 49: Oak constructie, vergroot kracht in ring 

Voortbordurend op het vorige resultaat, zou uit constructief oogpunt de trekkracht in de 
trekring verkleind kunnen worden door een dak in de trekring te hangen (zie afbeelding 
50). Het dak levert een drukkracht in de ring, die aldus de trekkracht in de ring 
verkleint. Doordat de uitkragingen door willen buigen, wil het middendeel van het dak 
omhoog gaan. Door dit dak te koppelen aan de fundering wordt deze verplaatsing 
tegen gegaan. Hierdoor ontstaan wel enkele trekelementen op het middenveld. Nadeel 
van deze constructie zijn de verminderde zichtlijnen op de tribune, doordat er een 
aantal trekelementen op het middenveld zullen ontstaan. Omdat het middenterrein 
gebruikt wordt als indoor-atletiek hal, is het belangrijk deze ruimte zo vrij mogelijk te 
houden. 

, 

Afbeelding 50: Dakconstructie, verkleint kracht in ring 
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Een derde mogelijkheid is het aanbrengen van een wielconstructie. Zo'n wielconstructie is 
een stijf element. Door een wielconstructie in de ring aan te brengen, worden vervormingen in 
grote mate beperkt (zie afbeelding 51 ). 

< I 
'11 atj 1 1 I ' Ii•~ 7 
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Afbeelding 51: Dakconstructie, 'gespaakt wiel' 
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Orn de vervorming ter plaatse van de tribune-elementen te reduceren is het toevoegen 
van een aantal spaken geschikt. De ring wordt stijver en zal minder snel van vorm 
veranderen. Hierdoor wordt de vervorming van de tribune-elementen minder (zie 
afbeelding 52). 

Afbeelding 52: Vervormingsbeeld onder ge/ijkmatig verdeelde belasting, bij constructie met spaken 

Afbeeldingen 53 en 54: Vervormingsbee/d in zijaanzicht, bij constructie met spaken 

Uit afbeeldingen 53 en 54, blijkt dat de vervormingen sterk (ea. 100 mm) gereduceerd 
warden, ten opzichte van de vervorming in afbeelding 47. In deze afbeeldingen zijn de 
vervormingen sterk vergroot getekend. De vervorming wordt gereduceerd van 400 mm 
naar 300 mm op het uiteinde van de grootste uitkraging. 
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De maatgevende belasting blijkt echter de belasting te zijn waarbij een tribune vol 
belast is en een tribune helemaal leeg is. Dan blijkt dat deze constructie heel kantel
gevoelig is (zie afbeelding 55). 

Afbeelding 55: Vervormingsbeeld constructie onder varierende belasting 

Omdat de constructie slecht tegen kantelen kan (vervorming ongeveer 300 mm) en 
omdat in de "spaken" zeer verschillende staafkrachten zitten, moet gezocht worden 
naar een andere constructievorm. 

Daar de kopse kanten van de onderbouw naar binnen willen verplaatsen (zie 
afbeelding 53), zou je om dit tegen te gaan, een drukstaaf aan willen brengen over de 
lange zijde. Aangezien het kanteleffect een zeer belangrijke rol speelt, is constructief 
gezien een element nodig dat het kantelen tegengaat. 

Afbeelding 56: Boogconstructie tegen kanteleffect 

Gekozen is voor een constructie die bestaat uit twee bogen die gekoppeld zijn. 
Aangezien deze bogen, direct boven de baan op een uitkraging staan, is het niet 
wenselijk om lokaal een hele grote kracht op de uitkraging te introduceren. Daarom is 
er voor gekozen om de boog op te splitsen in 3 poten (zie afbeelding 56), waardoor de 
oplegreactie gespreid wordt over drie punten. Orn deze kracht uit de poet op te kunnen 
vangen is er een aantal elementen nodig die de kracht naar de onderconstructie brengt 
(zie paragraaf 5.3.4). 
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Bij de visualisatie van zo'n boogconstructie is een aantal referentieprojecten in 
ogenschouw genomen. Een daarvan is het Daegu voetbalstadion in Zuid-Korea 
(afbeelding 57 en 58). 

Afbeelding 57: Daegu Voetbalstadion Zuid-Korea 

Afbeelding58: Daegu in de schemering 
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5.3.3 Ontwerp opleggingen 

Voor de oplegging van de boog is een aantal varianten ontworpen. 
Bij de eerste variant (zie afbeelding 59) komen de staven in een punt bij elkaar. Vanuit 
dat punt waaiert de constructie weer uit in drie staven. 
Deze variant is niet geschikt, omdat alle kracht uit de boog in een punt geconcentreerd 
wordt. Omdat er al hele hoge staafkrachten zijn, is het wenselijk in het kader van 
verbindingen de kracht niet al te zeer te concentreren. Ook blijkt de kracht zich niet 
goed te verdelen over de drie poten. 

Afbeelding 59: Oplegvariant 1 

In de tweede variant (zie afbeelding 60) gaat elk van de drie staven van het 3D
vakwerk een oplegging vormen. Orn de kracht zo goed mogelijk te verdelen over de 
drie staven worden er verschillende verbanden tussen de staven aangebracht. Nadeel 
van deze constructie is dat er een warboel van staven ontstaat. 

Afbee/ding 60: Oplegvariant 2 

Ontwerp van een Velodrome - 36 



TU/e - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

In de derde variant (zie afbeelding 61) worden de twee zijvlakken uit de 3D
vakwerkconstructie afgebogen naar de oplegging. Tussen die twee vlakken wordt nog 
een vak gecrei:?erd. 
De reactiekracht wordt egaal verdeeld over de drie poten. 

Afbeelding 61: Oplegvariant 3 

Er is gekozen voor oplegvariant 3. 
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5.3.4 Hulpcanstructie baagaplegging 

Orn de reacties uit de baag gaed af te kunnen vaeren, is een extra aantal elementen 
nadig (zie afbeelding 62). Deze elementen zargen ervaar dat de aplegreacties van de 
boag op de uitkraging beter apgenamen kunnen warden. 

Afbeelding 62: Hulpconstructie Boogop/egging 

Aangezien er grate krachten uit de baag (3000 kN per paat) kamen, zullen er in de 
gemarkeerde staven aak grate krachten ontstaan. Uit de baag kamen krachten per 
staaf die resulteren in een trekkracht in de staven baven de wielerbaan van ongeveer 
3500 kN (zie tabel 4). 

Afbeelding 63: normaa/krachten in hulpconstructie 
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Tabel 4: krachten in hulpconstructie onder P.B. en 2 Tribunes volledig belast in afbeelding 63 

staaf doorsn. combi dx N Vy Vz Mx My Mz 
[ml [kNl [kNl [kNl [kNml [kNml [kNml 

441 1 4 0.000 3575.86 -0.00 0.00 5.53 -0.00 0.00 
442 1 4 0.000 3559.02 0.00 -0.00 -5.22 0.00 -0.00 
443 1 4 0.000 3639.69 -0.00 0.00 -2.44 -0.00 0.00 
444 1 4 0.000 3652.72 0.00 -0.00 2.23 0.00 -0.00 
445 1 4 0.000 3445.94 -0.00 0.00 -3.26 -0.00 0.00 
446 1 4 0.000 3454.42 0.00 -0.00 3.66 0.00 -0.00 
447 1 4 0.000 3422.74 -0.00 0.00 1.11 -0.00 0.00 
448 1 4 0.000 3413.15 0.00 -0.00 -1.43 0.00 -0.00 
449 1 4 0.000 3309.70 0.00 -0.00 -3.13 -0.00 -0.00 
450 1 4 0.000 3309.71 -0.00 0.00 3.01 -0.00 0.00 
451 1 4 0.000 4222.78 0.00 0.00 -10.93 0.00 -0.00 
452 1 4 0.000 3341 .38 -0.00 0.00 4.99 -0.00 0.00 
453 1 4 0.000 3346.54 0.00 -0.00 -5.49 0.00 -0.00 
454 1 4 0.000 4217.87 -0.00 -0.00 10.60 0.00 -0.00 
455 1 4 0.000 3364.19 0.00 -0.00 -2.96 -0.00 -0.00 
456 1 4 0.000 3364.18 -0.00 0.00 3.05 -0.00 0.00 
457 1 4 0.000 4528.14 0.00 0.00 -13.48 0.00 -0.00 
458 1 4 0.000 4534.80 -0.00 -0.00 13.26 0.00 -0.00 
459 1 4 0.000 3408.68 -0.00 0.00 9.13 -0.00 0.00 
460 1 4 0.000 3403.24 0.00 -0.00 -9.71 0.00 -0.00 

De diagonalen (zie tabel 5) zorgen er mede voor dat de kracht uit de boog gespreid 
wordt over de constructie. 

