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Samenvatting 
 
Dit afstudeerproject is een op onderzoek gebaseerd ontwerp van een speciale, lichte 
draagconstructie welke gebruikt gaat worden als demontabele en modulaire overkapping 
voor een tijdelijke ijsbaan met een variërende lengte. Tijdens het project is een 
multidisciplinair ontwerpproces toegepast, waar de nadruk niet alleen lag op 
constructieve, maar ook op architectonische,  bouwfysische en materiaaltechnologische 
aspecten. 
 
Om het bovenstaande doel te bereiken is samen met de opdrachtgever een voorlopig 
programma van eisen opgesteld, waaruit blijkt dat het ouderwets schaatsgevoel, wat 
iedereen kent van vroeger, terug moet keren naar locaties binnen en buiten het stedelijk 
gebied. Daarnaast zijn de technische eisen, zoals de mobiliteit, (snelle) demontabelheid, 
vervoerbaarheid en flexibiliteit van de baan belangrijke eigenschappen die de 
overkapping moet hebben.  
Nadat probleem- en doelstelling zijn gedefinieerd, is begonnen met een vooronderzoek 
op het gebied van bouwfysica, bestaande ijsbanen en lichte draagconstructies, 
demontabele principes, materialen en een onderzoek naar de overeenkomsten en 
verschillen tussen het bouwproces en productontwikkelingsproces. Omdat één module 
een massaproduct is, maar de hele baan als bouwobject gezien kan worden, zijn deze 
twee ontwerpprocessen naast elkaar toegepast. Verder is er een samenwerking opgezet 
met zes studenten van Industrial Design, om het project multidisciplinair te kunnen 
benaderen. 
De resultaten uit het vooronderzoek zijn een aanvulling op het programma van eisen en 
vormen uitgangspunten voor het ontwerp. Ook onderbouwt het vooronderzoek een 
aantal keuzes die tijdens het ontwerpproces gemaakt zijn. 
 
In het programma van eisen zitten een aantal specifieke vraagstukken, die vragen om 
een eigen oplossing. Zo moet de overkapping een modulaire opbouw hebben en snel te 
(de)monteren zijn, om daarna eenvoudig te kunnen transporteren. Daarbij moet de 
baanvorm flexibel zijn, zodat elke gewenste baanvorm te maken is.  
Dit is bereikt door de overkappingmodule een trapeziumvormig grondvlak te geven, 
waarbij door schakeling van deze eenvoudige vormvaste module, aan de gevraagde 
flexibiliteit wordt voldaan. De overspanning wordt door de meest eenvoudig vorm 
gemaakt, namelijk een boogconstructie welke op de tegenover elkaar liggende 
hoekpunten wordt bevestigd. Door het kruizen van de bogen ontstaat er enige stabiliteit. 
Daarnaast zal het regenwater en de optredende condensatie langs het 
(membraan)oppervlak naar beneden lopen. Ook voor de fysische eigenschappen van de 
overkapping geeft een boogvorm voordelen, omdat de hele baan zo tegen alle soorten 
weersinvloeden beschermd wordt. 
Om de overkapping snel te kunnen (de)monteren en te transporteren is gekozen voor 
een membraanconstructie die fungeert als huid, en een pneumatische constructie als 

hoofddraagconstructie. Dit heeft meerdere voordelen. Het eerste voordeel is dat, door de 
pneumatische constructie permanent in een zoom van het membraan te bevestigen, het 
mogelijk is deze twee onderdelen als één pakket te transporteren. Ten tweede is de 
opwerking van de constructie eenvoudig. Dit gebeurt door in de pneumatische 
boogconstructie een overdruk te creëren, waardoor de constructie zichzelf omhoog 
duwt.  Hierdoor is (zwaar) materieel niet nodig bij de (de)montage. 
 
De belangrijkste onderdelen van de module zijn het membraan, de boogconstructie, het 
funderingselement en de grondbogen. De grondbogen zijn nodig om de voor- en 
achterkant, vanuit de baanlengte gezien zijn dit de zijkanten van de module, voor te 
spannen. 
Voor het membraan is in dit project gekozen voor een PVC gecoat polyester, omdat 
deze het meest gebruikt wordt voor mobiele constructies. De belangrijkste eigenschap 
die het membraan moet hebben, is namelijk dat het opvouwbaar moet zijn. Bij verdere 
ontwikkeling van het product kan gedacht worden aan een gecoat weefsel met een grote 
maaswijdte, zodat het weefsel meer translucent (doorzichtig, transparant) en 
lichtdoorlatend is. 
De pneumatische boogconstructie zal bestaan uit een geweven sok (braided tube), met 
een coating of rubberen binnenlaag voor de luchtdichtheid. Dit weefsel is gemaakt uit 
carbonvezels en neemt de trekspanningen op, die door de interne overdruk in de wand 
ontstaan. 
De fundering bestaat uit een schroefanker die op elke locatie de grond in- en uitgedraaid 
wordt, zodat hij telkens opnieuw gebruikt kan worden. De capaciteit van de schroef is 
met behulp van de huidige theorieën niet exact te bepalen, omdat er simpelweg geen 
getoetste theorie of norm voor bestaat. Aan de hand van een minimale lengte en het 
indraaimoment is de capaciteit echter redelijk goed in te schatten. Proeven op locatie 
wordt aangeraden, om zo de vereiste capaciteit te controleren. 
Voor de aansluiting van het membraan met het grondoppervlak is een randkabel 
toegepast, die op enkele punten wordt verankerd. 
De onderlinge aansluitingen tussen de twee bogen wordt gerealiseerd door een 
kabelverbinding. Naast het verbinden van de twee modules spant de kabelverbinding het 
oppervlak ook voor. 
 
Het ontwerp is in een aantal stappen berekend. Allereerst is een 3d-netmodel in het 
programma GSA (Oasys) gemaakt, waarbij het membraan als net, en de boogconstructie 
als een starre buis zijn ingevoerd.  
Het oppervlak van de staafelementen in het net hebben dezelfde waarde als de 
oppervlaktedoorsnede van het membraan, waarvoor de staaf is gemodelleerd, en 
bezitten de materiaaleigenschap van een PVC gecoat polyester.  
Door de complexe geometrie van de pneumatische buisconstructie is het niet eenvoudig 
een materiaaleigenschap toe te kennen aan de starre buis in het 3d-netmodel. Door de 
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schering en inslag en de afwijkende richting van de biaxiale fibers zijn de 
materiaaleigenschappen van de pneumatische buis anders, dan de fibers waaruit de 
pneumatische buis is opgebouwd. Om de starre buis in het 3d-netmodel de juiste 
eigenschappen (met name de E-modulus E en kwadratisch oppervlakte moment I) te 
geven, is een fictieve stijfheid (EIfictief) berekend. Voor het kwadratisch oppervlakte 
moment I is een equivalente waarde genomen, gebaseerd op de som van de 
fiberoppervlaktes. De fictieve E-modulus Efictief is berekend door een pneumatische 
ligger te modelleren met staafelementen in de axiale en biaxiale richting, die belast 
wordt met een uitwendig gelijkmatige verdeelde q-last en een interne overdruk. Met een 
bekende q-last, lengte, equivalent kwadratisch oppervlakte moment en berekende 
doorbuiging is het mogelijk, door gebruik te maken van een ‘vergeet-me-nietje’, de 
fictieve E-modulus te berekenen.  
Na het bepalen van de juiste materiaaleigenschappen is het 3d-netmodel berekend voor 
een aantal belastingsgevallen, waarvan de windbelasting maatgevend is gebleken. De 
krachten in het net van het 3d-netmodel zijn gebruikt om de sterkte en vervorming van 
het membraan te toetsen. De krachten op de starre buis uit het 3d-netmodel zijn 
overgeplaatst op de gemodelleerde pneumatische ligger, waarna de axiale en biaxiale 
fibers getoetst zijn op sterkte. 
 
Uit de resultaten blijkt dat het membraan op enkele plaatsen vrij vlak is, waardoor deze 
gebieden, in vergelijking met andere gebieden, een vrij grote vervorming vertonen. 
Omdat deze lokale vervormingen piekspanningen in het membraan en bij de 
aansluitingen kunnen veroorzaken, zijn er enkele oplossingen aangedragen, waardoor 
deze uitbuiging verkleind wordt.  
Over het algemeen vallen de maximale vervormingen binnen de grenzen, die weliswaar 
op gevoel gebaseerd zijn. Aangezien er voor tenten geen aparte norm bestaat, en de 
uitgangspunten van de NEN 6702 (Nederlandse norm) op dit ontwerp niet van 
toepassing zijn, is de vervorming in overleg met een aantal experts beoordeeld. Ook de 
krachten die ontstaan in het membraan en pneumatische buisconstructie vallen binnen 
de grenzen van de materiaaleigenschappen.  
Tijdens het berekenen en modelleren van de pneumatische buisconstructie is gebleken 
dat de stijfheid van dit onderdeel grotendeels afhangt van het aantal en de grootte van de 
axiale fibers en de interne overdruk in de buis. Door de uitwendige belastingen op de 
constructie ontstaan er momenten in meerdere richtingen, waardoor aangeraden wordt 
om over de hele doorsnede van de pneumatische buis axiale fibers toe te passen. De 
stijfheid van de buisconstructie kan ook nog verhoogd worden door de interne overdruk 
te vergroten. 
 
De samenwerking met de faculteit Industrial Design heeft een nieuwe opbouw van de 
ijsvloer en een nieuwe ijssamenstelling opgeleverd. De nieuwe ijsvloer is volledig 
flexibel, oprolbaar en zorgt, door gebruik van lucht, voor een vlakke ijsbaan. Door 
toevoeging van gelatine aan het ijs is het ijs taaier en sterker geworden, maar vooral het 

aanbrengen van het ‘gelatine-ijs’ geeft veel voordelen, omdat het niet uitvloeit zoals 
water. 
Voor verdere ontwikkeling van het ontwerp is het verstandig of noodzakelijk nog 
onderzoeken uit te voeren op de volgende gebieden: 
- dynamisch gedrag van de (pneumatische) constructie door uitwendige 

(wind)belastingen; 
- constructieve eigenschappen van schroefankers; 
- vergelijking van onder andere verschillende fiber- en membraanmaterialen; 
- mogelijkheden voor in- en uitgangen en openingen in het ontwerp. 
 
Verder is het voor een goed resultaat noodzakelijk een prototype te bouwen, zodat 
verschillende proeven gedaan kunnen worden, zoals brandproeven, belastingsproeven 
en proeven van de snelheid van (de)monteren. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn afstudeerrapport, wat een verslaglegging is van mijn afstudeerproject  
bij de vakgroep Structural Design and Construct Engineering (voorheen Constructief 
Ontwerpen), ter afronding van de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Tijdens deze periode is getracht heel procesmatig het project te doorlopen. 
Bij elk ontwerpaspect is telkens gezocht naar meerdere oplossingsrichtingen, waarbij 
constant verschillende afwegingen zijn gemaakt. Dit is nodig geweest, omdat het 
eindresultaat door de opdrachtgevers, Van Diemen BV en Boukens BV, na afronding 
van het project serieus als nieuw product wordt gezien. 
 
Hierbij wil ik Van Diemen BV en Boukens BV, in het bijzonder de algemeen directeur 
Wim Jansen, bedanken voor deze kans en alle hulp en steun die zij geboden hebben 
tijdens het project. Daarnaast wil ik ook mijn begeleidingscommissie, die bestaat uit 
prof. ir. F. van Herwijnen (voorzitter), prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg, ir. W.J.J. Huisman 
en ir. G. Linder, bedanken voor alle hulp tijdens dit project. De docenten prof. dr. ir. 
M.H. de Wit van de vakgroep ‘Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving’ en ir. 
A.P.H.W. Habraken van de vakgroep ‘Constructief Ontwerpen’ wil ik bedanken voor de 
hulp die zij, op hun specifiek vakgebied, hebben geboden.  
De steun en hulp die mijn vriendin Judith, familie en huisgenoten hebben geboden, 
hebben bijgedragen aan het eindresultaat. Hiervoor wil ik ze allen hartelijk danken. 
Tenslotte wil ik de groep studenten van de faculteit Industrial Design, bestaande uit 
Alain, Brain, David, Guus, Peter, Paul en hun coach Bert, bedanken voor de fijne 
samenwerking tijdens dit project. 
 
Gido Wesdorp 
Eindhoven, oktober 2005 
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Hoofdstuk 1 

1  Probleemschets 
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1.1 Algemeen 
Kassenbouwers kunnen zich in deze tijd steeds moeilijker onderscheiden van andere 
bouwers. De ontwikkeling van de traditionele kassystemen lijkt tot stilstand te zijn 
gekomen. De concurrentie is vergroot en er valt steeds minder geld te verdienen. Van 
Diemen BV heeft het voordeel van een brede specialisatie, waardoor ze naast kassen 
nog veel meer (kunnen) bouwen.  
In de toekomst wil Van Diemen BV zich naast de kassenbouw ook richten op projecten 
binnen de recreatiesector. Er zijn al een aantal ideeën ontwikkeld, waar een overkapping 
voor een lineaire (ijs)baan, opgebouwd uit modules, er één van is.  
Naast een ijsbaan is de overkapping ook voor andere activiteiten bruikbaar, bijvoorbeeld 
als overkapping van een skeeler- of kartbaan. 
 
Omdat Van Diemen zelf niet de capaciteit heeft om het idee verder te ontwikkelen, heeft 
men de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven hiervoor 
benaderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Probleemstelling 
Kan er, met toepassing van een membraan, een constructie worden ontworpen voor een 
demontabele overkapping van een lineaire, universeel inzetbare (ijs)baan? De 
overkapping moet uit modules zijn opgebouwd, zodat de lengte variabel is. Daarnaast 
moet een zoveel mogelijk vrije vorm kunnen worden gemaakt. 
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1.3 Doelstelling 
Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een overkapping voor een 
lineaire ijsbaan van 5 á 6 meter breed, welke door het schakelen van modules een 
variabele lengte heeft. Als richtlijn wordt een lengte van 1500 meter aangehouden. Het 
is gewenst dat de overkapping een open karakter heeft en dat de constructie demontabel 
en met behulp van een vrachtwagen of oplegger te transporteren is.   
 
Naast de technische doeleinden is het ook de bedoeling het ouderwetse schaatsgevoel 
weer te laten herleven. De tijd van lange afstanden schaatsen op natuurrijs is voorbij. De 
bestaande ijsbanen zijn altijd ovaal en 400 meter lang of zijn een vierkante en 
rechthoekige recreatie- of ijshockeybanen. Een lineaire baan van 1500 meter door de 
natuur biedt nieuwe, nog niet aanwezige mogelijkheden voor recreatie op ijs.   
 
Omdat dit product aan verschillende klanten verkocht of verhuurd gaat worden, wordt 
bij de ontwikkeling van de overkapping naast de technische en esthetische aspecten ook 
de commerciële aspecten benadrukt.  
De technische mogelijkheden, visualisaties (presentaties van het ontwerp) en eventuele 
kostenberekeningen worden door Van Diemen gebruikt bij presentaties aan potentiële 
klanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 De voorlopige eisen en wensen 
Het voorlopig programma van eisen is tot stand gekomen na overleg met de directeur 
van Van Diemen BV, de heer Wim Jansen. Het definitief programma van eisen wordt na 
het vooronderzoek vastgesteld. De voorlopige wensen zijn: 
 
- (doek)overkapping van 5 m brede kunstijsbaan met een variabele lengte; 
- voorkomen van condensatieproblemen (vallende druppels kunnen vastvriezen op de 

baan); 
- bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met zo laag mogelijke 

energiekosten van de baan; 
- het ontwerp moet demontabel zijn; 
- het ontwerp moet bestaan uit modules die aan elkaar gekoppeld kunnen worden, 

waarbij een nader te bepalen hoek gemaakt moet kunnen worden 
- het ontwerp moet een open karakter krijgen, zodat visueel contact ontstaat tussen 

gebruiker en voorbijganger van de (ijs)baan; 
- een permanente fundering is niet gewenst; 
- eventueel meerdere functies moeten mogelijk zijn, zoals een skeelerbaan (in de 

zomer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 

2  Vooronderzoek 
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2.1 Inleiding 
Het doen van een vooronderzoek, ofwel een literatuuronderzoek, heeft een aantal 
redenen. Ten eerste wordt duidelijker wat de probleem- en doelstelling van de opdracht 
is. Ten tweede worden bestaande principes in techniek en gebruik bekeken, welke 
misschien bruikbaar of nuttig zijn voor het te maken ontwerp. Ten slotte worden de 
randvoorwaarden en grenzen ontdekt waarbinnen de opdracht en het ontwerp moeten 
vallen. Het vooronderzoek richt zich op vijf onderwerpen:  

- bouwfysische aspecten; 
- de beoogde locatie; 
- vergelijkbare constructies en principes daarvan; 
- mogelijke materialen; 
- bouw- en productontwikkelingsproces 

 
Ad 1) Bouwfysica speelt bij het ontwerpen van een overkapping voor een 

kunstijsbaan een grote rol, omdat vanwege de lage ijstemperatuur een grote 
kans bestaat dat boven de baan condensatie optreedt tegen de onderkant van de 
kapconstructie. Daarnaast heeft de bouwfysica een grote invloed op de kosten, 
bij het gebruik van de baan. In paragraaf 2.2 wordt dit vooronderzoek, wat in 
bijlage [A] te vinden is, samengevat. 

Ad 2) De locatie van de ijsbaan heeft grote invloed op de bouwfysica, maar ook op 
het ontwerp zelf. Omdat de ijsbaan op verschillende locaties gebouwd moeten 
kunnen worden, zullen enkele locaties bekeken worden op uitvoerbaarheid en 
bruikbaarheid. Dit onderzoek is als bijlage [B] aan dit verslag toegevoegd en 
wordt in paragraaf 2.3 samengevat. 

Ad 3) Vergelijkbare constructies zijn bekeken om inzicht te verwerven in bestaande 
technieken en eventuele optredende problemen en aandachtspunten bij het 
ontwerpproces. Er is gekeken naar kunstijsbanen, lichte draagconstructies en 
demontabele constructies. Deze onderwerpen worden behandeld in bijlage [C] 
en samengevat in paragraaf 2.4. 

Ad 4) Onderzoek naar verschillende materialen is nodig zodat deze tijdens het 
ontwerp beoordeeld kunnen worden op hun geschiktheid voor de afzonderlijke 
elementen. Zo ontstaat een ontwerp met goede kwaliteiten. Ook dit onderwerp 
wordt samengevat in paragraaf 2.4 en wordt volledig behandeld in bijlage [C]. 

Ad 5)  Voor het ontwerpproces bij dit afstudeerproject zijn twee methodes mogelijk, 
namelijk het bouwkundig ontwerpproces of volgens een 
productontwikkelingsproces. De overkapping voor de (ijs)baan kan namelijk 
gezien worden als bouwobject, omdat het bescherming biedt tegen 
weersinvloeden, maar daarnaast is één module ook op te vatten als een 
massaproduct, wat in grote getale geproduceerd en gebouwd gaat worden. Dit 
massaproduct kent vele gebruikers en/of eigenaren, wat kenmerkend is voor 
een marktproduct. Dit product zal ontworpen worden voor de recreatiesector. 

Dit onderzoek is bijgevoegd als bijlage [D] en wordt in paragraaf 2.5 
samengevat. 

 
Het vooronderzoek en de resultaten zijn in de bijlagen opgenomen. In de volgende 
paragrafen van dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek en de conclusies daarvan kort 
besproken. 
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2.2 Bouwfysische aspecten 

2.2.1 Inleiding 

Bij het ontwerpen van een overkapping van een ijsbaan spelen bouwfysische aspecten 
een belangrijke rol. In dit deel van het vooronderzoek, bijgevoegd als bijlage [A], is met 
behulp van literatuur en hulp van prof. dr. ir. M.H. de Wit, docent van de vakgroep 
FAGO van de universiteit Eindhoven, gekeken naar de volgende aandachtspunten: 
 
Energie 
 
- wind:   

Hoe meer wind er staat, hoe groter de convectiecoëfficiënten worden, dus hoe meer 
convectief warmteverlies plaatsvindt. Omdat de (buiten)lucht een hogere 
temperatuur heeft dan het ijsoppervlak, is bij meer wind meer energie nodig om het 
ijs in goede conditie te houden. Meer wind betekent wel dat minder condensatie 
optreedt. Al hangt dit ook van de temperatuur van de lucht af. 

 
- bezonning: 

Deze kortgolvige straling (< 4 µm) bestaat uit directe en diffuse zonnestraling. 
Directe straling is straling die direct op het ijsoppervlak valt. Diffuse zonnestraling 
is de straling die door de atmosfeer wordt gebroken en zich in alle richtingen 
verspreid.  
Directe straling op de baan is door een overkapping met een open zijkant 
nauwelijks te voorkomen wanneer de zon laag aan de hemel staat. Dit komt alleen 
voor in de winter en in de zomer, ‘s ochtends en ’s avonds. De invloed van de 
straling is in deze periode relatief klein, omdat de zon dan een lage intensiteit heeft. 
In de situatie met overkapping wordt daarom de directe straling in de berekeningen 
achterwege gelaten. 

 
- infrarode straling: 

Elk lichaam met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 K of -273 oC) zendt 
langgolvige straling uit. Hierdoor vindt tussen bepaalde lichamen een warmte-
uitwisseling plaats, waarbij een warmtestroom van het warmere naar het koelere 
lichaam optreedt. In dit ontwerp treedt langgolvige stralingsuitwisseling op tussen 
de ijsbaan, de overkapping en de omgeving rond de baan. 
 

Wind 
 
- tegen- en zijwind voor schaatsers: 

Voor het comfort van de schaatsers is het gewenst dat de windsnelheid op de baan 
laag is. 

 
- warmtebalans van het ijs: 

De windsnelheid heeft grote invloed op de convectieve warmtestroom. Convectie is 
de warmte-uitwisseling door luchtverplaatsing langs lichamen. Om de convectieve 
warmtestroom te beperken moet de windsnelheid boven het ijs minimaal zijn. 

 
Condensatie 
 
- Condensvorming 

Als de oppervlaktetemperatuur van de onderzijde van de overkapping lager is dan 
de dauwtemperatuur van de buitenlucht, treedt condensatie op. Indien de zo 
gevormde druppels niet afrollen of via opvanggootjes afgevoerd worden, kunnen 
deze op het ijs vallen en (hinderlijk) vastvriezen. Een ander nadeel van condensatie 
is de vervuiling van de onderkant van het dakvlak en eventuele corrosie van 
constructiedelen. 

2.2.2 Doelstelling 

Het doel van dit vooronderzoek is kennis te vergaren over de invloeden op de 
hoeveelheid energie die nodig is om het ijsoppervlak in goede conditie te houden 
(koellast) en over het voorkomen van  condensatie tegen de binnenzijde van de 
overkapping.  

2.2.3 Werkwijze 

Het bovenstaande doel wordt verwezenlijkt door de koellast en de condensatie te 
vergelijken in verschillende situaties. De volgende situaties zijn vergeleken:  
- de situatie met of zonder overkapping boven het ijsoppervlak; 
- de situatie van een geïsoleerde of niet geïsoleerde overkapping, al dan niet 

geventileerd met (gekoelde) buitenlucht;   
- verschillende periodes van het jaar; 
- verschillende tijden van de dag.  
 
Wanneer de koellast en condensatie voor de bovenstaande situaties worden 
weergegeven in een grafiek, zijn de verschillen tussen de situaties goed zichtbaar. Door 
het variëren van parameters wordt duidelijk welke parameters de meeste invloed hebben 
op de koellast en de condensatie. Na het optimaliseren van deze parameters kunnen de 
voorwaarden voor deze optimalisatie in het programma van eisen worden meegenomen. 
 
Alle gebruikte gegevens in de berekeningen zijn een gemiddelde waarde van de 
weermetingen die de afgelopen 30 jaar in het weerstation van de Bilt zijn gemaakt. 
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Belangrijk is dat de waarden niet overeenkomen met de werkelijkheid, maar een 
benadering zijn van de werkelijkheid. Ze worden alleen gebruikt voor een vergelijking 
van de situaties.  

2.2.4 Conclusies 

Op de eerste plaats wordt geconcludeerd welke periode van het jaar de ijsbaan het beste 
open of gesloten kan zijn.  
Ten tweede wordt geconcludeerd wat voor overkapping het beste kan worden toegepast 
in het ontwerp. Ten derde wordt geconcludeerd welke parameters de meeste invloed 
hebben op het energiegebruik. Tenslotte wordt samengevat wat de invloed is van dit 
vooronderzoek op het ontwerp. 
 
Conclusie over de periode van opening 
Er is gebleken dat de gemiddelde koellast van het ijsoppervlak in de zomer 3 keer groter 
is dan in de winter. In de lente en de herfst is de koellast gemiddeld 1,5 keer groter dan 
in de winter.  
 
Het is verstandig de ijsbaan in de zomer te sluiten en de overkapping een andere functie 
te geven, zoals een rollerskatebaan. Dit komt erop neer dat het verstandig is de baan te 
openen van 1 januari tot 1 mei en van 1 november tot 1 januari. Dit betekent dat de baan 
bij een geringe koellast 181 dagen open kan zijn. Deze periode kan natuurlijk ook langer 
zijn, maar dit heeft dan als consequentie dat het koelen van het ijs meer energie en dus 
geld kost. 
 
Conclusie over de soort overkapping 
Over het algemeen is het verschil in koellast voor de situatie met een niet-geïsoleerde of 
geïsoleerde overkapping minimaal.  
Het toepassen van een geïsoleerde overkapping, waarbij de spouw met gekoelde lucht 
wordt geventileerd heeft echter wel een gunstige invloed op de koellast. Vooral in de 
zomer zal de koellast met zo’n overkapping dalen ten opzichte van een ander soort 
overkapping. De hoeveelheid condensatie zal echter in dit geval wel het hoogst zijn van 
alle vergeleken soorten overkappingen.  
Het toepassen van een geïsoleerde overkapping, waarbij de spouw wordt geventileerd 
met buitenlucht heeft een gunstig effect op de condensatie, maar geeft veel hogere 
waarden voor de koellast. 
 
Het isoleren van de overkapping heeft dus alleen zin wanneer de spouw wordt 
geventileerd met gekoelde lucht. Er moeten dan wel maatregelen genomen worden 
tegen het nadelig effect van de extra condensvorming die in deze situatie optreedt. Een 
ander nadeel is dat isoleren met gekoelde lucht ook energie en dus geld kost. 
Conclusie over de invloed van verschillende parameters 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat de wind een grote invloed heeft op de koellast. 
De windsnelheid is bijna rechtevenredig met de koellast. Dit betekent dat wanneer de 
windsnelheid verdubbelt ook de koellast twee keer zo groot wordt. 
 
Naast de wind heeft het toepassen van materiaal met een lage 
absorptiefactor/emissiefactor en een hoge reflectiefactor een gunstige invloed op de 
koellast. Een wit oppervlak heeft bijvoorbeeld een lage emissie- en hoge reflectiefactor, 
waardoor minder energie nodig is om het ijs te koelen. Een zwart oppervlak heeft juist 
een nadelig effect op de koellast.  
 
Conclusies met betrekking tot het ontwerp 
Eén van de meest invloedrijke factoren op de koellast van het ijs is, zoals hierboven al is 
vermeld, de wind. Deze invloed zal zeker worden meegenomen in het ontwerp, wat kan 
betekenen dat er mogelijk obstakels aan de zijkant van de overkapping ervoor moeten 
zorgen dat de windsnelheid boven de baan vrijwel nihil blijft. De keuze hiervan hangt 
sterk af van de esthetische waarde die gewenst is. 
 
Het is verder belangrijk een materiaal te kiezen met de juiste eigenschappen, zoals de 
absorptie- en de reflectiefactor, om de koellast te beperken. Een materiaal met een lage 
emissiefactor in de bouwkunde is bijvoorbeeld verzinkt staal. Bij het toepassen van 
membraanconstructies is het mogelijk het membraan te voorzien van allerlei coatings 
tegen allerlei stralingen. 
 
Het toepassen van een isolerende overkapping heeft vrijwel geen invloed op de 
energiebehoefte, tenzij de spouw geventileerd wordt met koudere lucht dan de 
buitenlucht. Er wordt gekozen een enkel membraan toe te passen. 
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2.3 Mogelijke locaties  
Het ontwerp moet op meerdere locaties gebouwd kunnen worden. Als voornaamste 
doelgroep gelden vakantie-  en attractieparken en evenementen. Deze locaties zijn 
onderzocht om eventuele specifieke eigenschappen die hierbij aan de orde zijn, mee te 
nemen in het ontwerp. Verder is het mogelijk dat de situering in een park bepaalde eisen 
of wensen kan toevoegen aan het programma van eisen. Dit vooronderzoek is 
bijgevoegd als bijlage [B]. In paragraaf 2.3.4 worden de conclusies uit dit 
vooronderzoek geformuleerd. 

2.3.1 Vakantieparken 

De vakantieparken vormen de voornaamste klant voor het afnemen van een overdekte 
lineaire ijsbaan. Het zal voor deze parken hun aanbod van faciliteiten vergroten, 
waardoor men meer en andere mensen aantrekt. Tijdens het ontwerpproces zijn deze 
parken bekeken op bijvoorbeeld grootte, ruimtegebruik, bestaande faciliteiten en locatie. 
Deze factoren hebben eventueel invloed op eisen of wensen voor het ontwerp van de 
overkapping. 

2.3.2 Attractieparken 

Een andere potentiële klant van het project zijn pretparken. Hiervan zijn een paar grote 
in Nederland te vinden. Dit project kan ook voor hen een uitbreiding op hun aanbod van 
faciliteiten zijn. Deze parken zullen ook bekeken worden op grootte, ruimtegebruik, 
bestaande faciliteiten en locatie. 

2.3.3 Evenementen 

Het ontwerp zal ook kunnen staan op terreinen, waar sportevenementen, 
jongerenevenementen en nationale evenementen plaatsvinden. 

2.3.4 Conclusies 

Algemeen 
Alle mogelijk kopers/huurders moeten voldoende ruimte beschikbaar hebben en 
geïnteresseerd zijn in het product. Deze ‘attractie’ zal naar alle waarschijnlijkheid meer 
mensen aantrekken, zodat meer omzet en winst wordt behaald. 
Het is aan te raden een locatie te nemen waar veel bebouwing aanwezig is. Hoe meer 
bebouwing, hoe lager de windsnelheid, hoe minder luchtverplaatsing boven het ijs. Dit 
zorgt voor een lagere koellast, dus minder energiekosten. 

Verder is duidelijk geworden dat een ijsbaan van 1500 meter lang een enorm project is, 
waardoor de potentiële klant een groot bedrijf of instantie moet zijn. Gedacht kan 
worden aan provincies of (inter)nationale pret- of vakantieparken, zoals de provincie 
Friesland of vakantieparkketen Center Parcs.     
 
Vakantieparken 
Er is op de meeste grotere vakantieparken wel ruimte voor een ijsbaan van 5 meter 
breed en 1500 meter lang. Zo hebben de parken vaak grote grasvelden of stukken grond 
voor uitbreiding van het park. Naast de bestaande (vaak uitgebreide) faciliteiten zal de 
ijsbaan zeker een toevoeging zijn, waardoor meer mensen naar het park zullen gaan.  
 
In een vakantiepark is het mogelijk de (ijs)baan permanent aan te leggen, zodat de baan 
in de zomer voor andere doelen gebruikt kan worden.  
 
Attractieparken 
Het ontwerp zal op meerdere manieren een goede tijdelijke of permanente toevoeging 
kunnen zijn.  
 
Een goede toepassing is om de ijsbaan op te bouwen in de winterperiode. In de 
winterperiode zie je steeds meer dat de parken open blijven en het park aankleden met 
het thema winter of Kerst. Het park wordt witter door kunstsneeuw en aangekleed met 
kerstbomen, berghutten en lichtjes. Verder wordt er snert, glühwein, worstenbroodjes en 
andere warme drankjes aangeboden in blokhutten met picknicktafels, i.p.v. snoep en ijs 
uit de ‘standaard’-kraampjes. De kunstijsbaan zou perfect in deze entourage passen. 
 
De ijsbaan is ook te plaatsen in het gedeelte van het park waar al meer actieve attracties 
zijn, zoals waterfietsen, kanoën, roeien, skiën op skihellingen, pijl- en boogschieten en 
autofietsen. Hier zal de ijsbaan als actieve attractie aan toegevoegd kunnen worden. 
 
Een andere toepassing kan een uitbreiding van faciliteiten zijn voor de parken die naast 
het attractiepark ook allerlei andere actieve mogelijkheden aan te bieden hebben. Zo 
heeft Duinrell naast het attractiepark ook een skihelling, golfbaan, zwembad, 
bowlingbaan en allerlei andere faciliteiten. De ijsbaan zou hier als faciliteit ook goed 
bijpassen.  
 
Evenementen 
Voor sommige evenementen kan de (ijs)baan een leuk extraatje zijn, voor andere de 
hoofdattractie. Zo kan de baan de ‘standaard’ tijdelijke vierkante of rechthoekige 
ijsbanen vervangen, die rond Kerst in veel steden te zien zijn. 
 
Overigens kan de overkapping eventueel ook als entree of overkapping van 
tentoonstellingen, vergaderingen, borrels, lezingen, etc. dienen. Dit is echter niet het 
doel van dit project en deze mogelijkheden worden daarom ook niet verder onderzocht.  
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2.4 Vergelijkbare constructies en principes 
In het vooronderzoek worden bestaande constructie- principes en toepassingen bekeken, 
welke wellicht bruikbaar of nuttig zijn voor het ontwerp. De onderwerpen die in het 
vooronderzoek behandeld worden, zijn:  
- bestaande kunstijsbanen; 
- bestaande overkappingen en principes van lichte draagconstructies; 
- bestaande demontabele constructies 
- bestaande materialen.  
 
Dit vooronderzoek is bijgevoegd als bijlage [C]. In paragraag 2.4.5 worden de 
conclusies van dit vooronderzoek samengevat. 

2.4.1 Bestaande kunstijsbanen 

In paragraaf [C.2] van de bijlage wordt verslag gedaan van het vooronderzoek naar 
verschillende soorten kunstijsbanen. Allereerst is de techniek, die voor het koelen van 
het ijs wordt toegepast, onderzocht voor zowel permanente als tijdelijke ijsbanen. 
Daarna zijn de verschillende soorten kunstijsbanen bekeken, namelijk: 
- de 400 m baan; 
- de ijshockeybaan; 
- de figuurschaatsbaan; 
- de shorttrackbaan; 
- de recreatiebaan.  
 
Afhankelijk van de functie van de baan is het mogelijk deze van een dak of overkapping 
te voorzien. Zo zijn wedstrijdbanen vrijwel altijd overdekt, zodat de wedstrijden ook 
met slecht weer gehouden kunnen worden. Grote wedstrijdbanen hebben zelfs een 
tribune en zijn soms uitgevoerd als stadion. Voorbeelden hiervan zijn het Thialfstadion 
in Heerenveen of het ‘Vikingschip’ in Hamar (Noorwegen).  

2.4.2 Bestaande overkappingen en principes lichte 
draagconstructies 

Het ontwerp bestaat uit een constructie boven het ijs, welke bescherming biedt tegen 
weersinvloeden, zoals zonnestraling en regen. Om zicht voor de schaatsers, openheid 
voor buitenstaanders te behouden en de constructie demontabel en transportabel te 
maken, is het belangrijk een zo licht mogelijke constructie toe te passen. Hier komen de 
constructies, die de verzamelnaam ‘lichte draagconstructies’ hebben, sterk voor in 
aanmerking. 
 

Bij dit vooronderzoek is vooral gekeken naar bestaande principes van lichte 
draagconstructies. Bij elk soort constructie worden voorbeelden gegeven, zodat 
duidelijk wordt waarover gesproken wordt.  
 
De volgende onderwerpen en soorten lichte draagconstructies zijn bekeken: 
 
Algemene principes 
De benaming lichte draagconstructies is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende 
typen constructies, waarvan membraan- en kabelconstructies een groot deel uitmaken. 
De naam heeft niet zozeer alleen met het lage gewicht per vierkante meter te maken, 
maar vooral met het efficiënt gebruik van het materiaal.  
 
De voornaamste kenmerken die een lichte draagconstructie typeren zijn: 
 

- De verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en gebruiksbelasting 
is klein; 

- Buigende momenten worden vermeden in de constructie-elementen, de belasting 
wordt voornamelijk door axiale krachten afgevoerd; 

- Door het gebruik van voorspanning wordt geprobeerd de trekelementen in elk 
belastingsgeval op trek te belasten, om zo druk met knikproblemen te verkomen; 

- Door de elementen alleen op trek of druk te belasten kunnen de elementen slank 
worden uitgevoerd, waardoor de constructie een lichte uitstraling krijgt. 

 
Bij het toepassen van een membraanconstructie kan de stabiliteit verkregen worden door 
het oppervlak mechanisch of pneumatische voor te spannen. 
 
Mobiliteit van lichte draagconstructies 
Een mobiele lichte draagconstructie is vrijwel altijd een membraanconstructie, die 
mechanisch of pneumatisch wordt voorgespannen Dit wordt in de alinea voorgespannen 
membraanconstructies en verder in het rapport behandeld. 
 
Vakwerken 
Een vakwerk is de meest simpele vorm van een lichte draagconstructie. Bij dit 
constructie element is men uitgegaan van een balk, waarbij zoveel mogelijk massa zo 
ver mogelijk naar buiten is geplaatst ten opzichte van de neutrale lijn van de balk. Zo 
wordt bij gelijk materiaalgebruik een grotere stijfheid verkregen waardoor het vakwerk 
meer belasting kan dragen dan een balk met dezelfde doorsnede. Verder is het voordeel 
van een vakwerk dat alle staven zoveel mogelijk axiaal worden belast, waardoor de 
doorsnede optimaal wordt benut. 

 
Voorgespannen membraanconstructies 
Om een membraanconstructie stabiel te maken wordt het membraan voorgespannen. 
Voorspanning in het membraan kan mechanisch; het op trek belasten van een, 
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tegengesteld gekromd doek (anticlastisch gekromd vlak). Wanneer het voorspannen 
gebeurt door een interne overdruk, dit kan het hele gebouw zijn of individuele 
elementen, dan noemen we dit een pneumatisch voorgespannen membraanconstructie. 

 
Kabelconstructies 
Kabelconstructies zijn constructieve treksystemen, opgebouwd uit kabels. De vorm van 
de kabel past zich aan de belasting aan. Bij verandering van belasting zal de vorm zich 
zodanig aanpassen dat een, op trek gebaseerd, evenwicht zal ontstaan. Een kabel is 
uitsluitend in staat axiale krachten op te nemen. 

 
Er zijn verschillende kabelconstructies, zoals: 

- kabelspanten, welke in één richting overspannen; 
- kabelnetten, welke in twee richtingen overspannen; 
- tensegrity constructies, welke bestaan uit een continu systeem van trekelementen 

en discontinu systeem van drukelementen, die samen functioneren als één 
gesloten constructief evenwichtsysteem; 

- tuiconstructies, welke andere typen constructies ondersteunen. 
-   

Boogconstructies 
Boogconstructies hebben, zoals de naam al zegt, een boog als hoofddraagconstructie. 
Dit betekent dat de boog de overspanning maakt, waarna een kabelnet met/of zonder 
doek haaks op de boog gespannen wordt. De vorm van een boog zorgt ervoor dat de 
krachtafdracht via axiale krachten wordt gestimuleerd, waardoor buigende momenten 
worden verminderd. 

 
Koepelconstructies 
Een koepel is een synclastisch dubbel gekromd oppervlak, dat zijn constructieve sterkte 
uit boogwerking en ringwerking haalt. 

 
Roosterschalen 
Roosterschalen zijn driedimensionale vormen, die opgebouwd zijn uit een raster van 
vierkanten of driehoekige mazen.  

2.4.3 Bestaande demontabele constructies en principes 

Het ontwerp zal demontabel moeten zijn. Met demontabel wordt bedoelt dat de 
constructie redelijk eenvoudig uit elkaar gehaald kan worden, waarbij alle onderdelen 
opnieuw gebruikt kunnen worden. Verder moeten alle onderdelen met een vrachtwagen 
of oplegger vervoerd kunnen worden om dezelfde constructie elders opnieuw op te 
kunnen bouwen. 
 

Dit soort eigenschappen zijn ook aanwezig bij reeds bestaande mobiele constructies, 
zoals steigers, podia en tribunes. Deze constructies zijn daarom bekeken in het 
vooronderzoek.  

2.4.4 Materialen 

In de opdrachtformulering is opgenomen dat het wenselijk is dat de overkapping uit een 
membraanconstructie bestaat. Omdat elk materiaal andere eigenschappen heeft is het 
goed, meerdere membranen (weefsels of folies) op een rij te zetten en de verschillende 
eigenschappen ervan te weten. Zo is het mogelijk een goede keuze te maken.  

2.4.5 Conclusie 

Conclusie over bestaande ijsbanen 
Het vooronderzoek over de bestaande ijsbanen geeft niet erg veel bruikbare of nieuwe 
informatie. Wel is duidelijk geworden dat een mobiele ijsbaan uitvoeringstechnisch vrij 
gemakkelijk realiseerbaar is.  
 
In het ontwerpproces moet duidelijk worden of een 1500 meter lange, mobiele (ijs)baan 
functioneel is. De bestaande mobiele kunstijsbanen zijn op dit moment allemaal 
vierkant. Hiervoor is een standaard koelsysteem ontwikkeld, met een standaard breedte 
en een variabel, maar maximale lengte. Voor dit ontwerp zal dit systeem anders 
aangebracht moeten worden, of er zal een ander systeem ontwikkeld moeten worden. 
 
Conclusie bestaande overkappingen en principes lichte draagconstructies 
Aangezien het ontwerp een mobiele constructie moet worden is het toepassen van een 
lichte draagconstructie een logische keuze. Dit heeft een aantal redenen. 
Ten eerste heeft zo’n constructie een laag gewicht per vierkante meter, wat voor het 
transport essentieel is. Ten tweede heeft een lichte draagconstructie maar een lichte 
fundering nodig. Wanneer een membraanconstructie wordt toegepast is het volume voor 
transport klein, omdat deze opgerold of opgevouwen kan worden. Hierdoor is een 
kleinere vrachtwagen nodig. Ten slotte kan met een lichte draagconstructie een zo open 
mogelijke constructie gemaakt worden.  
 
Conclusie bestaande demontabele constructies en principes 
De demontabele en mobiele constructies die nu al bestaan, zijn voornamelijk 
buizenconstructies. Zo worden hoofdzakelijk buizen gebruikt voor tribunes, steigers, 
podia en andere tijdelijke constructies.  
Het nadeel van buizenconstructies met scharnierende aansluitingen, is dat je veel buizen 
nodig hebt om tot een bepaalde hoogte te komen, terwijl het ontwerp juist open moet 
worden, waarbij buizen die het zicht versperren niet gewenst zijn. Van de verschillende 
aansluitingen die hierbij gebruikt worden zijn sommige eventueel bruikbaar in het 
ontwerp. 
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Conclusie materialen 
De keuze van de materialen voor de constructieve opbouw van de constructie wordt in 
grote mate bepaald door het type constructie wat toegepast wordt. De keuze van het 
soort membraan is ingewikkelder, omdat er veel soorten toevoegingstoffen zijn om het 
membraan bepaalde eigenschappen mee te geven. De meest gebruikte materialen zijn: 
polyester en glasvezel voor de weefsels en PVC, PTFE en ETFE voor de waterdichte 
coating. Het toevoegen van bepaalde stoffen aan, of het coaten van de folie, wordt 
toegepast om betere eigenschappen te verkrijgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Ontwerpprocessen 
Het uiteindelijke ontwerp kan als bouwobject en marktproduct worden gezien. Omdat 
beide een ander ontwikkelingsproces kennen, worden beide processen onderzocht. Na 
dit onderzoek kunnen de verschillen en overeenkomsten tussen de twee 
ontwikkelingsprocessen worden genoemd.  
 
Voor beide processen is achtereenvolgens gekeken naar de fasering van het proces, het 
beheersen en beslissen en de benadering van het Programma Van Eisen. Het totale 
vooronderzoek is te vinden in bijlage [D]. 

2.5.1 Het bouwproces 

De fasering van het bouwproces ziet er als volgt uit: 
1. de initiatiefase; 
2. de haalbaarheidsstudie; 
3. de definitiefase; 
4. ontwerpfase; 
5. de prijsvorming c.q. aanbesteding; 
6. de uitvoering 
7. de gebruiksfase 
 
Bovengenoemde fasen zijn ieder zelf weer opgedeeld in kleinere stappen die doorlopen 
worden. Het faseren is in feite een hulpmiddel om het complexe ontwerp- en 
bouwproces te beheersen. Elk opgesteld plan per fase moet bewaakt worden en bij 
afwijking van de uitvoering bijgestuurd worden. Bewaking van de plannen gebeurt  
door de volgende beheersaspecten en beheersplannen: Geldbeheersing, 
Organisatiebeheersing, Tijdsbeheersing, Informatiebeheersing en Kwaliteitsbeheersing. 
Afgekort GOTIK. In de bijlage wordt dit verder behandeld. 
 
Het programma van eisen is in de bouwkunde sterk gericht op de werkelijke gebruiker 
van het bouwobject. De meeste gebouwen worden speciaal gebouwd voor één soort 
gebruiker, welke meestal van te voren bekend is. Hierdoor kunnen de gebruiks- functie- 
en prestatie-eisen goed worden geformuleerd. Daarnaast kan de beeldverwachting van 
de klant worden verwerkt in het ontwerp. 

2.5.2 Het productontwikkelingsproces 

Net als het bouwproces bestaat ook het productontwikkelingsproces uit verschillende 
opeenvolgende fasen. Het proces wordt ingedeeld in vier fasen, aangevuld met een 
begin- en eindfase (fase 1 en 6). Dit zijn de volgende fasen: 
1. situatieanalyse 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 12 

2. strategische fase 
3. creatiefase 
4. ontwikkelingsfase 
5. realisatiefase 
6. marktdiffusiefase 
 
Om het proces te kunnen beheersen, wordt tussen de verschillende fasen een 
beslissingspunt (go/no go) ingebouwd. Tijdens deze beslissing wordt de technische, 
economische en commerciële haalbaarheid getoetst. 
 
Het programma van eisen voor een product is veel gedetailleerder dan voor een 
bouwobject. Een reden hiervoor is dat een product massaal wordt geproduceerd, 
waardoor elke millimeter minder materiaal al winst betekent. Het product wordt door 
strenge eisen, randvoorwaarden en wensen zo goedkoop mogelijk gehouden. Een andere 
reden van een gedetailleerd programma van eisen is dat een product vaak meerdere 
eisen en wensen moet vervullen, om zo een grotere doelgroep aan te spreken. 

2.5.3 Conclusie: Overeenkomsten en verschillen 

Om het juiste proces voor deze afstudeeropdracht toe te passen, zijn het bouwproces en 
het productontwikkelingsproces met elkaar vergeleken. Beide processen bestaan uit een 
aantal fasen, die in grote lijnen overeenkomen. De verschillen zitten vooral in de 
initiatief- en de gebruikersfase.  
 
De keuze voor een nieuw marktproduct heeft bijna altijd een economische reden. Het 
bedrijf ‘kiest’ een nieuw product, ontwikkelt een Product-Markt-Combinatie (PMC), die 
past bij hun visie en mogelijkheden. Het doel is dit product aan zo veel mogelijk mensen 
te verkopen. Deze producten worden dus meerdere malen geproduceerd. 
Bij een bouwobject is er vaak één gebruiker of één groep met dezelfde werkzaamheden 
en doelen. Het initiatief zal vaak van de gebruiker zelf komen. Er wordt maar voor één 
gebruiker of gebrukergroep gebouwd. 
Dit beïnvloedt ook de gebruikersperiode. Een product moet eerst naamsbekendheid 
krijgen om verkocht te worden. Een bouwobject is normaal al verkocht voordat het 
gebouwd wordt. Verder is de levensduur van een gebouw veel langer dan van een 
marktproduct. 
 
Beide processen hebben beslissingspunten waar de technische en economische 
haalbaarheid wordt getoetst. Binnen het productontwikkelingsproces wordt dit vaker 
gedaan dan binnen de bouwkunde. Er wordt naast economische en technische 
haalbaarheid ook  aandacht besteed aan de commerciële haalbaarheid. De reden waarom 
dit binnen het productontwikkelingsproces uitgebreider gebeurt zijn de risico’s die de 
opdrachtgever loopt. Hij weet namelijk niet zeker of het product zal aanslaan bij de 
klanten. 

Dit resulteert tijdens het ontwerpproces van het product ook tot een gedetailleerd 
programma van eisen. De eisen, wensen en randvoorwaarden liggen voordat wordt 
begonnen vast. Deze criteria zijn vastgelegd voor een bepaalde doelgroep. Bij het 
bouwkundeproces is de gebruiker meestal bekend, waardoor deze de eisen, wensen en 
randvoorwaarden die in het programma van eisen worden opgenomen (deels) zelf 
bepaald. Een nadeel daarvan is dat tijdens het ontwerpproces het programma van eisen 
nog kan veranderen. 
 
Voor het ontwerp wordt een combinatie tussen beide processen toegepast om een 
kwalitatief zo goed mogelijk product af te leveren. 
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2.6 Uitgangspunten ontwerp 
Als aanvulling op het voorlopige programma van eisen (PVE), zijn aan de hand van het 
vooronderzoek de volgende uitgangspunten voor het ontwerp geformuleerd: 
 
- het ontwerp moet een opvallend maar open karakter in zijn omgeving krijgen.  
 
- windafscherming is nodig om de energiekosten binnen de perken te houden. 
 
- het toepassen van een materiaal voor het dak met lage absorptie-, hoge reflectie- en 

hoge emissiefactor, zal een lager energieverbruik geven. 
 
- er zal condensatie tegen het dakoppervlak optreden. Hiermee moet tijdens de 

ontwerpfase rekening gehouden worden (het condens mag niet op het ijs vallen). 
 
- de opbouw van het bestaande koelsysteem moet worden aangepast aan het ontwerp. 
 
- de modules moeten demontabel zijn of in zijn geheel makkelijk te transporteren 

zijn. Hiervoor moet het gewicht en de afmetingen van het product zo klein mogelijk 
worden. Bij voorkeur moeten de modules en/of onderdelen daarvan stapelbaar zijn.  

 
- door de opbouw van het project met schakelbare units moet de constructie van de 

unit optimaal ontworpen worden, omdat deze relatief veel toegepast gaat worden. 
 
- er is één uniforme module gewenst, waarmee de gewenste vorm van de 

overkapping door schakeling kan worden gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 3 

3  Programma Van Eisen 
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3.1 Inleiding 
De voorlopige eisen en wensen die tijdens de opdrachtformulering in paragraaf 1.4 zijn 
genoemd worden in dit hoofdstuk aangevuld, zodat een definitief Programma Van Eisen 
(PvE) ontstaat. Het PvE is een zodanige vertaling van de behoefte, wensen, eisen en 
verwachtingen van de opdrachtgever, de gebruikers en de toekomstige eigenaar, dat het 
PvE geldt als startpunt van het ontwerpproces.  
 
Zoals in het vooronderzoek over het bouwkunde- en productontwikkelingproces al is 
genoemd is het noodzakelijk wensen en eisen van elkaar te scheiden. Een ontwerp dat 
aan één van de eisen niet voldoet, is per definitie geen aanvaardbare oplossing. Een 
ontwerp dat aan één van de wensen niet voldoet kan wel een aanvaardbare oplossing 
zijn. 
In figuur is de opbouw en onderverdeling van het PvE te zien. Vanuit de doelstellingen 
worden de criteria vervormd, die bestaan uit kwalitatieve en kwantitatieve criteria. 
Daarbij zijn kwalitatieve criteria altijd eisen en kunnen wensen zowel kwalitatief als 
kwantitatief zijn. 
 

 
Figuur 3.1 Onderverdeling  in eisen en wensen (bron [31]) 

De volgende stappen worden gemaakt bij het opstellen van het PVE:  
 
1. de doelstelling, criteria, randvoorwaarden, etc. uit de analyse worden opgeschreven; 
2. de lijst wordt gesorteerd en/of gegroepeerd, waarbij dubbelingen worden 

weggestreept en zaken die niets zeggen worden weggelaten; 
3. alle criteria dienen per cluster op hetzelfde abstractieniveau geformuleerd te zijn, 

dus een zelfde mate van concreetheid. Zonodig worden sommige opnieuw 
geformuleerd; 

4. de eisen en wensen worden gecontroleerd of de uitgangspunten zoals geformuleerd 
bij de marktanalyse niet in strijd zijn met het bedrijfsbeleid; 

5. duidelijk moet zijn waar de grens ligt van aanvaardbaar en niet-aanvaardbaar; 
6. er wordt gecheckt of er geen eisen tussen zitten die door hele goede andere 

eigenschappen te compenseren zijn.  
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3.2 Criteria 

3.2.1 Locatie 

Wensen 
- het is gewenst dat het ontwerp een open karakter krijgt; 
- het is gewenst dat het ontwerp op vrijwel elke locatie gebouwd kan worden; 

3.2.2 Gebruikers-/prestatie-eisen 

Eisen 
- het ontwerp moet voldoen aan de vigerende wetgeving; 
- het ontwerp moet bestand zijn tegen de optredende belastingen; 
- de baan moet uit modules worden opgebouwd, waarbij de totale lengte van de baan 

variabel is; 
- de modules moeten zodanig schakelbaar zijn dat ze de bochten in de ijsbaan kunnen 

volgen; 
- de hoogte boven de baan moet overal minimaal 3,00 meter zijn; 
- de baan moet minimaal 5 meter breed worden. 
 
Wensen 
- het is gewenst condensatie tegen de onderzijde van de overkapping te voorkomen; 
- het is gewenst de benodigde koelenergie zo klein mogelijk te houden; 
- het is gewenst dat de overkapping een mobiele constructie wordt; 
- het is gewenst een eenvoudige en snelle (de)montage te verkrijgen; 
- het is gewenst dat de overkapping eenvoudig en snel te transporteren is; 
- het is gewenst dat de overkapping eenvoudig te fabriceren is; 
- het is gewenst dat de installatiebenodigdheden geïntegreerd worden in het ontwerp. 
 
Randvoorwaarden 
- het is mogelijk de overkapping meerdere functies te geven; 
- het is mogelijk eigen ideeën, een funfactor, in te brengen; 
- het is gewenst de kosten zo laag mogelijk te houden. 

3.2.3 Condities 

Eisen 
- het visueel comfort moet voldoen (is hetzelfde als de wens over het zicht vanaf de 

baan); 
- het is vereist het ijs in alle gevallen in goede conditie te houden; 
 
Wensen 

- het is gewenst de luchtstroom over het ijs zo klein mogelijk te houden; 
- het is gewenst de gebruiker en voorbijganger een goed uitzicht te geven. 

3.2.4 Veiligheid 

Eisen 
- de gebruikersveiligheid moet gewaarborgd zijn; 
- de baan moet voldoende sociale veiligheid bieden. 
 
Wens 
- bij stroomuitval is noodstroomvoorziening voor de ijskoeling en eventueel 

noodverlichting gewenst.  

3.2.5 Externe eisen en voorwaarden 

Eisen 
- zoals eerder is genoemd is de belangrijkste externe eis van het ontwerp dat het moet 

voldoen aan de wetgeving. 
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3.3 Weegfactoren voor het PVE  
Om in een later staduim van dit afstudeerproject de deelontwerpen correct te kunnen 
toetsten aan de gestelde criteria in het PVE, is het nodig, indien de verschillende criteria 
niet even zwaar meewegen bij de beoordeling, de criteria een weegfactor te geven. Een 
weegfactor geeft aan hoe belangrijk de opdrachtgever, ontwerper en gebruiker een 
criterium vindt. Zo heeft het ene criterium een hogere prioriteit om verwezenlijkt te 
worden dan een ander. 
 
Om een weegfactor toe te kennen aan de criteria is het eerst verstandig na te gaan welke 
criteria de opdrachtgever, ontwerper en gebruiker belangrijker vindt dan de andere. 
Hiervoor moeten ze gerangschikt worden. Dit kan met behulp van paarsgewijs 
vergelijken. Daarbij telt men hoe vaak een eigenschap belangrijker (code = 1) of 
onbelangrijker (code = 0) is dan de andere eigenschappen. Een groter aantal enen die 
verticaal geteld worden, wijst op een onbelangrijkere eigenschap. 
 
  Eigenschappen 1 2 3 4 5 rang weegfactor
  1. totale lengte - 0 0 1 0 4 70
  2. totale hoogte 1 - 1 1 1 1 100
  3. totale breedte 1 0 - 1 0 3 85
  4. kleur 0 0 0 - 0 5 55
  5. plaats van kolommen 1 0 1 1 - 2 95
  som 3 0 2 4 1  
Figuur 3.2 Voorbeeld van rangschikking m.b.v. paarsgewijs vergelijken 

 
Uitgaande van de rangorde, worden de weegfactoren op een intervalschaal 
gekwantificeerd. 
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Hoofdstuk 4 

4  Ontwerpproces 
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4.1 Inleiding 
Het ontwerpproces verloopt volgens een bepaalde systematiek, zodat alle 
mogelijkheden/oplossingen onderzocht worden. Dit komt de kwaliteit van het 
eindproduct ten goede. Om alle mogelijkheden binnen het ontwerp mee te nemen, is het 
belangrijk om alle creativiteit de ruimte te geven. Om dit te bereiken is het nodig 
divergentie en convergentie toe te passen tijdens het ontwerpen.  
 

 
Figuur 4.1 Figuurlijke weergave van divergeren en convergeren (bron [36]) 

 
Divergeren:  er moet in de breedte gekeken worden. Er wordt niet geoordeeld en 

getoetst aan het PVE, maar er wordt getracht de situatie van zoveel 
mogelijk kanten te beschouwen. Uitstel van oordeel is hier de 
belangrijkste vuistregel. Op zoek naar zoveel mogelijk oplossingen en/of 
invalshoeken. 

 
Convergeren: hier kan wel getoetst, beoordeeld en geoordeeld worden, maar dan wel 

in positieve en opbouwende zin. Hiermee wordt bedoeld: selecteren wat 
kansrijk/interessant is. En dus niet: afschieten wat niet kansrijk is om het 
kansrijke over te houden! 

 
In figuur 4.2 is weergegeven wanneer binnen het ontwerpproces divergentie en 
convergentie kan worden toegepast. 
 
Om een goed ontwerp te krijgen is er naast het vooronderzoek over bestaande lichte 
draagconstructies (bijlage C.3), ook gekeken naar de verschillende 
draagconstructietypen (bijlage E.2). Dit is gedaan om een beter inzicht te krijgen op 
welk gebied de draagconstructies van elkaar verschillen en hoe dit het ontwerp kan 
beïnvloeden.  
In paragraaf 4.2 wordt allereerst ingegaan op de oplossingen voor de verschillende 
deelfuncties die gevormd zijn uit de criteria. Dit worden ontwerpoplossingen genoemd. 

 
Figuur 4.2 Divergentie en convergentie in het ontwerpproces  (bron [31]) 

 
Deze ontwerpoplossingen worden in paragraaf 4.3 gecombineerd tot ontwerpvarianten, 
welke bestaan uit verschillende constructietypes die elk een (of meerdere) 
ontwerpoplossing(en) bezitten of vervullen. Deze varianten worden daarna in paragraaf 
4.4 getoetst aan het PvE. Tenslotte wordt er één ontwerpvariant uitgekozen welke in 
hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.   
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4.2 Ontwerpoplossingen 
Het voorlopig ontwerp zal bestaan uit een combinatie van verschillende oplossingen op 
basis van een aantal criteria. De volgende ‘problemen’ moeten worden opgelost: 
- De modulaire opbouw: waaruit bestaat de opbouw van de baan en welke keuzes 

moeten worden gemaakt? 
- De modulaire grondvorm: welke grootte en welke vormen zijn mogelijk?;  
- De (de)monteerbaarheid: welke handelingen zijn mogelijk bij op- en afbouw van 

de (ijs)baan, zodat de (de)montage snel en gemakkelijk is uit te voeren?; 
- Transportmogelijkheden: hoe worden de onderdelen geordend en welke 

handelingen zijn daarbij toepasbaar?. 
 
De oplossingen per ‘probleem’ worden onderling gecombineerd en toegepast bij 
verschillende constructietypen en segmentaties. Hierdoor ontstaan allerlei combinaties 
tussen constructietype, modulaire opbouw, demonteerbaarheid en 
transportmogelijkheden. Deze combinaties worden in paragraaf 4.3 uitgewerkt tot 
variant en in paragraaf 4.4 getoetst aan het programma van eisen. 
 
In de volgende paragrafen worden oplossingen gezocht op basis van een aantal criteria. 
De criteria hangen onderling sterk samen. Zo heeft de demonteerbaarheid en modulaire 
opbouw invloed op het transport en andersom.  
Deze samenhang kan het aantal uiteindelijke combinaties wel beperken. Zo heeft 
bijvoorbeeld een opklapbare module, waarbij alle elementen tot één pakketje worden 
samengevouwen, geen mogelijkheid deze elementen gescheiden te transporteren.  
 
Allereerst wordt in paragraaf 4.2.1 de opbouw van de overkapping besproken. 

4.2.1 Modulaire opbouw 

De modulaire grondvorm, demonteerbaarheid en transporteerbaarheid worden in grote 
mate bepaald door de constructieve opbouw van de overkapping van de (ijs)baan. Hierin 
zijn vier niveaus te odnerscheiden:  
 

 overkapping  module  segmenten  onderdelen
 

 
Allereerst bestaat de overkapping uit modules, die achter elkaar gekoppeld worden. De 
modules zelf bestaan uit meerdere onderdelen en systemen, dit wordt segmentatie 
genoemd. De segmenten zijn ieder weer uit meerdere onderdelen opgebouwd. In deze 
paragraaf worden deze drie niveaus achter elkaar behandeld. 
 
Module 

Voor de opbouw van de modules zijn drie principes toepasbaar, namelijk: 
 
1. verschillende vormvaste modules direct onderling gekoppeld 

(recht stuk + bochtstukken) 

 
2. dezelfde vormvaste modules direct onderling gekoppeld 
 (iedere module heeft dezelfde vorm) 
 

 
 
3. flexibele module direct onderling gekoppeld 

(recht stuk = bochtstuk) 
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4. vormvaste modules met flexibele koppeling 
(rechte stukken + flexibele verbinding) 

 
 
Het gebruik van één type module zal de volgende voordelen hebben: 
- Bij opslag van de modules bestaat de voorraad maar uit één type. Hierdoor hoeft 

men niet te beslissen hoeveel exemplaren per type module in voorraad genomen 
moeten worden; 

- Logistiek is één type module makkelijker; men neemt een aantal modules mee, 
zonder dat moet worden bepaald hoeveel van elk nodig zal zijn; 

- De montage is eenvoudiger; op de bouwplaats hoeft men niet de verschillende 
modules in een bepaalde volgorde te monteren; 

- De fabricage is waarschijnlijk goedkoper; men hoeft maar één keer te investeren in 
het ontwerp- en fabricageproces. 

 
Het toepassen van één type module kan op twee manieren. Een mogelijkheid is volgens 
principe twee; het toepassen van één soort vormvaste module, dus geen losse 
bochtstukken. Een andere mogelijkheid is principe drie, waarbij een flexibele module 
zowel recht als krom gebruikt kan worden. Principe nummer twee heeft als nadeel dat je 
huid die over de constructie geplaatst moet worden ook flexibel moet zijn. Dit geeft 
zoveel moeilijkheden en nadelige gevolgen dat het logisch is principe één toe te passen.    
 
Segmenten 
Het aantal segmenten waaruit de overkapping bestaat, heeft invloed op montage en 
transport van de overkapping. Zo zal de montage van een overkapping welke uit veel 
segmenten bestaat, langer duren dan een overkapping uit minder en grotere segmenten. 
Natuurlijk hangt dit ook af van de verbinding tussen de elementen. 
Daarnaast zal een overkapping, bestaande uit kleine elementen om een ander 
transportmiddel vragen dan een overkapping met grotere segmenten. 
 
De modulaire opbouw van de overkapping is al een segmentatie op zich. De modules 
zelf zijn weer opgebouwd uit segmenten. Dit geeft als voordeel dat de modules 
handelbaarder worden en dat onderdelen makkelijker vervangen kunnen worden, 
wanneer ze niet meer functioneren. Een nadeel van een opbouw uit kleinere segmenten 
is de snelheid van montage, demontage en transport. Immers meer elementen vragen om 
meer montage- en demontagehandelingen van de baan, waarbij alle verschillende 
elementen los moeten worden vervoerd. 
 

De modules bestaan uit de volgende onderdelen (exclusief vormvaste of flexibele 
verbinding): 
- een huid, ter afscherming van weersinvloeden; 
- een drager van de huid. 
 
In de meeste gevallen zijn de hoofddraagconstructie en huid -de afscherming tegen 
weersinvloeden- van elkaar gescheiden. In sommige gevallen wordt de huid ook 
constructief gebruikt. Dan draagt de huid zichzelf, bijvoorbeeld bij een 
schaalconstructie. 
 
Mogelijke segmentatie voor opbouw van de modules zijn: 
- Huid en drager zijn geïntegreerd; 
- Huid is zelf drager; 
- Huid is een los element, de drager bestaat  uit één systeem; 
- Huid is een los element, de drager bestaat uit meerdere systemen en/of elementen. 
 
NB Bij deze verschillende segmentaties wordt met een element een enkel star onderdeel 

bedoelt. Een systeem bestaat uit meerdere samenwerkende onderdelen, die samen 
een beweging verzorgen. 

 
De drager kan als volgt zijn opgebouwd (per module): 
- Totaal uit één systeem dat zowel verticaal als horizontaal in twee richtingen 

overspant; 
- Eén systeem wat zowel verticaal als horizontaal in één richting overspant en een los 

element (of systeem) dat in de andere richting overspant. Dit losse element kan ook 
de huid zijn; 

- Een verticaal element en een systeem dat in twee richtingen overspant; 
- Een verticaal element, een systeem dat in één richting overspant en een los element; 

(of systeem) dat in de andere richting overspant. Dit losse element kan ook de huid 
zijn. 

 
Deze mogelijke segmentaties zijn schematisch in figuur 4.3 weergegeven. In deze figuur 
is y evenwijdig aan de lengteas van de baan, x loodrecht op lengteas van de baan en z de 
verticale ordinaat. 
 
De segmentatie zoals is weergegeven in figuur 4.3 wordt gebruikt om de 
ontwerpvarianten te groeperen. Sommige varianten kunnen in meerdere groepen worden 
ingedeeld, waardoor de reden van groeperen zinloos lijkt. Toch wordt deze groepering 
toegepast, om zo bepaalde overeenkomsten en verschillen tussen varianten te 
benadrukken en een bepaalde mate van overzicht te creëren. 
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element = statisch enkel onderdeel
systeem = bewegende en/of samenwerkende onderdelen 2.2.1 z, x en y in 1 systeem

2.2.2 z en x in 1 systeem
y = los element

1 huid = drager
2.1 huid 2.2.3 x en y in 1 systeem

huid + drager z = los element
apart

2.2 drager 2.2.4 z en y in 1 systeem
x = los element

2.2.5 z = los element
y = los element
x = 1 systeem

2.2.6 z = los element
x = los element

voorbeelden: y = 1 systeem
1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.5

2.2.6 zelfde als 2.2.5, maar dan staan de spanten evenwijdig aan de baan

2
Module

 
Figuur 4.3 Mogelijke segmentaties, inclusief voorbeelden (illustraties uit bron [11]) 

Onderdelen 
De onderdelen die worden toegepast, kunnen bepalend zijn voor de geometrie en zijn 
daarmee toonaangevend voor de classificatie van de constructie. Classificatie is een 
indeling van constructies in ‘families’, welke elk hun eigen manier van krachtenafdracht 
hebben. Dit is onderzocht en als bijlage [C.3] bij dit rapport gevoegd. Deze constructies 
hebben dan onderdelen die de classificatie (deels) bepalen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de oppervlakte actieve constructies die altijd bestaan uit één of meerdere (complexe) 
vlakken.  Andersom is het ook mogelijk een bepaalde geometrie met verschillende 
typen onderdelen te maken. Een voorbeeld hiervan is een dubbel gekromd vlak, zoals is 
weergegeven in figuur 4.4.  
De  meeste onderdelen in een constructie zijn simpelweg nodig om de krachten te 
kunnen afvoeren. Volgens Heino Engel kunnen constructies geschematiseerd worden 
met de volgende meetkundige elementen: 
1. punt; 
2. lijn; 
3. complexe lijn; 
4. samenkomende lijnen; 
5. vlakken; 
6. complexe vlakken; 
 
Deze opsomming van mogelijke onderdelen van een constructie is te vinden in figuur 
4.5 en figuur 4.6. 
 

 
Figuur 4.4  Oplossingen uit verschillende 'families' (zie bijlage [C.3]) met 

verschillende onderdelen, voor een hyperbolische dakvorm (bron [11]) 
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Het aantal elementen, of combinaties van elementen, is bepalend voor de segmentatie 
van de baan en de modules. Zo zullen grote elementen voor minder segmentatie kunnen 
zorgen.  
De segmentatie van de baan heeft weer invloed op de demontabel- en 
transporteerbaarheid van de overkappingconstructie. Oftewel de elementen voor de 
overkapping die tijdens het ontwerpproces worden gekozen, hebben invloed op het 
functioneren van de overkapping.  
 

 
Figuur 4.5 Overzicht van mogelijke onderdelen in een constructie (deel 1, bron [11]) 

 
Figuur 4.6 Overzicht van mogelijke onderdelen in een constructie (deel 2, bron [11]) 
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4.2.2 Modulaire grondvorm 

De modulaire opbouw van de baan wordt hoofdzakelijk bepaald door de gestelde eisen 
en wensen voor de aanpassingsmogelijkheden van de overkapping op de breedte, lengte 
en hoogte van de baan.  
Deze flexibiliteit hangt af van de keuze tussen een vormvast of flexibele opbouw van de 
overkapping. Het toepassen van een vormvast systeem is zoals eerder uitgelegd de 
meest simpele oplossing.  
 
Bij de keuze voor een vormvaste opbouw is de grondvorm (bovenaanzicht) van de 
modules van groot belang voor de flexibiliteit van de baan. Hoe meer aansluitrichtingen 
voor de andere modules, hoe groter de flexibiliteit.  
De modules worden in de lengterichting van de ijsbaan aan elkaar gekoppeld, waarbij de 
mogelijkheden van deze aansluiting onderzocht worden door verschillende 
bovenaanzichten van de overkapping met elkaar te vergelijken. De vorm van het 
bovenaanzicht van een module bepaalt namelijk de mogelijkheden voor aansluiting en 
dus ook de flexibiliteit van het ontwerp. 
 
Ook een flexibele opbouw vraagt om een grondvorm, van waaruit de vorm kan 
veranderen. Met andere woorden ook een flexibele opbouw heeft een vorm nodig als 
uitgangspunt. Denkbaar is dat dit de vorm is waarin de module wordt vervoerd. Pas bij 
de montage wordt de grondvorm in de gewenste vorm gebracht.  
 
De vorm van een module is van invloed op de demonteerbaarheid en 
transportmogelijkheden. De afmetingen van de module en elementen moeten namelijk 
in een vrachtwagen of op een oplegger passen. Anders moeten de modules of elementen 
gesegmenteerd worden om wel transporteerbaar te zijn. 
 
Een aantal mogelijke vormen (in bovenaanzicht) zijn: 
 
een vierkant 
voordeel: - handelbaar, snel, goede aansluiting. 
nadeel:  - bochten, deze zijn 90 graden. 

 
 

een driehoek of trapeziumvorm 
voordeel: - veel vormen en bochten kunnen hiermee gevormd worden. 
nadeel:  - veel kleine elementen. 
 

   
 
een trapeziumvorm 
voordeel: - veel vormen en bochten kunnen hiermee gevormd worden; 
  - niet zoveel modules nodig dan een driehoek. 
nadeel:  - niet volledig flexibel. 
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een cirkel 
voordeel:  - veel vlakken voor aansluitingen, dus bochten, aanwezig. 
nadeel:   - klein oppervlak voor aansluiting, opvulstukken nodig. 
 

 
 
regelmatige veelhoeken, zoals een regelmatige 12-hoek (300) 
voordeel: - veel vlakken voor aansluitingen, dus bochten, aanwezig 

  (afhankelijk van het aantal hoeken). 
nadeel:  - veel opvulstukken nodig. 

 

4.2.3 (de)Monteerbaarheid 

De mate van demonteerbaarheid wordt sterk bepaald door de manier en snelheid van de 
opbouw en afbraak van de constructie. Daarnaast heeft dit ook invloed op de manier van 
transport. Enkele manieren van opbouwen en afbreken van de constructie zijn hieronder 
beschreven: 
 
harmonica-systeem of principe, verticaal en/of horizontaal 
 

 
 
toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordelen: - mogelijkheid voor hoofddraagconstructie en huid ineen 

  te combineren; 
- snelheid van montage; 

  - is te combineren met andere montagemogelijkheden  
    (bijvoorbeeld stapelbaar); 
  - hele module in één keer te transporteren. 
 
nadelen:  - grote systemen moeilijk hanteerbaar. 

 
Figuur 4.7 Harmonica-effect bij een accordeon (bron: internet) 

 
Telescoopsystemen of principes 
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toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordelen: - snelheid van montage; 
   - de hoofddraagconstructie en huid worden gecombineerd; 
   - hele module in één keer te transporteren.  
 
nadelen:  - grootte van segmenten, ingeklapt  hanteerbaarheid. 
 

 
Figuur 4.8 Telescoop-effect bij een telescoopantenne (bron: internet) 

  
vouwsystemen (in- en uitklappen)  
 

of    
 
toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordelen: - snelheid van montage; 
   - hoofddraagconstructie en huid worden gecombineerd; 
  - hele module in één keer te transporteren.  
 
nadelen:  - grootte van segmenten, ingeklapt  hanteerbaarheid. 

 

 
Figuur 4.9 In- en uitklap-effect bij een Automatische paraplu dak, Federal Garden 

Exhibition Cologne (bron [20]) 

 
scharende systemen 
 

   
 
toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordelen: - snelheid van montage; 
  - een kleine transportgrootte; 
  - ook in meerdere richtingen toe te passen (3-dimensionaal). 
 
nadelen:  -  de vele onderdelen. 
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Figuur 4.10 Toepassing van schaarfunctie als boog 

 

  
Figuur 4.11 Voorbeeld van een schaarconstructie die 3-dimensionaal wordt gebruikt 

 
Tensegritysystemen 
 
toepassing: - op een systeem. 
 
voordelen: - een kleine transportgrootte. 
   
nadeel:  - eventueel montage- en demontageproblemen. 
 
 

 

 
Figuur 4.12 Voorbeelden van Tensegrityconstructies (bron 24) 

 
 
 
pneumatische systemen  

 
 

toepassing: - op een systeem. 
 
voordelen: - snelheid van montage;  
   - hoofddraagconstructie en huid kunnen worden gecombineerd; 

  - hele module in één keer te transporteren; 
  - is te combineren met andere montagemogelijkheden  
    (combinatie met rollen of vouwen). 
 
nadelen: - permanente luchtdruk noodzakelijk; 
 - permanente aanwezigheid van pompen. 
. 

of 
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Figuur 4.13 Voorbeeld van een pneumatische constructie (bron internet: onbekend) 

4.2.4 Transportmogelijkheden 

Na het afbreken van de constructie wordt deze op de meest ruimtebesparende manier 
op/in een vrachtwagen vervoerd. De manieren waarop de constructie vervoerd kan 
worden, zijn: 
- alle elementen apart; 
- afdichting (folie, platen, etc), kolommen en tuien apart; 
- alles in één systeem/module. 
 
De manier van montage en demontage zoals besproken in paragraaf 4.3.2. speelt hierbij 
een rol. Modules die in zijn geheel als systeem worden ingeklapt, zullen ook als één 
systeem vervoerd worden. Deze losse systemen en alle andere losse onderdelen van de 
overkapping moeten zo min mogelijk ruimte innemen in of op een vrachtwagen. De 
volgende handelingen kunnen worden toegepast om de constructie zo goed mogelijk 
transportabel te maken: 
 
oprollen (folie en weefsels)  
 

 
 
toepassing: - op een element of systeem (pneumatische constructies). 
 
voordelen: - snelheid van montage (afhankelijk van hoofddraag- 

    constructie); 
  - transport: compact, hanteerbaar en goed stapelbaar; 
  - licht materiaal; 
 

nadelen: - kan alleen met flexibel materiaal (folies en weefsels); 
   - is zelf geen hoofddraagconstructie  (met uitzondering van een  

  pneumatische constructie); 
- elementen ieder los transporteren. 

  
opvouwen (folies en/of weefsels, platen) 

 
 
toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordelen: - snelheid van montage (afhankelijk van hoofddraag- 

    constructie); 
- transport: compact, hanteerbaar en goed stapelbaar; 

   - licht materiaal. 
 

 
Figuur 4.14 Multimedia Stadion Dak, Frankfurt (bron [20]) 

 
nadelen:  - kan alleen met flexibel materiaal (folies en weefsels); 

- is zelf geen hoofddraagconstructie  (met uitzondering van een  
  pneumatische constructie); 
- richting en manier van het vouwen belangrijk; 
- elementen ieder los transporteren. 
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Stapelen 

 
toepassing: - op een element of systeem. 
 
voordeel: - segmenten los goed hanteerbaar; 
   - redelijke snelheid van montage; 
   - voor stijve elementen ideaal voor het transport; 
   - is goed te combineren met andere montagemogelijkheden. 
nadelen:  - stapel segmenten moeilijk hanteerbaar; 

- is zelf geen hoofddraagconstructie (met uitzondering van   
  combinaties met andere montagemogelijkheden); 
- elementen ieder los transporteren. 

4.2.5 Keuzes 

Niet alle mogelijkheden die boven staan liggen voor de hand. Er worden enkele 
ontwerpoplossingen gebruikt in de ontwerpvarianten. 
 
Modulaire opbouw 
Bij het ontwerpen van varianten zijn meerdere modulaire opbouwen toegepast. Hierbij 
is een totaal flexibele module moeilijk te realiseren, maar hierop wordt later ingegaan 
bij de toetsing van de varianten. 
 
Modulaire grondvorm 
Bij toepassing van een vormvaste modulaire opbouw zal het grondvlak hoofdzakelijk 
trapeziumvormig zijn. Hierdoor is ondanks het gebruik van één type module de baan  in 
de lengterichting toch heel flexibel in vorm te maken. Het gebruik van andere 
grondvlakken die ook tot een flexibele vorm leiden hebben het probleem dat het 
raakvlak onderling klein was, waardoor deze open stukken opgevuld zouden moeten 
worden. 
 

Demonteerbaarheid 
In de ontwerpvarianten zullen alle mogelijke ontwerpoplossingen uit paragraaf 4.2.3, 
waarin de demonteerbaarheid wordt behandeld, worden toegepast. De telescoop- en 
tensegritysystemen zijn het moeilijkst toepasbaar, waardoor deze ontwerpoplossingen 
bijna niet in de varianten voorkomen. 
 
Transporteerbaarheid 
De oplossingen uit paragraaf 4.2.4 voor de transporteerbaarheid worden allen gebruikt 
in de ontwerpvarianten. 
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4.3 Ontwerpvarianten voor een module 
Om tot ontwerpvarianten voor een module te komen moeten de oplossingen die voldoen 
aan de criteria met elkaar worden gecombineerd. Om dit systematisch te doen, worden 
achtereenvolgens in de volgende onderwerpen (welke in de vorige paragrafen zijn 
besproken) de volgende keuzes gedaan of gemaakt: 
 
1) modulaire opbouw: vormvast of flexibel  
2) constructietype/principe 
3) segmentatie: in welke mate 
4) demonteerbaarheid: handelingen 
5) transporteerbaarheid: handelingen en grootte 
 
Een verandering in keuze 1, kan gevolge hebben voor de keuzes 2 tot en met 5. Soms 
kan een keuze voor de één de ander uitsluiten. Hieronder worden een aantal 
samenhangende keuzes genoemd. 

 
De demonteerbaarheid, oftewel montage/opzet, hangt af van de opbouw van de 
constructie. Wanneer men uit gaat van een bepaalde opbouw, zijn een aantal 
montagemogelijkheden toe te passen. Andersom horen bij een bepaalde vorm van 
demonteerbaarheid een aantal montagemogelijkheden.  
Het soort transport hangt af van de opbouw (dus de segmentatie),  de grondvorm en de 
manier van monteren. Het transport wordt dus meestal bepaald door deze twee factoren. 
Toch moet bij het ontwerpen rekening gehouden worden met het soort transport. De 
elementen hebben vaak maximale afmetingen, zodat deze op een oplegger of in een 
vrachtwagen passen. 
 
Een overzicht van deze stappen is te zien in figuur 4.15 
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(de)monteerbaarheid transporteerbaarheid

kabelconstructie 2.2.1 z, x en y in 1 systeem
tentconstructie vierkant

 vormactief pneumatische constructie driehoek z en x in 1 systeem
boogconstructie zelfde stukken twaalfhoek y = los element geen 'snelle' handeling

vormvast cirkel 1 huid = drager stapelen
platte spantconstructie verschillende stukken 2.1 huid x en y in 1 systeem harmonicaprincipe

 vectoractief getransleerde spantconstructie huid + drager z = los element oprollen
gekromde spantconstructie apart telescoopprincipe
3d-vakwerkconstructie 2.2 drager z en y in 1 systeem opvouwen

huid + drager x = los element in- en uitklappen
balkconstructie  gecombineerd

massa-actief portaalconstructie flexibel in x- en y-ricnting flexibel  tot één systeem z = los element oppompen
balkroosterconstructie en/of y = los element
plaatconstructie (plaatwerking) vervormbaar in x-, z- en y-ricnting flexibel x = 1 systeem

plaatconstructie (schijfwerking) z = los element
 vlakactief vouwschaalconstructie x = los element

schaalconstructie y = 1 systeem

*) de wijze van belastingafdracht

2.2.6

segmentatie

3

2.2.2

2.2.3

2.2.4

modularie opbouwconstructiesystemen*

2

2.2.5

 

= de beinvloeding van de keuze
   die gemaakt moet worden

keuze keuze keuze keuze keuze keuze keuze
= =

constructietype overspanning modulaire opbouw segmentatie onderdelen (de)monteerbaarheid transporteerbaarheid

 
Figuur 4.15 Keuzemogelijkheden en ontwerpmethodiek tijdens het ontwerpproces 
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4.4 Toetsing en keuze variant(en) 
 
Toetsen gaat als volgt: 

 

Principe-ontwerpen grove toetsing PvE 5 á 6 ontwerpen uitwerken, voor- en gedestilleerde toetsing PvE voorlopig ontwerp

nadelen vergelijken

  opbouw
 keuze:   (de)montage gebruik

  transport (de)montage
transport

minpunten en problemen oplossen

 
Figuur 4.16 Grafisch overzicht van toetsingsmethode 

4.4.1 Grove toetsing aan het PvE 

De keuze uit meerdere varianten gebeurt door middel van toetsing van de varianten aan 
het programma van eisen. Omdat sommige eigenschappen van de varianten nog niet 
bekend zijn of dat ze gewoonweg nog niet ver genoeg zijn uitgewerkt, zullen alleen de 
onderstaande eigenschappen worden getoetst voor een eerste schifting van de varianten. 
Deze eigenschappen hebben invloed op de constructie van de overkapping. 
 