Afbeelding 64: normaalkrachten in diagonalen van hulpconstructie 
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Tabel 5: krachten in diagonalen (zie afbeelding 64) van hulpconstructie onder P.B. en 2 tribunes volbelast 

staaf doorsn. combi dx N Vy Vz Mx My Mz 
[ml [kNl [kNl [kNl [kNml [kNml [kNm] 

276 1 4 0.000 3805.37 -0.00 0.00 13.39 -0.00 0.00 
277 1 4 0.000 -3677.42 -0.00 0.00 -9.39 -0.00 -0.00 
278 1 4 0.000 3663.16 -0.00 0.00 8.98 -0.00 0.00 
279 1 4 0.000 -2406.13 -0.00 0.00 -15.15 -0.00 -0.00 
280 1 4 0.000 1778.02 -0.00 0.00 17.08 -0.00 -0.00 
281 1 4 0.000 -436.21 0.00 0.00 -13.25 -0.00 -0.00 
407 1 4 0.000 1263.43 -0.00 0.00 3.68 -0.00 0.00 
408 1 4 0.000 -492.32 0.00 -0.00 -5.89 0.00 -0.00 
409 1 4 0.000 2419.61 -0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 
410 1 4 0.000 -743.42 0.00 0.00 -5.14 -0.00 -0.00 
411 1 4 0.000 1090.04 -0.00 -0.00 9.69 0.00 -0.00 
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5.3.5 Schematisering constructie 

De constructie van de bovenbouw (zie afbeelding 65) is 3D ingevoerd in ESA
PrimaWin®. Dit houdt in dat de onderconstructie, waar alle nevenfuncties in gesitueerd 
zijn, niet geschematiseerd is. De onderbouw is niet geschematiseerd, en deze is als 
vast punt aangenomen. Ter hoogte van de oplegging, zoals hij is aangenomen in het 
computermodel, ligt in werkelijkheid een betonvloer die het middenterrein van het 
Velodrome vormt. De oplegging is aangenomen als een volledig scharnier, aangezien 
dit de meest ongunstige situatie oplevert voor de uitkragende constructie-elementen. In 
werkelijkheid zal er een verende inklemming kunnen ontstaan, waardoor de 
vervormingen beperkt worden. Voor de onderconstructie kan dit echter een ongunstige 
situatie opleveren, omdat er grote horizontale reacties ontstaan. 

Afbeelding 65: isometrisch 30-beeld, ingevoerde constructie-e/ementen 

De gehele constructie is opgebouwd uit staafelementen. Dit houdt in dat 
vakwerkliggers vertaald zijn in gelaste plaat liggers, met een gelijkwaardig axiaal 
kwadratisch oppervlaktemoment en een gelijkwaardige oppervlakte van de doorsnede. 
Ook in de definitieve berekening zijn de meeste liggers op deze manier in ESA
Primawin ingevoerd, om het modelleren enigszins beperkt te houden. 

Doordat in werkelijkheid de bogen drie-dimensionale bogen zijn, zouden de diagonalen 
(zie afbeelding 62) tussen de twee bogen weggelaten kunnen worden. Aangezien deze 
diagonalen toch een bijdrage leveren aan het reduceren van vervormingen blijven ze 
gehandhaafd. 
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5.3.6 Ontwerp Varianten Toegang Tribune 

Doordat de tribunes uitkragen aan het gebouw, is de toegang tot de tribunes erg 
belangrijk. Hoe verloopt de routing van de onderbouw naar de tribunes? 
In de variantenstudie zijn 4 varianten ontstaan. Het trappenhuis wordt op verschillende 
manieren geplaatst. Onder de rand van de trekring (zie afbeelding 66), aan de 
onderrand van de tribune (zie afbeelding 67), buiten de trekring (zie afbeelding 68) en 
een met de tribune meelopend trappenhuis door de constructie (zie afbeelding 69). Alie 
varinaten lijken visueel gezien een dragende functie te krijgen, behalve de variant 
waarbij het trappenhuis door de constructie loopt. Het benodigde vakwerk is zo'n 4 
meter hoog. Daar kan dus eenvoudig een trappenhuis in geplaatst warden. 

I I I Jiiif: I I I I $iitl 

Afbeelding 66: Trappenhuis onder trekring Afbeelding 67: Trappenhuis aan onderrandtribune 

Afbeelding 68: Trappenhuis buiten trekring 

Afbeelding 69: Trappenhuis in constructie 
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5.4 Uitwerking Definitief Ontwerp 

5.4.1 Tribunes 

Een tribune in een Velodrome is een heel bijzondere 
tribune. De meeste tribunes zijn georienteerd op een 
plat vlak, bijvoorbeeld een voetbalveld of tennisbaan. 
In dit geval zijn de tribunes op een golvend vlak 
gericht. Een wielerbaan loopt in de twee bochten zelfs 
onder een hoek van meer dan veertig graden (zie 
afbeelding 70). Ook de rechte stukken liggen nog 
onder een hoek van zes graden. 

Omdat de baan niet vlak is, zijn er in een Velodrome 
altijd plaatsen, waar niet ieder deel van de baan te 
zien is. Dit is zeker zo in de bochten. Aangezien een 
tribune nooit steiler is dan veertig graden en de baan 
wel steiler is, zullen zitplaatsen die in de bocht 
geplaatst zijn deze bocht niet kunnen zien. Vandaar 
dat in een Velodrome maar enkele plaatsen in de 
bochten gesitueerd zijn of er helemaal geen 
zitplaatsen in de bochten zijn. 

Afbeelding70: bocht in buitenwie/erbaan 

Zichtlijnen zijn erg belangrijk in een stadion. Een zichtlijn refereert aan de mogelijkheid 
van de toeschouwer om het punt van interesse over de hoofden van de andere 
toeschouwers te kunnen zien. Hoe beter de zichtbaarheid hoe beter de kwaliteit van de 
zichtlijn is. De kwaliteit van een zichtlijn is niet alleen afhankelijk van afstand tot het 
punt van focus, maar ook het verschil in zithoogte met de toeschouwers en de diepte 
van de rijen. Vandaar dat er handige ontwerpformules zijn ontwikkeld om het ontwerp 
van deze zichtlijnen wat eenvoudiger te maken. Een daarvan is de C-waarde methode 
[15]. De C-waarde is een maat voor het kijkcomfort van de toeschouwers (zie tabel 6). 

Tabel 6: C-waarden voor verschillende situaties 

C-waarde omschrijving 
150 mm toeschouwers met hoed 
120 mm redelijke standaard 
90mm hoofd naar achter qekanteld 
60mm tussen hoofden voor de toeschouwer 

Als minimum voor de C-waarde wordt 60 mm aangehouden. Bij deze waarde kan nog 
net tussen de hoofden van de toeschouwers door het punt van focus gezien worden. 
Met behulp van een bijbehorende formule (5.1) kan de tribune ontworpen worden. 

N=(R+C)x(D+T) _ R 
D 

(5.1) 

Bij constant houden van de waarde voor C, gaan de andere waarden veranderen. Bij 
een constante C-waarde ontstaat dus, in doorsnede, een gekromde tribune. Aangezien 
de meeste tribunes rechte element zijn, de op- en aantrede blijven namelijk gelijk, zal 
de C-waarde fluctueren over het tribune-element. 

Tabel 7: omschrijving elementen uit formule 5. 1 

omschriJving 
R hoooteverschil tussen ooohooote en ount van focus 
C 'voorhoofdshooate' 
D afstand tot ount van focus 
T treedieote 
N treehoogte 
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D 

Afbee/ding x: Verklaring formule voor C-waarde 

De waarden van R en D volgen uit de tekeningen (zie afbeelding x) en met behulp van 
deze formule kan de optrede (N) van iedere trede bepaald warden. Deze formule 5.1 is 
in een spread-sheet verwerkt. Omdat R steeds varieert, voor de verschillende tribune
elementen, ontstaan er meerdere tribunevormen. 

C-Waarde Tribune-element 1 

0.3-.---------....... --......... ------..----.---------------, 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 · 

Rij numme r 

Afbee/ding 71: Grafiek C-waarde 

Er is voor ieder tribune-element zo'n C-waarde berekening (zie afbeelding 71) gemaakt 
(zie Bijlage A). 
Voor iedere toeschouwer is zodoende een berekening gemaakt, dusdanig dat de baan 
het dichtst bij de toeschouwer zichtbaar is voor de toeschouwer. 
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Afbeelding 72: verschillende elementen 
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5.4.2 Gevelbeeld 

De materialisering van de gevel bepaalt voor een groot deel de uitstraling van het 
gebouw. In de onderbouw van het Velodrome zijn de verschillende functies die 
bedrijvigheid hebben op dagen dat er geen wedstrijden zjin in het Velodrome, aan de 
kant van het gebouw geplaatst waar de ring van Apeldoorn langs ligt. Functies als 
gymzaal, krachthonk en renners-home zijn aan die kant geplaatst. Het idee achter de 
gevelkeus is dat achter de gevel je iets moet kunnen zien bewegen, maar dat niet goed 
zichtbaar is wat. Dit is gedaan om de sporters enige mate van privacy te geven. 