Energie en condensatie 
De hoeveelheid energie die nodig is om het ijsoppervlak in goede conditie te houden, 
kan een eigenschap zijn waar klanten op letten bij het huren of kopen van de (ijs)baan. 
Daarom is het nodig de benodigde energie zo laag mogelijk te houden. Dit kan op 
meerdere manieren. De meest eenvoudigste en beïnvloedbare eigenschappen van de 
baan die van invloed zijn op de energiebehoefte zijn: 
- open of dichte constructie, waar bij een open constructie de wind vrije invloed heeft 

op het klimaat en het klimaat bij een dichte constructie volledig te regelen valt; 
- geïsoleerde of niet geïsoleerde constructie; 
- gebruikte materialen. 
 
In veel gevallen zal het gebruikte materiaal een folie zijn, waarbij gekozen kan worden 
voor een dubbele folie voor een isolerende werking. Veel varianten zullen een folie als 
huid hebben, waardoor de score van deze eigenschap voor veel varianten afhangt van 
het open of dichte karakter. 
 
 
 
 

Montagesnelheid 
Om de overkappingconstructie een kans te geven als mobiele constructie is een hoge 
montagesnelheid een belangrijke eigenschap die de constructie moet bezitten. Hoe 
sneller de constructie te (de)monteren, hoe mobieler de constructie is. 
 
Volume 
Het volume van de constructie na demontage en gereed voor transport is ook van 
invloed op de mobiliteit. Hoe kleiner het volume, hoe makkelijker de constructie te 
transporteren is. Met het volume wordt de grootte van de hele module bedoeld. Bij een 
klein volume is de module makkelijk te hanteren en zijn minder vrachtwagens of 
opleggers nodig om de hele (ijs)baan te verplaatsen. 
 
Gewicht 
Voor het gewicht geldt hetzelfde als het volume. Minder gewicht van de module 
betekent beter handelbaar en meer modules per vrachtwagen mogelijk. Daarbij is bij een 
zwaardere module ook zwaarder materieel (hijskraan, vorkheftruck, etc.) nodig. 
 
Flexibiliteit 
Door de mobiliteit van de (ijs)baan is de locatie van de (ijs)baan nooit hetzelfde. 
Hierdoor heeft de flexibiliteit van de overkappingconstructie invloed op de score van de 
varianten. De flexibiliteit wordt bepaald door de aanpasmogelijkheden van de 
horizontale randen van de constructie. Wanneer de constructie elke verandering van de 
rand (bijvoorbeeld een bredere baan, een hoge rand om een doorgang of doorkijk te 
creëren) kan volgen is dit positief voor de prestatie van de (ijs)baan.  
 
Aantal onderdelen 
Het aantal onderdelen waaruit de overkappingconstructie bestaat heeft invloed op de 
(de)montage. Meer onderdelen betekent in veel gevallen meer montage, wat de 
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mobiliteitsnelheid nadelig beïnvloedt. Het transporteren van meer onderdelen kan 
positief zijn. Namelijk wanneer de constructie uit meer onderdelen bestaat, zullen bij 
dezelfde moduulgrootte de onderdelen vaak kleiner zijn dan wanneer de constructie uit 
minder elementen bestaat, en dus grotere onderdelen worden gebruikt. Kleinere 
onderdelen zijn op zichzelf weer makkelijker te transporteren dan grote onderdelen. Het 
op- en afladen van de vrachtwagen of oplegger kan echter wel weer meer tijd kosten. 
 
Esthetiek 
De uitstraling van de overkappingconstructie heeft invloed op het aantrekken van 
klanten. Zo zal bij een open constructie visueel contact optreden tussen de schaatsers en 
toeschouwers of voorbijgangers. Dit wekt het gevoel bij de schaatsers op dat ze niet in 
een binnenruimte zijn. Wanneer mensen in een ‘gesloten’ tunnel zijn, ervaren ze het 
tunneleffect. Dit is het effect wat de ruimte eentonig en saai maakt, wat juist bij deze 
(ijs)baan voorkomen moet worden. Bij een open structuur zullen de voorbijgangers 
wellicht zin krijgen om ook het ijs op te gaan. 
 
Omdat niet elke eigenschap dezelfde prioriteit heeft, wordt aan elke eigenschap een 
weegfactor gekoppeld. Om tot deze weegfactoren te komen worden de eigenschappen 
paarsgewijs vergeleken, waarna een rangorde ontstaat. De rangschikking wordt 
uitgevoerd, zoals uitgelegd in paragraaf 3.3. In figuur 4.17 zijn een aantal 
rangschikkingsmatrices te zien, welke door verschillende mensen zijn ingevuld. Zij 
geven ieder hun eigen mening over welke eigenschap zij belangrijker vinden dan de 
ander. Door alle ingevulde matrices te middelen ontstaat een redelijk betrouwbare 
rangorde. Daarna kunnen aan de hand hiervan de weegfactoren worden bepaald. 
 
NB Sommige toepassingen of oplossingen die voldoen aan de gestelde criteria zijn 

nog niet uitgewerkt in de bestaande varianten. Hier worden dan de 
mogelijkheden ingeschat en daarna meegenomen in de toetsing 

 

  Eigenschappen 1 2 3 4 5 6 7 rangorde
  1. energie en condensatie - 1 1 1 1 1 0 2
  2. montagesnelheid 0 - 0 0 0 1 0 6
  3. volume: voor transport 0 1 - 0 0 1 0 5
  4. gewicht: voor transport en montage 0 1 1 - 0 1 0 4
  5. flexibiliteit 0 1 1 1 - 1 0 3
  6. aantal onderdelen 0 0 0 0 0 - 0 7
  7. estetisch: open karakter 1 1 1 1 1 1 - 1

  som 1 5 4 3 2 6 0

  Eigenschappen 1 2 3 4 5 6 7 rangorde
  1. energie en condensatie - 1 1 1 1 1 0 2
  2. montagesnelheid 0 - 0 0 0 1 0 6
  3. volume: voor transport 0 1 - 0 0 0 0 6
  4. gewicht: voor transport en montage 0 1 1 - 1 0 0 3
  5. flexibiliteit 0 1 1 0 - 1 0 3
  6. aantal onderdelen 0 0 1 1 0 - 0 5
  7. estetisch: open karakter 1 1 1 1 1 1 - 1

  som 1 5 5 3 3 4 0

  Eigenschappen 1 2 3 4 5 6 7 rangorde
  1. energie en condensatie - 1 1 1 1 1 1 1
  2. montagesnelheid 0 - 1 1 0 1 0 4
  3. volume: voor transport 0 0 - 1 0 1 0 5
  4. gewicht: voor transport en montage 0 0 0 - 0 1 0 6
  5. flexibiliteit 0 1 1 1 - 1 1 2
  6. aantal onderdelen 0 0 0 0 0 - 0 7
  7. estetisch: open karakter 0 1 1 1 0 1 - 3

  som 0 3 4 5 1 6 2
 

Figuur 4.17 Drie ingevulde rangschikkingsmatrices 

weegfactor
  1. energie en condensatie 1,00
  2. montagesnelheid 0,65
  3. volume: voor transport 0,70
  4. gewicht: voor transport en montage 0,75
  5. flexibiliteit 0,95
  6. aantal onderdelen 0,55
  7. estetisch: open karakter 1,00

 
Figuur 4.18 Toebedeelde weegfactoren 
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  Eigenschappen weegfactor
  1. energie en condensatie 1,00 8 9 10 10 8 5 9 9 9 9 9 7 5 5 5 5 5
  2. montagesnelheid 0,65 8 8 9 10 6 8 8 10 6 9 10 7 8 8 8 7 8
  3. volume: voor transport 0,70 8 8 10 10 6 7 7 10 7 10 10 7 7 7 7 7 7
  4. gewicht: voor transport en montage 0,75 7 7 10 10 6 7 7 9 8 9 9 7 7 7 7 7 7
  5. flexibiliteit 0,95 6 6 8 6 10 6 6 6 9 7 6 7 6 6 9 7 6
  6. aantal onderdelen 0,55 10 9 10 10 5 7 8 9 5 7 9 6 7 7 7 6 7
  7. estetisch: open karakter 1,00 7 7 6 5 7 10 7 7 7 7 7 8 10 10 10 9 10

  som 42,3 42,7 49,5 47,2 39,9 39,9 41,5 46,9 42,1 46,1 46,9 39,7 39,9 39,9 42,8 38,7 39,9

variant 2.2.2.1

variant 2.2.2.2

variant 2.2.2.3

variant 2.2.3.1

variant 2.2.3.2

variant 2.2.3.3

variant 2.2.5.1

variant 2.2.5.2

variant 1.4

variant 1.1

variant 1.2

variant 1.3

variant 2.2.1.1

variant 2.2.1.2

variant 2.2.1.3

variant 2.2.1.4

variant 2.2.1.5

 
Figuur 4.19 Toetsingsmatrix van de grove toetsing (de hoogste scores zijn omcirkeld) 

4.4.2 Fijne toetsing aan het PvE 

Na de grove toetsing liggen de vijf hoogst scorende varianten dicht bij elkaar. Hierdoor 
is een fijnere toetsing noodzakelijk. Bij deze fijne toetsing zal specifieker worden 
ingegaan op de eisen die per criterium aan het ontwerp gesteld worden. Hierbij worden 
de onderdelen of specifieke eisen van de constructie getoetst op de zeven hoofdcriteria. 
Een voorbeeld zijn de onderdelen van de overkapping die grote invloed hebben op de 
montagesnelheid. Deze onderdelen, zoals verschillende verbindingen en de fundering, 
worden elk getoetst op hun bijdrage aan de montage.  
Naast de specifiekere indeling van de zeven hoofdcriteria zullen ook nieuwe criteria 
worden toegevoegd. 
 
NB Sommige toepassingen of oplossingen die voldoen aan de gestelde criteria zijn 

nog niet uitgewerkt in de bestaande varianten. Hier worden dan de mogelijkheden 
ingeschat en daarna meegenomen in de toetsing. 

 Eigenschappen en/of mogelijkheden die voor elke variant gelijk zijn, worden niet 
meegenomen in de toetsing omdat ze geen invloed hebben op de totale score.  

 
De volgende onderdelen en specifiekere eisen worden in de fijne toetsing behandeld: 
 
Membraan, materiaaleigenschappen (energiegebruik en sterkte) 
Bij vrijwel elke overgebleven variant wordt een membraan als huid toegepast. Het soort 
en de hoeveelheid materiaal wat hier wordt toegepast heeft invloed op het 
energieverbruik. Zo zal een dubbele laag beter isoleren, waardoor minder energie nodig 
is om het ijs in conditie te houden (mits de constructie volledig gesloten is). Ook de 
coating van de folie heeft grote invloed op het energieverbruik. Eén van belangrijkste 
functies van de folies is het weren van (infrarode) straling.  

 
Membraan, toepassing en vlakopvulling (esthetiek, flexibiliteit) 
Naast het soort en de hoeveelheid materiaal is ook de toepassing ervan belangrijk. Eén 
van die problemen bij het toepassen van folies of weefsels is het ontstaan van plooien. 
Plooien hebben een negatieve uitwerking op de esthetiek en vuilophoping maar geven 
ook ongewenste spanningen in de folie; daarom moet plooien voorkomen worden. 
 
Verder is variatie in de vlakindeling van de constructie een pluspunt. Wanneer op 
meerdere manieren de vlakken van de constructie kunnen worden ingevuld zal dit 
bijdrage in de esthetiek. Afwisseling van de vlakindeling gaat het tunneleffect tegen.  
 
Bij de vlakvulling moet ook rekening gehouden worden met het open karakter van de 
(ijs)baan. Dus wanneer de overkapping zowel open als dicht zou kunnen heeft dit de 
voorkeur.  
 
Verbinding tussen modules (montagesnelheid) 
De koppeling van de modules onderling is een belangrijk aspect voor een snelle 
montage. Omdat een goede koppeling bij meerdere varianten toepasbaar kan zijn, heeft 
dit criterium minder invloed op de keuze.    
 
Verbinding tussen huid en drager (montagesnelheid) 
Net als de verbinding tussen de modules is dit ook een belangrijk aspect dat invloed 
heeft op de montagetijd. De verschillen tussen de varianten bij dit criterium zijn groot 
en dus van invloed op de keuze voor een variant.  
 
Fundering (montagesnelheid) 
Bevestiging aan het grondvlak is nodig om horizontale en verticale krachten over te 
kunnen dragen. De manier waarop heeft invloed op de montagesnelheid. 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 35 

Hoeveelheid modules per lading (transporteerbaarheid) 
Het volume van een module is belangrijk, maar nog belangrijker zijn het aantal modules 
per vrachtwagenlading. Eén module kan immers wel klein van volume zijn, maar 
wanneer ze moeilijker te stapelen zijn kunnen er misschien evenveel per lading mee als 
een variant met een groter volume.  
 
Hanteerbaarheid van de module (demonteerbaarheid) 
Dit criterium wordt vooral bepaald door het volume en het gewicht van de module.  Een 
kleiner volume en/of lager gewicht heeft het voordeel dat de modules hanteerbaarder 
zijn dan grotere of zwaardere varianten. Wanneer de varianten groot of zwaar zijn is het 
mogelijk tijdens de (de)montage materieel te gebruiken, waardoor het criterium minder 
invloed krijgt op de keuze. 
Naast volume en gewicht speelt ook de demonteerbaarheid, zoals deze is behandeld in 
paragraaf 4.3.3, hier een belangrijke rol. Wanneer de handeling om de variant op te 
zetten een gemotoriseerd en/of geautomatiseerd proces is, is de variant ook beter te 
hanteren, oftewel te (de)monteren. 
 
Mogelijkheden baanvorm (flexibiliteit) 
Wanneer de overkapping volgens vrijwel elke grondvorm geplaatst kan worden is de 
flexibiliteit groter dan wanneer je vast zit aan een standaard bocht. In twee van de vijf 
overgebleven varianten wordt een trapeziumvorm toegepast. Met deze vorm behoudt de 
overkapping enige flexibiliteit ondanks het gebruik van vormvaste grondvlakken. Het 
grote voordeel hiervan is de uniformiteit van alle modules en dus de baan. 
 
Gewicht en aantal onderdelen 
Deze twee eigenschappen zijn aan elkaar gekoppeld. Wanneer de overkapping uit 
weinig onderdelen bestaat maar toch zwaar is, zal dit de hanteerbaarheid en dus de 
montage niet ten goede komen. Waneer hetzelfde ‘zware’ gewicht over meerdere 
onderdelen is verdeeld, wordt de constructie hanteerbaarder en makkelijker te monteren.  
Een constructie met veel onderdelen of een zware constructie hoeft per definitie dus niet 
een mindere variant te zijn.  
Over het algemeen is een lichtere constructie altijd voordeliger dan een zware en is een 
constructie met minder onderdelen voordeliger, omdat er minder montage aan te pas 
komt.   
 
Overige eigenschappen 
 
- Wanneer de hele baan uit dezelfde modules en volgens één montageprincipe is 

opgebouwd, geeft dit veel voordelen. Met name op het logistieke vlak van de 
montage, transport en opslag van de overkapping zal uniformiteit van de (ijs)baan 
een groot voordeel opleveren. 

- de gebruikersveiligheid moet gewaarborgd zijn; 
- de baan moet voldoende sociale veiligheid bieden; 

- de baan moet voldoende beschermd zijn tegen vandalisme; 
- bij vandalisme moet de baan nog normaal kunnen functioneren. 
 

  Eigenschappen weegfactor
  1. energie en condensatie 1,00
     - membraaneigenschappen: aantal lagen folie 10 10 8 8 8
  2. montagesnelheid 0,70
     - verbinding tussen de modules 8 8 10 9 10
     - verbinding tussen drager en huid 10 10 10 9 9
     - fundering 8 8 8 8 8
  3. volume 0,70 10 10 9 9 9
  4. gewicht 0,75 10 10 9 9 9
  5. flexibiliteit 0,95
     - membraan: variatie vlakopvullig 6 6 10 8 6
     - baanvorm 10 8 8 8 8
  6. aantal onderdelen 0,55 10 10 9 9 9
  7. estetisch 1,00
     - visuele openheid 7 6 9 9 9
     - membraan: mogelijkheid open/dicht 4 4 10 9 8
  8. overig 1,00
     - vandalismegevoelig (functioneren erna) 2 2 9 9 9
     - uniformiteit 7 10 10 7 10

  som 83,4 83,5 100,7 93,4 94,2

variant 2.2.2.1

variant 2.2.2.2

variant 1.4

variant 1.3

variant 2.2.1.4

 
Figuur 4.20 Toetsingsmatrix van de fijne toetsing (de hoogste score is omcirkeld) 

De keuze is gevallen op variant 2.2.1.4. Hierbij worden twee kruisende bogen op de 
diagonaal van een trapeziumvorm geplaatst. In de volgende paragraaf wordt de keuze 
toegelicht. 

4.4.3 Toelichting gekozen variant 

De keuze van de variant wordt toegelicht met de (samenhangende) keuzes die gemaakt 
zijn, zoals uitgelegd in paragraaf 4.3, en te zien in figuur 4.15. 
 
Variant 2.2.1.4: Buizenconstructie 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd met een trapezium als grondvlak; 
- constructietype: voorkeur voor een pneumatische constructie (interne overdruk in 

boogelementen); 
- overspanning: in 2 richtingen (x- en y-richting); 
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- segmentatie: huid en drager kunnen los worden toegepast, maar wel aan elkaar 
gekoppeld; 

- monteerbaarheid: per module oppompen; 
- transport: modules (buizen en huid) oprollen en daarna stapelen. 

 
 
andere eigenschappen: 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante en hoge druk in de buizen noodzakelijk; 
- verticale verankering noodzakelijk. 
 
Constructie 
De constructie is een vormactieve constructie, waardoor de krachtenafdracht gunstig is. 
De boog werkt voornamelijk op druk en is in principe zijdelings gesteund, waardoor 
kippen en horizontaal uitknikken van de constructie wordt tegen gegaan. 
Verder is de constructie goed te monteren. Wel hangt dit in grote mate af van het soort 
materiaal waaruit de bogen worden toegepast.  

De boogconstructies in een trapeziumvormig grondvlak zorgen voor veel mogelijkheden 
van het invullen van de membraanoppervlakken. Hierdoor kent de baan veel variatie en 
ontstaan er mogelijkheden voor vertakkingen die gebruikt kunnen worden voor 
splitsingen, in- en uitgangen en verkooppunten van eten en drinken. 
 
Variatie 
De variatie van de baan is zeer groot door de vele mogelijke vlakinvullingen. Dit geeft 
in combinatie met de eenvoud van de constructieopbouw grote voordelen zoals 
genoemd bij de voordelen van de constructie. 
 
Volume en gewicht  
Door toepassing van een pneumatische constructie, is de overkapping zowel licht van 
gewicht als klein in volume. Dit geeft voordelen in het transport en de (de)montage. 
 
Flexibiliteit 
Flexibiliteit in de baanvorm wordt verkregen door de trapeziumvorm. Hierdoor is de 
baan flexibel van vorm met een eenvoudige opbouw met veel variatiemogelijkheden. 
 
Uitstraling 
Ondanks de zeer structurele trapeziumvormige opbouw van variant 2.2.1.4 lijken de 
bogen willekeurig geplaatst te zijn. Hierdoor krijgt de constructie een natuurlijke 
uitstraling, wat het tunneleffect tegen gaat. In werkelijkheid heeft de opbouw een zeer 
simpele en heldere structuur.  
 
Montage 
Omdat elke module exact hetzelfde is, hoeft geen rekening gehouden te worden met een 
bepaalde montagevolgorde. De totale montagesnelheid zal afhangen van de 
materiaalkeuze van de bogen, de verbindingen en de oppervlakte-invullingen. 
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Hoofdstuk 5 

5  Voorlopig Ontwerp 
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5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de gekozen variant verder uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. De 
volgende onderwerpen worden in dit hoofdstuk behandeld: 
- De materialisatie van  bogen, membraan en bevestigingsmiddelen; 
- Variatie van de vlakinvulling en vlakverdeling; 
- Globale krachten op de bogen en verankering; 
- De ontmoeting van de twee kruisende bogen; 
- De (soort) verankering van de bogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Materialisatie 

5.2.1 Boogconstructie 

De boogconstructie kan uit de volgende materialen worden opgebouwd: 
 
- staal; 
- aluminium; 
- hout; 
- rubber in de vorm van slangen met een nylon omhulsel (pneumatische constructie); 
- kunststof in de vorm van fiberstokken in combinatie met kabels (composiet 

constructie, voorgespannen constructie). 
 
De keuze voor een bepaald materiaal hangt sterk af van het soort type boogconstructie, 
zoals ook al te zien is bij de twee laatst genoemde materialen. Enkele toepasbare typen 
boogconstructie zijn: 
 
• een pneumatische constructie met overdruk in de buiselementen; 
 

 
Figuur 5.1 Voorbeeld van een pneumatische boogconstructie (bron 15 ) 

Dit type constructie heeft de mogelijkheid om de pneumatische buis permanent in een 
zoom van het membraan te bevestigen, wat een groot voordeel is voor de (de)montage 
en het transport. Wanneer de constructie permanent aan het membraan is bevestigd, 
kunnen beide tegelijk opgerold of opgevouwen worden en als één pakket vervoerd 
worden. Ook het monteren is zeer eenvoudig. Nadat het pakket is uitgerold of 
uitgevouwen moeten alleen de hoekpunten (de voetplaten) worden vastgezet aan de 
ondergrond.  Daarna wordt met behulp van een compressor een interne overdruk 
gecreëerd, waardoor de constructie omhoog gaat. Er is dus geen hijsmaterieel nodig om 
de constructie in de juiste vorm te krijgen.  
Deze methode van opwerking is tevens uit oogpunt van besparing aan arbeid 
interessant, omdat er nauwelijks mankracht bij komt kijken. De montagegroep kan 
tijdens het oppompen van de module de volgende module van de vrachtwagen laden en 
gereed brengen voor de oprichting door luchtdruk. 
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Figuur 5.2 Voorbeeld van een grote pneumatische overspanning (bron 15) 

 

 
Figuur 5.3 Proefbelasting van een pneumatische buisconstructie (bron [XXIII] ) 

Een ander groot voordeel van toepassing van dit type constructie is dat  de constructie 
bij bezwijken (door belasting) niet kapot gaat, maar nog gewoon bruikbaar is. Wanneer 
de constructie een te grote belasting te verduren krijgt, zal de wand van de buis plooien, 
waardoor de buis bij aanhouden van de belasting zal knikken. Als daarna  de 
(wind)belasting afneemt, zal de constructie weer in zijn oude vorm terugveren, zonder 
enige schade aan de constructie. 
Ook het dynamisch gedrag van de constructie is gunstig. Omdat de pneumatische buis 
en het membraan flexibel zijn, zullen deze met de (wind)belasting mee vervormen. Door 
de vervorming zal het membraan onder een andere hoek op de constructie aansluiten, 
waardoor de belasting telkens op een andere manier op de constructie werkt. Deze 
veranderingen zijn gunstig, omdat de krachten niet zo groot worden dat bezwijken 
optreedt. Omdat de maximale windbelasting meestal in de vorm van windstoten 
optreedt, zal de constructie wel bij elke windstoot vervormen, maar zal deze zich telkens 
weer herstellen wanneer de windbelasting weer afneemt. 
Een ander voordeel van een pneumatische constructie is dat er geen corrosiegevoelige 
materialen nodig zijn.  
 
Een nadeel van de constructie is dat er een redelijk hoge druk nodig is in de buizen. 
Het toepassen van een constructie waarbij de hele ruimte onder de constructie in 
overdruk wordt gebracht is om een aantal redenen niet gewenst. Ten eerste scoort deze 
variant bij de toetsing in paragraaf 4.4 slecht op ‘open karakter’ (contact tussen mensen 
en natuur, buiten en binnen) en ‘toegankelijkheid’. Daarnaast is het gewenst de 
constructie meerdere functies en toepassingen te kunnen geven, wat met een volledig 
pneumatische constructie veel beperkter zal zijn.      
 
• Composiet constructie (trek en druk worden door twee verschillende 

onderdelen en/of materialen opgenomen); 
 

 
Figuur 5.4 Voorbeeld van een composiet constructie (bron [44]) 

 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 40 

Het betreft hier een constructie met polyester of glasfiber stokken (bogen) en een 
gespannen membraan. Het grote voordeel van deze toepassing is dat de constructie een 
zeer kleine massa heeft, waardoor hij zeer goed te hanteren is en makkelijk 
getransporteerd kan worden.  
 
Eén van de nadelen van deze toepassing is de montage.                                                        
Vooral het op druk brengen van de stokken geeft problemen. Bij het plaatsen van de 
bogen zullen bij een overspanning van tien meter grote spatkrachten optreden. Ook al 
zouden deze problemen opgelost kunnen worden, dan nog zou de montage tijdrovend en 
arbeidsintensief zijn.  
Een ander nadeel is dat na bezwijken van de constructie de stokken zullen breken, 
waardoor de constructie niet meer bruikbaar is. 
 
• aluminium vakwerken; 
 

 
Figuur 5.5  Voorbeeld van een driehoekig, respectievelijk vierkant ruimtelijk vakwerk 

en een inklapbaar vakwerk (bron [XIX]) 

 
Het voordeel van het toepassen van aluminium vakwerk is dat er al veel bestaande 
koppelingen, voetplaten, en hijsmogelijkheden op de markt zijn. Hier hoeft dus bijna 
geen (ontwerp)tijd en geld meer aan te worden besteed.  
Omdat het vakwerk uit drie of vier horizontale staven bestaat, zijn er veel 
bevestigingspunten op het vakwerk aanwezig. Deze aansluitingen kunnen worden 
gebruikt voor het membraan, voor verlichting, luidsprekers, etc.  
 
Nadeel van deze constructie is dat het maken van de vakwerken arbeidsintensief is, 
waardoor de koop- of huurprijzen hoog worden. Daarnaast nemen de vakwerken een 
groot volume in tijdens het transport, tenzij ze inklapbaar zijn. Verder is voor oprichten 
van de constructie hijscapaciteit nodig, waardoor (de)montage tijdrovend en 
arbeidsintensief is. Ook de scheiding tijdens transport tussen constructie en membraan 
zorgt ervoor dat de (de)montage veel tijd kost. Ook deze constructie is na bezwijken niet 
meer bruikbaar. 
 
 
 

• houten  constructie; 
 

 
Figuur 5.6 ‘IBM Traveling Pavilion’ van Renzo Piano (bron [XXIV]) 

Als referentie voor een houten boogconstructie is het bekende ‘IBM Traveling Pavilion’ 
van Renzo Piano gekozen. Omdat ook dit een tijdelijke constructie is die op meerdere 
plaatsen kan worden gebouwd, is dit project goed te vergelijken met dit project. 
 
Toepassing van een houten boogconstructie heeft als voordeel dat hout een redelijk licht 
en makkelijk te bewerken materiaal is. Verder kan het hout ook gelamineerd worden 
toegepast. Dit heeft als voordeel dat de boog door het verlijmen van de laminaatdelen al 
kan worden voorgevormd, wat spatkrachten minimaliseert.  
 
Nadelen van het toepassen van een houten boogconstructie zijn de stalen verbindingen, 
waardoor het totale gewicht van de constructie groot wordt (zie figuur 5.7). Verder is 
hout een anisotroop (de eigenschappen zijn niet in alle richtingen gelijk) en een 
heterogeen (de samenstelling van het hout is niet overal gelijk) materiaal. Hierdoor moet 
er met een hoge materiaalfactor worden gerekend, waardoor slank construeren (in 
vergelijking met bijvoorbeeld staal) moeilijk is. Dit probleem wordt geminimaliseerd bij 
toepassing van gelamineerd hout.  Een ander nadeel is dat hout kan rotten, waardoor een 
goede behandeling van hout noodzakelijk is. Het onderhoud van een houten constructie 
is daarom zeer belangrijk.  
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Daarnaast heeft dit constructietype een arbeidsintensieve (de)montage en is na 
bezwijken niet meer te gebruiken. 
 

 
Figuur 5.7 Detaillering van het 'IBM Traveling Pavilion' (bron [XXIV]) 

In figuur 5.7 wordt een gedeelte van de detaillering van de constructie van het ‘IBM 
Traveling Pavilion’ getoond. Hierin zijn de vele stalen verbindingen goed te zien. Door 
gebruik te maken van plastic piramidevormige panelen ontstaat er een samenwerking 
tussen de binnenste en buitenste houten boog. Er ontstaat als het ware een 
driedimensionaal vakwerk.  
Bij transport kunnen de piramide panelen gestapeld worden. Ondanks deze goede 
stapelmogelijkheden zal deze constructie toch zeer groot van volume zijn tijdens 
transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• stalen ligger (bijvoorbeeld een standaard I-profiel of buisprofiel); 
 

  
Figuur 5.8 Voorbeeld van stalen bogen (rechts een proefopstelling op de TU/e, bron 
TU/e) 

Toepassing van stalen bogen, bestaand uit een standaardprofiel, heeft als voordeel dat er 
veel keuze is in profieltypen, waarmee verschillende overspanningen gemaakt kunnen 
worden. Daarnaast is het materiaal staal zeer sterk en stijf, waardoor minder volume 
nodig is bij dezelfde overspanning dan wanneer bijvoorbeeld aluminium gebruikt wordt. 
 
Het nadeel echter van een stalen constructie is dat het een grote massa heeft, waardoor 
tijdens de (de)montage hijsmaterieel nodig is. Door de grote massa en de losse 
onderdelen (bogen uit meerdere stukken, los membraan) is de montage tijdrovend en 
arbeidsintensief. Verder is het nadelig voor het transport, omdat een vrachtwagens een 
maximaal laadvermogen heeft. Ook hier is de constructie na bezwijken niet meer 
bruikbaar en is het materiaal corrosiegevoelig. 
 
Keuze van materiaal 
De keuze voor het materiaal en het type boogconstructie hangt af van de gewenste 
prestaties als het gaat om montagesnelheid, volume (tijdens transport), gewicht en 
uitstraling. Omdat de pneumatische constructie op al deze punten, met name de 
montagesnelheid goed scoort, wordt voor dit constructietype gekozen. 

5.2.2 Membraanconstructie 

De membraanconstructie bestaat uit een weefsel en/of folie, al dan niet gecoat, en wordt 
zodanig aangebracht dat het oppervlak altijd onder spanning staat (voorspanning). 
Voorspannen van een membraan kan pneumatisch of mechanisch. Pneumatisch 
voorspannen gebeurt door een interne overdruk tussen twee lagen folie, waardoor het 
membraan op spanning wordt gebracht. Hierbij ontstaat een clastisch oppervlak. 
Mechanisch voorspannen gebeurt meestal door het oppervlak in twee orthogonale 
richtingen voor te spannen (anticlastisch oppervlak). 
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De volgende eigenschappen zijn belangrijk bij de keuze van het membraan: 
 
- sterkte; 
- lichtdoorlatendheid en reflectie; 
- opvouwbaarheid; 
- levensduur; 
- mogelijkheid coating (UV-bestendig en infrarood); 
- oprichting (met of zonder relaxatie); 
- kleurmogelijkheid; 
- mogelijkheden om het oppervlak van een opdruk te voorzien; 
- fabricage (snelle of langzame lasmethode); 
- reiniging (wel of geen zelfreinigende werking); 
- kosten. 
 
De prestaties op bovenstaande gebieden bepalen eigenlijk de keus voor het soort weefsel 
of folie wat toegepast wordt. Daarnaast zullen de krachten die in het membraan ontstaan 
door externe belasting ook invloed hebben op de keuze. Tijdens het definitief ontwerp 
wordt hier verder op ingegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Vlakinvulling 

5.3.1 Verschillende soorten invullingen 

De vlakken die tussen de bogen ontstaan kunnen op meerdere manieren ingevuld 
worden. De vlakken kunnen: 
 
- dicht zijn zonder doorkijk, door middel van een ondoorzichtig membraan; 
- dicht zijn met doorkijk, door middel van een doorzichtig membraan; 
- helemaal open zijn, zonder overkapping; 
- aan de zijkanten open zijn , met een overkapping erboven; 
- dienen als doorgang; 
- als doorgang dienen naar een zijgedeelte of vertakking. 
 
De meeste vlakken zullen door een (on)doorzichtig membraan worden gevuld, omdat de 
baan tegen weersinvloeden moet worden beschermd. Omdat de wind een grote rol speelt 
bij het energieverbruik, is het noodzakelijk dat de zijkanten van de overkapping ook 
dicht zijn of dicht kunnen, zodat de wind niet vrij over de ijsbaan kan waaien.  
Zoals al is gezegd worden de meeste vlakken ingevuld met een membraan. Om de 
overkapping een dynamisch uiterlijk te geven, om zo het tunneleffect tegen te gaan, is 
variatie in de vlakverdeling noodzakelijk. 

5.3.2 Variaties in vlakverdeling 

In deze paragraaf worden twee varianten behandeld. De eerste is een vlakinvulling per 
module. Hierbij heeft de hele module één huid, die alleen gekoppeld moet worden aan 
de volgende module. De huid is dus alleen aan zijn ‘eigen’ module gekoppeld. Daarom 
wordt dit vlakinvulling per module genoemd. 
De andere mogelijkheid is dat de vlakken ook naar een andere module gespannen 
kunnen worden. De huid is hier dus bevestigd op de ‘eigen’ en een ‘andere’ module. Dit 
wordt invulling met een overlap tussen modules genoemd. De vlakken tussen de 
boogconstructie krijgen een nummer, waardoor duidelijk naar voren komt dat de 
vlakken van de modules op een eenvoudig manier te verdelen zijn. 
 
• Vlakinvulling per module 
Omdat de grondvorm van de module zo is gekozen, dat zowel voor een recht stuk als 
voor een bocht dezelfde module kan worden toegepast, is het logisch deze vorm ook 
voor de vlakverdeling te gebruiken. In figuur 5.9 is dit principe te zien.  
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Figuur 5.9 De vier vlakken van elke module 

Het grote voordeel van één membraan voor de hele module is dat elke module op 
dezelfde wijze is voorzien van een huid. Er zijn geen afwijkende patronen nodig om 
problemen in bijvoorbeeld bochten op te lossen. Omdat er geen afwijkende patronen 
zijn, is de volgorde van de modules op de vrachtwagen niet van invloed op de 
montagesnelheid. Een membraan per module heeft dus ook logistiek voordelen. 
Omdat de pneumatische buizenconstructie en het membraan permanent met elkaar 
verbonden kunnen zijn, zijn deze ook als één pakket te vervoeren. Dit zorgt voor een 
snelle montage. Een permanente bevestiging van de pneumatische boogconstructie aan 
het membraan is mogelijk door de buizen in een zoom op te nemen.  
Een nadeel van deze oplossing is dat er weinig variatie in de vlakverdeling mogelijk is.  
 
 

 
Figuur 5.10  Voorbeeld van vlakinvulling per module (twee modules hebben geen 

vlakinvulling ter verduidelijking van het principe)  

 
• Vlakinvullingen met overlap tussen modules 
Bij het verdelen van de vlakken tussen de bogen van één of meerdere modules ontstaan 
in het algemeen vijf vlakken. Deze vijf vlakken worden in de figuren 5.11 en 5.12 
aangegeven door de nummers 1 tot en met 5. Deze nummers kunnen ieder apart worden 
ingevuld of in combinaties van meerdere nummers. Combinaties van meerdere 
nummers ligt voor de hand, omdat je anders te veel losse vlakken krijgt.  
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Figuur 5.11 De vijf verschillende vlakken in het ontwerp (bocht traject) 

 

 
Figuur 5.12 De vijf verschillende vlakken in het ontwerp (recht traject) 

Door het combineren van meerdere vlakken ontstaan er verschillende patronen die de 
baan een dynamisch en speels effect geven. 
 
Een aantal combinaties van meerdere nummers zijn: 
a) - vlak 4, 3 en 4 als één membraan 
 - vlak 1, 2 en 1 als één membraan 
 - vlak 4, 5 en 1 als één membraan 
b) - vlak 1, 3 en 4 als één membraan 

- vlak 1, 2 en 4 als één membraan  
- vlak 1, 5 en 1 als één membraan 

c) - vlak 1, 2 en 1 als één membraan 
- vlak 1, 3 en 1 als één membraan 

 
Deze variaties zijn te zien in de figuren 5.13, 5.14 en 5.15, en worden combinatie a, b en 
c genoemd. In de figuren 5.16 en 5.17 worden enkele oplossingen gegeven voor de 
invullingen van de afwijkende vlakken die in een bocht ontstaan. 
  

 
Figuur 5.13 Combinatie a 
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Figuur 5.14 Combinatie b 

 
Figuur 5.15 Combinatie c 

 

 
Figuur 5.16 Bochtoplossing 1 voor combinatie c 

 
Figuur 5.17 Bochtoplossing 2 voor combinatie c 
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Het voordeel van vlakinvulling met overlap tussen modules is dat er veel variatie in de 
vlakverdeling mogelijk is. 
 
De nadelen van deze vlakinvulling zijn de (de)montage. Voordat het membraan kan 
worden gespannen moet eerst de hele constructie staan. Daarbij moet elke membraan los 
aan de constructie gekoppeld worden, wat resulteert in veel verbindingen tussen 
membraan en boogconstructie. Een ander groot nadeel is dat het patroon in de bochten 
afwijkt, waardoor speciale bochtoplossingen nodig zijn. Deze afwijkende patronen zijn 
te zien in figuur 5.16 en 5.17. 
 
Het moeten toepassen van meerdere patronen, door bijvoorbeeld afwijkingen in de 
bochten, heeft een aantal nadelen. Ten eerste betekent het meer productie- en 
engineeringkosten, omdat het oppervlak van het membraan anders is. Ten tweede geeft 
het logistieke problemen, zoals de volgorde van het op- en inladen op of in de 
vrachtwagen tijdens de (de)montage. Ten slotte moeten de verschillende patronen in 
verschillende hoeveelheden voorradig zijn, zodat de klant elke baanvorm kan maken. 
 
Keuze voor de vlakindeling 
 
Er is, wegens de vele voordelen, gekozen voor een vlakinvulling per module. Vooral de 
veel snellere (de)montage en de algehele uniformiteit van de baan geven zeer veel 
voordelen. De variatie van de vlakinvulling per module wordt gehaald uit de afwisseling 
tussen open of dicht en door- of ondoorzichtigheid van de vlakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Globale ontwerpberekeningen 
In deze paragraaf worden de krachten op en de spanning in de pneumatische 
buisconstructie bepaald, waarna berekend kan worden of het toepassen van een 
pneumatische constructie voor dit project haalbaar is. 
 
Allereerst wordt in paragraaf 5.4.1 de constructieve werking van een pneumatische 
constructie behandeld. Daarna wordt in paragraaf 5.4.2 en 5.4.3 de theorie behandeld, 
waarin duidelijk moet worden hoe de spanningen door de interne overdruk bepaald 
kunnen worden.   
Daarna worden de belastingen bepaald met behulp van de NEN 6702. Echter deze norm 
is niet geschikt om de belastingen voor deze vorm te bepalen, omdat hij is bedoeld voor 
blokvormige bebouwing, zoals ééngezinswoningen en kantoorgebouwen; wel geeft de 
norm een goede indicatie van de grootte van de belastingen.  
Nadat de belastingen globaal zijn bepaald, zijn ze gebruikt als invoer voor het 
programma Esa Prima Win, waar de twee kruisende bogen 3-dimensionaal zijn 
gemodelleerd en waar ze met sneeuw en wind zijn belast. De normaalkrachten en 
momenten die door deze belastingen ontstaan worden in paragraaf 5.4.5 nader 
toegelicht, waarna ze in paragraaf 5.4.6 worden gebruikt in een globale 
ontwerpberekening. 

5.4.1 Constructieve werking 

Een pneumatisch element is een element dat uit een flexibel materiaal bestaat, waarmee 
alleen trek kan worden opgenomen. Meestal is het materiaal een weefsel met een 
coating of een folie. Het pneumatische element is altijd aan alle kanten gesloten. Om het 
element ook druk op te kunnen laten nemen, wordt in het element een interne druk 
gecreëerd welke moet voorkomen dat er druk optreedt in het flexibele materiaal 
wanneer het element belast wordt. Dit wordt pneumatisch voorspannen genoemd. 
 