- -----~ 
\ 

I \ 
\ I 

I 
/ -- --

Afbee/ding73: Plattegrond Begane Grond 

Dit gevelbeeld is onder andere te bereiken met geperforeerde staalplaat (zie afbeelding 
74 en 75). Aan de pleinzijde van het gebouw is glas echter wel toepasbaar, omdat daar 
alleen de entreefunctie bepaald is. Daar is ook geen privacybescherming nodig. Daar 
wordt dus glas toegepast. 

Afbeelding 7 4: Brug Breda Afbee/ding75: Te/efooncentra/e Leidsche-Rijn 
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Omdat het dak ook in het zicht komt, wordt het uitgevoerd met een aluminium 
dakbedekking (zie afbeelding 76). 

Afbeelding 76: Waterkering Ramspol 

Het uiteindelijke gevelaanzicht bestaat dus uit glasvlakken, aluminiumdakbeplatingen 
en geperforeerde staalplaten. Dit is schematisch weergegeven in afbeelding 77. 

6 

Aanzlcht West AanzJcht Zuld 

Afbeelding 77: Gevelaanzichten 
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Orn een goed drie-dimensionaal beeld te kunnen vormen zijn enkele foto's van een 
schetsmaquette toegevoegd (afbeelding 78 en 79). 
Deze schetsmaquette is gemaakt om inzicht te krijgen in de ontmoeting tussen de 
gebogen vorm en de rechte vorm in de bochten. 

Afbeelding 78: schetsmaquette 

Ook is de enorme uitkraging ook goed zichtbaar wat een futuristisch beeld van het 
ontwerp oplevert. 

Afbeelding 79: schetsmaquette 
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Afbeelding 80: sfeerbeeld buitenzijde Afbeelding 81: sfeerbee/d buitenzijde bij nacht 

In afbeelding 80 en 81 is aangegeven waar het Velodrome glasvlakken heeft. 
Aangezien het Velodrome tussen 2 spoordijken ligt, zijn de glasvlakken in het dak goed 
zichtbaar. 
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6 Berekening 

6.1 Bepalen belastingen 

6 .1.1 Permanente Belasting 

Volgens [16] art. 7.1.1 moet tot het eigen gewicht van bouwwerken gerekend warden: 
het gewicht van de constructiedelen en het gewicht van niet-dragende elementen, die 
permanent op het beschouwde constructie-onderdeel rusten, hetzij direct, hetzij 
indirect. 

De permanente belasting voor de uitkragende elementen bestaat uit: 
• eigen gewicht staalconstructie 

- 3 CHS406/16 200 kg/m 1 = 
• gevelbekleding 

- Stalen beplating incl. isolatie = 
• betonnen (tribune)elementen 

- Tribune-element = 

De permanente belasting voor de dakelementen bestaat uit: 
• eigen gewicht staalconstructie 

- 3 CHS244,5/20 110 kg/m 1 = 
• dakbeplating met isolatie (Kalzip®) 

- incl. gordingen en incl. isolatie = 

6 kN/m1 

1 kN/m2 

4 kN/m2 

3,3 kN/m1 

0,5 kN/m2 
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6.1.2 Variabele Belasting 

Voor stationsgebouwen, horecagebouwen, bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen, 
bouwwerken - geen gebouw zijnde - met een toegankelijkheidssector: 
Prep= 5 kN/m2

, (JJ = 0,25 , Frep = 7 kN 
Alleen ter plaatse van oppervlakken waar zitplaatsen vast aan de vloer verbonden zijn, 
mogen de vo~ende belastingen in rekening zijn gebracht: 
Prep = 4 kN/m , (JJ = 0,25 , Frep = 7 kN 
Bij tribunes moet bovendien rekening zijn gehouden met een veranderlijke gelijkmatig 
verdeelde horizontale belasting die kan optreden als gevolg van de bewegende 
mensenmassa. Deze horizontale belasting bedraagt 10 % van de verticale belasting en 
moet wat betreft de richting zijn beschouwd als een vrije belasting. 
Als variabele belasting wordt 4 kN/m2 aangehouden (16]. 
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6.1.3 Windbelasting 

De windbelasting is bepaald conform NEN 6702 TGB Belastingen (16]. In de praktijk is 
er windtunnelonderzoek benodigd om een realistische windbelasting te bepalen. 
Omdat dit te ver gaat, is een zo realistisch mogelijke windbelasting op de constructie 
gezet. 

Orn het gedrag van de constructie toch enigszins in te kunnen schatten worden twee 
verschillende belastingssituaties onderscheiden. In het ene geval wordt er een bloklast 
op het gebouw geplaatst (zie figuur 82) en in het andere geval wordt er ook rekening 
gehouden met winddruk en windzuiging (zie figuur 83). 

Afbeelding 82: Windbelasting in blokvorm Afbeelding 83: Gedetailleerdere Windbelasting 

De meest ongunstige situatie, wat wind betreft, zal ontstaan als Mn van de tribunes vol 
met mensen zit en de andere tribune leeg is en daarbij een windrichting bestaat die op 
de lange zijde gericht is. Hierdoor zal het kanteleffect wat ontstaat door de varierende 
belasting versterkt worden door de druk- en zuigkrachten door de windlast. 
Ook versterkt de windlast onder de uitkraging het kanteleffect. 
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6.1.3.1 Blokvormige windbelasting 

De blokvormige windbelasting is bepaald door de windvormfactoren voor winddruk en 
windzuiging bij elkaar op te tellen en voor de eenvoud aan een kant van de constructie 
te plaatsen. Deze windvormfactoren (zie afbeelding 84) zijn gedestilleerd uit de norm 
[16]. 

.b 

- 0,4 

-0,8 
~-- -0 4 

{~ ) --, 
J I 

V ={> i 
I 

/ 
/ 

0,8 

- 0,4 
-0,8 

Afbeelding 84: windvorrnfactoren 

Prep = c dlm X C 1ndex X Ceq X Q>1 X Pw 

Pw 
is de extreme waarde van de stuwdruk te bepalen volgens art. 8.6.2 [16], in kN/m2

; 

bij gebouwhoogte van 45 meter is Pw 1.19 kN/m2 

Prep = 1 x C 1ndex x 1 x 1 x 1.19 = windvormfactor (zie afbeelding 85) * 1.19 

Afbeelding 85: schematisering windlast d.m. v. blokbelasting 

- 0,8 

Ontwerp van een Velodrome - 53 



TU/e - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

6.1.3.2 Gedetailleerdere windbelasting 

In de gedetailleerdere windbelasting is geprobeerd de winddruk en windzuiging ook 
mee te nemen. De bijbehorende windvormfactoren zijn bepaald door de 
windvormfactoren voor een zadeldak (16], waar deze constructie in doorsnede (zie 
afbeelding 86) sterke gelijkenis mee vertoont, op de constructie te plaatsen. 

Afbeelding 86: Dwarsdoorsnede Ve/odrome, dakhoek 19 graden 

De doorsnede van het gebouw vertoont sterke gelijkenis met een zadeldak. De hoek 
van het dak is maximaal 19 graden. In principe zou de factor C1 in iedere doorsnede 
veranderen, omdat het dak gekromd is en als de doorsnede op een andere plaats 
genomen wordt zal de hoek dus ook anders zijn. Orn het invoerwerk in de 
computerprogrammatuur enigszins te beperken is er voor gekozen cm op de schuine 
dakvlakken de meest ongunstige C1, dus met de hoek van 19 graden, in rekening te 
brengen (zie afbeelding 87). Aan de vlakke delen van het dak is de C1 factor voor 
dakhoek O graden toegekend. 

a> 0° 

d 

Cl < 0° 

a C1 
-20 +0.7 -1 .3 
-15 +0.5 -1.4 
-10 +0.4 -1.4 
-5 +0.3 -1 .3 
0 +0.2 -1 .3 
5 +0.3 -1.3 
10 +0.4 -1 .3 
15 +0.4 -1 .3 
20 +0.6 -1.3 
25 +0.7 -1.3 
30 +0.9 -1.3 

Afbeelding 87 - Windvormfactoren Ct voor tweezijdig 
hellende overkappingen 
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Prep = cdim X C;ndex X Ceq X (1)1 X Pw 

Pw 
is de extreme waarde van de stuwdruk te bepalen volgens art. 8.6.2 [16], in kN/m2

; 

bij gebouwhoogte van 45 meter is Pw 1.19 kN/m2 

Hieruit volgt dus de belasting die het kanteleffect versterkt. Deze wordt 0.6 x 1.19 
kN/m2 en -1 .3 x 1.19 kN/m2

, dus respectievelijk +0.714 kN/m2 en -1 .547 kN/m2
. 

Prep = 1 x C;ndex x 1 x 1 x 1.19 = windvormfactor (zie afbeelding 88) * 1.19 

Afbeelding 88: schematisering windlast d.m.v. verscheidene druk- en zuigkrachten 

Ontwerp van een Velodrome - 55 



TU/e - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

6.1.4 Maatgevende windrichting 

De twee verschillende belastingssituaties (zie afbeelding 89 en 90) zouden in principe 
een resultaat moeten leveren wat in dezelfde orde van grootte ligt. Onbekend is welke 
windrichting, in combinatie met 1 volbelaste tribune, de grootste vervormingen 
veroorzaakt. Vandaar dat er een computer-model is gemaakt om dit te achterhalen. 
Deze vergelijking is uitgevoerd aan de hand van de blok-windlast. 

Afbeelding 89: Variant 1 Afbeelding 90:Variant 2 

Tabel 8: veNorming bloklast variant 1 Tabel 9: veNorming bloklast variant 2 

knoop combi Ux Uy Uz knoop combi Ux Uy Uz 
mm] mm] mm] mm] l[mm] mm] 

184 5 37.24 16.76 -39.84 192 5 36.14 7.94 -4.19 
187 5 -35.29 16.69 -38.04 191 5 -34.04 8.03 -4.48 
10 5 1.40 40.31 -76.35 13 5 5.10 17.95 -65.70 
106 3 4.60 -7.07 -15.99 46 3 -20.33 -12.35 -18.17 
85 5 -2.65 19.06 25.99 85 5 -6.09 6.46 4.93 
9 5 0.33 30.18 -113.60 9 5 0.36 16.99 -81.95 

Uit tabel 8 en 9 blijkt dat de vervorming loodrecht op de beschouwde richting ongeveer 
gelijk is. Zowel in x als in y richting zijn de vervormningen vergelijkbaar. In z-richting 
blijkt echter een groot verschil in uitkomst te ontstaan. Over de gehele linie blijkt variant 
1 het meest ongunstig te zijn in de beschouwde punten. De vraag is nu of in alle 
gevallen deze windrichting de grootste vervormingen veroorzaakt. Lokaal zouden er 
eventueel grotere spanningen en vervormingen kunnen ontstaan door de andere 
windrichting. Orn het aantal belastingscombinaties niet verder te vergroten is er vanuit 
gegaan dat de windbelasting uit afbeelding 89 de maatgevende is. 
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6.1 .5 Vergelijking verschillende windlasten 

Nu de maatgevende windrichting is vastgesteld kunnen de bloklast en de 
gedetailleerdere windbelasting met elkaar vergeleken worden. 

Afbeelding 91 : Windbelasting in blokvorm 

Tabel 10: vervorming onder blokwindlast 

knoop combi Ux Uy Uz 
lmml mm] mm] 

9 3 0.34 15.46 -72.50 
10 3 1.28 15.58 -65.91 
17 3 8.37 14.05 -33.07 
55 3 -19.06 14.11 -16.86 
73 3 0.36 2.44 -29.24 
74 3 1.25 14.97 -60.67 
82 3 -8.60 -2.21 -9.03 
85 3 -5.79 6.66 5.30 
106 3 4.60 -7.07 -15.99 
121 3 -0.00 -0.00 -0.00 
129 3 -0.00 0.00 -0.00 
144 3 -4.01 10.44 -31 .54 
151 3 -3.32 -6.96 -21.66 
160 3 -0.00 0.00 -0.00 
163 3 -0.00 -0.00 -0.00 
172 3 0.00 -0.00 -0.00 
184 3 32.71 8.64 -33.40 
187 3 -30.89 8.52 -31 .70 
191 3 -31.19 8.02 -3.76 
192 3 33.09 7.98 -3.51 

Afbeelding 92: Gedetailleerdere Windbelasting 

Tabel 11: vervorming onder gedetailfeerdere wind/as/ 

knoop combi Ux Uy Uz 
mm) mm) mm) 

9 3 0.31 -11 .27 -5.20 
10 3 1.18 -23.16 -35.53 
17 3 4.79 -7.38 10.11 
55 3 -28.80 11.46 -23.89 
73 3 0.30 -22.15 -89.74 
74 3 1.00 -23.78 -78.38 
82 3 -13.67 -10.80 -22.21 
85 3 -8.90 -9.79 -22.06 
106 3 6.10 -12.04 -26.40 
121 3 -0.00 -0.00 -0.00 
129 3 -0.00 0.00 -0.00 
144 3 -3.10 6.62 -20.02 
151 3 -4.14 -10.90 -33.21 
160 3 -0.00 0.00 -0.00 
163 3 -0.00 -0.00 -0.00 
172 3 0.00 -0.00 -0.00 
184 3 28.49 -2.20 -26.72 
187 3 -26.91 -2.41 -25.22 
191 3 -29.54 -8.80 -4.61 
192 3 31.18 -8.69 -4.41 

De globaal extreme vervormingen blijken nog wel redelijk overeen te komen (zie tabel 
10 en 11 ), maar de plaats waar dit optreedt is zeer verschillend (zie afbeelding 91 en 
92). Aangenomen is dat de gedetailleerde windbelasting het beste het probleem 
beschrijft. 

Met de uitgangspunten uit paragraaf 6.1.3 is het evident dat er een groot aantal 
belastingscombinaties zal ontstaan als alle verschillende windrichtingen en 
windbelastingen meegenomen wordt. Vandaar dat gekozen is voor bovenstaande 
schematisering in 1 windrichting en 1 windlast. 

In werkelijkheid is het gedrag bij wind dus zeer complex en zal er dus in de praktijk een 
windtunneltest volgen. Omdat er toch een uitspraak gedaan moet worden over deze 
windbelasting is de belasting op bovenstaande manier geschematiseerd, maar deze 
zal zeer waarschijnlijk afwijken van de werkelijk optredende belasting. 
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6.1.6 Sneeuwbelasting 

De sneeuwbelasting wordt bepaald volgens art.8.7.2 [16] 
Volgens art. 8.7.2.1 [16] wordt de sneeuwbelasting op een dakopppervlak (verticale 
projectie op grondvlak) berekend met: 
Prep = C i · Psn:rep 

waarin: 
Prep is de sneeuwbelasting op het dak; 
q zijn de vormfactoren, bepaald volgens bijlage B; 
Psn;rep is de sneeuwbelasting op de grond, bepaald volgens 8.7.2.2. 

Volgens art. 8.7.2.2 [16] is de sneeuwbelasting op de grand: 
2 

Psn;rep = 0,7 kN/m , 1/1 = 0 

0° < a < 15° 
15° <et< 30° 

30° < (l < 60° 

(l > 60° 

C1 = C2 = 0,8 
C1 = 0,8 
c2 = 0,8 + 0,4(a 15 15) 

C1 = 0,8 (60 30 a) 
(
60 - a) 

C2 = 1,2 30 
C1 = C2 = 0 

~ l i ~m1111111111lllll lllll II IIIIH 
Afbeelding 93: vormfactoren bij sneeuwbelasting 

De maximale helling in het dakvlak (zie afbeelding 93) is 19 graden. Hieruit volgen dus 
de vormfactoren voor C1 en C2. Deze zijn respectievelijk 0.8 en 0.907. 

P rep = C i · P sn:rep 
P rep = 0.8 · 0.7 = 0.56 kN/m2 en P rep = 0.907 · 0.7 = 0.635 kN/m2 

Net zoals bij de windbelasting is hier, om het invoerwerk in de computer te beperken, 
de belasting vereenvoudigd. Op de platte delen en de schuine delen tot 15 graden is 
met een belasting van 0.56 kN/m2 gerekend. Op de constructie-elementen met een 
hoek tussen de 15 en 19 graden met 0.635 kN/m2

. 
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6.2 Belastingcombinaties 

Bouwconstructies moeten met voldoende betrouwbaarheid bestand zijn tegen de 
ongunstigste combinaties van belastingen die gelijktijdig kunnen optreden art. 6.4.4.1 
NEN 76702 [16). De afzonderlijke belastinggevallen worden gecombineerd in Uiterste 
Grenstoestanden, die betrekking hebben op materiaalsterkte, en in 
Bruikbaarheidsgrenstoestanden, die betrekking hebben op vervormingen. 