Met de globale berekening in deze paragraaf wordt de spanning die optreedt in de wand 
van  pneumatische buis, door externe en interne belasting, bepaald. De externe 
belastingen bestaan uit sneeuw- en windbelasting en de interne belasting is de interne 
overdruk. De totale spanning die door deze belastingen optreedt moet altijd een 
trekspanning zijn. In de volgende paragrafen wordt de theorie behandeld, waarmee de 
spanning in een buisvormig element bepaald kan worden. 

5.4.2 Spanningen in een cilindervormige constructie 

Cilindervormige constructies worden vaak geanalyseerd door technici. Enkele 
voorbeelden  zijn gasopslagtanks, frisdrankblikjes, hydraulische cilinders, leidingen en 
stoomboilers. Een recht, circulair, cilindrische drukvat is een algemeen constructietype, 
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welke meestal gebruikt wordt voor het berekenen van spanningen in een 
cilindervormige constructie. Figuur 5.18 laat een cilindervormig drukvat zien, waar t de 
dikte van de schaal is, r1 is de binnenwerkse straal, r2 is de buitenwerkse straal en p is de 
interne overdruk. 
 

 
Figuur 5.18 Cilindervormig drukvat 

Dikwandig-drukvat-theorie 
Sommige toepassingen van de cilinderconstructie, zoals hoge druk boilers, brengen 
bepaalde eisen met zich mee. Zo is voldoende dikte van de wand een veiligheidseis die 
gesteld wordt. Wanneer de dikte van de wand substantieel groot is in vergelijking met 
de straal van het vat moet de ‘dikwandig-drukvat-theorie‘ worden toegepast voor het 
analyseren van de spanning in de wanden. Voor buizen met een “dikke” wand, gemaakt 
uit een  
linieair-elastisch materiaal, met gesloten einden en een uniforme interne druk, bestaan 
drie orthogonale spanningsrichtingen. Dit zijn de tangentiële, longitudinale en radiale 
spanningen, respectievelijk tσ , lσ  en rσ . Longitudinale spanning, parallel aan de 
longitudinale as van de cilinder (x-as), is uniform over de dikte van de wand en is 
tegengesteld aan de kracht die ontstaat door de interne druk tegen de kopse kant van de 
cilinder. De formule voor de longitudinale spanning is gegeven in vergelijking 5.1. 
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waarin: 

lσ  is de longitudinale spanning 

ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis (zie figuur 5.18) 
r2  is de buitenwerkse straal van de buis (zie figuur 5.18) 
 
De tangentiële spanningen staan loodrecht op de longitudinale spanningen op elk 
willekeurige plek in het tangentiële vlak van de cilinder. De tangentiële spanning staat 
ook bekend als de hoepelspanning, genoemd naar de spanning in een metalen hoepel die 
gebruikt wordt om een houten vat bij elkaar te houden. Tangentiële spanningen wordt 
beschreven met de volgende formule: 
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waarin: 

tσ  is de tangentiële spanning 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis  
r2  is de buitenwerkse straal van de buis  
R is de radiale locatie 
 
 
Anders dan de longitudinale spanningen, variëren de tangentiële spanningen als een 
functie van de radiale locatie, R. De interne druk veroorzaakt een drukspanning in de 
wand in radiale richting. The formule voor deze radiale spanning is gegeven in 
vergelijking 5.3. 
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waarin: 

rσ  is de radiale spanning 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis  
r2  is de buitenwerkse straal van de buis  
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Figuur 5.19  De tangentiële spanning tσ , radiale spanning rσ  en longitudinale 

spanning lσ  

Net als de tangentiële spanning varieert ook de radiale spanning als een functie van de 
radiale locatie, R. Zoals eerder genoemd, is de radiale spanning altijd een drukspanning, 
welke wordt aangegeven door de min in vergelijking 5.3. Zowel de tangentiële spanning 
als de radiale spanning hebben voor R = r1 hun grootste waarde. De radiale spanning 
varieert op een kwadratische manier van ρ− aan de binnenkant tot nul aan de buitenkant 
van de wand. Eveneens, de tangentiële spanning varieert op een kwadratische manier 
van een maximum aan de binnenkant tot een minimum aan de buitenkant van de wand. 
De formele afleiding van de dikwandig-drukvat-theorie is te vinden in het boek van 
Shigley en Mitchell [bron 19]. 
 

 
Figuur 5.20 Tangentiële spanning tσ  en radiale spanning rσ over de wanddoorsnede 

Dunwandig-drukvat-theorie 
De drie vergelijkingen voor de spanningen volgens de dikwandig-drukvat-theorie zijn 
moeilijk hanteerbaar. Door een aantal vereenvoudigingen toe te passen ontstaan er een 
aantal eenvoudige vergelijkingen met een hoge graad van nauwkeurigheid, welke de 
spanningen in de cilindervormig drukvat weergeven. Deze vergelijkingen staan bekend 
als de dunwandig-drukvat-theorie. Wanneer de ratio tussen de wanddikte t en de interne 
straal r1 kleiner is dan één-twintigste is de radiale spanning vrijwel nul en mag deze 
worden verwaarloosd. De afwijking die ontstaat in vergelijking met de dikwandig-
drukvat-theorie is altijd kleiner dan 5%. In dit ontwerp is de ratio t/r1 = 0.001, wat 
betekent dat de dunwandig-drukvat-theorie gebruikt mag worden. 
 
Net als bij de dikwandig-drukvat-theorie ontstaan er door de interne overdruk in de 
wand longitudinale en tangentiële spanningen. Om een vergelijking voor deze 
spanningen op te stellen wordt er begonnen met het doorsnijden van de cilinder uit 
figuur 5.18 over het x-y-vlak, waarbij voor de lengte van de cilinder de differentiële 
lengte dx genomen wordt. De tangentiële spanning kan worden gevonden door de 
krachten in figuur 5.21 aan elkaar gelijk te stellen. 
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Figuur 5.21 Doorsnede van de cilindrische buis voor bepaling van de tangentiële 

spanning tσ  

In figuur 5.21 is te zien dat  tσ is verdeeld over twee oppervlakken 2A , gelijk aan tdx . 
De drukρ  is verdeeld over het oppervlak 1A  , welke een projectie is van het oppervlak 
in het x-y-vlak en gelijk is aan dxr12 . De som van de krachten in de z-richting is als 
volgt 
 
 ( ) ( ) 022     0 1 =ρ−σ=∑ dxrtdx:F tz     (5.4) 
 
waarin: 

tσ  is de tangentiële spanning 
t is de wanddikte 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis 

Uit vergelijking 5.4 volgt 

 
t
r

t
1⋅ρ=σ        (5.5) 

 

 
Vergelijking 5.5 geeft de tangentiële spanningen aan de binnenkant van de wand weer, 
waar de spanning maximaal is. Bij de dunwandig-drukvat-theorie wordt aangenomen 
dat de tangentiële spanningen constant zijn, en niet afhankelijk van R. 
 
Eenzelfde sommatie van krachten in de x-richting levert de vergelijking voor  de 
longitudinale spanningen op, aangenomen dat de einden van de cilinder zijn afgesloten. 
Wanneer de cilinder van figuur 5.18 over het y-z-vlak wordt doorgesneden geeft dit  
figuur 5.22. 

 
Figuur 5.22 Doorsnede voor bepaling van de longitudinale spanning lσ  

In figuur 5.22 is te zien dat  lσ verdeeld is over het oppervlak 2A , wat gelijk is aan de 
omtrek maal de dikte van de wand: trA 12 2π= . De druk p is verdeeld over het 

oppervlak 1A , de kopse kanten van de cilinder, welke gelijk is aan 2
1rπ . Met deze twee 

oppervlakken gedefinieerd, is de som van de krachten in de z-richting als volgt 
 
 ( ) 02     0 2

11 =ρπ−πσ=∑ rtr:F lz      (5.6) 
 
waarin: 

lσ  is de longitudinale spanning 
t is de wanddikte 

2dA tσ

2dA tσ

1dA ρ

1dA ρ

2dA lσ
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ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis 

Uit vergelijking 5.6 volgt 

 
t
r

l 2
1⋅ρ=σ        (5.7) 

 
Deze vergelijking laat zien dat de longitudinale spanningen in de wand de helft zijn van 
de waarde voor de tangentiële spanningen. 

5.4.3 Spanningen in een pneumatische torus 

Ondanks dat een rechte cilinder en een pneumatische torus niet echt op elkaar lijken, 
zijn de effecten van de interne overdruk toch vrijwel gelijk. In feite kan een rechte 
cilinder gezien worden als een torus met een oneindige omwentelingsstraal en is de 
spanning op een specifiek radiale locatie op de torus dezelfde spanning als gegeven in 
vergelijking 5.5 en 5.7. Figuur 5.23 laat een torus met zijn geometrische grootheden  
zien. 
 

 
Figuur 5.23 Geometrie van een torus 

 
In figuur 5.23 wordt de omwentelingsstraal van de torus aangeduid met rt en de 
wanddikte met t. De inwendige straal van de buis is net als de cilinder aangeduid met r1.  
Aangezien het hier gaat om een dunwandige structuur is r2 niet gedefinieerd. De waarde 
voor letter R wordt gebruikt om de variabele afstand van het middelpunt van de 
omwenteling tot een gekozen punt aan te geven in radiale richting. 
 
Een longitudinale spanning ontstaat als resultaat van de interne overdruk op dezelfde 
manier als bij een cilinder. Ook de tangentiële spanningen zijn gelijk aan de spanningen 
in een cilinder, maar dus zijn in dit geval een functie van de radiale afstand R.  
 
De spanning in een torus in longitudinale richting is omschreven door Roark (bron [32]) 
in  de onderstaande vergelijking. 

   
t
r

l 2
1⋅ρ=σ      (5.8) 

waarin: 
lσ  is de longitudinale spanning 

t is de wanddikte 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de binnenwerkse straal van de buis 
 
Deze vergelijking is gelijk aan vergelijking 5.7, omdat de longitudinale spanning 
ontstaat door de afdichting van de torus of cilinder aan de kopse kanten en niet 
afhankelijk is van de geometrie noch de radiale locatie. Echter, het verschil in geometrie 
tussen de cilinder en de torus heeft wel effect op de vergelijking voor de tangentiële 
spanning, welke door Roark (bron 21) als volgt is omschreven: 
 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
σ=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +⋅ρ
=σ

R
rR

R
rR

t
r

lt
111

2
   (5.9) 

waarin: 
lσ  is de longitudinale spanning 

t is de wanddikte 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de straal van de buis tot de binnenkant van de wand  
R is de radiale afstand 
 
In vergelijking 5.9 is te zien dat de tangentiële spanning varieert met de 
omwentelingsstraal van de torus. Wanneer R gelijk is aan rt, wordt de term in 
vergelijking 5.9 twee en is de uitdrukking voor  tσ weer gelijk aan vergelijking 5.5. 
Voor deze locatie, aangeduid in figuur 5.18 met Q, is de spanning berekend met behulp 
van vergelijking 5.8 en 5.9 gelijk aan de spanningen voor een cilinder met dezelfde 
straal, interne druk en wanddikte. 
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5.4.4 Globale belastingen op de boogconstructie 

Windbelasting, bepaald volgens de NEN 6702 
Windbelasting is afhankelijk van het gebied waar de constructie wordt gebouwd en de 
vorm en grootte van het bouwwerk. Ook de aanwezigheid van (grote) openingen in de 
gevel heeft invloed op de grootte van de belasting op de constructie. De NEN 6702 
schrijft voor de interne overdruk een factor 0,60 en voor de interne onderdruk een factor 
0,40 voor. 
De formule voor de bepaling van de windbelasting is: 
 
  windexdimrep pCCp ⋅⋅=      (5.10) 
waarin: 
 
prep is de representatieve waarde van windbelasting door winddruk, windzuiging, 

windwrijving en over- of onderdruk, in kN/m2; 
Cdim is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt; 
Cindex zijn de windvormfactoren (onder andere Cpi); 
pw is de extreme waarde van de stuwdruk in kN/m2. 
 
 

 
Figuur 5.24 Hoeken en oppervlakken voor berekening van vormfactoren 

In figuur 5.24 is de constructie in zijn grondvlak te zien. In de berekeningen is 
aangenomen dat elke boog 2,75 meter breedte membraan voor zijn rekening neemt. 
 

 
Figuur 5.25 De vier te beschouwen gevallen met factor Cpi, berekend volgens NEN6702 

 
Voor de bepaling van de windbelastingen moeten vier situaties, volgens figuur 5.25, 
worden bekeken. De twee maatgevende belastingsgevallen worden op beide kanten van 
de constructie toegepast. Deze gevallen zijn in figuur 5.26 te zien. 
 

 
Figuur 5.26 De twee gebruikte gevallen (interne over- en onderdruk meegenomen) 

 
Sneeuwbelasting 
Ook sneeuwbelasting is afhankelijk van de vorm van het bouwobject. Sneeuw op een 
vlak met een helling van meer dan 60o blijft niet liggen. Voor hellingen tussen de 30o en 
60o hangt de vormfactor van de hoek af die de helling maakt met het horizontale vlak en 
voor hellingen kleiner dan 30o is de factor altijd maximaal (C1= 0,8). Naast factoren 
voor de hellingsvlakken zijn er ook factoren voor kans op sneeuwophoping. De 
sneeuwbelasting op het dakoppervlak wordt berekend met: 
 
  rep;snirep pCp ⋅=      (5.10) 
waarin: 
 
prep is de representatieve waarde van sneeuwbelasting op het dakvlak; 
Ci is de vormfactor; 
psn;rep is de sneeuwbelasting op een horizontaal vlak (=0,7 kN/m2). 
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Figuur 5.27 Vormfactoren Ci voor bepaling sneeuwbelasting 

 
Permanente belastingen 
De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de constructie en eventuele 
voorspanning.   
 
Belastingcombinaties 
Voor de globale ontwerpberekening zijn een aantal combinaties beschouwd uitgaande 
een (referentie)periode van 15 jaar volgens veiligheidsklasse 1. De algemene formule 
voor iedere combinatie is: 
 

reptu;q;frepu;g;fd;u;f QGF ⋅ψ⋅γ+⋅γ=     (5.11) 
 
waarin: 

d;u;fF  is de rekenwaarde van de fundamentele combinatie van belastingen in de 
uiterste grenstoestand; 

u;g;fγ  is de belastingsfactor voor de permanente belasting ; 
Grep is het belastingsgeval eigen gewicht; 

u;q;fγ  is de belastingsfactor voor de veranderlijke belasting; 

tψ  is de factor voor de correctie van de veranderlijke belasting; 
Qrep is het belastingsgeval veranderlijke belasting. 
 
Omdat de constructie volgens de norm NEN6702 in veiligheidklasse 1 wordt ingedeeld, 
hebben alle belastingsfactoren een waarde 1,2. Uitgaande van een (referentie)periode 
van 15 jaar heeft tψ  een waarde 1. 
 
De volgende combinaties zijn beschouwd: 
 
1. eigen gewicht + sneeuw; 
2. eigen gewicht + windbelasting met overdruk; 
3. eigen gewicht + windbelasting met onderdruk . 
 

De maatgevende belasting wordt in paragraaf 5.4.6 gebruikt om een globale 
ontwerpberekening te maken. 

5.4.5 Krachten in de boogconstructie 

De krachten op de bogen zijn allereerst berekend met het programma Esa Prima Win, 
waar alleen de bogen zijn gemodelleerd.  De wind- en sneeuwbelastingen per vierkante 
meter worden, zoals eerder vermeld, vermenigvuldigd met een belastingsbreedte van 
2,75 m zodat het gehele geprojecteerde oppervlak, te zien in figuur 5.28, gemiddeld over 
één boog is verdeeld.  
 

 
Figuur 5.28 Oppervlak wat gemiddeld over de boog is verdeeld 

 
Verschillende aansluitingen 
De krachten in de bogen zijn afhankelijk van de aansluiting tussen de beide bogen. Ook 
de aansluiting op het grondvlak heeft invloed, maar deze wordt in deze globale 
beschouwing als volledig scharnierend gemodelleerd. Voor de topaansluiting van de 
bogen zijn drie mogelijkheden, namelijk: 
 
1. geen aansluiting, de bogen staan los van elkaar; 
2. scharnierende aansluiting, de bogen kunnen krachten op elkaar overdragen, maar 

geen momenten; 
3. momentvaste verbinding, de bogen kunnen zowel krachten als momenten aan 

elkaar overdragen.  
 
Alle drie de modellen zijn in het programma Esa Prima Win bekeken in de onderstaande 
situaties. Per situatie zijn de drie verschillende aansluitingen met elkaar vergeleken. Het 
gaat om de volgende drie belastingsituaties: 
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• symmetrische belasting, beide bogen worden loodrecht op de baanrichting belast 
(zie figuur 5.29); 

 

 
Figuur 5.29 Symmetrische belasting, loodrecht op de baanrichting 

conclusie:  
- losse en scharnierende aansluiting verschillen niet van elkaar; 
- momentvaste verbinding resulteert in momenten in drie richtingen. 

 
• a-symmetrische belasting, één boog wordt loodrecht op de baanrichting belast (zie 

figuur 5.30); 

 
Figuur 5.30 A-symmetrische belasting, loodrecht op de baanrichting 

conclusie:  
- een scharnierende verbinding verdeelt de belasting over de twee bogen, 

waarbij de ondersteunende boog 35 % van de belasting opneemt. Er 
ontstaan echter wel momenten in drie richtingen; 

- een momentvaste verbinding verdeelt de belasting ook over de twee 
bogen, waarbij de ondersteunende boog 40% van de belasting opneemt. 
Ook hier ontstaan momenten in drie richtingen. 

 
• a-symmetrische belasting, één boog wordt evenwijdig met de baanrichting belast 

(zie figuur 5.31). 
 

   
Figuur 5.31 A-symmetrische belasting, evenwijdig met de baanrichting 

 
conclusie:  

- een scharnierende verbinding verdeelt de belasting over de twee bogen, 
waarbij de ondersteunende boog 15 % van de belasting opneemt. Er 
ontstaan echter wel momenten in drie richtingen; 

- een momentvaste verbinding verdeelt de belasting ook over de twee 
bogen, waarbij de ondersteunende boog 25% van de belasting opneemt. 
Ook hier ontstaan momenten in drie richtingen. 

 
Maatgevende krachten 
Omdat momenten en verplaatsingen in meerdere richtingen niet zijn gewenst en 
verwacht wordt dat het membraan een deel van de belastingen tussen de bogen zal 
doorgeven, wordt ervoor gekozen geen krachtoverbrengende aansluiting tussen de 
bogen toe te passen. Zo zullen er hoofdzakelijk krachten, momenten en verplaatsingen 
in het vlak van de boog optreden. 
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De maatgevende krachten zijn in de figuren 5.32 en 5.33 weergegeven. 
 

 
Figuur 5.32  Momentverdeling in de boogconstructie ten gevolge van winbelasting van 

links en  onderdruk 

   
Figuur 5.33  Maximale normaalkracht in de boogconstructie ten gevolge van 

winbelasting van links en onderdruk 

In figuur  5.32 is een maximaal moment af te lezen van 8,0 kNm en in figuur 5.33 is op 
de locatie van dat maximale moment een normaalkracht af te lezen van 4,6 kN. 
 
 

5.4.6 Interne druk 

Omdat een membraan geen druk op kan nemen, moeten de drukspanningen die in het 
membraan van de pneu ontstaan ten gevolge van uitwendige belasting door de interne 
overdruk gecompenseerd worden. Belastingen, zoals eigen gewicht, permanente 
belastingen (verlichting, reclame, installaties) en sneeuw of wind, zullen een 
drukspanning in de constructie veroorzaken. Deze spanningen moeten in de x-richting 
worden opgeheven door de interne druk.  
 
De totale spanning in de x-richting moet groter zijn dan nul, omdat er anders een 
drukkracht in de wand van de pneu ontstaat en dit tot plooiing en bezwijken zal leiden. 
In formule ziet dit er als volgt uit: 

0
22

1 ≥
⋅π

−−
⋅ρ

=σ
tr

F
W
M

t
r

x;l     (5.11) 

waarin: 
x;lσ  is de longitudinale spanning (in dit geval in de x-richting) 

t is de wanddikte 
ρ  is de interne overdruk 
r1  is de inwendige straal van de buis 
M is het moment LQ ⋅  
W is het weerstandsmoment van de buis 
F is de normaalkracht in de buis 
r is de straal van de buis 
t is de dikte van de wand 

 
Figuur 5.34 Links een pneumatische buis met triaxiaal weefsel, rechts een pneumatische 

buis met de spanningsverloop over de lengte L rechts(bron 25)  

L

as-x
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In figuur 5.34 is het spanningsverloop te zien. De voorspanning door de interne 
overdruk zorgt ervoor dat het optredend moment, kracht Q maal lengte L, kan worden 
opgenomen.  
 
De interne overdrukdruk ρ  die nodig is, is afhankelijk van de spanning die ontstaat 
door uitwendige belastingen en de maten van de buisconstructie, zoals straal r en dikte t. 
De volledige vergelijking voor de interne luchtdruk ρ  is hieronder te zien, waarbij M 
het moment en F de drukkracht is die ontstaan door de uitwendige belastingen. 
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⋅π
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=ρ      (5.12) 

waarin: 
t is de wanddikte 
ρ  is de interne overdruk 
r  is de straal van de buis  
M is het moment LQ ⋅  
W is het weerstandsmoment van de buis 
F is de normaalkracht in de buis 
 

waarbij  
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Voor een aantal buisconstructies zijn de inwendige overdruk en : 
 

1. r1 = 149 mm (d = 300 mm) 
  t = 2 mm 
  W = 70452 mm4 
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  waarin: 

  buisσ  is de maximale spanning in de buis, 
tr
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2. r1 = 174 mm (d = 350 mm) 
  t = 2 mm 
  W = 95389 mm4 
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3. r1 = 199 mm (d = 400 mm) 

  t = 2 mm 
  W = 400 mm4 
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Uit bovenstaande berekeningen is te concluderen dat de inwendige overdruk, die nodig 
is om altijd een trekspanning in de buiswand te behouden en de spanning die optreedt in 
de wand van de pneumatische buis, afhankelijk is van de straal en dikte van de buis. 

5.4.7 Conclusie 

De vraag of het mogelijk is een pneumatische constructie in dit project toe te passen is 
in paragraaf 5.4 onderzocht. Uit de globale berekeningen, waarbij de werkelijkheid 
benaderende belastingen zijn gebruikt, is duidelijk geworden dat het toepassen van een 
pneumatische constructie goed realiseerbaar is, mits de krachten die door de belastingen 
ontstaan niet te groot zijn. De krachten welke zijn gebruikt in de bovenstaande 
berekeningen zijn conservatief gekozen. De werkelijke krachten zullen een stuk lager 
zijn. Deze moeten opnieuw en nauwkeuriger bepaald worden.  
De straal van de buis en de druk in de buis zijn tot op zekere hoogte te variëren, zodat de 
constructie in staat is de belasting te dragen. De volgende factoren bepalen de maximale 
grootte van de straal en de interne overdruk: 
- materiaaleigenschap van de wand van de pneumatische buis; 
- detaillering en materiaaleigenschappen van de aansluitingen, bijvoorbeeld de 

ventielen; 
- geometrische beperkingen. 
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Om de uiteindelijke straal, interne overdruk en de materialen te kunnen bepalen is het 
noodzakelijk de werkelijke belastingen en spanning beter te benaderen.   
 
Om een goede benadering van de werkelijkheid te krijgen, is het noodzakelijk om 
tijdens het definitief ontwerp de belastingen heel precies te bepalen. Dit zal volgens de 
Eurocode gebeuren. Deze norm is geschikter voor vormen die afwijken van 
blokvormige gebouwen. Verder zal het membraan aan het model toegevoegd worden. 
Door het membraan te modelleren en een nauwkeurige belasting op het membraan te 
plaatsen, zullen de werkelijk krachten op de buisconstructie beter benaderd kunnen 
worden. Het modelleren van de buisconstructie inclusief membraan zal gebeuren in 
GSA, een programma ontwikkeld door Oasys. 
 
Eén van de dingen die hierdoor wordt meegenomen in de berekening is bijvoorbeeld de 
voorspanning en de hoek waaronder de belastingen op de buisconstructie aangrijpen. 
De hoek die het membraan in werkelijkheid maakt is veel gunstiger dan de benadering 
in het Esa Prima Win model. Immers de kracht op de boog grijpt, door het doorhangen 
van het membraan, schuin op de boog aan. Deze kan in twee richtingen worden 
ontbonden. De horizontale krachten, die ieder aan een andere kant van de boog 
optreden, zullen elkaar opheffen. Dit is aangegeven in figuur 5.35. 
 

 
Figuur 5.35  Krachten bij aansluiting van het membraan aan de pneumatische 

boogconstructie 

In figuur 5.35 is te zien dat de horizontale kracht, aangeduid met x, afhankelijk is van de 
hoek die het membraan maakt ten opzichte van de boog. Deze kracht wordt aan de 
andere zijde van de constructie gecompenseerd door een andere horizontale kracht. 
Wanneer er een horizontale kracht ontstaat door belastingen van buitenaf zullen deze 
door het membraan aan de andere zijde worden opgenomen. 
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Hoofdstuk 6 

6  Definitief Ontwerp 
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6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt de uitwerking van het voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp. 
Allereerst zal in paragraaf 6.2 de algemene opbouw worden behandeld, waarin onder 
andere aandacht wordt besteed aan de buisconstructie, het membraan, de ijsvloer en het 
contactgebied tussen de ijsvloer en de overkapping, dat verder in het rapport de plint 
wordt genoemd. In paragraaf 6.3 worden de ontwerpberekeningen gemaakt, waarmee de 
uiteindelijke dimensies van de constructie bepaald kunnen worden. Wanneer deze 
dimensies bekend zijn wordt de detaillering in paragraaf 6.4 verder uitgewerkt. 
Nadat alle maten en details bekend zijn, wordt de montageprocedure behandeld in 
paragraaf 6.5, waarna in paragraaf 6.6 het ontwerp nogmaals getoetst wordt aan het 
programma van eisen. Ten slotte worden in paragraaf 6.7 een aantal impressies van het 
eindresultaat getoond 

6.2 Algemene opbouw 
In dit afstudeerproject is de nadruk gelegd op de overkapping van de (ijs)baan. Naast de 
overkapping zijn ook de ijsvloer, de plint en aankleding (zoals koek en zopie) rond de 
baan van groot belang voor een succesvol project. Daarom worden de ijsvloer en de 
plint ook in paragraaf 6.2 behandeld. De aankleding en de eventuele uitbreidingen van 
de baan zullen niet aan bod komen, omdat deze niet direct invloed hebben op de 
constructie. 

6.2.1 Constructie 

Algemeen 
Wat de constructie zo bijzonder maakt, is dat de bogen op het eerste gezicht willekeurig 
door elkaar heen zijn geplaatst, zie figuur 6.1 en 6.2. Dit effect is noodzakelijk om het 
tunneleffect tegen te gaan.  

    
Figuur 6.1 De eerste indruk; de bogen zijn willekeurig geplaatst 

Wanneer de schaatsers de overkapping als een tunnel ervaren is de essentie van het 
project weg. De schaatsers moeten de baan juist ervaren als ouderwetse schaatspret,  
welk gevoel door de zachte winters van de afgelopen jaren niet meer bestaat. Het is 
immers jaren geleden dat men met het hele gezin op natuurijs in de buurt kon schaatsen.  
Juist de eerste indruk, dat het willekeurig lijkt, de organische vormen, zorgen ervoor dat 
de ijsbaan niet te ‘kunstmatig’ wordt ervaren. Ook de manier waarop het membraan op 
de constructie is aangebracht, draagt bij aan dit effect. Hier wordt in paragraaf 6.2.2 
verder op in gegaan. 
  

 
Figuur 6.2 De constructieve opbouw oogt heel organisch 

Het sterke aspect van het ontwerp is dat de constructie organisch overkomt, maar 
desondanks een hele eenvoudige en heldere structuur heeft. In de figuren 6.3 en 6.4 
wordt duidelijk weergegeven dat iedere module dezelfde grondvorm en opbouw heeft. 
 

 
Figuur 6.3 Bovenaanzicht van de constructie 
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Figuur 6.4 Bovenaanzichten, met daarin duidelijk de steeds herhaalde grondvorm 

Een ander positief aspect van deze constructie is dat er veel verschillende vlakken 
tussen de constructie ontstaan. Zoals in paragraaf 5.3 duidelijk is geworden, kunnen 
deze vlakken ieder apart worden ingevuld. Hierdoor zal de overkapping nog 
dynamischer overkomen op de mensen buiten en op de baan. 
 
De vorm 
De grondvorm van elke module is een trapezium. Door telkens de volgende trapezium 
met een halve draai aan de vorige te koppelen, ontstaat een rechte baan. Wanneer de 
trapezium niet een halve slag wordt gedraaid maakt de baan een bocht. De straal van de 
bocht is te variëren door de stukken in de bocht wel of niet te draaien. Zo kan je een 
bocht maken met alleen ‘ongedraaide’ trapeziumvormige grondvlakken. Wanneer de 
trapezium in een bocht telkens om de twee modules gedraaid worden zal de straal van 
de bocht dubbel zo groot zijn. De straal van de bocht is dus variabel, maar is altijd een 
optelling van rechte of gedraaide modules welke onderling altijd dezelfde hoek maken. 
 
De keuze voor een boogconstructie en de plaatsing daarvan is een zeer bewuste keuze 
geweest. Een boogconstructie heeft een aantal voordelen, namelijk: 
1. de constructie is vormactief (zie bijlage C.2); de afdracht van de verticale krachten 

volgt de vorm, hierdoor wordt de meeste belasting als normaalkracht afgedragen; 

2. een cirkel of boogvorm van de constructie heeft geen horizontale vlakken waar 
gemakkelijk water of sneeuw op blijft liggen of condens aan blijft hangen. Vocht 
zal altijd via de cirkel of boogvorm naar beneden stromen; 

3. een cirkel of boogvorm zorgt voor een goede verticale afsluiting, waardoor de 
constructie gesloten kan worden en zo convectief energieverlies minimaliseert.  

 
De bovengenoemde punten zijn theoretisch een aantal pluspunten van een 
boogconstructie. In werkelijkheid zal het bij ontwerp slechts een gedeelte van deze 
pluspunten gelden. Wanneer bovenstaande punten kritisch worden bekeken, zijn er een 
aantal opmerkingen te plaatsen: 
 
Ad 1) dit effect werkt hoofdzakelijk voor verticale belasting, bijvoorbeeld 

sneeuwbelasting.  
Ad 2) de constructie is vrij dynamische, waardoor bij extreme belastingen de boog 

kan vervormen en er alsnog een horizontaal vlak kan ontstaan. 
 
De twee bogen zijn over de diagonalen van het grondvlak geplaatst. Het kruisen van de 
bogen heeft als voordeel dat de constructie op deze manier stabiel is. Daarnaast ontstaat 
hierdoor, zoals eerder in deze paragraaf vermeld, een speels effect welke het 
tunneleffect minimaliseert. Door oorsprong van de bogen in de hoekpunten te plaatsen 
wordt een zo groot mogelijke ruimte gecreëerd en is er aan de zijkant van de baan, 
tussen de bogen, plaats voor een doorgang.  
 
Het materiaal 
De pneumatische buisconstructie bestaat uit een ‘braided sleeve’, letterlijk vertaald een 
‘geweven of gevlochten sok’. Om de buis luchtdicht te maken wordt er een coating aan 
de binnenkant toegepast of wordt er een luchtdicht materiaal zoals rubber gebruikt. 
Wanneer het weefsel zelf luchtdicht is, is dit extra luchtdichte materiaal natuurlijk niet 
nodig.   
 
NB  In de literatuur wordt het woord vezel voor zowel vezels van 0,001 mm dikte, als 

voor draden van 1 tot 4 mm gebruikt. Draden zijn bundels gevlochten vezels. 
Deze worden verder fibers genoemd. 

 
De fibers van een ‘braided sleeve’ of ‘braided tube’ kunnen op twee manieren in elkaar 
gevlochten worden. De fibers kunnen haaks op elkaar worden aangebracht, waardoor de 
draden dwars op de richting de tangentiële spanningen op nemen en de fibers 
evenwijdig met de lengte de longitudinale spanningen.  
Een andere mogelijkheid is dat de fibers onder een hoek met elkaar vervlochten worden 
waardoor beide fibers tangentiële en longitudinale spanningen kunnen opnemen. Vooral 
in de lengterichting, de longitudinale richting, kan de buis hierdoor meer buiging 
opnemen. In figuur 6.5 zijn de twee verschillende manieren van weven te zien, waarbij 
bij toepassing van weefsels volgens figuur 6.5 b, de buis meer capaciteit heeft. 
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Figuur 6.5 Twee verschillende richtingen van de schering en inslag van een ‘braided 

tube’ (bron [44]) 

Wanneer twee fibers schuin geweven worden noemen we dit een biaxiaal weefsel. Als 
aan dit principe een axiale fiber wordt toegevoegd noemen we dit een triaxiaal weefsel. 
Voorbeelden van deze weefsel zijn te zien in figuur 6.6. Volgens het rapport “Failure 
analysis of biaxial braided composites under fatigue loading” van de University of 
North Carolina (bron [39]) heeft een triaxiaal weefsel het voordeel dat de vorm van de 
buis tijdens belasting beter behouden blijft dan bij een biaxiaal geweven buis. Ook in 
het proefschrift van S.L. Veldman (bron [42]) wordt na onderzoek geconcludeerd dat 
door de extra axiale fibers de constructie stijver wordt.  
 

  
Figuur 6.6 Links een biaxiaal weefsel en rechts een triaxiaal weefsel(bron [39]) 

Het weven van een ‘braided tube’ gaat als volgt: de scheve fibers worden in twee 
patroonhouders (carriers) geplaatst, die ieder in een tegengestelde richting in de spil 
draaien. Een patroonhouder kan zich zowel in een hoge als lage omwentelingsbaan 
bevinden. Wanneer twee patroonhouders elkaar passeren veranderen ze van 
omwentelingsbaan, zie figuur 6.7. Op deze manier worden de kruisingen gemaakt. De 
hoek die de scheve fibers maken is afhankelijk van de snelheid van de rotatie en van de 
mal die door de machine beweegt.   

 
6.7 Bewegingen van de patroonhouders (carriers)(bron Eurocarbon B.V.) 

 

 
  

Figuur 6.8   Links een artistieke illustratie (bron [42]) en rechts een foto van een 
vlechtmachine voor ‘braided sleeves’ van Eurocarbon B.V. (bron [44]) 

 

(a) (b) 
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Figuur 6.9 Voorbeeld van het (over)braidingsproces van Eurocarbon B.V. 

 
Figuur 6.10 Perspectief en bovenaanzicht van een ‘braided sleeve’ (bron 25) 

De axiale fibers worden geplaatst door patroonhouders welke een vaste positie hebben 
tijdens het vlechtprocedure. De axiale fibers liggen tegenover elkaar in de boven- en 
onderrand van de buis, zodat deze belast worden door het buigend moment. Wanneer de 
buis momenten op moet kunnen nemen in meerdere richtingen, zal de buis ook in 

andere richtingen axiale fibers moeten bezitten. De biaxiale fibers maken een hoek ß 
met de axiale fibers, wat te zien is in figuur 6.10. In figuur 6.9 is een voorbeeld van het 
weefproces te zien. 
 
Om een efficiënte ‘braided sleeve’ te creëren, is het ook belangrijk de capaciteiten en 
grenzen van het proces te kennen. In het proefschrift van S.L. Veldman (bron [42]) 
worden een aantal praktische zaken genoemd, welke van invloed zijn op de verdeling 
van de fibers. 
Zo worden de axiale fibers telkens per twee in één positie geplaatst, in plaats van één op 
twee posities, om een gladde afwerking te krijgen. De reden hiervoor is dat het 
oppervlak van de dwarsdoorsnede van de axiale fibers tweemaal zo groot zijn dan de 
fibers in de scheve richting. Verder wordt genoemd dat de diameter van de fibers 
invloed hebben op de straal van de buis.  
 
Hoofdzakelijk worden er versterkte fibers toegepast. De vezels bestaan vaak uit de 
volgende materialen of combinaties daarvan; glas, aramide of carbon, afgewerkt met 
nylon en/of epoxy(hars). Veldman gebruikte voor zijn ‘braided sleeves’ tijdens zijn 
promotieonderzoek een Tenax® HTS carbon fiber (bijlage F.1) met een bundelbreedte 
van 2,2 mm. Deze fiber bestaat uit carbon, welke voor 3% met epoxyhars is gecoat en 
waar voor 4% glasvezel in is geweven. De keuze van het materiaal hangt van de 
benodigde eigenschappen af. Elke constructie vraagt om een andere sterkte, 
elasticiteitsmodulus, weerstand tegen bepaalde stoffen (chemisch milieu), taaiheid, etc.  
 
Keuze 
Er wordt voor gekozen om hetzelfde fibermateriaal toe te passen als bij het 
promotieonderzoek van S.L. Veldman, omdat dit materiaal de juiste eigenschappen 
heeft en er op deze manier eventueel vergelijkingen tussen de twee projecten gemaakt 
kunnen worden. 
Alle materiaaleigenschappen van het gekozen fibermateriaal zijn te vinden in bijlage 
F.1, waarvan de belangrijkste hieronder samengevat zijn. 
 

Tabel 6.1 Belangrijkste materiaaleigenschappen van Tenax® HTS carbon fiber 

Massa (g/cm3) 1,77
Treksterkte (N/mm2) 4300
E-modulus (N/mm2) 240.000

Tenax® HTS carbon fiber

 
 
De bovenstaande E-modulus van de fiber mag niet te tijdens de berekeningen teogepast 
worden, omdat je met twee problemen te maken hebt als het om de E-modulus gaat van 
een dergelijk materiaal. Ten eerste is de vezel een anisotroop materiaal, wat betekend 
dat de E-modulus eigenlijk niet constant is. Ook zaken zoals kruip en hydratatie van de 
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vezel spelen hierbij mee. Ten tweede wordt het materiaal toegepast als laminaat, 
waardoor de draden onder een hoek in het radiale en longitudinale vlak liggen, zodat 
een fictieve E-modulus moet worden gebruikt. Omdat oriëntatie en weefselstructuur 
daar allemaal een rol in spelen is de bepaling niet eenvoudig. In paragraaf 6.3.4 wordt 
een fictieve E-modulus berekend en gebruikt in de ontwerpberekeningen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

6.2.2 Het membraan 

Omdat de totale constructie demontabel en transporteerbaar moet zijn, is gekozen voor 
een lichte draagconstructie welke grotendeels bestaat uit een membraan. Het grote 
voordeel van een constructie met een membraan is dat deze vaak een laag gewicht heeft. 
Het is echter wel noodzakelijk het membraan voor te spannen om het vlak onder alle 
belastingen onder trek te houden, en daarmee ‘klapperen’ te voorkomen. 
 
De vorm 
De vorm van het membraan hangt van het soort aansluiting en voorspanning van het 
oppervlak af. Om de baan volledig af te schermen van de wind, is gekozen voor een 
variant waarbij de voorspanning tot aan de grond wordt gebracht. Dit is te zien in figuur 
6.16 in de volgende paragraaf. Een andere reden voor deze keuze is dat bij deze variant 
de grootste krachten ontstaan, waardoor de juiste conclusies kunnen worden getrokken 
over de grootte van de onderdelen.  
Bij het detailleren van de aansluiting blijkt dat het toepassen van een randkabel toch het 
meest eenvoudig en efficiënt toe te passen is. Door de randkabel op meerdere plaatsen te 
verankeren, komt de vorm nog steeds overeen. Dit wordt besproken in paragraaf 6.4.3.  
 
Het materiaal 
De meest toegepaste materialen voor gespannen membranen zijn weefsels met een 
coating of folies. Wanneer een weefsel of folie wordt toegepast, wordt het onderzocht 
op vele eigenschappen, zoals transparantie, duurzaamheid, vuurbestendigheid, maar ook 
elasticiteit en sterkte. Er wordt verder ingegaan op de samenstelling van weefsels, de 
meest gangbare weefsels heden ten dage en tot slot constructieve gedrag. 
 