Belastinggevallen: 

BG1 : Permanente Belasting 
BG2: Variabele Belasting (vloerbelasting) 
BG3: Variabele Belasting (windbelasting) 
BG4: Variabele Belasting (sneeuwbelasting) 

Regels voor het genereren van uiterste combinaties: 

1 : 1.35*BG1 
2 : 0.90*BG1 
3: 1.20*BG1 / 1.50*BG2 / 0.00*BG3 / 0.00*BG4 
4 : 1.20*BG1 / 0.38*BG2 / 1.50*BG3 I 0.00*BG4 
5 : 1.20*BG1 / 0.38*BG2 / 0.00*BG3 / 1.50*BG4 
6 : 0.90*BG1 / 1.50*BG2 / O.00*BG3 / 0.00*BG4 
7: 0.90*BG1 I 0.38*BG2 / 1.50*BG3 / 0.00*BG4 
8: 0.90*BG1 I 0.38*BG2 / 0.00*BG3 / 1.50*BG4 

Regels voor het genereren van gebruiks combinaties: 

1 : 1.00*BG1 
2: 1.00*BG1 / 1.00*BG2 / 0.00*BG3 / 0.00*BG4 
3 : 1 .O0*BG1 I 0.25*BG2 / 1.00*BG3 I 0.00*BG4 
4 : 1.00*BG1 / 0.25*BG2 / 0.00*BG3 / 1.00*BG4 

Lijst van extreme UGT combinaties 

1/ 1 : +1 .35*BG1 
2/ 6 : +0.90*BG1+1 .50*BG2 
3/ 7 : +0.90*BG1+1 .50*BG3 
4/ 8 : +0.90*BG1+1 .50*BG4 
5/ 3 : +1 .20*BG1+1 .50*BG2 
6/ 4 : +1 .20*BG1+1 .50*BG3 
7/ 5 : +1 .20*BG1+1 .50*BG4 
8/ 7 : +0.90*BG1+0.38*BG2+1 .50*BG3 
9/ 8 : +0.90*BG1 +0.38*BG2+1 .50*BG4 
10/ 4 : +1 .20*BG1+0.38*BG2+1 .50*BG3 
11/ 5 : +1 .20*BG1+0.38*BG2+1.50*BG4 

Lijst van extreme BGT combinaties 

1/ 1 : +1 .00*BG1 
2/ 2 : +1 .00*BG1 +1 .00*BG2 
3/ 3: +1 .00*BG1+1 .00*BG3 
4/ 4 : +1 .00*BG1+1 .00*BG4 
5/ 3 : +1 .00*BG1+0.25*BG2+1 .00*BG3 
6/ 4 : +1 .00*BG1 +0.25*BG2+1 .00*BG4 
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6.3 Dimensionering constructie-elementen 

6.3.1 Dimensionering tribune-elementen 

Aangezien de tribune-elementen (zie afbeelding 94) niet gedetailleerd gemodelleerd 
zijn in Esa-Primawin, maar als een enkel balk-element, is de profieltoekenning 
handmatig gedaan. 

Afbeelding 94: Tribune-element 

In eerste instantie is dit element geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten 
(zie afbeelding 95). Hieruit kan dan een ly benodigd uit gedestilleerd worden, door 
vanuit de doorbuigingseis terug te redeneren. 

Afbeelding 95: schematisering sterk versimpeld Afbeelding 96: schematisering met verende op/egging 

Als deze stijfheid ingevoerd wordt in het computermodel, blijkt dat de oplegging van het 
tribune-element op de trekring niet als een volledig stijf scharnier werkt en de ly dus 
opgevoerd dient te warden, omdat de oplegging veert (zie afbeelding 96). Deze wordt 
net zo lang opgevoerd totdat het element wel aan de doorbuigingseisen voldoet. 
Het element blijkt binnen de grenzen van de doorbuiging te blijven bij een ly van: 
1.991038e+011 mm 4. Een vakwerk van 4000 mm hoog met randstaven van 0 406.4 x 
20 heeft deze ly, 
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6.3.2 Dimensionering dak-elementen 

Aangezien de dak-elementen (zie afbeelding 97) niet gedetailleerd gemodelleerd zijn in 
Esa-Primawin, maar als een enkel balk-element, is de profieltoekenning wederom 
handmatig gedaan. 

Afbeelding 97: dak-element 

In eerste instantie is dit element geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten 
(zie afbeelding 98). Hieruit kan dan een ly benodigd uit gedestilleerd worden, door 
vanuit de doorbuigingseis terug te redeneren. 

Afbeelding 98: schematisering sterk versimpe/d Afbeelding 99: schematisering met verende op/egging 

Als deze stijfheid ingevoerd wordt in het computermodel, blijkt dat de oplegging van het 
tribune-element op de trekring niet als een volledig stijf scharnier werkt en de ly dus 
opgevoerd dient te worden, omdat de oplegging veert (zie afbeelding 99). Deze wordt 
net zo lang opgevoerd totdat het element wel aan de doorbuigingseisen voldoet. 
Het element blijkt binnen de grenzen van de doorbuiging te blijven bij een ly van : 
2.126677e+010 mm4

. Een vakwerk van 2000 mm hoog met randstaven van 0 244.5 x 
16 heeft deze ly. 

Ontwerp van een Velodrome - 61 



TU/e - Faculteit Bouwkunde - Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

6.3.3 Dimensionering Boogconstructie 

Bij vakwerkconstructies dient bezwijken van de verbinding bekeken worden. In 
onderstaand geval is de verbinding bekeken onder Permanente Belasting en onder de 
variabele belasting waar beide tribunes volledig belast zijn. In het drie-dimensionale 
vakwerk ontstaan op de aangegeven plaats in afbeelding 100, de maatgevende 
situatie. 

Afbeelding 100: Beschouwde verbinding ten opzichte van gehele constructie 

Uit deze drie-dimensionale boog is een tweedimensionale situatie gedestileerd 
(afbeelding x). In deze figuur zijn de knoopnummers aangegeven, de staafnummers 
staan tussen haken. De bijbehorende staafkrachten staan omschreven in tabel x.x 

70 
-~38) 

-------- 68 --
'\ 

64 

60 

Afbeelding 101: Twee-Dimensionale weergave van de verbinding 

Tabel 12: Staafkrachten in vakwerk 

staaf doorsn. combi dx [ml N [kN] Lengle [mm) 
220 7 4 0.000 436.58 8491 
222 7 4 0.000 -110.15 5590 
229 7 4 0.000 -1226.04 11162 
232 6 4 0.000 -378.46 8144 
238 6 4 0.000 -3061.34 7684 
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Toetsing van stabiliteit, volgens art. 12.1.1 [16], van de maatgevende wandstaaf (229). 

N c;s;d --~-s 1 
Wz;buc · N c;u;d 

i = {t; = 1.2798£08 =89. 73 
z v-; 15896.46 

A.e = n✓ Ed = n)2.1E5 =76.41 
fy;d 355 

Volgens art. 12.1.5.4.1 [16] Knik in het vlak van het vakwerk, volgt voor kniklengte voor 
een wandstaaf: lbuc = 0.75 lsys, mits voldaan aan dw / dr > 0.5 

273 I 406.4 = 0.67 > 0.5 (VOLDOET) 

Volgens art. 12.1.5.3.1 [16] Knik in het vlak van het vakwerk, volgt voor kniklengte voor 
een randstaaf: lbuc = lsys 

0.75-11162 =93.3 
89.73 

A. = ~= 93.3 =1 22 
z ,rel A.e 76.41 . 

Voor warmgewalste CHS-profielen, instabiliteitskromme a [16]. 

Wz,buc = 0.52 

N c;s;d --'-'----$ 1 
Wz;buc · N c;u;d 

1226040 = 0_42 s 1 
0.52 · 5643000 

(VOLDOET) 
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Toetsing van stabiliteit, volgens art. 12.1.1 [16], van de maatgevende randstaaf (238). 

i = {,; = 4.5432E08 =136.8 
z VA 24278.22 

Volgens art. 12.1.5.3.1 [16] Knik in het vlak van het vakwerk, volgt voor kniklengte voor 
een randstaaf: lbuc = lsys 

A = I z,buc = 7684 =56.17 
z j 136.8 

z 

A = ..tz = 56.17 =0. 735 
z,rel A 76.41 

e 

Voor warmgewalste CHS-profielen, instabiliteitskromme a [16]. 

Wz,buc = 0.83 

N c;s;d __ ;;.:.;_:_ __ ~ 1 

Wz;buc · N c;u;d 

3061340 = 0.43 ~ 1 
0.83 · 8618771 

(VO LOO ET) 
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Uit figuur 102 (17) valgt welke parameters er taegekend warden aan de staven. Dit 
wardt samengevat in tabel 13. 

KT -joint with gap 
Tabel 13: Staafkrachten in vakwerk 

staaf N lkNl Staaf dlmml tlmml 
220 436.58 N2 273 20 
222 -110.15 N. 273 20 
229 -1226.04 N1 273 20 
232 -378.46 Non 406.4 20 
238 -3061 .34 No 406.4 20 

Afbeelding 102: afbeelding uit de norm voor toekenning parameters 

De rekenregels gelden vaar 2-dimensianale vakwerken, amdat het hier een 3-
dimensianaal vakwerk betreft maet er rekening gehauden warden met een uiterste 
unity check van 0.9 art. 8.7.3 (17]. 
In werkelijkheid is de anderrand van het vakwerk niet recht. Daar de rekenregels 
apgesteld zijn vaar vakwerken met een rechte anderrand, wardt uitgegaan van een 
reductie van de unity checks van 10 pracent bavenap de al aanwezige reductie vaar 
het 3-dimensianale vakwerk. Dit resulteert dus in een unity-check van 0.8. 

Controle voor chord plastification: 

met: f(y, g') = r°·2 
. 1 + · Y [ 

o 024 
1

·
2 l 

exp(0.5g'-1.33)+ 1 

f(n') = 1 + 0,3. n'-0,3. n'2 ~ 1.0 

Valid iteitscontrole: 

d -
0.2 < - ' ~ 1.0 hieruit valgt: 

do 
d1,2,3 = 273 = 0.67175 
d0 406.4 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

01,2,3 > 30 (VOLDOET) 

(VOLDOET) 

Berekening: 
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t(r,g') = 10.160.2_ [ 1+ 0.024 -10.161.2 ]= 1.872 
exp(0.5 -3-1 .33)+ 1 

n' = Nop = - 378460 = 0_0439 
A0 - ~ 0 24278 -355 

f(n') = 1 + 0,3 -(0 .04) - 0,3 -(0.04)2 = 0.98625 

• 355 · (20)2 ( 3. 273 ) 
N1 = ----· 1.8 + 10.2--- -1.872 · 0.98625 = 4280.36 kN > 1226.04 kN 

sin32 3-406.4 

Controle KT-verbinding moet tweeledig zijn : 

- 1226.04sin 32 + - 110.15sin90 = 
0

_
335 

~ 
0

_
8 

4280.36 sin 32 

436.58sin38 = 0_118 ~ 0_8 
4280. 36 sin 32 

Ponscontrole: 

fy ;o;d 1 + sin 0; 
N -. ·d = ---t0 -Ild-·---

i,u, ✓3 ' 2 sin2 0; 

N . = 355 -20 -IJ-273- 1+sin32 = 9577.00 kN > 1226.04 kN 1
,u,d ✓3 2sin2 32 

N . = 355 .20-IJ -273- 1+ sin33 = 7492.84 kN >436.58kN 2
,u,d ✓3 2 sin2 38 

N . = 355 .20 -TI -273 -1+sin90 =3515.69 kN>110.15kN 3,u,d ✓3 2sin2 90 

(1) 

(VOLDOET) 

(2) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 
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Voor maatgevende verbinding geldt tabel 14 (Deze staven maken hoeken kleiner dan 
30 graden; de rekenregels zijn eigenlijk niet meer van toepassing , maar om toch iets te 
kunnen zeggen over de mate van veiligheid van de constructie, zijn ze toch berekend) 
In de realiteit zou de boogconstructie ietwat aangepast worden, om zodoende wel 
binnen de marges van de rekenregels te blijven. De staven maken namelijk hoeken 
van 20 en 24 graden. 

Afbeelding 103: Staafnummers maatgevende situatie 

Tabel 14: Staafkrachten in vakwerk 

staaf N lkN] Staaf dlmml tlmml Lencite lmml 
89 +1383.98 N2 273 20 13782 
49 -658.41 N3 273 20 5590 
90 -1428.89 N1 273 20 11167 
56 -1798.17 Non 406.4 20 8147 
55 -2926.12 No 406.4 20 15105 

Toetsing van stabiliteit, volgens art. 12.1.1 (16], van de maatgevende wandstaaf (90). 

N c;s;d -----5 1 
(J)z;buc · N c;u;d 

i = {I;= 1.2798E08 =89_73 
z VA 15896.46 

Ae = tr ✓ Ed = "✓2. 1E5 =76.41 
fy;d 355 

Volgens art. 12.1.5.4.1 [16] Knik in het vlak van het vakwerk, volgt voor kniklengte voor 
een wandstaaf: lbuc = 0.75 lsys, mits voldaan aan dw / dr > 0.5 

273 / 406.4 = 0.67 > 0.5 (VOLDOET) 

Az = l z,buc = 0.75 -11167 =93_34 
iz 89.73 

.,i = Az = 93.3 =1 22 
z,rel A 76.41 . 

e 

Voor warmgewalste CHS-profielen, instabiliteitskromme a [16]. 
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Wz,buc = 0.52 

N c;s;d -----'-'c....:....._- ~ 1 
aJz;buc · N c;u;d 

1428890 = 0.49 ~ 1 
0.52 · 5643000 

(VOLDOET) 

Toetsing van stabiliteit, volgens art. 12.1.1 [16], van de maatgevende randstaaf (55) 

N c;s;d --~-~1 
Wz;buc · N c;u;d 

i = {I;= 4.5432E08 =136_8 2 v-;; 24278.22 

A-e =n-✓ Ed = n-✓2. 1E5 =76.41 
fy;d 355 

Volgens art. 12.1.5.3.1 [16] Knik in het vlak van het vakwerk, volgt voor kniklengte voor 
een randstaaf: lbuc = lsys 

A, = Az _ 110.42 =1 _445 z,rel /4 76.41 
e 

Voor warmgewalste CHS-profielen, instabiliteitskromme a [16]. 

Wz,buc = 0.39 

N c;s;d ---'---'----~ 1 
(J)z;buc · N c;u;d 

2926120 = 0.87 ~ 1 
0.39 · 8618771 

(VOLDOET) 
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Controle voor chord plastlfication: 

N*1 = 4250 kN > 1428.89 kN 

- 1428.89sin20 + -658.41sin90 
---------- = 0.79 ~ 0.8 

4250sin20 

1383.98sin24 = 0_387 ::; 0_8 
4250sin20 

Ponscontrole: 

N - = fy;O;d _ t _ Tid - _ 1 + sin0; 
,;u;d ✓3 ° ' 2 sin2 0; 

355 1 + sin20 
N1 u·d = r:; · 20 ·TI· 273 · 2 = 20167 kN > 1428.89 kN 

· · v3 2 sin 20 

355 1 + sin24 
N2 u·d = r:; · 20 ·TI· 273 · 2 = 14947 kN > 1383.98 kN 

' ' v3 2sin 24 

N . = 355 .20-TI -273 -1+ sin 90 = 3515.69 kN>658.41kN 3
,u,d ✓3 2sin2 90 

(VOLDOET) 

(1) 

(VOLDOET) 

(2) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

(VOLDOET) 

De profilering blijkt dus niet verzwaard te hoeven worden. De verbinding bewijkt niet. 
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7 Detaillering 

7.1 Detaillering aansluiting Tribune-Oak 

In het drie-dimensionale computermodel wat in ESA-Primawin is ingevoerd, zoals 
verklaard in paragraaf 5.3.5, is de aansluiting van de tribuneligger op de dakligger (zie 
afbeelding 105) scharnierend. In de buisconstructies worden sleuven gebrand, 
waardoor staalplaten ingelast kunnnen worden (zie afbeelding 104). Deze platen 
worden gekoppeld door middel van een pen-gat verbinding. Deze detaillering levert 
daadwerkelijk een volledig scharnier op. 

Afbeelding 104: Aansluiting dakconstructie op tribuneligger Afbeelding 105: Tribuneligger en dakligger 

Ook de koppeling tussen dakligger en boogconstructie wordt gemaakt met een 
dergelijke verbinding (zie paragraaf 7.2). 
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7.2 Detaillering verbinding boogconstructie - dakconstructie 

De koppeling tussen de drie-dimensionale vakwerkboog en de verschillende dakliggers 
(zie afbeelding 106) vindt plaats op dezelfde manier als de verbinding tussen 
tribuneligger en dakligger. In het computermodel is ook op deze plaatsen een volledig 
scharnier gemodelleerd. Vandaar dat ook in de detaillering gekozen is om daar een 
volledig scharnier te maken door middel van een pen-gat verbinding. 