Een weefsel is opgebouwd uit draden. Een draad is weer opgebouwd uit vezels, zoals al 
eerder genoemd in paragraaf 6.2.2.  Er bestaan zowel natuurlijke als chemische vezels. 
In het algemeen zijn chemische vezels ‘oneindig’ lang en kunnen in elke doorsnede 
gefabriceerd worden. 
De sterkte van een materiaal in de bouwkunde wordt meestal uitgedrukt in N/mm2. Bij 
technisch textiel is dit doorgaans niet gebruikelijk, omdat de bepaling van de 
dwarsdoorsnede van een zeer dunne vezel  niet eenvoudig is.  Daarom is het 
gebruikelijk om de gemiddelde massa van een vezel met een bepaalde massa te bepalen. 
Wanneer deze specifieke massa bekend is, is het mogelijk een gemiddelde 
dwarsdoorsnede van het materiaal te bepalen. Deze massa-per-lengte eenheid wordt 
aangegeven met Titer, door middel van het symbool Tex: 1 Tex is het gewicht in 
grammen per 1000 m lengte. Het is ook gebruikelijk om het uit te drukken in decitex: 1 
dtex is het gewicht in grammen per 10.000 m lengte. 
Een polyester vezel heeft bijvoorbeeld een Titer van 8,35 dtex, wat betekend dat hij 8,35 
gram weegt bij een lengte van 10.000 m. Materialen die zo klein zijn, zijn moeilijk te 
hanteren in industriële processen. Daarom worden de vezels in draden gesponnen. Een 
draad kan bijvoorbeeld uit 100 vezels bestaan. Draden welke maar uit één vezel bestaan 
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noemen we monoliet. Wanneer de vezels gedraaid worden gesponnen, heeft dit invloed 
op de mechanische eigenschappen. Zo neem de elasticiteit af, naarmate de vezels meer 
in elkaar gedraaid zijn. Met de juiste aanpassingen kan men precies de juiste 
mechanische eigenschappen krijgen. De karakteristiek van een draad wordt uitgedrukt 

in Tex, aangevuld met het aantal draden en verdraaiingen van de vezel. Een draad welke 
2200 dtex f 200 z 60 wordt genoemd, heeft een totale Titer van 2200 dtex, is gemaakt 
uit 200 vezels en de draad is 60 maal per meter in de z-richting gedraaid. Een aantal 
vezelmaterialen opgenomen in tabel 6.2.  

 

Tabel 6.2 Materiaaleigenschappen van de standaardmaterialen voor weefsels (bron [18]) 

Material Density (g/cm3)  Tensile strength (N/mm2)  Tensile strain (%)  Modulus of 
Elasticity(N/mm2)  Remarks  

Cotton  1.5-1.54  350-700  6-15  4500 - 9000  Only for temporary use of interest  

Polyamid 6.6 (Nylon)  1.14  Until 1 000  15-20  5000 - 6000  

-   When exposed to light only average resistance 
to ageing  

-   Swelling when exposed to moisture  
-   Only of little importance in textile architecture  

Polyester fibre (Trevira, 
Teryiene, Dacron, 
Diolen)  

1.38-1.41  1 000-1 300  10-18  10000 – 15000  -   Widely spread, together with fibreglass a   
standard product in textile architecture  

Fibreglass  2.55  Until 3500  2.0-3.5  70000 -90000  

-   When exposed to moisture, reduction of 
breaking strength  

-   Brittle fibres, therefore is spun into filaments 
of 3 µm diameter  

-   Together with Polyester a standard product in 
textile architecture  

Aramid fibre  
(Kevlar, Arenka Twaron) 1.45  Until 2700  2-4  130000 -150000  -   Special fibre for high-tech products  

Polytetrafluor- ethylen 
(Teflon, Hostaflon 
Polyflon, Toyoflon etc.)  

2.1-2.3  160-380  13-32  700 - 4000  

-   High moisture resistance  
-   Remarkable anti adhesive  
-   In air non-combustible  
-   Chemical inert  

Carbon fibres  
(Celion, Carbolon, 
Sigrafil, Thornel)  

1.7-2.0  2000-3000  < 1  200000 -500000  
-   Special fibres for high-tech products  
-   Very low expansion coefficient  
-   Non-combustible  
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Een weefsel voor membraanconstructies is meestal opgebouwd uit een geweven 
basismateriaal en aan beide kanten voorzien van een waterdichte laag: een coating. Een 
aantal materialen waarmee de vezels gecoat kunnen worden zijn PVC, PTFE en 
silicone. Ieder hebben ze andere eigenschappen. Zo is de één vuurbestendig, de ander 
UV-bestendig en een ander weer meer lichtdoorlatend.  
 
De mechanische eigenschappen wijken af van conventionele bouwmaterialen, welke 
vaak lineair elastisch en isotroop gedrag vertonen. Pas wanneer de elasticiteitgrens 
wordt bereikt, moeten er andere rekenmethodes worden gebruikt (plastisch rekenen). 
Weefselmaterialen voor membraanconstructies zijn compleet anders,  en gedragen zich 
als volgt: 
 
 
- Niet-lineair, wat betekend dat de relatie spanning-rek niet lineair is. In het 

spanning- rekdiagram van figuur 6.11 is dit goed te zien voor een stukje weefsel dat 
axiaal belast wordt. Er is duidelijk te zien dat er geen lineaire relatie is tussen kracht 
en rek; 

 

 
Figuur 6.11  Typische spanning-rekdiagram van een axiaal belast stukje weefsel 

(bron [18])  

- Anisotroop, wat betekend dat het materiaal in zijn twee hoofdrichtingen 
verschillende eigenschappen heeft, waarbij alle mechanische eigenschappen 
richtingafhankelijk zijn; 
 

 
Figuur 6.12 Anisotrope gedrag in  verschillende vezelrichtingen (bron [18]) 

 In figuur 6.12 zijn verschillende strips te zien die uit een weefsel zijn geknipt, met 
ieder een andere vezelrichting. Duidelijk is te zien dat de vezels in de twee 
verschillende richtingen een ander gedrag vertonen. Dit gedrag wordt veroorzaakt 
door schering en inslag tijdens het weefproces. Tijdens het weefproces wordt een 
basis van rechte draden aangebracht, die schering genoemd wordt. Daarna wordt de 
inslag telkens boven en onder de schering gebracht. Het resulteert in een weefsel 
waar de schering in de ene richting ligt en de inslag in de andere richting. In veel 
weefsels blijft deze configuratie gehandhaafd, waardoor de eigenschappen (zoals 
sterkte en rek) in beide richtingen verschillen. Een product van PVC gecoated 
Polyster weefsels, ‘Ferrari textiles’, brengt ook spanning op de inslag tijdens het 
coaten van het weesfel. Dit is figuur 6.13 te zien. 

  

  
Figuur 6.13 Links: schering en inslag voor het coaten; rechts: schering en inslag 

na het coaten (bron [18]) 
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- Niet-elastisch, wat betekent dat het materiaal na belasten zijn oorspronkelijke vorm 
niet meer aanneemt.  
In figuur 6.14 is goed te zien dat de belaste curve anders is dan de onbelaste curve. 
Wanneer de tweede belasting wordt aangebracht wijkt deze curve af van de curve 
door de eerste belasting. Zo ook de onbelaste curve. Wanneer er meerdere keren 
een belasting wordt aangebracht is elke curve weer anders, al worden de verschillen 
steeds kleiner. Dit effect resulteert in een blijvende vervorming. De grote van de 
vervorming hangt van de vorige belastingen. 

 
Omdat een groot oppervlak in een membraanconstructie uit stroken weefsel is 
opgebouwd, zijn naast de verschillende eigenschappen in de ‘weft’- en ‘warp’-richting 
ook de sterkte-eigenschappen van de naden onderling van belang bij het ontwerp van 
een  
membraanconstructie. In de tabellen 6.4 en 6.5 zijn de belangrijkste eigenschappen van 
een aantal weefsels met coating opgenomen. 

 
Figuur 6.14 Niet-elastisch gedrag van weefselmateriaal (bron [18]) 

Keuze  
Er wordt gekozen voor een polyester weefsel met PVC coating, omdat dit weefsel 
relatief goedkoop is en nog belangrijker, goed is te vouwen. Dit weefselmateriaal is het 
meest geschikt voor een mobiele constructie. Er zijn meerdere producenten op de markt, 

die dit soort weefsels maken. De producent ‘Ferrari textiles’ heeft een PVC gecoat 
polyester weefsel ontwikkeld, dat in beide richtingen (schering en inslag) nagenoeg 
dezelfde eigenschappen vertoond. Het doek is in verschillende sterkten verkrijgbaar (zie 
tabel 6.3 en bijlage F.2). 

Tabel 6.3 Materiaaleigenschappen en grootheden van de Ferrari Précontraint Fluotop 
T2 serie 

type 702T 1002T 1202T 1302T 1502T
gewicht [g/m2] 750 1050 1250 1350 1500
Sterkte [N/50mm] 3000/ 4200/ 5600/ 8000/ 10000/
(warp/weft) 2800 4000 5600 7000 8000
Dikte [mm] 0,52 0,78 0,78 1,02 1,14
Lichtdoorlatendheid [%] 14 8 10 6 6
Acoustische demping [dBa] 14 15 15 16 17  

 
NB De keuze is gebaseerd op economische en technische overwegingen. Wanneer 

de constructie esthetisch beoordeeld wordt, kan de keuze anders zijn. Zo kan 
een meer doorzichtig materiaal de voorkeur genieten, ondanks dat dit meer kost 
of constructief minder geschikt is. Materialen zoals ETFE of gecoate weefsels 
met een grote maaswijdte kunnen eventueel gebruikt worden, maar daarbij 
moeten de eigenschappen (sterkte, opvouwbaarheid, etc.) wel voldoen aan de 
eisen. ETFE is bijvoorbeeld niet goed op te vouwen en daarom minder 
geschikt. 

 
Volgens de huidige normen moet er een materiaalfactor 4=γm  toegepast worden. Dit 
betekend dat het materiaal maar voor 25% van zijn capaciteit belast mag worden. 
Hierdoor is de maximale sterkte 2500 N/50mm, wanneer voor de dikste type weefsel 
wordt gekozen. Uit experimenteel onderzoek door Chiel Kanters (bron [21]) aan de 
Technische Universiteit Eindhoven is gebleken dat de E-modulus van deze weefsels 
gemiddeld 1325 N/mm (bij een dikte van 0,78mm) is, wat overeen komt met 1698 
N/mm2. Deze waarde is toegepast in de berekeningen. 
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Tabel 6.4 Eigenschappen van veel voorkomende weefselsmet coating (bron [18]) 

Fabric/ Coating  Weight 
[g/m2]  

Fire 
retardant  

Tensile strength 
Warp/weft [N/50mm]  

Tensile strain 
Warp/weft [%]  Tear strength [N]  Bending capacity  Seam strength 

[N/50mm]  

Polyester/PVC  
Type 1  
Type 2  
Type 3  
Type 4  
Type 5  

800  
900  
1050 
1300 
1450  

B1  

3000/3000  
4400/3950  
5750/5100  
7450/6400  
9800/8300  

15/20  
15/20  
15/25  
15/30  
20/30  

350  
580  
950  
1400  
1800  

Very good  

2400 (30mm, 70'C)  
2850 (60mm, 70 'C)  
3350 (60mm, 70 'C) 
 4600 (60mm, 70 'C)  
4600 (60mm, 70 'C)  

Fibreglass/PTFE 800  
1270  

A2  
A2  

3500/3000  
6600/6000  

7/10  
7/10  

300  
570  Sufficient  6000 (60mm, 70 'C)  

Fibreglass/Si  800  
1270  

A2  
A2  

3500/3000  
6600/6000  

7/10 
7/10  

300  
570  Good   

Aramid/PVC  900  
2020  

B1  
B1  

7000/9000  
24500/24500  

5/6 
5/6  

700  
4450  Good  4800 (30mm, 70 'C)  

PTFE/- 520  Non com-
bustible  2000/2000  40/30  500  Very good   

Cotton- Polyester/ - 350  
520  

B2 
B2  

1700/1000  
2500/2000  

35/18 
38/20  

60  
80  Verygood   

Tabel 6.5 Eigenschappen van polyester- en fiberglasweefsels (bron [18]) 

 Polyester fabric  Fibreglass fabric  

Coating  PVC  PVC  PVC  PTFE  Si (Silicone) 

Top coating  Acrylic  PVF-lamination  PVDF-merging    

Expected lifetime  8-1 0 years  12-15 years  12-15 years  >30 years  >30  
Ageing Resistance  Average  Good  Good  Very good  Very good  

Self-cleaning  Average  Good  Good  Very good  Average  

Transparency Good  Good  Good  Good  Very good  

Fire-retardant  Good  Average  Good  Very good  Very good  

Foldable  Very good  Average  Good  Bad  Average  
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Gewicht 
Het totale grondoppervlak van één module bedraagt ongeveer 45,5 m2. Het gewicht van 
de buisconstructie bedraagt ongeveer 5 kg/m, wat totaal per boog op 70 kg uitkomt. Het 
membraan zal een gewicht hebben van ongeveer 1 kg/m2.  
 
Totaal zal de constructie zo’n 518515457070 ,, =⋅++ kg exclusief randkabels,  
aansluitingen en fundering gaan wegen, wat overeen komt met zo’n 4 kg/m2. Inclusief 
de randkabels en (metalen) aansluitingsonderdelen zal de één module ongeveer 200 kg 
wegen. 
 
Voorspanning 
Om de constructie onder alle belastingen dezelfde vorm te laten behouden, wordt het 
membraan mechanisch voorgespannen. De voorspanning zorgt ervoor dat het membraan 
onder maximale belasting niet zal klapperen en/of wapperen in de wind. De 
voorspanning zorgt er als het ware voor dat er een stabiel (vormvast) vlak ontstaat. 
Voorspanning in twee orthogonale richtingen van een vlak is te verkrijgen door een 
anticlastisch vlak in twee richting voor te spannen, zoals is te zien in figuur 6.15.  
 
Alle verschillende vlakken, zoals eerder benoemd en genummerd in paragraaf 5.3.2, 
moeten worden voorgespannen. Dit gebeurt voor ieder vlak op een andere manier. 
 

 
Figuur 6.15 Voorspanning van een zadeldakconstructie 

De voor- en achterzijden van de module wordt voorgespannen door een randkabel toe te 
passen, dit is te zien in figuur 6.16 waar de randkabel (vlak aan de grond) als groene lijn 
is getekend. De kabel zorgt ervoor dat er een voorspanning in het vlak ontstaat. De twee 
tegengestelde krommingen zijn in figuur 6.16 weergegeven met rode gebogen lijnen.  
 

 
Figuur 6.16 Voorspanning van het membraan aan de voor- en achterzijde 

 
De aansluiting tussen de twee modules wordt voorgespannen door een kabel aan de rand 
van elke module. Door deze kabel strak te trekken, zal het vlak voorgespannen worden. 
Dit is weergegeven in figuur 6.17. Ook hier wordt het vlak vormvast (stabiel) gemaakt 
door voor te spannen in twee verschillende richtingen. 
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Figuur 6.17 Voorspanning van het membraan in de dakaansluiting door een randkabel 

 
  

6.2.3 De ijsvloer 

Algemeen 
De opbouw van de vloer onder het ijs vervult een aantal belangrijke functies: het 
isoleren van de baan (er mag geen koelenergie in de ondergrond verdwijnen), het 
verkrijgen van een gelijkmatig oppervlak (ook wel ‘leveling’ van het oppervlak 
genoemd) en het koelen van het ijs. Naast de fysieke opbouw in verticale zin is de 
opbouw in horizontale zin ook een aspect wat moet worden bekeken. Hoe kan de baan 
flexibel gemaakt worden? Is de baan eigenlijk wel flexibel, of wordt hij uit vaste 
stukken opgebouwd? Welke grondvorm krijgen de stukken (of rollen) baan? Op deze 
vragen moeten antwoord worden gevonden.  
Een ander probleem van ijs maken is de tijd die nodig is om daadwerkelijk ijs te maken. 
IJs wordt gemaakt door telkens waterlaagjes te laten bevriezen. Het sproeien en het 
vastvriezen van telkens een dun laagje water kost veel tijd, maar ook het weglopen van 
water vormt een probleem. Water stroomt door de zwaartekracht naar het laagst gelegen 
punt, waardoor een gelijkmatig horizontaal oppervlak zeer belangrijk is. Leveling is ook 
nodig om oneffenheden in de ondergrond te kunnen opvangen. Omdat het ijs een bros 
materiaal is, kunnen deze oneffenheden ertoe leiden dat het ijs scheurt of breekt. Ook 
eventuele windbelasting kan ervoor zorgen dat het water ‘wegloopt’.  
Deze problemen moeten tijdens het ontwerp worden opgelost. 
 
Omdat de intentie van het project is, een zo volledig mogelijk eindresultaat neer te 
zetten, is tijdens het project een samenwerking aangegaan met andere studenten. Tijdens 
het project is er een samenwerking geweest met 6 tweedejaars studenten van de faculteit 
Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven, om voor deze problemen 
oplossingen te zoeken. Tijdens deze zoektocht is vooral aandacht besteed aan de ijsvloer 
en het maken van het ijs en minder aan de overkapping, die al voor een groot gedeelte 
bepaald was. De hierna te behandelen antwoorden op bovenstaande vragen, zijn mede 
verkregen door hun inzet. 
 
De opbouw van de ijsvloer 
Er is voor gekozen de ijsvloer in lengterichting flexibel te maken.Ook in breedte en 
hoogte van de ijsbaan is de baanopbouw volledig flexibel. Voordelen van een volledig 
flexibel systeem is dat de ijsvloer zowel voor dit project, als voor andere ijstoepassingen 
voldoet. Andere ijstoepassingen kunnen bestaan uit andere baanvormen of variaties in 
de hoogte van schuine hellingen tot halfpipes of springschansen. Bij een flexibele 
opbouw is het ook mogelijk een grotere module lengte toe te passen. 
Het grootste probleem wat opgelost moet worden bij een volledig flexibele opbouw, is 
het lengteverschil in de binnen- en buitenbocht. Immers de binnenbocht heeft een 
kortere booglengte dan de buitenbocht. Criteria hierbij zijn dat de afstand tussen de 
leidingen gelijk moeten blijven en de druk en diameter van de buizen in de hele breedte 
van de baan gelijk moet zijn om zo overal dezelfde koelcapaciteit te behouden.   
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De baan moet zoals eerder genoemd de volgende functies vervullen; isolerende werking, 
horizontale leveling en het koelen van het ijs. Dit moet allemaal in één (flexibel) pakket 
worden gecombineerd.  
In figuur 6.18 is het ontwerp van de ijsvloer te zien. De werking van de vloer wordt 
hierna kort uiteengezet. 
 

 
Figuur 6.18 Exploded view van de verticale opbouw van de ijsvloer 

De verticale opbouw bestaat van boven naar beneden uit de volgende elementen 
(nummering komt overeen met figuur 6.18): 
 
1. het ijs; 
2. de koelleidingen; 
3. stijve elementen over de breedte van de baan; 
4. luchtkussens (in figuur getekend als vierkante elementen); 
 
Naast de ijsbaan worden de volgende elementen toegepast: 
 
5. boarding (in figuur 6.18 getekend als vierkante rubber elementen); 
6. toevoerleidingen. 
  
De werking van de vloer wordt hierna kort toegelicht:  

- luchtkussens worden gebruikt om oneffenheden in de ondergrond op te vangen, 
zodat het ijs niet scheurt of breekt; 

- op de stijve elementen bevinden zich draaischarnieren, welke maar in één richting 
kunnen draaien. Op de scharnieren worden de leidingen in het horizontale vlak 
golvend geplaatst. Wanneer de baan een bocht maakt, zullen de stijve elementen in 
de binnenbocht dichter bij elkaar worden geplaatst en in de buitenbocht verder uit 
elkaar. Door de scharnieren zullen de leidingen in de binnenbocht een boog 
beschrijven met een kleinere straal, in de buitenbocht zullen de leidingen nagenoeg 
recht getrokken worden; 

- na het aanbrengen van de aanvoerleidingen worden deze weggewerkt door er een 
verhoogd loopvlak (boarding genoemd) overheen te plaatsen. 

 
Het ijs 
Tijdens het project zijn er brainstormsessies geweest over stoffen die aan het ijs 
toegevoegd kunnen worden, om het ijs ‘aantrekkelijker’ of functioneler te maken. De 
voordelen kunnen liggen in de volgende eigenschappen; het aanbrengen van het ijs, het 
uiterlijk of andere functies die het ijs kan vervullen. Men kan dan denken aan gekleurd 
ijs, ijs wat geur heeft, reclame in het ijs, licht onder het ijs, etc.  
 
Eén van de toevoegde stoffen die uit de brainstorm zijn gekomen is gelatine. Een 
voordeel van het toevoegen van gelatine is dat het ijs taaier wordt, waardoor het minder 
snel breekt. Tijdens een aantal valproeven (figuur 6.19) bleek dit te kloppen. Natuurlijk 
waterijs breekt vrij gemakkelijk wanneer de ondergrond niet gelijk is verdeeld, omdat 
natuurlijk waterijs heel bros is.  
 

 
Figuur 6.19 Valproeven op ijs zonder en met gelatine toevoeging 
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Een ander voordeel van gelatine is dat het bij een lage temperatuur (rond de 10 oC) een 
stroperige substantie wordt. Dit betekent dat het ijs niet in laagjes, maar in 1 dikke laag 
aangebracht kan worden. Het vloeit immers niet uit zoals water.  
Een ander belangrijke eigenschap van gelatine is dat het goed met water hecht bij 
bevriezing. Omdat het bovenste laagje ijs door het schaatsen telkens wordt weg 
geschraapt, is het nodig het ijs zo nu en dan te dweilen. Dit gebeurt door een laagje 
water van 70 oC op het oppervlak te dweilen. Nadat het schraapsel is gesmolten, vriest 
dit laagje water meteen vast met de rest van het ijspakket. 
 

 
Figuur 6.20 Extruderen van gelatine 

Het aanbrengen van het ijs zal gebeuren door extrusie. Extrusie is het persen van het 
materiaal door een mal. De werking hiervan is te zien in figuur 6.20. Tijdens deze proef 
rolde de gelatine uit de mal, waardoor de gelatine heel bobbelig wordt. In werkelijkheid 
moet er een vlakke plak uit de mal komen. 
 

 
Figuur 6.21 IJs met gelatine in drie kleurlagen 

6.2.4 De plint 

De plek waar de overkapping in de ijsvloer overgaat wordt de plint genoemd. Een plint 
wordt geassocieerd met een opstaande afwerkrand, wat dit in feite ook is. De uitdaging 
is, om zo veel mogelijk functies in de plint te combineren. Er kan dan gedacht worden 
aan het wegwerken van leidingen, boarding (verticaal en/of horizontaal bescherming 
voor het opvangen van vallende mensen), ballast en bevestiging van de 
overkappingconstructie.  
In paragraaf 6.2.3 zijn al een aantal mogelijkheden van een plint toegelicht. Toch zijn er 
meer functies die een plint zou kunnen vervullen, zoals: 
- horizontale valbescherming (reeds ondervangen door de rubberen tegels); 
- het wegwerken van leidingen (reeds ondervangen door de rubberen tegels); 
- klunen langs de baan, onder andere nodig voor het op- en afstappen van de baan  

(reeds ondervangen door de rubberen tegels); 
- horizontale en verticale verankering van de overkapping; 
- verticale valbescherming; 
- rustfunctie, zoals zitplaatsen; 
- reclamefunctie; 
- weersafscheiding of weerbescherming, voornamelijk windinvloeden. 
Deze functies wordt in deze paragraaf verder uitgelegd of uitgewerkt. 
 
Verankering van de constructie 
Omdat door de windbelasting verticale (opwaartse) en horizontale krachten kunnen 
ontstaan, is het noodzakelijk de overkappingconstructie te verankeren. Opwaartse 
krachten ontstaan op meerdere plaatsen in de constructie, zoals weergegeven in figuur 
6.22 met een rode cirkel. 
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Figuur 6.22  Plaatsen waar op- en zijwaartse krachten ontstaan, weergegeven in een  

bovenaanzicht van één module (voor de grondboog over zijn hele 
lengte)  

Verticale en horizontale verankering kan op de volgende wijze verwezenlijkt worden: 
- door toepassing van een (betonnen) fundering; 
- door toepassing van een grondverankering in de grond (bijvoorbeeld een 

schroefanker); 
- door de constructie te koppelen aan constructie- of ijsvloeronderdelen met een grote 

massa.  
Al deze oplossingen werken met een massa, die door middel van zijn gewicht en 
wrijving zorgt voor een tegengestelde kracht. Bij een grondverankering wordt de massa 
van de grondlaag gebruikt, bij een funderingsblok de massa van het beton en bij 
koppeling tussen constructie en onderdelen, de massa van deze onderdelen (die wel of 
niet verzwaard zijn). Omdat de plint het gebied is tussen overkapping en de rest van de 
baan, kan de plint een belangrijke rol spelen. 
Een aantal integrale oplossingen voor de verankering met behulp van andere 
baanonderdelen zijn in de figuren 6.23, 6.24 en 6.25 weergegeven. In deze figuren en 

onderstaande uitleg wordt alleen het principe van de oplossing besproken, de 
detaillering wordt verder niet uitgewerkt. 
 
De tegels sluiten op een aantal plaatsen op de randkabel aan, waardoor ze eventueel als 
contragewicht kunnen dienen, mits de tegels aan de ijsvloer worden gekoppeld of de 
tegels (met bijvoorbeeld water) worden verzwaard.   

 
Figuur 6.23 Rubberen tegels als contragewicht (eventueel verzwaard) 

Ook de fundering van de bogen moet een opwaartse en horizontale kracht op kunnen 
nemen. De voetplaat van de bogen kan dit zelf verzorgen, door bijvoorbeeld het 
toepassen van (voldoende) staal of beton of gebruik te maken van een grondanker. Een 
andere oplossing is de fundering te koppelen aan de rubberen, eventueel verzwaarde 
tegels of de ijsbaan zelf, die met een dikte van ongeveer 5 cm meer dan genoeg massa 
heeft.  
In figuur 6.23 is het voorbeeld gegeven waarbij de tegels als contragewicht dienen voor 
de punten die verticaal en horizontaal verankerd moeten worden. De tegels kunnen hol 
worden uitgevoerd, waardoor ze gevuld kunnen worden met water. Hierdoor zullen de 
tegels zwaar genoeg zijn om als verankering te dienen. 
 
Ook de ijsvloer kan als contragewicht fungeren, zoals in figuur 6.24 te zien. Hierbij 
moet een oplossing worden gevonden om de afstand tussen het zwaartepunt en het punt 
wat ondersteund moet worden te overbruggen. Dit wordt verder niet in dit project 
uitgewerkt. 
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Figuur 6.24 IJsvloer als contragewicht 

 
Figuur 6.25 De bogen worden verticaal verankert door bankjes tegen de bogen 

 
Langs de baan ontstaan tussen de bogen en het ijs ‘open’ plekken. Deze plek biedt 
ruimte voor een bankje, zodat mensen kunnen zitten. Wanneer deze bankjes onderdeel 
van de plint zijn, kunnen ze na verzwaren (met bijvoorbeeld water) aan de bogen 
worden gekoppeld. Op die manier zijn de bogen verticaal (en horizontaal) verankert. 
Deze oplossing wordt in figuur 6.25 schematisch weergegeven. 
 
Wegwerken van leidingen, horizontale valbescherming en klunen langs de baan 
Om fatsoenlijk de ijsbaan op- en af te kunnen stappen en om bescherming te bieden bij 
een valpartij, is het noodzakelijk een horizontale strip langs de baan aan te brengen. 
Deze strip is, zoals eerder vermeld, een onderdeel van de plint, omdat de strip in het 
overgangsgebied (tussen de ijsbaan en de overkapping) ligt. Ook de koelleidingen zullen 
in de lengte van de baan ergens ondergebracht moeten worden. Een combinatie van deze 
twee functies ligt dus eigenlijk voor de hand. 
 
Tijdens de samenwerking met de 6 studenten van de faculteit Industrial Design van de 
Technische Universiteit Eindhoven zijn (zie paragraaf 6.2.3) tegels ontworpen die door 
hun onderlinge koppeling vrijwel elke baanvorm kunnen volgen. Deze tegel is 
uitgewerkt tot een element dat de bovenstaande functies vervult. Deze elementen zijn te 
zien in de figuren 6.26. 
In deze figuur is goed de vorm van de tegel te zien. Deze bestaat uit een vierkant 
gedeelte op 5 poten (één poot zit in het midden van het vierkant), en een rond gedeelte. 
Het ronde gedeelte past in een verdiept gedeelte van de volgende tegel en door de ronde 
vorm kunnen de tegels onderling een andere richting hebben. De tegels overlappen 
elkaar dus met het ronde gedeelte. Omdat de tegel 5 losse poten heeft, is er genoeg 
ruimte voor leidingen onder de tegels.  
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Figuur 6.26 De (rubberen) tegel, welke een strip langs de ijsbaan vormt 

6.2.5 Ingangen, uitgangen en vluchtwegen 

Tijdens dit project is een standaardmodule ontworpen en zijn speciale openingen, zoals 
in- en uitgangen in het ontwerp achterwege gelaten. In de maquette is een voorstel 
gedaan voor een mogelijk ontwerp voor een ingang en een andere vlakinvulling voor de 
voor- en achterkant van de module. Er zijn dus voorstellen gemaakt, maar deze zijn niet 
berekend of gedetailleerd. Bij het ontwerp van de bovenstaande elementen moet aan een 
aantal punten aandacht besteed worden. 
 
 

Aandachtspunten 
Aan de volgende punten moet tijdens het ontwerp van de in- en uitgangen en eventuele 
andere openingen rekening gehouden worden: 
- krachtenverloop in het membraan; 
- aanpassing fundering ter plaatse (groter oppervlak, meer horizontale krachten); 
- bouwfysische aspecten (convectieve warmtestromen); 
- eventuele (extreme) windbelastingen binnen in de constructie. 

6.2.6 Kopse kant van de overkapping 

Wanneer de baan niet doorgaand is, moet het begin en het einde van de overkapping 
gesloten kunnen worden, zodat de hele baan aan de bouwfysische voorwaarde voldoet. 
Immers zonder afdichting kan er een hoop warmte de baan op waaien, wat veel invloed 
heeft op de koellast. Dit deel van het ontwerp wordt niet verder tijdens dit project 
behandeld. Er worden wel een aantal punten genoemd, waaraan  tijdens het ontwerpen 
van deze onderdelen aandacht aan moet worden besteed. 
 
Aandachtspunten 
Aan de volgende punten moet tijdens het ontwerp van de kopse kant aandacht worden 
besteed: 
- het opvangen van horizontale krachten in de lengterichting van de (ijs)baan; 
- fysische aspecten, zoals aan het begin van de paragraaf is genoemd; 
- het moet een oplossing zijn met dezelfde eisen als de rest van de overkapping. 
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6.3 Berekeningen  
Het berekenen van het definitief model moet nauwkeurig gebeuren. Zoals eerder gezegd 
wordt de module in grote aantallen geproduceerd en gebruikt (zo zijn er 300 modules 
nodig om een baan van 1500 meter te bouwen), waardoor een kleine besparing op het 
benodigde materiaal per module, in totaliteit een grote kostenbesparing op kan leveren. 
Om zo min mogelijk materiaal toe te hoeven passen wordt de constructie 
geoptimaliseerd. Dit betekent dat de globale bepaling van de belasting en de 
ontwerpberekeningen, welke tijdens het voorlopig ontwerp zijn gemaakt, nauwkeuriger 
moeten worden om de werkelijkheid beter te benaderen.  
Bij de ontwerpberekeningen is gebleken dat de constructie erg dynamisch is, waarmee 
wordt bedoeld dat de pneumatische boogconstructie door de wind makkelijk vervormt, 
wat weer invloed heeft op de grootte en richting van de windbelasting. Dit effect wordt 
voor een groot deel achterwege gelaten in de berekening, omdat dit zeer complex is. De 
dynamische invloeden van pneumatische constructies zijn echter wel een geschikt 
onderwerp voor verder wetenschappelijk onderzoek. 

6.3.1 Belastingen 

Tijdens het voorlopig ontwerp zijn de belastingen bepaald met behulp van de NEN 
6702, welke voornamelijk is bedoeld voor standaard gebouwvormen en een grove 
benadering is van de werkelijkheid. Standaard gebouwvormen zijn voornamelijk 
blokvormig, met eventueel een schuin dak. De wind- en sneeuwbelasting, die voor dit 
ontwerp maatgevend zijn, worden mede bepaald door de hellingshoek van de vlakken. 
Aangezien de vorm van het definitief ontwerp afwijkt van dit standaard beeld, is een 
andere methode nodig om de belastingen te bepalen. Dit wordt getracht met behulp van 
de Eurocode 1, een Europese norm. 
 
Windbelasting 
Volgens paragraaf 3.5 van de Eurocode moet de reactie van het model worden 
berekend, door middel van de maximale stuwdruk, qp, op de referentiehoogte in een 
onverstoord windveld, de kracht en druk coëfficiënten en de constructie factor cscd, 
volgens de formules 6.3 tot en met 6.6.  
 
Winddruk op oppervlakken: 
 
  ( ) i,pei,epi,e czqw ⋅=      (6.3) 
 
waarin: 
qp(ze,i) is de maximale stuwdruk; 
ze,i is de referentiehoogte voor ex- of interne stuwdrukken; 
cpe,i is de druk coëfficiënt voor ex- of interne stuwdrukken. 

 
 
Externe belasting:  

∑=
enoppervlakk
edse,w wccp      (6.4) 

 
Interne belasting 
  ∑=

enoppervlakk
ee,w wp       (6.5) 

 
waarin: 
cscd is de constructiefactor, welke volgens paragraaf 6.2 in de Eurocode een waarde 

1 heeft voor gebouwen onder de 15 meter; 
we is de externe druk welke op het individuele oppervlak werkt op hoogte ze, 

gegeven in formule 6.3; 
wi is de interne druk welke op het individuele oppervlak werkt op hoogte zi, 

gegeven in formule 6.4. 
 
Maximale stuwdruk: 

  ( ) ( ) ( )zv]zI[zq mvp
2

2
171 ⋅ρ⋅⋅⋅+=     (6.6) 

Deze maximale stuwdruk is gelijk aan de stuwdruk volgens de NEN 6702. In tabel A.1 
van de bijlage A uit de NEN 6702 is de stuwdruk per windgebied gegeven voor 
verschillende hoogtes.  
 
De maximale stuwdruk volgens de tabel op een maximale hoogte van 4 meter is: 
 
  ( ) 2kN/m 780,zq p =  
 
Windvormfactoren: 
 
Zoals eerder vermeld bestaat er een externe belasting, de directe windbelasting en een 
interne belasting, welke bestaat uit onder- of overdruk. De grootte van deze belastingen 
is afhankelijk van de vorm van het bouwobject. De invloed van de vorm op de grootte 
wordt bepaald door de coëfficiënt cpe, volgens paragraaf 7.2.8 uit de Eurocode. Hierin 
wordt cpe weergegeven voor cilindrische daken en koepels, wat goed overeenkomt met 
de vorm van het definitief ontwerp.  
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Figuur 6.27 Grafiek  uit Eurocode 1 voor bepaling van cpe 

In figuur 6.27 wordt de grafiek uit Eurocode 1 weergegeven. De cilindrische vorm 
wordt in vier gelijke stukken verdeeld, A, 2 maal B en C. Ieder deel heeft zijn eigen 
factor.  Hieronder worden de factoren ontleend aan deze grafiek. 
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De waarde van A, B en C zijn in de grafiek af te lezen als: 
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Interne onder- en overdruk: 
 
Wanneer het bouwobject een opening heeft in de gevel, zoals ramen, deuren maar ook 
kleine openingen, moet er met een interne onder- en overdruk worden gerekend. Deze 
druk wordt in de berekening meegenomen als constante druk, die positief of negatief op 
het oppervlak werkt. De interne onder- en overdruk zijn respectievelijk cpi = - 0,3 en  cpi 
= + 0,3.   
 
Totale windbelasting 
 De totale windbelasting op de vlakken A, B en C bedragen respectievelijk: 
 
A. overdruk interne bij  2740307360780 ,,,,pwe =−⋅= ; 
 onderdruk interne bij  8740307360780 ,,,,pwe =+⋅= ; 
B. overdruk interne bij  205130161780 ,,,,pwe −=−−⋅= ; 
 onderdruk interne bij  605030161780 ,,,,pwe −=+−⋅= ; 
C. overdruk interne bij  61203040780 ,,,,pwe −=−−⋅= ; 
  onderdruk interne bij  01203040780 ,,,,pwe −=+−⋅= . 
 
Belastingcombinaties 
Een belastingcombinatie ziet er in het algemeen als volgt uit: 
 

reptu;q;frepu;g;fd;u;f QGF ⋅ψ⋅γ+⋅γ=     (6.7) 
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waarin: 

d;u;fF  is de rekenwaarde van de fundamentele combinatie van belastingen in de 
uiterste grenstoestand; 

u;g;fγ  is de belastingsfactor voor de permanente belasting, welke 1,2 is voor 
veiligheidsklasse 1; 

Grep is het belastingsgeval eigen gewicht; 
u;q;fγ  is de belastingsfactor voor de veranderlijke belasting, welke 1,2 is voor 

veiligheidsklasse 1; 
tψ  is de correctiefactor voor de veranderlijke belasting; 

Qrep is het belastingsgeval veranderlijke belasting. 
 
In paragraaf 5.4.1. is voor de referentieperiode de standaardperiode van 15 jaar 
aangehouden. In werkelijkheid zal de constructie maar tussen de drie en zes maanden 
ergens staan. De NEN6702:2001 geeft in paragraaf de volgende formule voor de 
correctiefactor tψ : 
 

jaar 50met t ,
9

11 50a
50

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ψ−

+=ψ
a

t t
tln     (6.8) 

 
waarin 

tψ  is de correctiefactor voor de gelijkmatig verdeelde veranderlijke belasting; 
ψ  is de factor voor de bepaling van de momentane belastingwaarde, welke 

volgens paragrafen 8.6.1.2 en 8.7.2.2 uit de NEN6702:2001 de waarde 0 heeft 
voor wind- en sneeuwbelastingen; 

t is de referentieperiode, die moet zijn gebruikt voor de bepaling van de 
reductiefactor voor de extreme waarde van gelijkmatig verdeelde belasting, in 
jaren, met een minimum van 1 jaar voor veiligheidsklasse 1. 

 
Wanneer we de correctiefactor uitrekenen door middel van formule (6.8) vinden we een 
waarden van: 
 

560
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De volgende belastingcombinaties worden gebruikt bij de berekeningen: 
 

reprepd;u;f Q,,G,F ⋅⋅+⋅= 5602121  
 

na invulling van repG en repQ wordt dit: 
 
Eigen gewicht met sneeuwbelasting: 
1. 2kN/m 42405605602104021 ,,,,,,F d;u;f =⋅⋅+⋅=  
Eigen gewicht met windbelasting, met over- of onderdruk: 
2. 2kN/m 232027405602104021 ,,,,,,F d;u;f =⋅⋅+⋅=  op deel A; 

2kN/m 762020515602104021 ,,,,,,F d;u;f −=−⋅⋅+⋅= op deel B; 
2kN/m 363061205602104021 ,,,,,,F d;u;f −=−⋅⋅+⋅= op deel C; 

3. 2kN/m 635087405602104021 ,,,,,,F d;u;f =⋅⋅+⋅=  op deel A; 
2kN/m 358060505602104021 ,,,,,,F d;u;f −=−⋅⋅+⋅=  op deel B; 

2kN/m 043001205602104021 ,,,,,,F d;u;f =−⋅⋅+⋅=  op deel C. 
 
waarbij nummer 1 een geprojecteerde belasting is en de nummers 2 en 3 verticale 
belastingen zijn. Al deze belastingen zijn verticaal naar ‘beneden’ gericht. 

6.3.2 Berekeningsmethode 

Er is gekozen de constructiedelen  afzonderlijk te toetsen. De twee constructiedelen zijn;  
- de twee pneumatische buizen  
- het membraan 
 
De methode waarop deze twee onderdelen berekend worden, wordt hieronder in een 
aantal stappen besproken. 
 
1. Allereerst wordt er één module in GSA gemodelleerd, wat verder het 3d-netmodel 

wordt genoemd. Het model zal bestaan uit de twee vormvaste buizen en een 
kabelnet. De buizen in dit model zijn echter niet pneumatisch maar worden als 
starre constructie-elementen gemodelleerd. Het kabelnet staat model voor het 
membraan. De opbouw van het model wordt in paragraaf 6.3.3 gedetailleerder en 
inhoudelijk behandeld; 

2. Het model moet op dezelfde manier op de belastingen reageren dan de werkelijke 
constructie doet. De E-modulus van de onderdelen in het model speelt hier een 
belangrijke rol in. Daarom is het noodzakelijk deze op de juiste manier aan te 
nemen, wat voor de pneumatische buizen niet eenvoudig is. In paragraaf 6.3.4 
wordt verder ingegaan hoe het toekennen van de materiaaleigenschappen is 
verlopen. 

3. Na het toekennen van de juiste materiaaleigenschappen worden de 
belastingcombinaties uit paragraaf 6.3.1 op het 3d-netmodel geplaatst, zodat het 3d-



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 77 

netmodel berekend kan worden.  In paragraaf 6.3.5 worden hiervan de globale 
resultaten bekeken, waarna enkele probleemgebieden van het model worden 
besproken; 

4. In paragraaf 6.3.6 wordt het membraan met behulp van het 3d-netmodel getoetst op 
sterkte en vervorming. De krachten op de buizen die in het 3d-netmodel ontstaan, 
worden op een pneumatisch liggermodel aangebracht waarna deze getoetst kan 
worden.   

5. Tijdens het modelleren is getracht de pneumatische constructie ook in het 3d-
netmodel toe te voegen. De geometrie en de krachtswerking in de braided tubes zijn 
echter zo complex dat dit niet verder is voortgezet.  

6.3.3 Het berekeningsmodel: opbouw van het 3d-netmodel  

Om een goede benadering van de werkelijke krachten op de pneumatische bogen en de 
krachten in het membraan te krijgen is het nodig een driedimensionaal model te maken, 
waarbij zowel de bogen als het membraan zijn gemodelleerd. Vooral de werkelijke 
samenwerking en krachtsoverdracht tussen de bogen en membraan wordt zo beter 
benaderd.  
 
Procedure en gemaakte stappen 
Er moet eerst een logische procedure worden bedacht om het model zo nauwkeurig en 
simpel mogelijk te kunnen maken. Daarbij moeten fouten of problemen voorkomen 
worden. De volgende opeenvolgende stappen zijn genomen: 
 
1. dimensies van het model bepalen uit de voorlopige berekeningen; 
2. gronduitslag tekenen; 
 

   
Figuur 6.28 Gronduitslag van het model (isometrie) 

 
3. de randvoorwaarden worden geformuleerd (stappen 4, 5, en 6); 

4. de coördinaten van de pneumatische bogen worden bepaald en aangebracht in het 
‘grondslagmodel’;  

 

   
Figuur 6.29 Aanbrengen van de boogcoördinaten (isometrie en bovenaanzicht) 

Wanneer je een halve cirkel in stukken opdeelt en de afstanden op een as  uitzet, 
zijn de afstanden onderling op de cirkel zelf niet gelijk. In figuur 6.30 (rechts) is 
bijvoorbeeld te zien dat wanneer je een cirkel verdeeld in segmenten, waarbij de 
geprojecteerde uiteinden op een horizontale lijn een constante afstand s hebben, de 
booglengte van de segmenten verschillend is. Omdat het net van het model aan deze 
punten is bevestigd, zullen ongelijke afstanden van de segmenten resulteren in een 
net met een ongelijke maaswijdten. Omdat het net model staat voor het membraan, 
welke over de hele lengte en eventueel in alle richtingen dezelfde eigenschappen 
heeft, is dit niet wenselijk. De coördinaten zijn dus zo gekozen dat de onderlinge 
afstand op de cirkel telkens gelijk is. Dit is aan de linkerkant van figuur 6.30 
getekend. 
 

 
Figuur 6.30 Verdelen van een cirkel in gelijke afstanden 

5. de zijaansluitingen worden aangebracht; 
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Figuur 6.31 Aanbrengen van de bogen voor de zijaansluiting (isometrie) 

In werkelijkheid worden de modules aan elkaar gekoppeld, maar het model bestaat 
slechts uit één module. Hierdoor is het noodzakelijk de randvoorwaarden zodanig te 
formuleren, dat het membraan voorbij de randen lijkt door te lopen. De aansluiting 
die dit moet bewerkstelligen, wordt onder punt 7 behandeld. 

 
6. de grondbogen krijgen vorm;  
 

   
Figuur 6.32 Aanbrengen van de grondbogen (isometrie en bovenaanzicht) 

Bij het bepalen van de coördinaten van de randkabel, die als een boog in het 
horizontale vlak ligt, is het noodzakelijk (net als bij de constructiebogen) dat de 
booglengte van de segmenten dezelfde waarden krijgen. De randkabels zorgen 
ervoor dat het membraan aan de voor- en achterkant van de module voorgespannen 
worden.  
 

7. de scharnieren worden aangebracht;  
 

   
Figuur 6.33 Alle randvoorwaarden, scharnieren in het model(bovenaanzicht) 

Het model wordt verbonden met de ‘vast wereld’ door steunpunten in de vorm van 
scharnieren. De randkabel wordt op elk punt in het net met een scharnier bevestigd.  
 
De zijaansluiting (het gebied tussen twee modules) wordt gecreëerd door 
pendelstaafjes tussen het net en de steunpunten te modelleren. De steunpunten zijn 
als rolscharnier in z-richting gemodelleerd. 

 
 

   
6.34 Pendelstaafjes voor de modellering van de zijaansluiting van de module 
(isometrie, inclusief rolscharnier, en bovenaanzicht) 

Hierdoor is verplaatsing in de z-richting (verticaal) mogelijk, maar verplaatsing in 
de x- en y-richting niet. De verbinding kan wel in alle richtingen roteren, zodat het 
net door de rotatiemogelijkheden (van de pendelstaafjes) toch beperkt in de x- en y-
richting kan bewegen. Deze mogelijke rotaties en verplaatsingen worden in figuur 
6.35 weergegeven. 
 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 79 

 
6.35 Werking van de zijaansluiting (in het grijs de mogelijke rotaties en 

verplaatsingen) 

 
8. er wordt ‘formfinding’ toegepast;  
 

   
Figuur 6.36 Model na 'formfinding' (ismetrie en bovenaanzicht) 

‘Formfinding’ is een uitdrukking die bij het ontwerpen van membraanconstructies 
gebruikt wordt om de vorm te vinden waarbij de spanningen in het oppervlak zo 
gelijkmatig en klein mogelijk zijn. Van nature gebeurt dit bij zeepbellen en 
zeepfilms, die vaak worden gebruikt bij het ontwerpen van membraanconstructies.  
 
Het programma GSA gebruikt de krachtdichtheidmethode voor de ‘formfinding’. 
Hierbij wordt aan elke element een krachtdichtheid toegekend, wat niet meer is dan 
een bepaalde kracht per lengte, kN/m of N/mm. Het programma rekent per knoop 
het evenwicht uit, waarbij de coördinaten van de knopen veranderen. De lengte van 
een element moet immers veranderen om de kracht groter of kleiner te maken, wat 

nodig is voor een evenwicht. Omdat de verplaatsing van een bepaalde knoop 
invloed heeft op het evenwicht in de omringende knopen verloopt de berekening 
volgens een iteratief proces. Omdat voor het rekenen een minimale afwijking wordt 
opgegeven, stopt het iteratief proces wanneer dit wordt bereikt.  
 

9. het uiteindelijk model ziet er als volgt uit: 
 

   

   
6.37 Definitief model weergegeven met profielen van de elementen (isometrie, 

bovenaanzicht en zijaanzichten)   

10. de ‘formfinding’ wordt gecontroleerd; 
 

De gevonden vorm wordt gecontroleerd op correcte modellering. Het oppervlak 
tussen eigen bogen van de module zelf kan niet anders gevormd worden dan te zien 
is in 6.37, maar de vorm van het oppervlak tussen de bogen van twee aansluitende 
modules (de zijaansluiting) hangt mede af van het functioneren van de gebruikte 
pendelstaafjes-aansluiting, zoals is besproken in figuur 6.34 en 6.35.  
 
Of de gebruikte aansluiting functioneert, wordt onderzocht door eenmalig een 
naastgelegen module te modelleren en deze mee te laten werken in de 
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‘formfinding’. Hierdoor zal de daadwerkelijke vorm ontstaan, welke vergeleken 
wordt met de vorm die ontstaat bij de gemodelleerde aansluiting. De resultaten 
hiervan zijn te zien in figuur 6.36 en 6.37 
 

   
Figuur 6.38  Het model van twee geschakelde modules (recht stuk baan) na 

'formfinding' (isometrie en bovenaanzicht) 

   
Figuur 6.39 Het model van twee geschakelde modules (bocht) na 'formfinding' 

(isometrie en bovenaanzicht) 

Wanneer het programma de ‘formfinding’ berekent bij twee geschakelde modules, 
zowel gespiegeld als niet-gespiegeld, ontstaat dezelfde vorm als bij het model met 
één module. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de aansluiting in het model met 
één module goed de werkelijkheid modelleert.   

 
11. de voorspanning wordt bekeken en gecontroleerd;  

Uit de ‘formfinding’ wordt een voorspanning in het net verkregen die overeenkomt 
met de minimale spanning van het oppervlak. 

 

   
Figuur 6.40 Voorspanning in het model (isometrie en bovenaanzicht) 

Nadat het programma GSA de vorm heeft berekend, waarbij een minimaal spanning 
optreedt, worden de normaalkrachten die daarbij horen, bekeken op afwijkingen. 
Het net moet overal ongeveer in dezelfde orde van grootte een normaalkracht 
krijgen, omdat de spanning in principe in alle richtingen gelijk moet zijn.  

 
12. de uitwendige belastingen worden op het model aangebracht; 
 

   
Figuur 6.41 Windbelasting op de driehoekige 2d-elementen (isometrie en 

zijaanzicht) 

De belasting wordt op het model aangebracht door driehoekige 2d-elementen tussen 
de knopen van het net te plaatsen. Op deze driehoeken worden de belastingen 
aangebracht, waarna de reactiekrachten van de hoekpunten van de driehoeken op 
het net worden geplaatst. De afwijking die kan ontstaat door het verschil in het 
aantal hoekpunten per knoop volgens figuur 6.42, wordt op twee manieren 
geminimaliseerd.  
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Figuur 6.42  Mogelijke afwijking in reactiekrachten per knooppunt in het net 

(steunpunt van de driehoekige 2d-elementen) 

Zo worden de driehoekige 2d-elementen in hetzelfde stramien gelegd, waardoor het 
aantal afwijkingen afneemt. Daarnaast worden de driehoekige schaalelementen in 9 
kleinere driehoeken verdeeld, waardoor de belasting op de elementen beter wordt 
verdeelt en de afwijking per knooppunt afneemt. Deze twee methodes wordt in 
figuur 6.43 getoond. 

  
Figuur 6.43 Twee methodes om de afwijking volgens figuur 6.43 te minimaliseren 

Driehoeken hebben de eigenschap dat ze in een groep elke 3d-vorm kunnen maken. 
Op de 2d-elementen wordt de ‘werkelijke’ belasting gezet, in kN/m2 of N/mm2, 
waarna de reactiekracht van de hoekpunten van de driehoeken wordt overgeplaatst 
op het net. 

 
 

    
Figuur 6.44 Reactiekracht van de 2d-elementen op het net (isometrie en 

bovenaanzicht) 

13. de netelementen worden opgebouwd uit ‘bars’, ofwel pendelstaafjes welke alleen 
trek of druk op kunnen nemen. Na de berekening worden eventuele drukspanningen 
in de netelementen opgespoord, welke door een verhoging van de voorspanning 
worden omgezet in een trekspanning. Een membraan kan immers geen druk 
opnemen; 

 
14. nadat er alleen trek optreedt worden de ‘bars’ vervangen door ‘ties’, 

trekelementen; 
Nadat de pendelstaven zijn vervangen door trekstaven, wordt de constructie 
nogmaals berekend en gecheckt op afwijkingen.  
 

15. nu worden de materialen en diameters van de onderdelen bepaald. 
 
In paragraaf 6.3.4 wordt het toekennen van de materialen, materiaaleigenschappen 
en geometriegrootheden besproken. 
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6.3.4 Het berekeningsmodel: het toekennen van materiaal-
eigenschappen 

In deze paragraaf worden de dimensies en materialen van het model bepaald. Het gaat 
om de pneumatische bogen en het 3d-netmodel. De randkabels bestaan uit standaard 
staal en worden daarom niet apart behandeld. 
 
Het netmodel (membraan) 
Het net in het model bestaat uit (trek)staafelementen: draden met een diameter van 13,2 
mm in de breedte en 18,6 mm in de lengte van de baan. De wijze waarop deze grootte is 
bepaald wordt in deze paragraaf behandeld. 
 

   
Figuur 6.45  Het net van (trek)staafelementen  in de gronduitslag en het 3d-netmodel 

(isometrie) 

De draden hebben de materiaaleigenschappen van PVC gecoat polyesterweefsel, zoals 
eerder genoemd in paragraaf 6.2.2. De belangrijkste eigenschappen worden later in deze 
paragraaf nog een keer genoemd (tabel 6.6). 
 
Het oppervlak van de doorsnede van de staafelementen moet overeenkomen met de 
doorsnede van het membraan waarvoor elke staafelement is gemodelleerd. Omdat door 
de formfinding alle oppervlakken verschillend zijn, is een (veilige) gelijke waarde voor 
alle staafoppervlakken aangenomen, namelijk dat alle doorsneden in het 3d-netmodel 
een oppervlak hebben die overeenkomt met het doorsnedenoppervlak van het membraan 
tussen de staafelementen van de gronduitslag uit paragraaf 6.3.3. Dit is ook het 
uitgangspunt geweest voor het 3d-netmodel.  

   
6.46 De gronduitslag met rechts een close-up 

De breedte van de mazen in de gronduitslag bedraagt 175 mm, volgens figuur 6.46. Het 
oppervlak van de doorsnede van het membraan (0,78 mm dik) in lengterichting bedraagt 
136,5 mm2. Het membraan tussen de mazen in de lengterichting van de baan bedraagt 
350 mm, waardoor het oppervlak in de breedte uitkomt op 273 mm2. 
 
Om na te gaan of er toch geen doorsnedenoppervlaktes zijn, die kleiner zijn dan de 
bovenstaande oppervlakken, worden zowel de doekoppervlakken in de uitslag als in het 
3d-netmodel belast met een gelijkmatig verdeelde belasting van 1 N/mm2 (door 
invulling met driehoekige 2d-elementen). Hierbij wordt dezelfde methode toegepast als 
bij het aanbrengen van de uitwendige belastingen in paragraaf 6.3.5. De reactiekrachten 
die op de knooppunten ontstaan, worden voor de twee verschillende netmodellen 
grafisch weergegeven in figuur 6.47. De verhouding tussen de twee modellen wordt 
hierdoor zichtbaar. 
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Figuur 6.47 Grafische weergave van de verschillen in membraanoppervlak tussen het 

uitslagmodel (aanname) en de het 3d-model (‘werkelijkheid’) 
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In figuur 6.47 is te zien dat een aantal 
oppervlakken in werkelijkheid kleiner zijn 
dan waarmee gerekend wordt. Dit zou 
betekenen dat de (maximale) kracht  door 
een kleiner oppervlak opgenomen moet 
worden, en de spanning in dit stuk 
membraan eventueel hoger is dan de 
sterkte van het membraan. Na controle 
blijken de punten allemaal in een gebied te 
liggen waar de oppervlaktespanning een 
stuk lager liggen dan de maximale 
spanningen waarmee de berekeningen zijn 
gemaakt. Deze gebieden zijn in figuur 6.48 
te zien.  

Figuur 6.48  De gebieden waar een kleinere membraanoppervlak gevonden is na de 
controle (in figuur 6.47) 

Op de meeste plaatsen is de breedte, waarvoor het staafelement model staat, gemiddeld 
10% tot 50% groter dan waarmee wordt gerekend. In deze gevallen is er dus meer 
oppervlak om de kracht op te nemen en is de aanname dus veilig. Ook voor de 
doorbuiging geldt dat de aanname conservatief is. In werkelijkheid is er namelijk meer 
materiaal dan waarmee gemodelleerd is. Meer materiaal betekend meer stijfheid (EA), 
waardoor het membraan minder zal vervormen. 
 
Het membraanoppervlak tussen het net in de breedte van de baan bedraagt 136,5 mm2 
en is als een ronde staaf met een diameter van 13,2 mm in het 3d-netmodel 
gemodelleerd. In de lengte bedraagt het oppervlak 273 mm2, waarvoor een ronde staaf 
met een diameter van 18,6 mm is toegepast. In tabel 6.6 is het membraanmateriaal met 
zijn waarden en eigenschappen weergegeven. 

Tabel 6.6 Waarden en eigenschappen van het Ferrari Précontraint Fluotop 
1202 T-weefsel 

gewicht [g/m2] 1250
Sterkte [N/50mm] 5600/
(warp/weft) 5600
Dikte [mm] 0,78
Lichtdoorlatendheid [%] 10
Accoustische demping [dBa] 15
E-modulus van de polyester vezel [N/mm2] 14000
E-modulus van het PVC gecoated polyester weefsel [N/mm2] 1698  

 
 

De (pneumatische) bogen 
De bogen zijn gemodelleerd als een buis met een bepaalde afmeting en bezitten 
aangepaste materiaaleigenschappen die gebaseerd zijn op de materiaaleigenschappen 
van de toegepaste carbonfiber (Tenax® HTS carbon fiber). 
 

   
Figuur 6.49 De twee pneumatische bogen (isometrie en bovenaanzicht) 

Tijdens het bepalen van de afmetingen en het aangepaste materiaal van de pneumatische 
buis in het model speelt de stijfheid van de pneumatische buis een grote rol. De stijfheid 
wordt bepaald door de E-modules en kwadratisch oppervlakte moment (samen de EI) 
van de buis. De EI van de buis wordt beïnvloed door twee zaken: 
- Ten eerste kan de E-modulus van de carbonfiber, waaruit de ‘braided tube’ bestaat, 

niet zomaar in het model worden gebruikt. De vezel is namelijk een anisotroop 
materiaal, wat betekend dat de E-modulus eigenlijk niet constant is en ook zaken 
zoals kruip en hydratatie van de vezel beïnvloeden de E-modulus. Verder wordt het 
materiaal toegepast als laminaat, waardoor de draden onder een hoek in het radiale 
en longitudinale vlak liggen, waardoor de E-modulus in de richting van de 
pneumatische buis niet overeen komt met de E-modulus van de vezel; 

- Ten tweede wordt de EI beïnvloed door de interne druk. De buisconstructie wordt 
stijver naarmate de interne overdruk in de buis hoger is. 

 
Om beide zaken in de berekening mee te kunnen nemen, wordt er een fictieve EI 
bepaald om een juiste aanname te kunnen doen omtrent de stijfheid van de 
buisconstructie. Om de fictieve EI te bepalen wordt de volgende methode toegepast: 
- er wordt een model gemaakt van een pneumatische ligger met een equivalent 

kwadratisch oppervlakte moment (I). Door de ligger met een q-last te belasten bij 
verschillende interne overdrukken, kan met behulp van de doorbuiging een fictieve 
E bepaald worden; 

- deze fictieve E wordt samen met het equivalent kwadratisch oppervlakte moment 
(I) in het 3d-netmodel ingevoerd, zodat deze combinatie overeenkomt met de 
stijfheid van de pneumatische buis bij een bepaalde interne overdruk; 
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- het is eventueel mogelijk verschillende drukken te bekijken. Dit gebeurt dan door 
de verschillende fictieve E-modulus aan de buis toe te kennen, terwijl het 
kwadratisch oppervlakte moment gelijk blijft. 

 
De uitvoering van de bovenstaande methode ziet er achtereenvolgens uit: 
 
1. het equivalent kwadratisch oppervlakte moment (I) wordt gevormd door een buis 

met dezelfde oppervlakte als de som van alle vezels in de ‘braided tube’. 
 

Het oppervlak van de buis komt overeen met het totaaloppervlak van alle vezels in 
de ‘braided tube’ en heeft de afmeting van een buis die volgens de voorlopige 
berekeningen nodig was, namelijk een buis met een diameter van 400 mm. Het 
equivalent kwadratisch oppervlakte moment (I) van de buis is als volgt berekend: 

 
Na overleg met een fabrikant van braided producten1 blijkt dat een buis met een 
diameter van 400 mm op een 288 carriers machine geweven moet worden. Dit komt 
erop neer dat in elke biaxiale richting 144 vezels worden toegepast. De hoeveelheid 
axiale fibers wordt grotendeels bepaald door de fabricagemogelijkheden van de 
‘braided tube’. Veldman gebruik in zijn onderzoek 4 axiale fibers in de onder- en 
bovenrand bij een ‘braided tube’ met 72 fibers in elke biaxiale richting. Dit is de 
helft van het aantal dat in dit project wordt toegepast. Omdat er twee maal zoveel 
biaxiale draden in dit onderzoek zijn toegepast, wordt aangenomen dat er ook twee 
maal zoveel axiale draden in de ‘braided tube’ kunnen worden toegepast. Dit 
betekent dat er 8 axiale fibers in zowel de onder- als bovenrand worden geplaatst. 
In paragraaf 6.2.1 is al genoemd dat de biaxiale vezels een diameter hebben van 2,2 
mm en de axiale een diameter van 4,4 mm. De totale oppervlakte van alle vezels in 
één biaxiale richting komt dan op: 

 
  ( ) 22 mm 554711144 ,,AA b,vezelb,tot =⋅π⋅==∑   

 
waarin 

b,totA  is het totale oppervlak in één biaxiale richting; 

b,vezelA  is het oppervlak van één biaxiale carbonvezel en heeft een waarde van 
2r⋅π . 

 
Het oppervlak van de axiale vezels voor de onder- en bovenzijde afzonderlijk, is als 
volgt: 

 
  ( ) 22 mm 5121228 ,,AA a,vezela,tot =π⋅==∑   

                                                           
1 Arnold Voskamp van Eurocarbon BV in Sittard 

waarin: 
a,totA  is het totale oppervlak in axiale richting aan de boven- of onderkant 

van de buis; 
a,vezelA  is het oppervlak van één axiale carbonvezel en heeft een waarde van 

2r⋅π . 
 

Het totale oppervlak komt hiermee op: 
 
  2mm 13382 2 =+= a,totb,tottot AAA   
 

Wanneer dit oppervlak verdeeld wordt over een buis met een diameter van 400 mm, 
komt de dikte uit op: 

 

  mm 0651
400
1338 ,t =

π
=  

 
Het equivalent kwadratisch oppervlakte moment (I) wordt dan: 
 

  
( ) ( )( ) 44

444
1

4
mm 102655

64
06512400400

64
.,dd

I eq =
⋅−−π

=
−π

=  

waarin: 
t  is de dikte van de pneumatische buis; 

eqI  is het equivalent kwadratisch oppervlakte moment; 

d  is de buitenste diameter van de pneumatische buis; 
1d  is de binnenste diameter van de pneumatische buis. 

 
NB Tijdens het bepalen van de dikte t, het oppervlak A en het equivalent 

kwadratisch oppervlakte moment I van de buis, zijn de afwijkende 
eigenschappen door de geometrie verwaarloost.  
Zo liggen de biaxiale fibers schuin in vergelijking met de lengte-as van de 
buis, waardoor de oppervlakken van de biaxiale fibers groter zijn dan 
waarmee wordt gerekend. Ook het kwadratisch oppervlakte moment in de y-
richting is groter door de aanwezigheid van  de axiale fibers in de onder- en 
bovenrand. Bij het bepalen van de fictieve E-modulus zijn deze afwijkingen 
wel meegenomen.  
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Figuur 6.50  Geometrische eigenschappen die invloed hebben op A, t en I van de 

pneumatische ligger 

2. De fictieve E-modulus van de ‘braided tube’ wordt doormiddel van een model van 
een rechte pneumatische ligger bepaald:  
 
De ligger in figuur 6.51 heeft een vervorming van  

IE
Lq

w
fictief

4

384
5 ⋅

=  

waarin: 
w  is de doorbuiging van de ligger in het midden 
q  is de verdeelde belasting 
L  is de lengte van de ligger 

fictiefE  is de fictieve E-modulus, die gebruikt wordt in het 3d-netmodel 
I  is het kwadratisch oppervlakte moment van  

 
Door de pneumatische ligger in het computerprogramma GSA te modelleren en 
deze te belasten met een q-last en een interne druk, is het mogelijk de vervorming 
bij verschillende interne drukken te bepalen. Hierbij worden tweede-orde-effecten 
door het doorhangen en axiale drukken niet meegenomen, omdat de axiale druk 
over deze buislengte niet overal gelijk en bekend is en deze extra vervorming 
grotendeels wordt weggespannen door de interne overdruk. 

In de figuren 6.52 en 6.53 is de vervorming van de pneumatische ligger te zien, 
wanneer die belast wordt met een q-last van 2 kN/m en een interne druk van 5 bar. 
  

 
Figuur 6.51  Doorbuiging van een ligger die belast wordt met een q-last en de 

interne overdruk 

Nu worden de berekende vervorming w, de q-last, het kwadratisch oppervlakte 
moment I en lengte L in de genoemde formule ingevuld, waardoor de fictieve E-
modulus uitgerekend kan worden. 
 
Het GSA-model bestaat uit diagonale en lineaire staafelementen. Omdat een 
weefsel een andere E-modulus heeft dan de toegepaste vezel (door de afwijkende 
richting van de vezels door de schering en inslag), wordt dezelfde verhouding 
aangehouden als de verhouding tussen de E-modulus van een polyester vezel en de 
E-modulus van een PVC gecoat polyesterweefsel. Deze verhouding is ongeveer 1 
op 10. De E-modulus van de toegepaste carbonvezels bedraagt 240.000, dus de E-
modulus van het staafmodel in GSA krijgt een E-modulus van 24.000.  In 
formulevorm wordt dit: 
 

  2N/mm 00024
10

000240 ..E
E

m;g

rep;f
d ==

γ
=  

waarin: 
dE  is de rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus voor in het 

pneumatische model; 
rep;fE  is de representatieve waarde van de elasticiteitsmodulus van de 

carbonfiber; 
m;gγ  is een factor voor de geometrische en materialistische afwijkingen, 

waarvoor dezelfde factor wordt aangehouden als tussen een 
polyestervezel en een PVC gecoat polyesterweefsel. 

 
De verhouding is ruim genomen om een veilige berekening te kunnen maken. De 
opbouw van het hele model is te vinden in bijlage G. 
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Figuur 6.52 Verplaatsing van de pneumatische ligger met een  interne druk van 5 

bar en een externe belasting van 2 kN/m (isometrie) 

 
Figuur 6.53 Verplaatsing van de pneumatische ligger met een  interne druk van 5 

bar en een externe belasting van 2 kN/m (zij-aanzicht) 

De vervormingen en de bijbehorende fictieve E-modulus zijn voor verschillende 
interne drukken bepaald bij een q-last van 2, 4 en 6 kN/m. De resultaten zijn 
weergegeven in tabel 6.7 en figuur 6.54. 

Tabel 6.7  De verplaatsingen en fictieve E-modulus van de belaste ligger bij 
verschillende drukken 

druk verplaatsing Efictief verplaatsing Efictief verplaatsing Efictief

[bar] [mm] [mm4] [mm] [mm4] [mm] [mm4]

2 9,610 9121 37,03 4734 84,20 3123
3 8,445 10380 17,28 10145 37,60 6994
4 7,606 11524 15,59 11245 23,72 11086
5 6,932 12645 14,27 12285 21,71 12113
6 6,515 13455 13,18 13301 20,06 13109
7 6,172 14202 12,24 14323 18,66 14093
8 5,916 14817 11,56 15165 17,46 15061
9 5,714 15341 11,00 15937 16,42 16015

2 kN/m 4 kN/m 6 kN/m
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Figuur 6.54 De fictieve E-modulus van de ligger bij verschillende drukken 

In figuur 6.54 zijn de waarden van tabel 6.7 grafisch te zien. Voor alle drie de q-
lasten wordt ongeveer dezelfde E-modulus gevonden, wat aangeeft dat deze 
methode voor het bepalen van de stijfheid werkt. Verder is te zien dat de E-modulus 
lineair verloopt met de interne overdruk.  
Uit de afwijking van de E-modulus (bij een lage druk voor de hogere q-lasten) is te 
concluderen dat de pneumatische constructie de lasten bij lage drukken niet kan 
dragen. Bij een hogere druk zie je dat de constructie de hogere lasten wel kan 
dragen. Deze afwijkende waarden zijn daarom niet in de grafiek getoond. 
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De druk die wordt toegepast bedraagt 5 bar. De E-modulus die hierbij hoort 
bedraagt ongeveer 12645 N/mm2. 

 
Nu de materiaaleigenschappen voor het net en de bogen in het model zijn bepaald, kan 
de constructie worden berekend en getoetst. 

6.3.5 Het berekeningsmodel: globale resultaten 

De maximale vervorming treedt op bij belastingcombinatie 2, die bestaat uit het eigen 
gewicht en een windbelasting vanaf de brede kant, met overdruk in de constructie. De 
vervormingen die hierbij ontstaan zijn te zien in figuur 6.55 en 6.56. 
 

 
Figuur 6.55  Vervorming bij  belastingcombinatie 2 (windbelasting overdruk + eigen 

gewicht) [mm] (isometrie) 

Ook voor de andere belastingcombinaties is het rood gekleurd gebied in figuur 6.54 en 
6.55 het oppervlak met de meeste vervorming. Deze vervormingen zijn samen met de 
andere resultaten te zien in bijlage G.3. 
 
De afwijkingen volgens figuur 6.56 van de vervorming naar binnen van de 
zijaansluiting (membraan tussen twee verschillende modules), komt niet overeen met de 
werkelijkheid. Deze vervorming wordt opgenomen door het tegenoverliggende 
membraanoppervlak. Hieruit is te concluderen dat de verbinding niet optimaal is 
gemodelleerd. Omdat dit geen invloed heeft op het gebied met de meeste vervorming en 
hoogste materiaalspanningen, wordt hier verder geen aandacht aan besteed.   

 
Figuur 6.56  Vervorming bij  belastingcombinatie 2 (windbelasting overdruk + eigen 

gewicht) [mm] (bovenaanzicht) 

Aanpassingen 
In de resultaten is te zien dat bij een windbelasting veel zuiging optreedt aan de 
bovenkant van de overkapping, waardoor het membraan een grote vervorming vertoont. 
Het verschil in grootte van de vervorming, voor verschillende gebieden in het 
membraanoppervlak zijn vrij groot. Grote afwijkingen of verschillen in krachten zijn 
nooit gewenst, omdat zo piekspanningen ontstaan in de onderdelen van de overkapping. 
Ondanks dat alle vervormingen, krachten en spanningen binnen de grenzen liggen, 
wordt de constructie meestal verder geoptimaliseerd ter beperking van grote verschillen. 
Nu wordt beschreven hoe de vervorming van de bovenzijde kan worden beperkt. 
 
Het probleem bij de bovenzijde van de module is dat het oppervlak daar vrij vlak is. Het 
heeft op die plaats weinig kromming, waardoor de voorspanning minder effect heeft.  
Mogelijke oplossingen voor dit probleem zijn: 
 
1. de randkabel meer voorspanning geven, waardoor deze lager komt te hangen; 
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2. een extra trekkabel in het vlak van het membraan aanbrengen, waardoor het gebied 
met de meeste vervorming meer voorspanning krijgt;  

3. een snit in het membraan aanbrengen, zodat er meer (voor)spanning op komt te 
staan.  

 
In feite zijn alle bovenstaande oplossingen gebaseerd op het creëren van meer 
voorspanning in het probleemgebied.  
 
ad 1) Deze oplossing niet toepassen, omdat de doorgang onder de baan dan te klein 

wordt. Wanneer de bogen worden verhoogd is dit wel een goede oplossing; 
ad 2) Dit is berekend. De vervorming neemt hierdoor af, al gaat het om een kleine 

reductie. De extreme vervorming verplaatst naar het grootste vlakke oppervlak 
ernaast; 

ad 3) Ook dit is berekend. Dit werkt alleen bij extreme voorspanningen. Zo geeft een 
voorspanning van vier maal de normale voorspanning, 25% reductie van 
maximale vervorming. Vier maal de voorspanning verhogen is bijna niet 
mogelijk, omdat dan teveel spanning op het membraan en te veel kracht op de 
aansluitingen (ankers en verbindingen) komt te staan. Twee maal de normale 
voorspanning zou nog kunnen. Dit geeft een reductie van 10%. Dan moet het 
membraan wel in twee richtingen extra voorgespannen worden; 

6.3.6 Ontwerpberekening 

De berekening van de constructie is in twee stukken verdeeld. De pneu en het 
membraan worden los van elkaar getoetst. De pneu wordt voornamelijk op sterkte 
gecontroleerd en het membraan op sterkte en vervorming. 
 
Membraanconstructie 
 
Vervorming: 
De eisen ten aanzien van de maximaal toelaatbare doorbuiging die normaliter worden 
toegepast voor bouwobjecten, zijn niet toepasbaar voor dit project. Deze ‘normale’ eisen 
zijn gebaseerd op twee principes. Ten eerste zorgen deze eisen ervoor dat de 
aansluitingen en afbouw, zoals ramen en deuren, geen schade oplopen. Ten tweede 
mogen mensen de doorbuiging niet zien, omdat dit wantrouwen opwekt. 
Aangezien alle onderdelen van dit ontwerp flexibel zijn zal de mogelijkheid op schade 
van de afbouw geen invloed hebben op de vervormingeisen en verwachten de meeste 
mensen dat een tent, of membraanconstructie enigszins beweegt, helemaal wanneer deze 
geen starre hoofddraagconstructie bezit. De vervorming wordt daarom niet getoetst, 
maar wordt er beoordeeld of deze aan de verwachtingen voldoet. 
 
Zoals in de vorige paragraaf al is genoemd, ontstaat de grootste vervorming bij 
belastingcombinatie 2, wanneer de wind op de brede kant staat met een interne overdruk 

in de constructie. De maximale vervorming bedraagt dan ongeveer 215 mm, opgeteld in 
alle richtingen. Dit is voor een tent van 8,6 meter breed, met een pneumatische 
hoofddraagconstructie die 10 meter overspant, niet veel. 
 
Sterkte: 
De sterkte-eis volgt uit de maximale treksterkte van het materiaal. Het toetsen van de 
(stalen) aansluitingen en naden van het membraan worden achterwege gelaten. Als 
veiligheidsfactor wordt er in de praktijk vaak een materiaalfactor van 4 toegepast voor 
de sterkte. Dit zal in dit project ook aangehouden worden. 

 
Figuur 6.57  Trekkrachten bij belastingcombinatie 2 (windbelasting overdruk + eigen 

gewicht)[mm] (bovenaanzicht) 

De maximale kracht in het membraan die in de berekeningsmodellen ontstaat, bedraagt 
1,5 kN in de breedte van de baanrichting (zie figuur 6.57). Deze kracht wordt verdeeld 
over op een oppervlak van 136,5 mm2, wat resulteert in een maximale spanning van 11 
N/mm2. Deze spanning wordt als volgt getoetst: 
 

  N/50mm 1400
4

5600
==

γ
=

m

rep;t
d;t

f
f   
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waarin: 
d;tf  is de rekenwaarde van de treksterkte; 

rep;tf  is de representatieve waarde van de treksterkte volgens Ferrari voor 
een 50 mm breed en 0,78 dik stukje weefsel; 

mγ  is de materiaalfactor, waar voor weefsel meestal 4 wordt 
aangehouden. 

 
omgerekend naar oppervlaktespanning wordt dit: 
 

  2N/mm 36
78050

1400
≈

⋅
=

⋅
=σ

,tb
f d;t

d;t  

waarin: 
b  is de breedte van het membraan; 
t  is de dikte van het membraan. 

 
De spanning die ontstaat door de uitwendige belastingen moet kleiner zijn dan de 
maximale toelaatbare spanning, oftewel; 
   
  d;tmembraanmax; σ≤σ  

   voldoetdus                                                     N/mm 36N/mm 11 22 ≤  
 
Pneumatische boogconstructie 
Vanwege de complexe geometrie is het moeilijk de sterkte van de staafelementen en de 
vervorming van de buis te toetsen. Door de krachten, die in het 3d-netmodel op de buis 
ontstaan, op de pneumatische ligger (die gebruikt is voor het bepalen van de fictieve 
stijeheid) te plaatsen, is het mogelijk een goede indicatie van de vervorming van de 
pneumatische buis te geven. Ook de spanningen in de aixiale en biaxiale staafelementen 
kunnen zo berekend en getoetst worden. De krachten die het meeste invloed op de 
vervorming en sterkte van de buis zien er als volgt uit: 
 

   
Figuur 6.58 Maximaal moment Myy (links)  en maximaal moment Mzz (rechts) 

Het maximale moment Myy treedt op bij belastingcombinatie 2 (eigen gewicht en wind, 
met overdruk in de constructie) waar de wind de brede kant van de constructie belast. 
Het maximale moment Mzz treedt ook op bij belastingcombinatie 2, maar dan wanneer 
de wind de smalle kant belast. 
 

   
Figuur 6.59 Maximaal moment Mxx (links)  en maximale normaalkracht (rechts) 

Alle maximale krachten op de pneumatische buis volgens figuur 6.58 en 6.59, worden in 
figuur 6.60 genoemd en zijn per belastingsgeval te zien in bijlage G.3. 
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Figuur 6.60 Doorsnede van de pneumatische boogconstructie en de maximale krachten 

De momenten Myy en Mzz volgens figuur 6.60 worden tegelijk als een q-last op de 
pneumatische ligger gezet volgens figuur 6.61.  

 
Figuur 6.61 Aanbrengen van de maatgevende momenten op de pneumatische ligger 

De q-lasten zien er als volgt uit: 
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 waarin: 
 Myy is het moment om de y-as; 
 Mzz is het moment om de z-as; 

qyy is de q-last op de constructie die het moment Myy veroorzaakt; 
qzz is de q-last op de constructie die het moment Mzz veroorzaakt; 

 L is de lengte van de pneumatische ligger. 
 
Het moment Mxx hoeft niet worden omgezet in een gelijkmatig verdeelde belasting, 
maar kan meteen op de pneumatische ligger worden geplaatst.   
 
Vervorming: 
Alledrie de momenten zijn tegelijk op het model gezet, om te kijken wat de invloed 
hiervan op de vervorming is. De vervormingen van de ligger, die belast wordt de 
krachten volgens figuur 6.60 en figuur 6.61, zijn te zien in de figuren 6.62 en 6.63.  
 

 
Figuur 6.62 Vervorming in de y-richting (bovenaanzicht) 

 
Figuur 6.63 Vervorming in de z-richting (zij-aanzicht) 

Uit de resultaten is op te maken dat het torsiemoment Mxx bijna geen vervorming 
veroorzaakt. De momenten Myy en Mzz zorgen beide wel voor een vervorming. Het 
moment Mzz veroorzaakt, ondanks dat hij bijna twee keer zo kleiner is dan Myy, een 

Mxx;max=    0,61 kNm 
Myy;max=     3,57 kNm 
Mzz;max=     1,61 kNm 
Nmax=  -10,26 kN 
 
Mxx Myy en Mzz zijn de momenten om de as 
(genoemd in het subscript), waarbij de y- 
en z-as in de figuur links te vinden zijn. De 
x-as is de lengte-as van de boogconstructie.  
De bovenstaande waarden zijn maximaal 
optredende waarden van de desbetreffend 
kracht over de hele lengte van de boog.
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grotere vervorming dan Myy. De oorzaak hiervan is dat in de y-richting geen axiale 
fibers in de buis zijn toegepast, die de stijfheid van de buis in die richting voor een groot 
gedeelte bepalen. Dit komt overeen met de bevindingen van S.L. Veldman tijdens zijn 
promotieonderzoek, die stelde dat de stijfheid van een ‘braided tube’ voor het grootste 
gedeelte afhangt van het aantal axiale fibers en de grootte van deze fibers.  
Over de grootte van de vervormingen volgens figuur 6.62 en 6.63 is niet veel te zeggen, 
omdat de lengte van de ligger willekeurig is, en de boogvorm van de pneumatische 
ligger ontbreekt. 
 
Sterkte 
In figuur 6.64 zijn de normaalkrachten in de staafelementen van de pneumatische ligger 
te zien bij een de belastingen volgens figuur 6.60 en figuur 6.61.  

 
Figuur 6.64  Normaalkrachten in het pneumatisch model bij belasting door Myy;max 

Mzz;max , Mxx;max en Nmax (isometrie) 

De normaalkrachten in de axiale richting worden hoofdzakelijk door de axiale fibers 
opgenomen. De biaxiale staafelementen nemen voornamelijk de radiale spanningen, die 
ontstaan door de interne overdruk, en de afschuifkrachten op.  
De axiale drukkracht Nmax op de ligger volgens figuur 6.60, zorgt voor een afname van 
de axiale spanningen. Om deze reden wordt de sterkte van de pneumatische buis zonder 
axiale druk berekend. De normaalkrachten in de staafelementen, bij een belasting 
zonder Nmax, zijn in figuur 6.64 weergegeven.  
 
De maatgevende krachten zijn 23,74 kN voor de axiale fibers (aan de onderkant van de 
buis) en 4,96 kN voor de biaxiale fibers.  
 

 
Figuur 6.65 Normaalkrachten in het pneumatisch model bij belasting door Myy;max en 

Mzz;max, Mxx;max (dus zonder Nmax)(isometrie) 

Omdat de axiale fibers recht worden geweven, is een geometriefactor, voor de 
richtingverandering van de materiaaleigenschappen, door schering en inslag niet nodig. 
Bij de biaxiaal geweven fibers wordt de geometriefactor wel toegepast. Omdat in de 
geometriefactor die toegepast is voor het membraan ook al een materiaalfactor is 
verwerkt, kan hier voor de geometriefactor een lagere waarde worden aangehouden, 
namelijk 2,5. Zo wordt dezelfde veilige aanname gedaan als bij de berekeningen met het 
membraan. In beide gevallen wordt een materiaalfactor 4 toegepast. 
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waarin: 
d;a;tf  is de rekenwaarde van de treksterkte voor de axiale fibers; 

d;b;tf  is de rekenwaarde van de treksterkte voor de biaxiale fibers; 

rep;tf  is de representatieve waarde van de treksterkte van de Tenax© HTS 
carbonfiber (dus niet van het weefsel, vandaar de geometriefactor); 

gγ  is de geometriefactor, waarmee de invloed van de richtingverandering  
(schering en inslag) van de fiber wordt gecompenseerd; 

mγ  is de materiaalfactor, waar voor weefsel meestal 4 wordt 
aangehouden. 
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Zowel de spanningen in de axiale, als de spanningen in de baixiale richting zijn vele 
malen lager dan toegestaan, ondanks dat alle maximaal gevonden krachten op dezelfde 
plek op de ligger zijn geplaatst. Hieruit is te concluderen dat de pneumatische 
buisconstructie ruim voldoet aan de eisen. 
 