\ 
\ 

\ 
\ 

I 

DlllqtlOllw 

RHS3lill/1111l'10 

~~~ ~,:;;,.F~==::::::::::::::t---- CMll:MA.Bf8 
'-+Y.------+----- ~M011.4120 

"r-- +Y..--- t------ Ctismll!O 

Afbeelding 106: aansluiting dakconstructie op boogconstructie 

Een andere koppeling wordt gemaakt op de plaats waar het dak van hellend over gaat 
in plat (zie afbeelding 107). Ook hier is gekozen voor een koppeling d.m.v. een pen-gat 
verbinding. 

\ 
Dsopbcuw 

Boogccnstructie 

RHS250/150'10 

CHS408Al20 

CHS27&'20 

Olk0onllruc:lle 

"· 

Afbeelding 107: aansluiting dakconstructie op boogconstructie 
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Over het gehele dak is gekozen voor het Kalzip systeem van Corus. Omdat dit in 
voorgaande details beschreven staat als dakopbouw wordt dit in afbeelding 108 nog 
eens in detail uitgetekend. 

Principe Dak 

Afbeelding 108: Principe dakopbouw 

7.3 Detaillering oplegging tribune-element 

~Dliplalll<-Jlllltium)Typll 1111a 
._., V• a., Typa L115D -~--IM)W-IOOfCl[pa 
-..O■Mo.a.---

RHUIDlll!Cr10, ..-.n war w'-il 

Qil344.&'11, ........ ~ 

Volgens het drie-dimensionale computermodel, zou de oplegging als een scharnier 
moeten werken. Uitvoeringstechnisch gezien is het makkelijker de elementen met 
elkaar te koppelen via kopplaten (zie afbeelding 109). Alleen wordt hierdoor geen 
scharnier gemaakt maar een inklemming. Dit zou dus nader bekeken moeten worden. 
De inklemming trekt namelijk meer kracht naar zich toe dan het scharnier. 

Afbeelding 109: inklemming i.p.v. scharnier 
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8 Conclusies 

8.1 Conclusies m.b.t. de doelstelling 

Doordat het middenterrein van het Apeldrome geschikt is voor de beoefening van 
indoor-atletiek heeft het stadion een multifunctioneel karakter gekregen, maar is het in 
eerste instantie wel een Velodrome. Verder is door middel van de boogconstructie (zie 
afbeelding 110 en afbeelding 111) voorkomen dat er constructie op het middenterrein 
geplaatst is. Hiermee is volledig aan de doelstelling voldaan. 

Afbee/ding 110: boogconstructie Afbeelding111: baan en middenterrein 

8.2 Overige conclusies 

Het concept bestaat uit het zichtbaar maken van de functie van het gebouw door de 
typische vorm van de wielerbaan uit te laten kragen (afbeelding 112 en afbeelding 113) 
vanuit een onderbouw. Dit lijkt me gelukt, maar er is wel veel constructief geweld nodig 
om de gigantische uitkraging te kunnen realiseren. 

Afbeelding 112: uitkragende baan in bocht Afbeelding 113: uitkragende baan op het rechte stuk 

Een project als dit is nooit honderd procent af. Vele aspecten zouden nader onderzocht 
kunnen warden. 
Zeals al eerder opgemerkt is er om de windbelasting te bepalen eigenlijk een 
windtunneltest nodig. Oak zou bekeken kunnen worden of de secundaire constructie 
constructief mee kan werken. 
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8.3 Resultaat Ontwerp 

De hierna volgende figuren geven een indruk van het uiteindelijke ontwerp van het 
Apeldrome. 

Afbeelding 114: uitkragende elementen korte zijde Afbeelding 115: uitkragende e/ementen lange zijde 

Afbeelding 116: Apeldrome intern Jange zijde Afbeeldign 117: Apeldrome intern korte zijde 

Afbeelding 11 B: Apeldrome extern, aanzicht korte zijde Afbeelding 119: Apeldrome extern, bovenaanzicht 

Afbeelding 120: kwart constructie Afbeelding 121: 3D-bee/d Apeldrome 
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Bijlagen 

Bijlage A: Berekening tribune-elementen m.b.v. C-waarde methode. 

Bijlage B: Tekeningen 'Apeldrome' P01 -P07 
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Tribune rij Tree hoogte R 
1 0.4007325 0.7396 
2 0.4007325 1.1403325 
3 0.4007325 1.541065 
4 0.4007325 1.9417975 
5 0.4007325 2.34253 
6 0.4007325 2.7432625 
7 0.4007325 3.143995 
8 0.4007325 3.5447275 
9 0.4007325 3.94546 

10 0.4007325 4.3461925 
11 0.4007325 4.746925 
12 0.4007325 5.1476575 
13 0.4007325 5.54839 
14 0.4007325 5.9491225 
15 0.4007325 6.349855 
16 0.4007325 6.7505875 
17 0.4007325 7.15132 
18 0.4007325 7.5520525 
19 0.4007325 7.952785 
20 0.4007325 8.3535175 
21 0.4007325 8.75425 
22 0.4007325 9.1 549825 
23 0.4007325 9.555715 
24 0.4007325 9.9564475 
25 0.4007325 10.35718 
26 0.4007325 10.757913 
27 0.4007325 11 .158645 
28 0.4007325 11.559378 
29 0.4007325 11.96011 
30 0.4007325 12.360843 

N=((R+C)x(D+T) / 0 )-R 

C D T 
0.2665757 6 0.8 
0.2385151 6.8 0.8 
0.2157994 7.6 0.8 
0.1970342 8.4 0.8 
0.1812715 9.2 0.8 

0.167844 10 0.8 
0.1562685 10.8 0.8 
0.1 461867 11 .6 0.8 
0.1373269 12.4 0.8 
0.1294796 13.2 0.8 
0.1224807 14 0.8 
0.1161997 14.8 0.8 
0.1105314 15.6 0.8 
0.1053904 16.4 0.8 
0.1007064 17.2 0.8 

0.096421 18 0.8 
0.0924855 18.8 0.8 
0.0888586 19.6 0.8 
0.0855054 20.4 0.8 
0.0823961 21.2 0.8 

0.079505 22 0.8 
0.07681 22.8 0.8 

0.0742916 23.6 0.8 
0.0719331 24.4 0.8 
0.0697198 25.2 0.8 
0.0676386 26 0.8 
0.0656781 26.8 0.8 

0.063828 27.6 0.8 
0.0620793 28.4 0.8 
0.0604238 29.2 0.8 

bron: Stadia - John, Sheard - 1994 

R = ooghoogte - punt van focus 
C = C-waarde C-waarde van 0.09 ook mogelijk 
D = horizontale afstand tot punt van focus 
T = diepte van rij 
N = optrede 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C=(((DxN)+(RxD))/(0 + T))-R 

C-Waarde Tribune-element 1 

~ . _, 

. .,, 

0.25 

0.2 

I 0.15 
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0.1 

0 .05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Tribune rij Tree hoogte R 
1 0.399504 0.9719 
2 0.399504 1.371404 
3 0.399504 1.770908 
4 0.399504 2.170412 
5 0.399504 2.569916 
6 0.399504 2.96942 
7 0.399504 3.368924 
8 0.399504 3.768428 
9 0.399504 4.167932 

10 0.399504 4.567436 
11 0.399504 4 .96694 
12 0.399504 5.366444 
13 0.399504 5.765948 
14 0.399504 6.165452 
15 0.399504 6.564956 
16 0.399504 6.96446 
17 0.399504 7.363964 
18 0.399504 7.763468 
19 0.399504 8.162972 
20 0.399504 8.562476 
21 0.399504 8.96198 
22 0.399504 9.361484 
23 0.399504 9.760988 
24 0.399504 10.160492 
25 0.399504 10.559996 
26 0.399504 10.9595 
27 0.399504 11.359004 
28 0.399504 11 .758508 
29 0.399504 12.158012 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C D T 
0.2471258 6.4 0.8 
0.2224132 7.2 0.8 
0.2021938 8 0.8 
0.1853443 8.8 0.8 
0.1 710871 9.6 0.8 
0.1588666 10.4 0.8 
0.1482755 11 .2 0.8 
0.1390083 12 0.8 
0.1308313 12.8 0.8 
0.1235629 13.6 0.8 
0.1170596 14.4 0.8 
0.1112066 15.2 0.8 

0.105911 16 0.8 
0.1010969 16.8 0.8 
0.0967014 17.6 0.8 
0.0926722 18.4 0.8 
0.0889653 19.2 0.8 
0.0855435 20 0.8 
0.0823753 20.8 0.8 