Conclusies 
Het toetsen van het ontwerp, op het gebied van de vervorming en sterkte, is niet 
eenvoudig. Dit komt door de keuze voor een vrij onbekende soort 
hoofddraagconstructie, die complexe eigenschappen bezit. Deze eigenschappen worden 
beïnvloed door de weefselstructuur (invloed van schering en inslag), de materiaalkeuze 
en het gebruik van interne overdruk. Om een goed beeld van al deze invloeden te 
krijgen is meer onderzoek nodig.  
Tijdens de berekeningen zijn veilige aannames gedaan, waardoor geconcludeerd kan 
worden dat het ontwerp voldoet aan sterkte-eisen. De (zelf) gestelde vervormingeisen 
zijn niet op papier genoemd, omdat ze gevoelsmatig zijn bepaald. Uit verschillende 
overwegingen en redenaties2 volgt dat de vervormingen binnen de grenzen blijven. 
 
De interne overdruk heeft invloed op de krachten in de pneumatische boogconstructie. 
Immers bij een grotere interne overdruk is de lineaire verlenging groter en zijn de 
normaalkrachten in lengterichting ook groter. Daarbij zullen ook de radiale spanningen 
die door de diagonalen wordt opgenomen, groter worden bij een hogere interne druk.  
Bij verdere ontwikkeling is het zaak de geometrie van, en de interne druk in de 
pneumatische buisconstructie op elkaar af te stemmen, zodat de maximale capaciteit van 
de constructie benut wordt.  
De geometriefactor die de E-modulus en treksterkte reduceert, is in deze berekeningen 
zeer groot genomen om zeker te zijn dat er een veilige aanname gemaakt kan worden. 
Bij verdere ontwikkelingen moet deze factor beter bepaald worden, zodat op dit gebied 
meer winst gemaakt kan worden. Deze winst kan bestaan uit materiaalbesparing door 
een kleinere vezel, een ander vezelmateriaal of een kleinere buisdiameter toe te passen. 

                                                           
2 Na overleg met de leden van de afstudeercommissie 

6.4 Detaillering  

6.4.1 Fundering 

Omdat de overkapping een tijdelijke constructie is, mag de constructie geen permanente 
fundering hebben. De fundering moet net als de overkappingconstructie kunnen worden 
vervoerd, zodat deze op meerdere plekken op te bouwen is.  
 
Zoals in paragraaf 6.2.4 al is genoemd, is het mogelijk de plint, ofwel het 
overgangsgebied tussen de ijsbaan en de overkapping, te betrekken bij de fundering. Om 
een flexibele overkapping te ontwerpen, die ook voor andere toepassingen en/of functies 
bruikbaar is, is een onafhankelijke fundering wenselijk. ‘Hulp’ van andere constructie- 
of baanelementen is daarbij niet gewenst. 
 
Het funderingselement van de pneumatische buizen moet de volgende eigenschappen 
bezitten: 
- hij moet de verticale en horizontale krachten op kunnen nemen; 
- hij mag niet afhankelijk zijn van andere constructie- of baanonderdelen; 
- hij moet vervoerbaar en hanteerbaar zijn; 
- hij moet makkelijk, maar vooral snel te (de)monteren zijn. 
  
Mogelijkheden 
De fundering zal zowel neerwaartse als opwaartse krachten moeten opnemen. Omdat de 
neerwaartse belastingen op de constructie niet heel groot zijn, kunnen deze belastingen 
redelijk eenvoudig door het grondoppervlak opgenomen worden, mits de belasting over 
een groter oppervlak wordt verdeeld. De horizontale en opwaartse krachten zullen door 
een (trek)anker opgenomen moeten worden. 
 
De mogelijke soorten (trek)ankers worden schematisch weergegeven in figuur 6.66. 
 

massa

massa haringen/ ankerbalken ankerplaten schroef klap-spreid injectie
fundatie boorpalen anker anker anker

opname van verticale belasting op de fundering

langsbelastingdwarsbelasting

grondankers

 
Figuur 6.66 Schematische weergave mogelijke (trek)ankers 
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De methodes om de (trek)ankers aan te brengen zijn: 
- ingraven (massafundatie, ankerbalken en ankerplaten); 
- rammen (haringen/boorpalen); 
- draaien (boorpalen, schroefankers en injectieankers); 
- heien (ankerplaten, klap-spreidankers en injectieankers). 
 
Aangezien de overkappingsconstructie op vrijwel iedere locatie gebouwd kan worden, 
kunnen niet alle bovenstaande methodes toegepast worden. Omdat de kans groot is dat 
de constructie in de buurt van bestaande bebouwing wordt gebruikt is de methode om de 
ankers te rammen of te heien niet wenselijk. De methode om de ankers in te graven is 
arbeidsintensief, wat de hele (de)montage vertraagd. Ook dit is geen goede optie. 
 
De twee mogelijke ankers die aan de gewenste eisen voldoen en welke volgens Van 
Straalen en Gerrits (bron [38]) toepasbaar zijn op verplaatsbare, lichte bouwsels, zijn: 
- een vloeibaar-gewicht-anker (massafundatie); een element welke tijdens transport 

licht van gewicht is (bijvoorbeeld een plastic tank) en tijdens gebruik, op locatie, 
gevuld wordt met een ‘vloeibaar’ materiaal, zoals water of zand. Het element hoeft 
bij genoeg massa niet ingegraven te worden; 

- een schroefanker; dit ijzeren element is niet al te zwaar, is makkelijk in de grond te 
boren en kan grote krachten opnemen.  

 
Keuze 
Er is gekozen een schroefanker toe te passen, omdat deze vaker te gebruiken is, snel te 
(de)monteren is en niet afhankelijk is van andere elementen of een vulstof (water, zand, 
etc). 
 

 
Figuur 6.67 Voorbeelden en toepassing van schroefpalen (bron [XI]) 

 

 
De schroef wordt de grond in gedraaid en kan verticale krachten opnemen door: 
- neerwaartse massa van de grond; 
- wrijving tussen grondkorrels onderling (afschuiving); 
- wrijving tussen het anker en de grond.  
Deze krachtopnames worden verderop in deze paragraaf uitgebreider behandeld.  
Een schroefanker werkt als een schroef van Archimedes, welke vaak wordt gebruikt om 
water naar een hoger gelegen plaats te brengen. Dit principe is in figuur 6.68 te zien.  
 

 
Figuur 6.68  De schroef van Archimedes (links tekening, rechts foto) (bron internetsite 

onbekend ) 

Bij een schroefanker ‘verplaatst’ de schroef geen water, maar grond. De schroef kan 
alleen in lengterichting verplaatst worden door hem te draaien Door dit principe kan de 
schroef, wanneer deze in de grond zit, opwaartse krachten opnemen. Omdat de schroef 
niet draait bij een kracht in de lengterichting, zal de grond die tegen de schroefbladen 
drukt voor een tegengestelde kracht zorgen. Daarbij zal door afschuiving in de grond 
een piramidevormige drukverdeling ontstaan. 
 
De meeste bestaande ankers hebben een lengte van 600 tot 3000 mm en een schroefblad 
met een doorsnede tussen de 100 en 500 mm. Om te voorkomen dat het anker bij 
belasting zich niet uitschroeft, moet de stijgingshoek van de schroef kleiner zijn dan de 
wrijvingshoek tussen bodem en anker. Een korte schroef is het meest geschikt voor 
permanente verankeringen, terwijl de meervoudig gewonden schroefbladen geschikt zijn 
voor kortdurende verankeringen. Bij een zeer vaste bodem moet een boorgat worden 
toegepast, dat na aanbrengen van het anker eventueel aangestampt en verzwaard moet 
worden. 
Voor tijdelijk membraan- en kabelconstructies is in de literatuur een aantal voorbeelden 
van schroefankers te vinden. In figuur 6.69 is er één te zien. Dit schroef(boor)anker is 
ontwikkeld door dr Joseph Llorens van de Technische Universiteit Catalonia in 
Barçalona (bron [26]). 
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Figuur 6.69 Voorbeeld van een schroefanker (bron [26]) 

Verder zijn er standaard schroefboren, boorpunten en boormachines te vinden, waarvan 
een aantal boormachines te zien is in de figuren 6.70 tot en met 6.72. In bijlage F.3 is 
een productoverzicht te vinden van een ankerleverancier. Wanneer gekozen wordt om 
schroefankers toe te passen, moet overwogen worden deze zelf te laten fabriceren, 
omdat dit bij grote aantallen goedkoper zal zijn. 

 
Figuur 6.70 Twee handzame boormachines (voor twee personen)(bron [II]) 

 
Figuur 6.71 Boormachine voor achter of voor een tractor (bron [II]) 

 
Figuur 6.72 Grotere boormachines (bron [II]) 
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Ontwerp 
De aansluiting wordt gerealiseerd door een harde cilinder aan het uiteinde van de buis te 
monteren, die in een gelijkvormige ruimte in de fundering wordt geplaatst. Het 
verlengde uiteinde wordt dus in het funderingselement geplaatst, waarna deze met een 
pen wordt geborgen. Het ontwerp van het funderingselement is te zien in figuur 6.73. 
Hieronder volgt een korte uitleg van alle onderdelen en een beknopte 
montageprocedure. 
 
Het anker bestaat uit een ankerstaaf met een lengte van twee meter, wat ruim voldoende 
is volgens de (hand)berekening die later in deze paragraaf wordt behandeld. De 
diameter van de schroefbladen is 200 mm, maar waar nodig (rullere/lossere gronden) 
kan deze ook 250 of 300 mm zijn. De schroefbladen zijn op 600 mm afstand van elkaar 
op de ankerstaaf gelast, wat precies drie maal de diameter van het schroefblad is. 
Volgens de literatuur is dit de afstand, waarbij dat het anker zijn maximale capaciteit 
heeft. 
Het uiteinde van de staaf heeft een (pen)gat voor het de grond indraaien van het anker. 
Onder dit (pen)gat heeft de staaf schroefdraad voor de bevestiging van het 
bovengedeelte van het anker. 
Op het uiteinde van de ankerstaaf wordt een cilinder geplaatst met een knik, zodat de 
cilinder dezelfde richting krijgt als de boogconstructie. Deze cilinder wordt verder de 
‘geknikte cilinder’ genoemd. Deze geknikte cilinder wordt door middel van een sluitring 
en een moer aan de staaf vastgedraaid. Aan de onderkant van de geknikte cilinder zijn 
drie pinnen gelast, welke moeten voorkomen dat de geknikte cilinder tijdens het 
aandraaien van het anker mee kan draaien. Hieronder wordt kort de montageprocedure 
behandeld. 
 
Het aanbrengen van het anker gaat als volgt: 
1. Allereerst wordt de ankerstaaf met de schroefbladen de grond in gedraaid, tot de 

staaf nog een aantal centimeters boven de grond uitsteekt. 
2. Hierna wordt de geknikte cilinder over de ankerstaaf geschoven, welke met zijn 

drie pennen de grond in wordt geduwd. Deze pinnen voorkomen dat de geknikte 
cilinder meedraait bij het verder aandraaien van de ankerstaaf. 

3. De geknikte cilinder wordt met een sluitring en moer aan de ankerstaaf bevestigd, 
waarbij de staaf door het toepassen van de sluitring afzonderlijk van de geknikte 
cilinder kan draaien. 

4. Tenslotte wordt de staaf verder de grond ingedraaid, waarbij het anker de geknikte 
cilinder de grond in trekt. De cilinder wordt tot aan de knik de grond in gedraaid, 
waardoor de grond als het ware wordt voorgespannen.  

 

 
Figuur 6.73 Ontwerp van het funderingselement; het schroefanker 
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Krachtswerking 
Het Civieltechnisch Centrum, Uitvoering, Researche en Regelgeving (CUR) (bron [8]) 
geeft aan dat er nog geen normen en getoetste theorieën, en dus ook geen 
berekeningsmethoden, bestaan over schroefankers. De ankers worden altijd in de 
praktijk op locatie getest, waarbij de capaciteit van het anker bij een diep ankerblad 
(H/D>5) op de volgende twee manieren kan worden bepaald: 
 
1. door de conusweerstand van het ankerblad te meten tijdens een sondering, waaraan 

de capaciteit afgeleid wordt volgens de volgende empirische relatie tussen de 
conusweerstand qc en de bezwijkkracht Fa;max: 

 
 
Fa;max = 0,4 Aqc       (6.9) 

 
waarin: 
Fa;max is de maximale trekkracht 
A is het oppervlak van het schroefblad 
qc is de gemiddelde conusweerstand in het invloedsgebied 
 
De rekenwaarde Fa;max wordt dan bepaald uit de representatieve waarde Fa;max;rep 
volgens: 
 

 
m

repmax;;a
dmax;;a

F
F

γ
=       (6.10) 

 
waarin: 
Fa;max;rep gevonden wordt uit een gemiddelde of minimale waarden bij de aantal 

sonderingen N 
γ  is de partiële materiaalfactor die volgens NEN6740; 1991 gelijk is aan 1,4. 
 
Voor cohesieve grond met een rekenwaarde van de gemiddelde ongedraineerde 
schuifsterkte fundr;d is de capaciteit van het grondanker als volgt: 
 

Fa;max;d = 10 fundr;d A 
 
2. door ter plaatse het draaimoment van de trilmotor te meten en een standaard tabel 

toe te passen. Een voorbeeld is tabel 6.8. 
 
 

Tabel 6.8 Toelaatbare druk- en trekbelastingen uit “Pieu Vissé Vistech” Auger-
Installed Pile in Granular Soil or Silt (bron [28]) 

Allowable Loads  Applied Torque  
Compression  Tension  

Nm  (lbf)  kN (lb)  kN (lb)  
1017  750  5  1125  - - 
1356  1000  10  2250  2  450  
1695  1250  15  3375  7  1575  
2034  1500  20  4500  12  2700  
2373  1750  24  5400  16  3600  
2712  2000  29  6525  21  4725  
3051  2250  34  7650  26  5850  
3390  2500  39  8775  31  6975  
3728  2750  43  9675  35  7875  

 
Zowel het uitgeoefende draaimoment als het trillingsniveau van de trilmotor heeft 
invloed op de uittrekkracht van het anker. Als gevolg van trillingen treedt verdichting 
van het zand op. Om een goed effect te bereiken stelt het CUR (bron [8]) dat de 
trilmotor aan de volgende instellingen moet voldoen: 
 
- amplitude  >  1,0 mm; 
- frequentie  >  15 Hz. 
 
Bij de onderlinge afstand van de ankers kleiner dan 8 D (D is de diameter van het 
schroefblad) wordt aanbevolen de berekende maximale uittrekkracht te reduceren. De 
reductiefactor kan worden verkregen door rechtlijnige interpolatie tussen 1,0 en 0,5 bij 
afstanden van respectievelijk 8 D en 1 D. 
 
NB De uittrekkracht, bepaald met de empirische relatie, moet door middel van een 

geschiktheidsproef worden getoetst, indien in het betreffende gebied nog niet 
eerder een toetsing van de hiervoor gegeven relatie heeft plaatsgevonden. 

 
Over het algemeen bestaan schroefankers uit een stalen ankerstaaf met een diameter van 
circa 30mm, die aan het uiteinde en eventueel nog halverwege zijn voorzien van een 
opgelast stalen schroefblad met een diameter van 300 tot 500 mm. Bovenop het anker 
wordt een stalen plaat geplaatst, zodat deze een deel van de neerwaartse verticale 
krachten en eventueel optredende momenten over een groter grondoppervlak verdeelt. 
De schroefbladen nemen zowel de opwaartse als neerwaartse verticale belastingen op. 
De zijwaartse krachten worden voor een deel via het anker opgenomen door de 
omringende grondmassa. De rest van de horizontale krachten wordt via wrijving van de 
stalen plaat naar het grondoppervlak overgebracht.  
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Er is een publicatie van Hubell Power Systems als bijlage H toegevoegd, waarin de 
meest efficiënte afstand tussen de schroefbladen wordt onderzocht. In deze publicatie 
worden twee principes behandeld over de capaciteit van schroefankers. 
Omdat er blijkbaar geen getoetste theorie over de capaciteit van schroefankers bestaat, 
maar er toch dimensies moeten worden bepaald, is er gekozen3 voor de theorie van het 
tegengewicht van een aardkegel vanaf het onderste schroefblad. Dit is te zien in figuur 
6.74. Deze theorie is gebaseerd op dezelfde principes als de cilindrische 
afschuivingtheorie uit de publicatie in bijlage H. Door de interne schuifweerstand van 
de grond, ontstaat er een bezwijklijn die dezelfde hoek heeft als de hoek van inwendige 
wrijving van de grond. Hierdoor ontstaat een kegel rond het anker. Het gewicht van dit 
volume zorgt voor de tegengestelde (neerwaartse) kracht.   
 
De krachten die ontstaan door de belasting op de overkappingsconstructie zijn in figuur 
6.74 weergegeven in rood. De reactie, de opname van het schroefanker, wordt 
weergegeven in groen. 
Een anker met een ankerlengte van twee meter, die in normale grond wordt toegepast, 
heeft een capaciteit voor opwaartse krachten van ongeveer 28 kN per anker. De 
maximale opwaartse kracht die ontstaat door windbelasting is ongeveer 12 kN (bij 
belastingcombinatie 2; wind vanaf de smalle kant met overdruk in de constructie). Het 
anker voldoet ruimschoots.  
Overigens wordt de hoek van inwendige wrijving van grond in berekeningen altijd met 
20% verminderd uit veiligheidsoverwegingen. Wanneer het anker in een grondsoort 
wordt gebruikt met een kleinere hoek van inwendige wrijving van de grond dan normale 
zandgronden, bijvoorbeeld kleigrond, is het noodzakelijk dit nader te onderzoeken. Na 
onderzoek kan ervoor gekozen worden een grotere diameter van het schroefblad toe te 
passen  of de ankerstaaf te verlengen. Verlengen van de ankerstaaf kan met standaard 
verlengingstaven, die geen schroefbladen hebben. Deze zijn te zien in bijlage F, waar 
een productgroep van een ankerleverancier is te zien. 
 
Zoals ook eerder in deze paragraaf is genoemd, is het verstandig altijd een 
geschiktheidproef te doen, waarbij het geplaatste anker uit de grond wordt getrokken, en 
de benodigde kracht gemeten wordt. 
 

                                                           
3 Na overleg met een aantal docenten van de Technische Universiteit Eindhoven 

        
6.74 Opname van een horizontale en opwaartse verticale kracht door het schroefanker 

      
In de situatie 
In figuur 6.75 wordt het schroefanker in een situatieschets weergegeven. De 
pneumatische boogconstructie wordt als volgt aangebracht:  

1. het schroefanker wordt, volgens de beschrijving eerder in deze paragraaf, de 
grond ingedraaid; 

2. de pneumatische boogconstructie heeft een hard uiteinde van PVC, dat in de 
geknikte cilinder wordt geplaatst; 

3. de pneumatische boogconstructie wordt door één of twee (borg)pinnen vastgezet; 
4. na het aanbrengen van de verankering van de randkabel aan de grond kan de 

pneumatische constructie worden opgeblazen.  
 
De totale montageprocedure wordt in paragraaf 6.5 behandeld. 

q

F
F

afschuiving 

F
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Figuur 6.75 Schroefanker in een situatieschets  

6.4.2 Aansluiting membraan op de bogen 

Eerder in het rapport is gemotiveerd waarom gekozen is voor een ‘vlakindeling per 
module’. Dit houdt in dat de gehele module met één membraan wordt bekleed en er 
geen losse membranen tussen de verschillende modules aangebracht hoeven te worden. 
Het grote voordeel van één membraan per module is dat de pneumatische constructie 
permanent aan/in het membraan kan blijven zitten, waardoor de (de)montage zeer snel 
is. Bij het ontwerp van de aansluiting van het membraan aan de pneumatische bogen, 
moet hier rekening mee gehouden worden. 
 
De aansluiting moet de volgende eigenschappen bezitten: 
- de pneumatische buizen moeten permanent bevestigd zijn; 
- de pneumatische buizen inclusief het membraan moeten samen goed te 

transporteren zijn; 
- de aansluiting moet de krachten die ontstaan op de aansluiting kunnen weerstaan; 
- de aansluiting moet waterdicht zijn; 
- de aansluiting moet over de hele lengte van de boog aanwezig zijn, dit in verband 

met de stabiliserende werking die het membraan vervult. 
 
 

Ontwerp 
De permanente aansluiting tussen het membraan en de bogen is het beste te realiseren 
door een zoom toe te passen. Omdat de bogen over elkaar heen staan, zal de aansluiting 
van het membraan aan de lage boog zich aan de bovenkant bevinden en bij de hoge 
boog aan de onderkant, dit is te zien in figuur 6.76.  

 
Figuur 6.76 Aansluiting membraan op de pneumatische boog (voor de rode boog) 

Dit ontwerp heeft een aantal voordelen:  
- Ten eerste kunnen de pneumatische bogen tijdens de demontage (het leeglopen van 

de pneumatische buizen) in de zoom blijven zitten, waarna het membraan inclusief 
de bogen als één pakket opgerold of opgevouwen kan worden. Bij de montage 
worden de uiteinden van de bogen in het schroefanker bevestigd, waarna de 
constructie door luchtdruk vanzelf omhoog komt;  

- Ten tweede blijft de constructie op zijn plek tijdens transport. De pneumatische 
buizen kunnen niet verstrikt raken in andere constructie onderdelen; 

- Ten slotte zijn de pneumatische buizen afgeschermd, waardoor ze tijdens gebruik 
en transport beschermd worden. Zo is het mogelijk de zoom op specifieke plaatsen 
te versterken, waardoor de buizen extra bescherming bieden tegen ongelukken met 
schaatsen of tegen vandalisme.    

 
De pneumatische buizen zitten vrij in de zoom, zodat de buis tijdens (de)montage in de 
zoom kan bewegen. Hierdoor wordt het op- en uitrollen of het op- of uitvouwen 
makkelijker. Tijdens het oppompen van de buizen, zullen zij hun uiteindelijke vorm zelf 
afdwingen, met andere woorden duwt de buis zichzelf op de goede plek in de zoom. De 
diameter van de pneumatische buizen zal tijdens het oppompen toenemen, zodat de 
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pneu zichzelf uiteindelijk tegen de zoom drukt. De wrijving die hierdoor ontstaat is 
genoeg om de pneu tijdens belasting, in de zoom op zijn plek te houden.  
 
Krachtswerking 
Zoals eerder al is gezegd (onder andere in paragraaf 5.4.7), zorgt de verbinding tussen 
het membraan en de bogen voor stabilisatie van de gehele constructie. Door de 
voorspanning en de verankering van het membraan aan de grond zorgt het membraan 
ervoor dat de horizontale krachten worden afgedragen. De horizontale krachten op de 
bogen worden deels door de boog zelf, maar deels ook door het membraan naar de 
bodem afgevoerd. 
 
Een verbinding tussen de bogen onderling is eigenlijk overbodig, omdat het membraan 
de twee bogen al onderling verbindt. Deze onderling verbinding wordt hoofdzakelijk 
verzorgt door het membraan rond het kruispunt tussen de twee bogen. 
 
In figuur 6.77 is de stabiliserende werking van het membraan te zien. Wanneer een 
horizontale kracht op de bogen ontstaat (rode pijl), dan voorkomt het membraan een (te 
grote) verplaatsing door een tegengestelde kracht op te wekken (groene pijlen). Omdat 
een membraan de eigenschap heeft de spanning over het gehele oppervlak en in alle 
richtingen te verdelen, kunnen verplaatsingen in alle horizontale richtingen opgenomen 
worden. De horizontale belasting zal in alle richtingen van het membraan verdeeld 
worden, waardoor de kracht over een groter oppervlak wordt verspreid. Hierdoor zal het 
membraan wel enigszins vervormen, maar niet scheuren.   
 

 
Figuur 6.77 Stabiliserend effect van het membraan op de pneumatische bogen 

6.4.3 Aansluiting van de grondbogen  

De aansluiting van het membraan op de grond heeft een gebogen vorm. Deze vorm is 
nodig om het membraan aan de voor- en achterkant van de module voor te spannen. 
Natuurlijk is verankering met het grondoppervlak noodzakelijk, omdat er verticale en 
horizontale krachten opgenomen moeten kunnen worden. Dit is hiervoor in paragraaf 
6.2.4 al behandeld. 
 
Mogelijkheden 
De verankering van het membraan aan het grondoppervlak kan gevormd worden door 
een stijf element als grondboog toe te passen. Het voordeel van een stijf element is dat 
deze maar op enkele plaatsen verankerd hoeft te worden en dat de voorspanning precies 
volgens de gewenste vorm tot stand komt. Deze oplossing is schematisch weergegeven 
in figuur 6.79 als oplossing a. 
 

 
Figuur 6.78 Een aantal voorbeelden van stijve randelementen (bron [13]) 

Bij deze oplossing is het mogelijk de verankering van de pneumatische boogconstructie 
te combineren met de verankering van de grondboog. De grondbogen kunnen gebruik 
maken van de (zwaardere) verankering van de pneumatische boogconstructie of de 
verankering van de pneumatische boogconstructie kan lichter uitgevoerd worden, omdat 
de belasting over meerdere punten op de grondboog verdeeld wordt. Beide zullen 
resulteren in (meerdere) lichtere ankers, wat in overweging genomen kan worden. Voor 
deze toepassing, moet er wel een stijf profiel gekozen worden dat de krachten over een 
afstand kan verdelen. 
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Figuur 6.79 Twee oplossingen (a en b) voor de aansluiting van de grondbogen 

Een andere manier om het membraan aan het grondvlak te verankeren is door een 
randkabel toe te passen, die op een aantal plaatsen door een grondanker (bijvoorbeeld 
een haring) verankerd wordt. Door de (voor)spanning zal het membraan tussen de 
grondverankeringen vervormen, waardoor de gewenste boogvorm wordt verstoord. 
Deze oplossing is in figuur 6.79 weergegeven als oplossing b. 
 

 
Figuur 6.80 Een aantal voorbeelden van randkabels (of verstevigingen) (bron [13]) 

 
Verankering van de punten kan ook op meerdere manieren, namelijk zoals in paragraaf 
6.2.4 is genoemd door schakeling aan andere onderdelen van de baan (de rubberen 
tegels of ijsvloer) of door het toepassen van schroefankers of haringen. Dit heeft 
nagenoeg geen invloed op de keuze voor één van de twee oplossingen 
 
Keuze 
Oplossing a (te zien in figuur 6.79) heeft de perfecte boogvorm, maar dit verkleind niet 
echt de kans op plooivorming. Eén van de nadelen van oplossing a is dat de stijve 
elementen ruimte in nemen tijdens het transport. Een ander nadeel is dat naar alle 

waarschijnlijkheid de elementen niet permanent aan het membraan bevestigd kunnen 
worden, omdat deze (met hun boogvorm) niet tezamen met het membraan opgevouwen 
of opgerold kunnen worden. 
 
Een nadeel van oplossing b (te zien in figuur 6.79) is dat, in vergelijking met oplossing 
a, meer grondankers gemonteerd moeten worden. Toch kan dit juist ook voordeliger 
zijn, omdat door het toepassen van meerdere ankers deze lichter uitgevoerd kunnen 
worden. Een ander voordeel van oplossing b is de mogelijkheid van het opvangen van 
oneffenheden in de ondergrond. Deze hoeft niet, zoals in oplossing a, vlak te zijn. 
 
Omdat variant b voornamelijk het voordeel heeft dat de aansluiting tijdens het transport 
aan het membraan bevestigd kan blijven zitten, is gekozen deze variant toe te passen. 
Het voordeel dat het membraan op locatie nagespannen kan worden, geeft dat de 
(de)montage van deze oplossing geen problemen veroorzaakt. 
 
Ontwerp 
Variant b is als volgt te realiseren: 
- het membraan krijgt een snit, waardoor het membraan door de puntvormige 

bevestigingen toch voorgespannen blijft; 
- bij de bevestiging moet worden nagegaan of de spatkrachten, zie figuur 6.81, niet te 

groot zijn; 
- door een stalen randkabel toe te passen wordt de kracht gelijkmatig over de rand 

verdeeld, waardoor de spanning in het membraan ook gelijkmatig wordt verdeeld. 
Ter plaatse van de puntvormige verankering is het misschien noodzakelijk een 
schetsplaat toe te passen, die de lokale (piek)spanning over een groter oppervlak 
verspreidt, zodat de membraansterkte niet overschreden wordt. Daarbij maakt deze 
stalen verbinding het aansluiten van de randkabels eenvoudiger. Een voorbeeld is te 
zien in figuur 6.82; 

- de verankering kan door (grote) haringen of schroefankers gerealiseerd worden. 
 

 
Figuur 6.81 Illustratie van de spanningen die ontstaan bij een puntvormig ankerpunt 

(bron [13]) 



“Ontwerp van een demontabele en modulaire overkapping voor een tijdelijke lineaire ijsbaan“                                                  afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         Pagina 101 

 
Figuur 6.82 Voorbeeld van een schetsplaat ter plaatse van een puntvormige verankering 

(bron [13]) 

Bij deze variant kunnen door de openingen die aan het grondoppervlak (maaiveld) 
ontstaan eventueel convectieve warmtestromen optreden. Aangezien het aan het 
grondoppervlak bijna nooit waait en de baan hoger ligt dan het maaiveld zal het 
minimaal zijn. Om dit probleem toch geheel uit te sluiten kan een verticale flap (op de 
stippellijn in figuur 6.79) toegepast worden. 
De aansluiting op het schroefanker is verder niet uitgewerkt, maar kan bestaan uit een 
ring waarop de kabel wordt aangesloten. Het spannen van de kabel gebeurt door een 
kabelspanner, die aan beide kanten (bij het schroefanker) wordt toegepast. 
 
Krachtswerking 
De krachten die ontstaan bij variant b zijn te overzien, omdat de kracht uit het 
membraan via een stalen randkabel naar de (schroef)ankers worden gebracht. Door de 
‘grote’ hoeveelheid ankers dat wordt toegepast zijn de krachten per anker klein. De 
maximale belasting op de randkabel bedraagt ongeveer 4,25 kN/m. 
Bij 5 verankeringspunten (voor de grote boog) betekent dit, dat de ankers minimaal 6 
kN op moeten kunnen nemen. Deze kracht is op te nemen door een (grote) haring of 
door een schroefanker.   

6.4.4 Aansluiting modules onderling 

Zoals ook al in de vorige paragraaf is genoemd, worden de modules met één membraan 
bekleed. Hierdoor wordt het aantal aansluitingen gereduceerd. De aansluiting tussen de 
modules onderling is daar één van. Deze aansluiting is heel belangrijk voor de 
(de)montagesnelheid. Door een bekleding van een hele module toe te passen, waarbij de 
pneumatische constructie permanent in de zoom bevestigd is, ontstaat een module die 
razendsnel ge(de)monteerd kan worden. De wens is de (de)montagetijd van de 

aansluiting tussen de modules ook kort te maken, zodat de hele overkapping snel te 
(de)monteren is. 
 
De aansluiting moet een aantal eigenschappen bezitten, namelijk: 
- snelle uitvoering voor zowel opbouw als afbouw; 
- de aansluiting moet waterdicht zijn; 
- de aansluiting moet de krachten die ontstaan door de voorspanning en externe 

belastingen op kunnen nemen; 
- er moet haaks op de aansluiting een kracht opgewekt kunnen worden, waardoor het 

membraan een voorspanning krijgt.  
 
Mogelijkheden 
Een verbinding tussen membranen onderling kan op een aantal manieren verwezenlijkt 
worden, namelijk door toepassen van: 
- een klittenbandverbinding; 
- een ritsverbinding; 
- een kabelverbinding, waarbij een kabel door ogen wordt geregen; 
- een kabelverbinding, waarbij een kabel achter een haak wordt geklemd; 
- een klemverbinding, waarbij een pees (in de rand van het membraan) achter een 

klem wordt bevestigd; 
- gleufverbinding, waarbij een pees in een gleuf wordt geschoven (en vastgeklemd 

wordt). 
 

 
Figuur 6.83 Voorbeelden van een kabelverbinding (bron [13]) 
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Figuur 6.84 Voorbeeld van een klemverbinding (bron [13]) 

Keuze 
Omdat de verbinding ook het membraan moet voorspannen wordt gekozen een 
kabelverbinding toe te passen volgens figuur 6.83 aan de linkerkant. De (staal)kabel 
neemt  krachten op in de richting waarin de membranen de verbinding naderen, maar 
ook loodrecht op die richting.  
 
Er worden twee ontwerpen nader bekeken, namelijk één simpele kabelverbinding welke 
minimaal voldoet aan de eisen en één die optimaal is ontworpen voor deze toepassing. 
Beide kunnen toegepast worden. Tijdens de uitleg van de werking van variant a wordt 
nog een alternatieve bevestiging van de kabel besproken, zodat er eigenlijk vier 
varianten ontstaan. 
 

 
Figuur 6.85 Variant a voor de aansluiting tussen de modules 

In figuur 6.85 wordt de simpele variant van de verbinding getoond, variant a. Aan beide 
randen van elke module worden ringen in het membraan aangebracht. Door deze ringen 
kan de staalkabel geregen worden, waarna de kabel strak getrokken kan worden. Het 
rijgen kan vrij gemakkelijk, omdat het membraan slap hangt. Door het strak trekken van 
de kabel worden de twee membranen naar elkaar getrokken en wordt het membraan in 
twee richtingen voorgespannen, zie hiervoor paragraaf 6.2.2. 
 
Wanneer het rijgen te arbeidsintensief blijkt te zijn, kan de verbinding ook worden 
gemaakt door klemhaken in plaats van ringen te gebruiken, welke te zien zijn in figuur 
6.86. De kabel zit permanent aan de rand van het membraan bevestigd, welke zeer 
eenvoudig in de haken van de andere module kan worden geklikt. Omdat de modules 
wel of niet gespiegeld aan elkaar worden bevestigd, moeten beide randen van de module 
voorzien zijn van een kabel en haken, waardoor twee kabels kruislings de modules met 
elkaar verbinden. 
 

 
Figuur 6.86  Alternatief voor het rijgen van de kabelverbinding, een 

(klem)haakverbinding 

Variant b volgens figuur 6.87 maakt net als variant a gebruik van een kabelverbinding. 
De twee lagen membraan worden door toepassing van een pneu tegen elkaar geklemd, 
waardoor een waterdichte afsluiting ontstaat. Door de pneu na het aanbrengen van de 
kabel op te blazen, zullen de membranen extra gespannen worden door een verkorting in 
het horizontaal vlak. Het voordeel van deze variant is dat er geen arbeid nodig is om de 
membranen onder spanning te brengen. Daarnaast ligt de ‘opening’ tussen de twee 
membranen bovenop de pneu, waardoor het water bijna onmogelijk door de opening de 
overkapping in kan stromen.  
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Krachtswerking 
De krachten die in de aansluiting door de uitwendige belastingen en de voorspanning 
wordt door de kabel opgenomen. Belangrijk is dat de kabel door de ogen moet kunnen 
glijden, zodat de constructie extra voorgespannen kan worden. Ook de aansluiting van 
deze kabel is verder niet uitgewerkt, maar kan net als de randkabel bij de grondboog 
worden uitgevoerd. 
 

 
Figuur 6.87 Variant b voor de aansluiting tussen de modules 

 
Aangeraden wordt variant a toe te passen, omdat deze low-tech is. Variant b vraagt om 
te veel handelingen en aansluitingen, zoals de benodigde ventielen. Verwacht wordt dat 
variant a al voldoende waterdicht is, waardoor de aanpassing die in variant b daarvoor 
zijn gemaakt, overbodig zijn. 

 
Figuur 6.88 Variant b  in het 3d-model 
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6.5 Montageprocedure 
De snelheid van de (de)montage van de overkapping is van groot belang. De snelheid 
van (de)montage beïnvloed de duur van de verhuurperiode, de flexibiliteit van gebruik 
(bij snelle (de)montage is hij ook voor andere doeleinden bruikbaar), maar vooral de 
kosten. 

6.5.1 Montagestappen 

De volgende stappen worden doorlopen bij de montage van de overkapping:  
1. de funderingankers worden van de vrachtwagen geladen; 
2. deze worden naar de baanlocatie gereden (met bijvoorbeeld een vorkheftruck); 
3. de locatie van de funderingankers worden bepaald, dit kan met behulp van een 

‘total station’; 
4. de ankers worden in de grond gedraaid; 
5. de module wordt  van de vrachtwagen geladen; 
6. de module wordt naar de locatie gereden (met bijvoorbeeld een vorkheftruck); 
7. de uiteinden van de pneumatische buizen worden in de ankers geplaatst en 

verankerd met een borgpen; 
8. de randkabels worden op de grond verankerd, maar nog niet (voor)gespannen. Deze 

aansluiting zal het membraan later aan de voor- en achterkant van de module 
voorspannen; 

9. de stappen 1 tot en met 8 wordt herhaald voor de volgende module; 
10. nadat beide modules staan wordt de onderlinge aansluiting aangebracht, maar nog 

niet (voor)gespannen; 
11. de luchtdruk in de buizen wordt opgevoerd tot de constructie overeind komt; 
12. de vlakken tussen de modules worden voorgespannen door kabels aan de grond en 

de kabelverbinding tussen de modules onderling, aan te spannen;  
13. nadat alle (of een groot aantal) modules staan, kan de luchtdruk worden opgevoerd 

tot de gewenste druk, waardoor de volledige voorspanning wordt bereikt. 
 
Sommige van de bovenstaande montagestappen kunnen tegelijkertijd uitgevoerd 
worden, zodat de montage nog sneller verloopt. 
 
 
 
 
 

6.6 Toetsing definitief ontwerp 

6.6.1 Veiligheid 

Brandveiligheid 
Het gekozen membraanmateriaal PVC gecoat polyesterweefsel is zelfdovend. Omdat 
binnen de overkapping bijna geen brandbaar materiaal is, is de kans op brand vrij klein.  
Om zekerheid over het gedrag bij brand te krijgen, is het bij verdere ontwikkeling van 
dit project aan te raden hier aandacht aan te besteden, door bijvoorbeeld brandproeven te 
doen. 
 
Gebruikersveiligheid 
De veiligheid van de gebruiker moet gegarandeerd zijn. Wanneer de gebruiker valt 
tijdens het schaatsen en van de baan afglijdt, moet hij enigszins zacht naast de baan 
terecht kunnen komen. Dit wordt bereikt door rubberen tegels langs de baan toe te 
passen, die tevens als loopvlak dient voor de schaatsers. Daarnaast is het noodzakelijk 
het membraan tot 50 cm vanaf de grond te verstevigen met een sterker materiaal. Zo kan 
iemand die na de tegels nog doorschiet, niet het membraan met zijn schaatsen kapot 
maken. Tevens worden zo de pneumatische buizen (in de zoom van het membraan) 
extra beschermd.  

6.6.2 (de)Montagesnelheid 

De (de)montagesnelheid is zeer hoog. De volgende punten dragen hieraan bij: 
- constructie en huid bevinden zich in één pakket; 
- de pneumatische constructie, waardoor constructie en huid in één keer (door 

luchtdruk) overeind gebracht worden; 
- voor het overeind brengen van de overkapping is geen (zwaar) materieel nodig, 

alleen  voorheftrucks en pompen voor de luchtdruk; 
- de fundering en de detaillering van de aansluitingen is eenvoudig. 

6.6.3 Transporteerbaarheid 

De overkapping, inclusief de ijsvloer is goed te transporteren. De volgende punten 
dragen aan de transporteerbaarheid van de overkapping bij: 
- het gewicht is laag; 
- de modules kunnen (constructie en huid in één pakket) goed opgerold of 

opgevouwen worden, waarna deze gestapeld kunnen worden;  
- de fundering is tijdelijk, waardoor deze ook hergebruikt kan worden. De 

funderingselementen zijn goed te vervoeren; 
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- de verhouding in volume van de overkapping tussen de opgezette en 
transportsituatie bedraagt zelfs 1 op 100. Met andere woorden tijdens het transport 
is het volume van de overkapping 100 kleiner dan wanneer hij in gbruik is. 

6.6.4 Flexibiliteit 

Baanvorm 
Door gebruik te maken van de trapeziumvormig grondvlak voor de module, is de 
baanvorm zeer flexibel. Daarbij is de ijsvloer ook nog flexibel in de hoogte, waardoor 
eventuele verhogingen door bijvoorbeeld een stoeprand geen probleem zijn. Door de 
keuze voor een membraan en een pneumatische constructie, zal de overkapping ook 
eventuele verhogingen in de baan op kunnen vangen. 
 
Toepassingen 
Naast flexibel in vorm, zijn de overkapping en ijsvloer ook flexibel in gebruik. Zo kan 
de overkapping ook voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld als 
conferentie- of borrelruimte, als podiumoverkapping, als ingang van een festival of als 
overkapping voor fiets-, skeeler- of voetpaden. 
De ijsvloer kan niet alleen vlakke ijsbanen, maar ook voor ijshellingen gebruikt worden. 
Deze zijn bijvoorbeeld te gebruiken als halfpipe of als springschans. 

6.6.5 Esthetische eisen 

Ouderwets schaatsgevoel 
Door middel van de overkapping is het weer mogelijk om ‘buiten’ lange afstanden te 
schaatsen. Wanneer er een translucent (doorzichtig, transparant) en/of lichtdoorlaten 
materiaal toegepast kan worden draagt dit nog meer aan het ‘buiten zijn’ gevoel bij. Ook 
de aankleding rond de ijsbaan kan het ouderwetse schaatsgevoel versterken, 
bijvoorbeeld door koek en zopie rond de baan te plaatsen. 
 