0.0794333 21 .6 0.8 
0.0766942 22.4 0.8 
0.0741377 23.2 0.8 
0.0717462 24 0.8 
0.0695041 24.8 0.8 
0.0673979 25.6 0.8 
0.0654156 26.4 0.8 
0.0635466 27.2 0.8 
0.0617814 28 0.8 
0.0601 117 28.8 0.8 

bron: Stadia - John, Sheard - 1994 

R = ooghoogte - punt van focus 
C = C-waarde C-waarde van 0.09 ook mogelijk 
D = horizontale afstand tot punt van focus 
T = diepte van rij 
N = optrede 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C=(((DxN)+(RxD))/(D+ T))-R 

C-Waarde Tribune-element 2 
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Tribune rij Tree hoogte R 
1 0.398274 1.5853 
2 0.398274 1.983574 
3 0.398274 2.381848 
4 0.398274 2.780122 
5 0.398274 3.178396 
6 0.398274 3.57667 
7 0.398274 3.974944 
8 0.398274 4.373218 
9 0.398274 4.771492 

10 0.398274 5.169766 
11 0.398274 5.56804 
12 0.398274 5.966314 
13 0.398274 6.364588 
14 0.398274 6.762862 
15 0.398274 7.161136 
16 0.398274 7.55941 
17 0.398274 7.957684 
18 0.398274 8.355958 
19 0.398274 8.754232 
20 0.398274 9.152506 
21 0.398274 9.55078 
22 0.398274 9.949054 
23 0.398274 10.347328 
24 0.398274 10.745602 
25 0.398274 11.143876 
26 0.398274 11.54215 
27 0.398274 11 .940424 
28 0.398274 12.338698 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C D T 
0.2137555 7.8 0.8 
0.1955635 8.6 0.8 
0.1802252 9.4 0.8 
0.1671179 10.2 0.8 
0.1557879 11 0.8 
0.1458966 11 .8 0.8 
0.1371864 12.6 0.8 
0.1294575 13.4 0.8 
0.1225531 14.2 0.8 
0.1163479 15 0.8 
0.1107408 15.8 0.8 
0.1056493 16.6 0.8 
0.1010053 17.4 0.8 
0.0967525 18.2 0.8 
0.0928433 19 0.8 
0.0892377 19.8 0.8 
0.0859017 20.6 0.8 
0.0828062 21.4 0.8 

0.079926 22.2 0.8 
0.0772394 23 0.8 
0.0747275 23.8 0.8 
0.0723739 24.6 0.8 

0.070164 25.4 0.8 
0.0680851 26.2 0.8 
0.0661258 27 0.8 
0.0642761 27.8 0.8 
0.0625271 28.6 0.8 
0.0608708 29.4 0.8 

bron: Stadia - John, Sheard - 1994 

i 

' c., 

R = ooghoogte - punt van focus 
C = C-waarde C-waarde van 0.09 ook mogelijk 
D = horizontale afstand tot punt van focus 
T = diepte van rij 
N = optrede 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C=(((DxN)+(RxD))/(D+ T))-R 

C-Waarde Tribune~lement 3 
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Tribune rij Tree hoogte R 
1 0.401386 2.4544 
2 0.401386 2.855786 
3 0.401386 3.257172 
4 0.401386 3.658558 
5 0.401386 4.059944 
6 0.401386 4.46133 
7 0.401386 4.862716 
8 0.401386 5.264102 
9 0.401386 5.665488 

10 0.401386 6.066874 
11 0.401386 6.46826 
12 0.401386 6.869646 
13 0.401386 7.271032 
14 0.401386 7.672418 
15 0.401386 8.073804 
16 0.401386 8.47519 
17 0.401386 8 .876576 
18 0.401386 9.277962 
19 0.401386 9.679348 
20 0.401386 10.080734 
21 0.401386 10.48212 
22 0.401386 10.883506 
23 0.401386 11 .284892 
24 0.401386 11.686278 
25 0.401386 12.087664 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C D T 
0.1751851 9.3 0.8 
0.1623275 10.1 0.8 
0.1512282 10.9 0.8 
0.1415496 11.7 0.8 
0.1330353 12.5 0.8 
0.1254872 13.3 0.8 
0.1187497 14.1 0.8 
0 .1126987 14.9 0.8 
0.1072345 15.7 0 .8 
0.1022757 16.5 0.8 
0.0977552 17.3 0.8 
0.0936174 18.1 0.8 
0.0898157 18.9 0.8 
0.0863107 19.7 0.8 

0.083069 20.5 0.8 
0.080062 21.3 0.8 

0.0772651 22.1 0.8 
0.074657 22.9 0.8 

0.0722192 23.7 0.8 
0.0699356 24.5 0.8 
0.0677919 25.3 0.8 
0.0657758 26.1 0.8 
0.0638762 26.9 0.8 
0.0620832 27.7 0.8 

0.060388 28.5 0.8 

bron: Stadia - John, Sheard - 1994 

R = ooghoogte - punt van focus 

C = C-waarde C-waarde van 0.09 ook mogelijk 
D = horizontale afstand tot punt van focus 
T = diepte van rij 
N = optrede 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C=(((DxN)+(RxD))/(D+ T))-R 

C-Waarde Tribune-element 4 

0 .2 · r' . ,•tl!.;.!, ~ : 

0.18 

0.16 

0.14 

0.12 

., 
~ f 0,1 

c:, 

0.08 

0.06 

0,04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

RIJ nummor 



Tribune rij Tree hoogte R 
1 0.416238 3.449 
2 0.416238 3.865238 
3 0.416238 4.281476 
4 0.416238 4.697714 
5 0.416238 5.113952 
6 0.416238 5.53019 
7 0.416238 5.946428 
8 0.416238 6.362666 
9 0.416238 6.778904 

10 0.416238 7.195142 
11 0.416238 7.61138 
12 0.416238 8.027618 
13 0.416238 8.443856 
14 0.416238 8.860094 
15 0.416238 9.276332 
16 0.416238 9.69257 
17 0.416238 10.108808 
18 0.416238 10.525046 
19 0.416238 10.941284 
20 0.416238 11 .357522 
21 0.416238 11.77376 
22 0.416238 12.189998 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C D T 
0.1496699 10.8 0.8 
0.1400137 11.6 0.8 
0.1315281 12.4 0.8 
0.1240122 13.2 0.8 
0.1173088 14 0.8 

0.111293 14.8 0.8 
0.105864 15.6 0.8 

0.1009401 16.4 0.8 
0.0964539 17.2 0.8 
0.0923495 18 0.8 
0.0885801 18.8 0.8 
0.0851064 19.6 0.8 
0.0818948 20.4 0.8 
0.0789168 21.2 0.8 
0.0761478 22 0.8 
0.0735665 22.8 0.8 
0.0711545 23.6 0.8 
0.0688957 24.4 0.8 
0.0667758 25.2 0.8 
0.0647825 26 0.8 
0.0629047 26.8 0.8 
0.0611328 27.6 0.8 

bron: Stadia - John, Sheard - 1994 

R = ooghoogte - punt van focus 

C = C-waarde C-waarde van 0.09 ook mogelijk 
D = horizontale afstand tot punt van focus 
T = diepte van rij 
N = optrede 

N=((R+C) x (D+ T) / D) - R 

C=(((DxN)+(RxD))/(D+ T))-R 

C-Waarde Tribune-element 5 

0.16 r----------------------

0.12 

0.1 

i I 0.08 

.:, 

0.06 

0.02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 18 19 20 21 22 

RIJ nummor 
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Detail 3 

Detail 1 
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Doorsnede AA' 
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Detail 4 

neo neo neo neo 12t0 7290 1280 neo 

Doorsnede BB' 
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2 
3 

Tribu neconstructie 

Trekring: 2x 
Diagonalen: 
Randstaven Tribune-element: 

♦273.0 / 20.0 
♦508.0 I 20.0 
♦4()6.4 / 20.0 

t---------- - - -u---- ----- ------1 
t---- ----------mn--- - - ------ ---l 

1-- -------------•-- - - - --- --- ----_J 

+ 

..,., 

...... 

..,., 

.... ,... 12IO """ 1---- ---------------,a100--------------------l 

Boogconstructie 

Randstaven Drie-dlmensionaal Vakwerlc: ♦4{)6.4 / 20.0 
Wandstaven Drie-dimensionaal Vakwerlc: ♦273.0 / 20.0 

Dakconstructie 

Randstaven Drie-dimensionaal Vakwerlc: +406.4 / 20.0 
Wandstaven Dr1e-dlmenslonaal Vakwerlc: ♦273.0 / 20.0 

CPORACHTGOV(ft --- -
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U!IJO 



~ 
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Principe Oak 
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RHS25(V150'10 

~~~~==s-- CHS2A4.5118 
CHS408.4/20 
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Detail 3 

Detail 1 

Detail 4 
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