Open karakter 
Tijdens het ontwerpproces is gekozen de variant uit te werken als gesloten variant, 
omdat hij dan volledig aan alle eisen voldoet en de meeste uitwendige belasting te 
dragen krijgt. De bouwfysische eisen vragen erom de overkapping verticaal af te sluiten, 
omdat anders te veel warme lucht de ijsbaan kan bereiken. Dit heeft een negatief 
invloed op het open karakter van de ijsbaan. Bij verdere uitwerking door de 
opdrachtgever is het mogelijk de zijkanten van de baan zo aan te passen dat ze zowel 
open als gesloten kunnen zijn. Zo kan de baan bij veel wind gesloten worden en bij 
weinig wind geopend. 
Toch heeft de ijsbaan een vrij open karakter wanneer er een translucent membraan 
wordt toegepast. Dit kan door een doorzichtige folie toe te passen zoals ETFE, maar 
deze folies zijn meestal niet goed opvouwbaar. Een andere oplossing zou een membraan 
kunnen zijn met een weefsel met grote mazen, die een doorzichtige coating krijgt. Zo is 

het mogelijk door het weefsel heen te kijken. Hierbij moet wel rekening gehouden 
worden met een lagere sterke van het weefsel. 
Ook de hoeveelheid in- en uitgangen heeft invloed op het open karakter. 

6.6.6 Fysische eisen 

Regen en sneeuw 
De overkapping geeft volledige bescherming tegen regen en sneeuw, mede door de 
cilindrische vorm en de keuze de overkapping op de grond te laten aansluiten. Ook 
regen en sneeuw die door de wind schuin naar beneden valt, komt daardoor niet op de 
baan terecht. 
 
Wind 
Zoals in paragraaf 6.6.5 al is besproken is gekozen het ontwerp met gesloten zijkanten 
uit te werken, zodat het vrijwel windstil is boven de ijsbaan. Dit scheelt veel 
(koel)energie.  

6.7 Impressies van het definitief ontwerp 
Eén van de projectdoelen is het ontwikkelen van beeldmateriaal, wat eventueel door de 
opdrachtgever gebruikt kan worden tijdens het vermarkten van het ontwerp. Het 
ontwerp is zo ontwikkeld dat hij op allerlei locaties gebruikt kan gaan worden. Tijdens 
het uitwerken van het beeldmateriaal is hier rekening mee gehouden, door twee 
impressies van het ontwerp te maken in een stedelijke omgeving, en twee impressies in 
een landelijke omgeving te maken. Deze impressies zijn te zien op de volgende vier 
bladzijden. 
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Figuur 6.89 Het ontwerp in een landelijke omgeving (impressie vanaf de buitenkant) 
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Figuur 6.90 Het ontwerp in een landelijke omgeving (impressie vanuit de binnenkant) 
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Figuur 6.91 Het ontwerp in stedelijk milieu (impressie vanuit de binnenkant) 
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Figuur 6.92 Ontwerp in een stedelijk milieu (impressie vanaf de buitenkant) 
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Hoofdstuk 7 

7  Evaluatie, conclusies en aanbevelingen 
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7.1 Projectevaluatie 

7.1.1 Doelen 

Leerdoelen 
De volgende persoonlijke leerdoelen zijn van te voren opgesteld: 

- kennis opdoen over productontwikkeling en lichte draagconstructies; 
- technische kennis opdoen; 
- bedrijfservaring opdoen, door een product te realiseren voor een bedrijf 

wat (vanzelfsprekend) eigen eisen en wensen heeft 
 
Projectdoelen 
De volgende projectdoelen zijn van te voren opgesteld: 

- ontwikkelen van een overkapping voor een lineaire, flexibele en 
demontabele overkapping, opgebouwd uit modules; 

- ontwikkelen van een product en dat voor een groot gedeelte ook 
uitwerken; 

- ontwikkelen van beeldmateriaal, om het product te kunnen vermarkten; 

7.1.2 Resultaten 

Dit afstudeerproject is een op onderzoek gebaseerd ontwerp van een speciale lichte 
draagconstructie welke gebruikt gaat worden als demontabele en modulaire overkapping 
voor een tijdelijke ijsbaan met een variërende lengte, die ontworpen is volgens een 
multidisciplinaire aanpak waarbij de nadruk naast constructieve, ook op architectonische 
bouwfysische en materiaaltechnologische aspecten ligt. Tijdens het project zijn alle 
aannames en keuzes op constructieve gronden gebaseerd. Bij werkelijke uitvoering van 
dit ontwerp zullen een aantal van deze aspecten, bijvoorbeeld de invloed van kosten, op 
een andere manier worden meegenomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Conclusies 
Na afronding van dit project is te concluderen dat aan de doelstellingen is voldaan. 
Zowel de persoonlijke leerdoelen als de projectdoelen zijn voor een groot gedeelte 
bereikt. Het ontwerp van de overkapping is flexibel, demontabel en in lengte te variëren. 
Ook zijn de architectonische, bouwfysische, constructieve, uitvoeringstechnische en 
materiaaltechnische aspecten bekeken in een uitvoerig gedocumenteerd ontwerpproces.  
 
De maximale krachten in het membraan en pneumatische boogconstructie zijn 
beheersbaar, evenals de vervormingen van de overkapping. Uit de vervormingen van het 
3d-netmodel na aanbrengen van belasting, is duidelijk geworden dat een kleinere 
diameter dan 400 mm ook al kan voldoen. Een hogere interne overdruk zorgt dan voor 
meer stijfheid. Volgens de sterkteberekeningen zal een hogere interne overdruk geen 
probleem zijn voor de spanningen in de fibers, maar de methode van fabricage en andere 
eigenschappen van deze kleinere buis zijn hierbij onbekend.  
Uit de sterkteberekeningen wordt ook duidelijk, dat het mogelijk is een minder sterk (en 
kostbaar) materiaal toe te passen voor de ‘braided tube’.  
  
Ten slotte is te concluderen dat naast constructieve aspecten andere (bouwkundige) 
aspecten, zoals bouwfysica, uitvoering, maar ook transport een belangrijke rol spelen in 
de totstandkoming van het ontwerp. 
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7.3 Aanbevelingen 
Voordat dit project daadwerkelijk geproduceerd en uitgevoerd kan worden, moeten nog 
een aantal dingen nader uitgezocht worden. De volgende zaken moeten nog door het 
bedrijf Van Diemen bekeken worden, om het project in de praktijk toe te kunnen gaan 
passen. 
 
Ontwerptechnisch 

- ontwerp en berekening van de in- en uitgangen; 
- ontwerp en berekening van de kopse kanten van de overkapping; 

 
Praktisch 

- prijs- en toepassingsonderzoek van mogelijke (vezel)materialen; 
- praktisch onderzoek naar het gedrag van de constructie doen, door bijvoorbeeld 

een prototype te bouwen; 
- praktische onderzoek naar de funderingstechnieken (schroefankers) en 

verbindingsmogelijkheden doen; 
- brandproeven. 

 
 
De volgende onderwerpen kunnen, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van dit 
project, voor de Technische Universiteit Eindhoven interessant zijn voor verder 
onderzoek;  
 
- (over)braiding van producten voor constructieve (bijvoorbeeld pneumatische) 

toepassingen; 
- materiaaltoepassingen voor, en materiaaleigenschappen van braided producten 

(weefsels); 
- capaciteit van schroefankers, die tijdelijk en meerdere keren gebruikt kunnen 

worden; 
- het dynamische gedrag van pneumatische constructies door uitwendige 

(wind)belastingen.  
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A.1 Inleiding 
Het doel van dit vooronderzoek is het vergelijken van de koellast en condensatie van 
de ijsbaan in verschillende situaties per jaar. Dit is nodig om te kunnen nagaan 
wanneer de koellast relatief te groot wordt, zodat in die situatie of tijd van het jaar de 
baan een andere functie krijgt of helemaal niet wordt gebruikt. Om dit na te gaan 
worden de volgende situaties vergeleken: 
- de situatie zonder overkapping, overdag (van 9:00 uur tot 19:00 uur) en ’s nachts 

(van 19:00 uur tot 9:00 uur) 
- de situatie met een niet geïsoleerde overkapping, overdag en ‘s nachts 
- de situatie met een geïsoleerde overkapping, overdag en ‘s nachts 
- de situatie met een geïsoleerde overkapping waarbij de spouw is geventileerd 

met buitenlucht, overdag en ‘s nachts 
- de situatie met een geïsoleerde overkapping waarbij de spouw is geventileerd 

met gekoelde buitenlucht, overdag en ‘s nachts 
 
Om bovenstaande situaties in verschillende seizoenen te kunnen vergelijken, worden 
de waarden van de koellast en condensatie voor een heel jaar in grafieken 
weergegeven. De vergelijking wordt gemaakt met behulp van een model, welke de 
werkelijkheid benaderen. De berekende waarden komen dus niet overeen met de 
werkelijkheid, maar geven een benadering waardoor de verschillende situaties goed 
te vergelijken zijn. 
 
In paragraaf A.2 worden alle factoren genoemd die van invloed zijn op de koellast en 
de condensatie. De factoren met de grootste invloed worden verder onderzocht, 
waarna de werking en manier van berekenen bekend is. In paragraag A.3 worden de 
berekeningen gemaakt en in paragraaf A.4 worden de resultaten daarvan 
weergegeven. In paragraaf A.5 worden de getrokken conclusies genoemd.  
 
Voor de duidelijkheid wordt een tekenafspraak gemaakt voor de verschillende 
onderdelen van de warmtebalans: 
 
+: warmtestroom naar het beschouwde vlak, dus in; 
-: warmtestroom van het beschouwde vlak af, dus uit. 
 
 
 
 

A.2 Warmte-uitwisseling 
De hoeveelheid energie die nodig is om het ijsoppervlak op temperatuur te houden is uit 
te rekenen m.b.v. een warmtebalans. In zo’n balans moet de totale uitgaande en ingaande 
energie aan elkaar gelijk zijn. In dit geval moet de warmte-uitwisseling van het ijs naar de 
omgeving en de energie die in het ijs gestopt wordt (de koellast) aan elkaar gelijk zijn. 
 
A.2.1 Opbouw warmtebalans 
De warmte-uitwisseling van het ijs met de omgeving is weer te geven in een 
warmtebalans en is afhankelijk van de volgende factoren: 
 
dynamische factoren: 
- buitenklimaat: - zonbelasting; 
 - buitentemperatuur; 

 - binnentemperatuur (alleen in het geval van luchtopsluiting      
tussen de overkapping en het ijs, bijvoorbeeld een indoor ijsbaan)*; 

 - luchtvochtigheid; 
 - windsnelheid; 
 - neerslag*; 
 - bewolkingsgraad; 
 
NB Omdat wordt uitgegaan van een ‘open’ constructie, waarbij de zijkanten van de 

kunstijsbaan open zijn, wordt in dit vooronderzoek de lucht rond de gehele 
overkapping buitenlucht bedoeld. Met andere woorden de lucht aan weerszijde van 
de overkapping (boven- en onderzijde) is de buitenlucht.  

 

 
Figuur A.1 Temperaturen voor een dakconstructie 

 
- het publiek: - mechanische belasting*; 
 - warmte-uitstraling*; 

Tijsoppervlak 

Toverkapping = 
Tdak 

Tbuitenlucht 

Tbuitenlucht 
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-  kunstmatige wind (bij marathonschaatsen, waarbij groepen 
mensen achter elkaar schaatsen)*; 

 
- ijsverzorging: - dweilen*; 

 - schaven*; 
 - temperatuur koelleidingen*; 

 
statische factoren: 
- opbouw ijsbaanvloer (o.a. isolatie)*; 
 
- bodemgesteldheid (opbouw en samenstelling) en grondwaterstand*; 
 
- situering ijsbaan: - geografische ligging*; 
 - oriëntatie*; 
 - beschaduwing/beschutting*; 
 
- warmtebelasting door elektrische verlichting*. 
 
Omdat de invloed van sommige factoren nauwelijks meetbaar is, is het vrijwel 
onmogelijk de precieze hoeveelheid energie te berekenen die nodig is om de baan in 
goede conditie te houden. De factoren met een * worden niet in de berekening 
meegenomen, omdat zoals gezegd nauwelijks meetbaar zijn of omdat ze per situatie 
niet verschillen. Hierdoor is het mogelijk het verschil te meten tussen de 
verschillende situaties. Naast deze factoren hangt de hoeveelheid energie ook af van 
het rendement van het koelsysteem. 
 
De factoren die de grootste invloed hebben op de warmtestromen zijn convectie en 
straling. 
Omdat de totale inkomende warmtestroom gelijk moet zijn aan de uitgaande, waarbij 
wordt uitgegaan van stationair warmtetransport zonder temperatuursveranderingen 
door smelten en weer aanvriezen van het ijs, is de energie- of warmtebalans van een 
kunstijsbaan als volgt te schrijven: 
 
Qconvectie + Qstraling + Qkoelmachine = 0 
  
waarin: Qconvectie = Qwind 
 Qstraling  = Qzon + Quitstraling + Qverlichting 
 
A.2.2 Warmtestroom door convectie 
Conventionele warmteoverdracht vindt plaats tussen stromende lucht en een 
oppervlak, in dit geval het ijsoppervlak. Naast de warmte-overdrachtscoëfficient αc is 

de grootte van de warmte-uitwisseling afhankelijk van het temperatuurverschil tussen het 
oppervlak en de langsstromende lucht. 
 
qconvectie = αc (Tlucht – Tijs)   [W/m2] 
 

waarin: 
αc warmtecoëfficiënt αc = 5,6 + 4 U (benadering volgens Fürgess voor platte 

gladde oppervlakken, waarbij U de gemiddelde windsnelheid is)  
 
De warmteoverdrachtscoëfficient αc is afhankelijk van de windsnelheid. Hoe hoger de 
windsnelheid, hoe groter αc. Een grote αc heeft een grote warmtestroom van de lucht over 
het ijsoppervlak tot gevolg en dit betekent een grotere koellast voor de koelmachine. Uit 
energetisch oogpunt is het dus verstandig om de windsnelheid over de baan proberen te 
beperken. 
 
A.2.3 Warmtestroom door straling 
Straling is een proces waarbij energie wordt overgedragen door elektromagnetische 
golven, zonder tussenkomst van enige materie. Ieder lichaam met een temperatuur boven 
de 0 Kelvin straalt warmte uit. Deze straling is verdeeld in verschillende golflengten en 
hangt af van de temperatuur van het lichaam en oppervlakstructuur. De stralingsintensiteit 
is niet gelijk voor elke golflengte. Het verband tussen stralingsintensiteit en golflengte 
van een ideaal stralend oppervlak wordt volgens de wet van Planck berekend. 
Een ideaal stralend oppervlak wordt een zwarte straler genoemd, waarbij de 
absorptiefactor α = 1 en bij dezelfde golflengte is, volgens Kirchhoff, ook de 
emissiefactor ε = 1. Dus bij benadering geldt ε  = α. Bij een zwarte straler is de reflectie 
0. 
 
De stralingsintensiteit van een niet-ideale straler wordt in rekening gebracht door een 
emissiefactor (en dus absorptiefactor) kleiner dan 1 toe te passen. De totale warmtestroom 
kan dan berekend worden volgens de wet van Stefan Boltzmann: 
 
qs = ε σ T4    [W/m2] 
 
Straling van de zon 
De belangrijkste straling die overdag van invloed is op de warmtebalans van het 
ijsoppervlak is de zonnestraling, bestaande uit een direct (E) en een diffuus (D) deel. ’s 
Nachts is er geen straling van de zon die de warmtebalans beïnvloed. 
 
qk = αijs Ek     [W/m2] 
 

waarin: 
αijs absorptiefactor van het ijsoppervlak voor kortgolvige straling [-] 
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Ek globale zonnefactor Ek = E + ψatm D [W/m2] 
ψatm uitwisselings- of zichtfactor [-] 

 
Stralinguitwisseling 
Als lichaam emitteert het ijsoppervlak langgolvige straling. Een gedeelte daarvan 
wordt door het dak of in de atmosfeer geabsorbeerd. 
 
qe, ijs = εijs σ T4    [W/m2] 
 
De langgolvige stralingsuitwisseling tussen twee oppervlakken i en j met 
verschillende temperaturen is te omschrijven als het volgende netto warmtetransport: 
 
qi,j = ψij εi εj σ (Ti

4 – Tj
4)  [W/m2] 

 
waarin:  
ψij uitwisseling- of zichtfactor [-] 
εi emissiecoëfficiënt van vlak i [-] 
εj emissiecoëfficiënt van vlak j [-] 
σ constante van Boltzmann, σ = 5,67.10-8 [W/m2K4] 
Ti temperatuur van vlak i 
Tj temperatuur van vlak j 

 
De langgolvige stralingsuitwisseling tussen oppervlak en atmosfeer is volgens 
onderstaande formule te berekenen.  
 
L =  (Tlucht/100 + 2,7315)4 {5,67 - 0,543 (Tlucht/100)2 - 61,3 okto/8} [W/m2] 
 

waarin:  
Tlucht luchttemperatuur [oC] 
okto bewolkingsgraad [-]  

 
A.2.4 Condensatie 
Condensatie treedt op indien de oppervlaktetemperatuur van de onderzijde van de 
overkapping lager is dan de dauwtemperatuur van de buitenlucht. Deze 
dauwtemperatuur is uit te rekenen m.b.v. de luchtdruk, luchttemperatuur en de 
relatieve vochtigheid. Deze klimatologische waarden zijn verkregen als uurlijkse data 
van de Bilt bij het KNMI van de jaren 1970 tot 2001. 
 
Er ontstaat ook condensatie op het ijs wanneer de temperatuur van het ijs lager is dan 
de omgeving. Dit soort condensatie wordt verwaarloosd, omdat eerder is gezegd dat 
gerekend wordt met een stationair warmteoverdracht. De energie door het aanvriezen 
van condensatie hoort hier niet bij.  

 

 
Figuur A.2 Condensvorming aan de onderkant van de overkapping  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toverkapping = 
Tdak Tbuitenlucht 
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A.3 Berekeningen 
De koellast hangt sterk af van de zonsterkte en buitenluchttemperatuur, welke per 
tijdstip verschillen. Met behulp van dit onderzoek is het mogelijk te bepalen welke 
periode of seizoen de ijsbaan open gaat en welk deel van het jaar de overkapping een 
andere functie krijgt. Bij het bepalen van de periode wordt er naast de benodigde 
energie ook de condensatieproblemen meegenomen.  
 
Om het effect van de overkapping te kunnen meten wordt de koellast berekend in een 
situatie zonder overkapping en in een situatie met overkapping.  
 
Alle klimatologische waarden zijn de gemiddelde waarden van de jaren tussen 1970 
en 2001, gemeten in ‘De Bilt’. Alle resultaten zijn de gemiddelde dagwaarden over 
een jaar gemeten. 
 
A.3.1 Vereenvoudigingen 
Er is besloten1 de berekening eenvoudig te houden, omdat het uiteindelijk gaat om 
een verhouding tussen verschillende situaties.  
 
Bij de berekeningen worden alleen convectie en straling meegenomen in de 
warmtebalans. Om deze balans makkelijk uit te kunnen rekenen en de input 
makkelijk te kunnen veranderen, worden de eerder genoemde formules voor 
convectie en straling vereenvoudigd. Door het weglaten van de kleinere factoren  uit 
hoofdstuk A.2.1 en het vereenvoudigen van de formules voor convectie en straling 
ontstaat maximaal 10-15% afwijking van de werkelijkheid. Hierdoor ontstaat een 
redelijk goede vergelijking tussen de situaties. 
 
De volgende vereenvoudigingen zijn in de formule voor straling en convectie 
toegepast 2: 
 
- De zichtfactor is 1 of 0, dus de baan is of volledig overdekt, of geheel niet; 
- De constante van Bolzmann en de temperaturen tot de vierde macht zijn 

samengevoegd in de constante hr. Hier wordt met een temperatuur tot de eerste 
macht gerekend. Deze constante hr heeft voor vrijwel alle bouwmaterialen de 
waarde 5,5. 

- De warmtecoëfficiënt αc  wordt vervangen door de constante hcv, waardoor er 
gerekend wordt met een constante windsnelheid. De gemiddelde waarde van hcv 
= 15. 

  
                                                           
1 Na overleg met prof. dr. ir. De Wit van de vakgroep Bouwfysica 
2 Met behulp van prof. dr. ir. De Wit van de vakgroep Bouwfysica 

A.3.2 Situatie zonder overkapping 
Formules ter bepaling van qkoel (koellast per m2) in de situatie zonder overkapping: 
 
- warmtebalans van het ijsoppervlak; 
 
qkoel = qijs,cv + qijs, r + qijs, k - qijs,L  [W/m2] 
 

 
Figuur A.3 Warmtestroom bij het ijsoppervlak in de situatie zonder dak 

 
-  convectieve warmtestroom; 
 
qcv = hcv (Tlucht - Tijs)    [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tijs ijstemperatuur [K]  

 
- stralingwarmtestroom; 
 
qr = εijs hr (Tlucht - Tijs)   [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εijs emissiecoëfficiënt van het ijsoppervlak εijs = 0,966 [-] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tijs ijstemperatuur [K] 
 
 

- inkomende zonnestraling; 
 
qk = αijs Ek    [W/m2] 
 

waarin: 

qijs,k qijs,r qijs,cv qijs,L 

ijsoppervlak 
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αijs  = 0,55 [-] 
Ek  = E + D [W/m2] 

 
- uitgaande straling; 
 
qijs, L =  εijs Lijs 
  

waarin:  
εijs emissiecoëfficiënt ε  = 0,966 [-] 
Lijs uitgaande straling afhankelijk van atmosfeer [W/m2] 

 
Resultaten 
De koellast, qkoel, is in de situatie zonder dak bekeken over verschillende tijdperiodes, 
namelijk de mogelijke openingstijden en de tijden daarbuiten. De openingstijden 
worden geschat op tijden tussen 9:00 uur en 19:00 uur. Deze tijden zijn aangehouden 
om een goed beeld te krijgen van de situatie overdag en ’s nachts.  In de onderstaande 
figuren zijn een aantal situaties weer gegeven. 
 
Overige resultaten zijn te zien in hoofdstuk A.4. 
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Figuur A.4 Gemiddelde koellast qkoel per dag, over de genomen tijdsperiode, voor 
de situatie zonder dak 

 

A.3.3 Situatie met een niet geïsoleerde overkapping  
Voor het berekenen van de warmtebalans van het ijs in de situatie met een niet 
geïsoleerde overkapping is het noodzakelijk eerst de temperatuur van de overkapping te 
berekenen.  
 
Formules ter bepaling van Tdak: 
 
-warmtebalans van de overkapping; 
 
qtotaal =  qdak, ijs,r + qdak,k - qdak, L + qdak,cv + qdak,r  
qtotaal = 0 
 

 
Figuur A.5 Warmtestroom bij het dakoppervlak in de situatie met dak 

 
- stralingsuitwisseling tussen de overkapping en het ijsoppervlak; 
 
qdak,ijs,r = εdak hr (Tijs - Tdak) εijs  [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak emissiecoëfficiënt van het ijsoppervlak εdak = 0,9 [-] 
εijs emissiecoëfficiënt ε  = 0,966 [-] 
Tijs ijstemperatuur [K] 
Tdak buitenluchttemperatuur [K] 

 
- inkomende zonnestraling; 
 
qdak.k = αdak Ek    [W/m2] 
 

waarin: 
αdak absorptiefactor van het dakoppervlak αdak = 0,25   [-] 
Ek  = E + D [W/m2] 

 

qdak, ijs,r 

qdak,k qdak, cv qdak, L 

dakoppervlak 

qdak,r 
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- uitgaande straling; 
 
qdak, L =  εdak Latm 
 

waarin:  
εdak emissiecoëfficiënt afhankelijk van atmosfeer ε  = 0,9  [-] 
Latm uitgaande straling afhankelijk van atmosfeer [W/m2] 

 
-  convectieve warmtestroom; 
 
qdak,cv = 2hcv (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
- stralinguitwisseling tussen de overkapping en lucht; 
 
qdak,r = εdak hr (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [-] 
εdak emissiecoëfficiënt van het dak ε  = 0,9 [-] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
Uit de warmtebalans van het dak volgt: 
 

=dakT
rdakdakrijscv

luchtrdakluchtcvdakkdakijsijsrdak

hhh2
ThTh2LETh

ε+εε+

ε++ε−α+εε
 

 
Resultaten 
De gemiddelde temperatuur van het dak, Tdak, over verschillende tijdsperiodes is te 
zien in figuur A.4. Er is te zien dat de gemiddelde temperatuur van het dak overdag 
hoger ligt ’s nachts. 
 
Overige resultaten zijn te zien in hoofdstuk A.4. 
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Figuur A.6 Gemiddelde temperatuur Tdak per dag, over de genomen tijdsperiode  

 
Formules ter bepaling van qkoel: 
 
-warmtebalans van het ijsoppervlak; 
 
qkoel = qijs,k + qijs,cv + qijs,r  [W/m2] 
 

 
Figuur A.7 Warmtestroom bij het ijsoppervlak in de situatie met dak 

 
- inkomende zonnestraling (alleen diffuus); 
 
qijs,k = αijs Ek    [W/m2] 
 

waarin: 

qijs,k qijs,dak,r qijs,cv 

ijsoppervlak 
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αijs  absorptiefactor van het ijs αijs = 0,55 [-] 
Ek  zonnestraling Ek = D [W/m2] 

 
- convectieve warmtestroom; 
 
qijs,cv = hcv (Tlucht - Tijs)   [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tijs ijstemperatuur [K]  

 
- stralinguitwisseling tussen de overkapping en het ijsoppervlak; 
 
qijs,dak,r = εijs hr (Tdak - Tijs) εdak  [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εijs emissiecoëfficiënt van het ijs εijs = 0,966 [-] 
εdak emissiecoëfficiënt van het ijsoppervlak εdak = 0,9 [-] 
Tdak buitenluchttemperatuur [K] 
Tijs ijstemperatuur [K] 

 
Resultaten 
Ook in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping is de koellast, qkoel, binnen en 
buiten de openingstijden onderzocht. Verder worden de situaties met een 
overkapping en zonder een overkapping boven het ijs bekeken. In de onderstaande 
grafiek is te zien dat de benodigde energie qkoel ’s nachts extreem laag is wanneer het 
ijs wordt afgedekt met een isolatiedeken. De opbouw die dan ontstaat is hieronder te 
zien. 
 

 
Figuur A.8 Het ijsoppervlak afgedekt met een isolatiedeken 

 
Overige resultaten zijn te zien in hoofdstuk A.4. 
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Figuur A.9  Gemiddelde koellast qkoel per dag, over de genomen tijdsperiode, voor de 

situatie met dak 

A.3.4 Situatie met een geïsoleerde overkapping (niet 

geventileerd) 
In de situatie met een geïsoleerde overkapping is het noodzakelijk eerst de temperatuur 
van de onderkant van de overkapping te berekenen. Deze waarde is o.a. afhankelijk van 
de bovenkant van het dak.  
 
Formules ter bepaling van Tdak;onder en Tdak;boven: 
 
-warmtebalans van de onderkant van de overkapping; 
 
qtotaal =  qdak, ijs,r + qdak,cv + qdak, onder, boven  
qtotaal = 0 
 
-warmtebalans van de bovenkant van de overkapping; 
 
qtotaal =  qdak,k - qdak, L + qdak,cv + qdak,r + qdak, onder, boven  
qtotaal = 0 
 

ijsoppervlak

isolatiedeken
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Figuur A.10 Warmtestroom bij het dakoppervlak in de situatie met een geïsoleerd 

dak 

 
- stralingsuitwisseling tussen de overkapping en het ijsoppervlak; 
 
qdak,ijs,r = εdak hr (Tijs - Tdak) εijs  [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak emissiecoëfficiënt εdak = 0,9 [-] 
εijs emissiecoëfficiënt van het ijsoppervlak εijs  = 0,966 [-] 
Tijs ijstemperatuur [K] 
Tdak buitenluchttemperatuur [K] 

 
- inkomende zonnestraling; 
 
qdak.k = αdak Ek    [W/m2] 
 

waarin: 
αdak absorptiefactor van het dakoppervlak αdak = 0,25   [-] 
Ek  = E + D [W/m2] 

 
- uitgaande straling; 
 
qdak, L =  εdak Latm 
 

waarin:  
εdak emissiecoëfficiënt afhankelijk van atmosfeer ε  = 0,9  [-] 

Latm uitgaande straling afhankelijk van atmosfeer [W/m2] 
 
-  convectieve warmtestroom; 
 
qdak,cv = 2hcv (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
- stralinguitwisseling tussen de overkapping en lucht; 
 
qdak,r = εdak hr (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak emissiecoëfficiënt van het dak ε  = 0,9 [-] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
- stralinguitwisseling tussen bovenkant en onderkant van de overkapping; 
 
qdak, onder, boven = εdak hr (Tdak boven – Tdak onder) [W/m2] 
 

waarin: 
hr  warmtecoëfficiënt voor straling hr = 5,5 [W/m2/T] 
εdak  emissiecoëfficiënt van het dak ε  = 0,9 [-] 
Tdak boven  daktemperatuur aan de bovenkant[K] 
Tdak onder  daktemperatuur aan de onderkant[K] 

 
Tdak;onder is één van de twee onbekenden, die op te lossen is uit de twee formules voor de 
warmtebalans van de dakvlakken. Qkoel wordt op dezelfde manier berekend als in de 
situatie met een niet geïsoleerd dak. 
 
Resultaten 
Deze resultaten worden bekeken in hoofdstuk A.4, waar alle situaties met elkaar worden 
vergeleken. 
 

qdak, ijs,r 

qdak,k qdak, cv qdak, L 

bovenste dakoppervlak 

qdak,r 

qdak, onder, boven 

qdak, onder, boven 

qdak, cv 

onderste dakoppervlak 

spouw tussen de dakvlakken
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A.3.5 Situatie met een geïsoleerde overkapping (wel 

geventileerd) 
Deze berekening lijkt op de vorige berekening, maar verschilt in de toevoeging van 
een extra variabele. Deze variabele is de luchtstroom in de spouw, welke voor extra 
warmteoverdracht zorgt. 
 
Formules ter bepaling van Tdak;onder en Tdak;boven: 
 
-warmtebalans van de onderkant van de overkapping; 
 
qtotaal =  qdak, ijs,r + qdak,cv + qdak, onder, boven + qspouw,cv  
qtotaal = 0 
 
-warmtebalans van de bovenkant van de overkapping; 
 
qtotaal =  qdak,k - qdak, L + qdak,cv + qdak,r + qdak, onder, boven + qspouw,cv  
qtotaal = 0 
 

 
Figuur A.11 Warmtestroom bij het dakoppervlak in de situatie met een geïsoleerde 

overkapping 

 
- stralingsuitwisseling tussen de overkapping en het  ijsoppervlak; 
 
qdak,ijs,r = εdak hr (Tijs - Tdak) εijs  [W/m2] 
 

waarin: 

hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak emissiecoëfficiënt van het ijsoppervlak εdak = 0,9 [-] 
εijs emissiecoëfficiënt ε  = 0,966 [-] 
Tijs ijstemperatuur [K] 
Tdak buitenluchttemperatuur [K] 

 
- inkomende zonnestraling; 
 
qdak.k = αdak Ek    [W/m2] 
 

waarin: 
αdak absorptiefactor van het dakoppervlak αdak = 0,25   [-] 
Ek  = E + D [W/m2] 

 
- uitgaande straling; 
 
qdak, L =  εdak Latm 
 

waarin:  
εdak emissiecoëfficiënt afhankelijk van atmosfeer ε  = 0,9  [-] 
Latm uitgaande straling afhankelijk van atmosfeer [W/m2] 

 
-  convectieve warmtestroom met de (buiten)lucht; 
 
qdak,cv = 2hcv (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hcv warmtecoëfficiënt voor convectie [W/m2/T] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
- stralinguitwisseling tussen de bovenkant van de overkapping en de lucht; 
 
qdak,r = εdak hr (Tlucht - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hr warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak emissiecoëfficiënt van het dak ε  = 0,9 [-] 
Tlucht buitenluchttemperatuur [K] 
Tdak daktemperatuur [K] 

 
- stralinguitwisseling tussen bovenkant en onderkant van de overkapping; 
 

qdak, ijs,r 

qdak,k qdak, cv qdak, L 

bovenste dakoppervlak 

qdak,r 

qdak, onder, boven 

qdak, onder, boven 

qdak, cv 

onderste dakoppervlak 

spouw tussen de dakvlakken
qspouw, cv 
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qdak, onder, boven = εdak hr (Tdak boven – Tdak onder) [W/m2] 
 

waarin: 
hr  warmtecoëfficiënt voor straling [W/m2/T] 
εdak  emissiecoëfficiënt van het dak ε  = 0,9 [-] 
Tdak boven  daktemperatuur aan de bovenkant[K] 
Tdak onder  daktemperatuur aan de onderkant[K] 

 
- convectieve warmtestroom in de spouw; 
 
qspouw,cv = hcv;spouw (Tlucht;spouw - Tdak)  [W/m2] 
 

waarin: 
hcv;spouw  warmtecoëfficiënt voor convectie = 5 [W/m2/T] 
Tlucht;spouw temperatuur van de lucht in de geventileerde spouw [K] 
Tdak  daktemperatuur [K] 

 
Tdak onder is wederom één van de twee onbekenden, die op te lossen is uit de twee 
formules voor de warmtebalans van de dakvlakken.  
 
Resultaten 
Ook deze resultaten zijn in hoofdstuk A.4 te vinden. 
 
A.3.6 Condensatie 
Zoals genoemd in hoofdstuk A.2.3 treedt condensatie op als de 
oppervlaktetemperatuur van de onderzijde van de overkapping lager is dan de 
dauwtemperatuur van de buitenlucht. Naast deze bepaling is het mogelijk een 
inschatting te maken van de hoeveelheid condensatie die dan optreedt. 
 
- Berekening van Tdauwpunt 
 
Tdauw  = Tdewf(RVe · psatf (Tlucht)) + 273; 
 

waarin: 
Tdewf  = 234,18 log(p/611)/(17,08 - log(p/611))  
voor p < 610: 
Tdewf  = 272,44  log(p/611)/(22.44-log(p/611))  
 
psatf = 611 e (17,08 T

lucht
./(234.18 + T

lucht
)) 

voor Tlucht < 0; 
psatf = 611 e (22,44 T

lucht
./(272.44 + T

lucht
)) 

 

waarin: 
Tdauw dauwtemperatuur [K] 
Tdewf dauwpunt [oC] 
RVe relatieve vochtigheid [-] 
p luchtdruk [Pa] 
psatf verzadigingsdruk [Pa] 
Tlucht luchttemperatuur [K] 

 
- Berekening van hoeveelheid condens, G 
 
G = βp (pi – psi)    [kg/m2/s] 
 

waarin: 
βp = (4,2 + 3,2 U) 10-8

 [s/m] 
U gemiddelde windsnelheid [m/s] 
pi dampdruk van de lucht [Pa] 
psi maximale dampdruk bij oppervlakte [Pa] 

 
Resultaten 
In onderstaande figuren is te zien hoeveel condensatie optreed in de verschillende 
situaties. Dit is geen exacte waarde maar een indicatie van de hoeveelheid.  
Er ontstaat condensatie wanneer de daktemperatuur (rode lijn) onder de dauwtemperatuur 
(zwarte lijn) komt. Toch kan ook condensatie ontstaan wanneer volgens de grafiek de 
daktemperatuur hoger is dan de dauwtemperatuur. Dit komt omdat met gemiddelde 
temperaturen per dag wordt berekend.  
Met andere woorden; wanneer volgens de grafiek het daggemiddelde van de  
daktemperatuur boven de daggemiddelde van de dauwtemperatuur ligt, is het toch 
mogelijk dat er die dag condensatie is ontstaan. Dit kan omdat sommige waarden van de 
daktemperatuur toch lager was dan de dauwtemperatuur. 
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Figuur A.12 Gemiddelde temperaturen per dag, voor de periode 9:00 uur tot 19:00 

uur in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
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Figuur A.13 Gemiddelde temperaturen per dag, voor de periode 19:00 uur tot 9:00 

uur in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
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Figuur A.14 Gemiddelde temperaturen per dag, voor de periode 0:00 uur tot 24:00 uur in 

de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
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Figuur A.15 Hoeveelheid condensatie (G) per uur voor de periode 9:00 uur tot 19:00 uur 

in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
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Figuur A.16 Hoeveelheid condensatie (G) per uur voor de periode 19:00 uur tot 9:00 

uur in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
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Figuur A.17 Hoeveelheid condensatie (G) per uur voor de periode 0:00 uur tot 24:00 

uur in de situatie met een niet geïsoleerde overkapping 

A.4 Resultaten  

A.4.1 Situatie met een niet geïsoleerde overkapping 
Hieronder zijn de gemiddelde resultaten van qkoel te zien in de situaties met en zonder 
overkapping boven de (ijs)baan. Deze waarden zijn weergegeven voor verschillende 
periodes van een dag. 
 
Opmerkelijk is te zien, in de situatie met overkapping, dat qkoel ’s nachts het hele jaar een 
hogere waarde heeft dan in de situatie zonder overkapping. Verder is te zien dat qkoel  in 
de situatie met overkapping ook in de winter een hogere koellast geeft dan in de situatie 
zonder overkapping.  
Dit betekent dus dat een overkapping boven de baan ’s nachts en in de winter meer 
energie kost dan wanneer er geen overkapping boven de baan is. In de zomer is het 
voordeel van een overkapping, gemeten over 24 uur, minimaal. 
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Figuur A.18 Gemiddelde koellast qkoel per dag, over de genomen tijdsperiode, voor de 

situatie met en zonder overkapping voor de periode 9:00 uur tot 19:00 uur 
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Figuur A.19 Gemiddelde koellast qkoel per dag, over de genomen tijdsperiode, voor 

de situatie met en zonder dak voor de periode 19:00 uur tot 9:00 uur 
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Figuur A.20 Gemiddelde koellast qkoel per dag, over de genomen tijdsperiode, voor 

de situatie met en zonder dak voor de periode 0:00 uur tot 24:00 uur 

A.4.2 Situatie met een geïsoleerde overkapping  
Invloed op de koellast 
Een geïsoleerde overkapping zorgt ervoor dat de onderkant van de overkapping niet zo 
snel wordt opgewarmd door externe invloeden dan wanneer er geen isolerend werking is.  
In de onderstaande figuren is qkoel te zien van de situatie zonder spouw, een spouw met 
stilstaande lucht, een geventileerde spouw met buitenlucht en een spouw geventileerd met 
gekoelde lucht (5 graden en 10 graden kouder dan de buitenlucht). 
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Figuur A.21 Gemiddelde qkoel  per dag, weergegeven bij verschillende overkappingen 

 
In het bovenstaande figuur is te zien dat het toepassen van een geïsoleerde overkapping 
met ventilatie van de spouw met buitenlucht zeer onvoordelig is voor de benodigde 
energie die nodig is het ijsoppervlak in goede conditie te houden.  
Het toepassen van een geïsoleerd dak zonder ventilatie of ventilatie waarbij de 
buitenlucht 5 graden worden gekoeld heeft een gunstig effect in de zomer maar een 
ongunstig effect in de winter. Het toepassen van een geïsoleerde overkapping met 
ventilatie van de spouw waarbij de lucht 10 graden wordt gekoeld, heeft in de zomer een 
gunstig effect op de koellast. In de winter heeft dit bijna geen effect op de koellast. 
 
Invloed op de condensvorming 
Condensatie wordt in het algemeen verminderd door luchtcirculatie langs het oppervlak. 
Echter hoe kouder die lucht, hoe meer het oppervlak afkoelt, hoe meer condensatie 
optreed.  
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Figuur A.22 Gemiddelde condensatie (G) per dag, weergegven bij verschillende 

overkappingen 

In figuur A.22 is te zien dat bij een niet geïsoleerde overkapping de condensvorming 
minder is dan wanneer de overkapping wel geïsoleerd is, mits deze met buitenlucht 
geventileerd wordt.  
 
Algemeen 
Er moet dus bij het ontwerpen van de niet geïsoleerde overkapping rekening worden 
gehouden met meer condensvorming dan wanneer gekozen wordt voor één van de 
eerder genoemde geïsoleerde overkapping (met of zonder gekoelde ventilatie). Deze 
hebben het voordeel dat er minder energie nodig is voor het koelen van het ijs, maar 
hebben het nadeel dat er meer condensatie optreed.  
 
A.4.3 Seizoenen 
De seizoenen zijn op twee manieren te verdelen. De één is volgens de astronomie en 
de andere volgens de klimatologie. Hieronder zijn de seizoenen van 2004 weergeven 
in tabel en grafiek. 
 

 Lente Zomer Herfst Winter 
Astronomie 30 maart 21 juni 22 september 21 december 

Klimatologie 1 maart 1 juni 1 september 1 december 

 
In dit vooronderzoek worden de seizoenen gemeten volgens de klimatologie. Hieronder is 
te zien hoe de grafiek per seizoen wordt opgedeeld. 
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Figuur A.23 Waarden als figuur A.20, met aanduiding seizoenen 

 
In figuur A.23 is duidelijk te zien dat de koellast, qkoel, in de zomer veel groter is dan de 
koellast in de winter, herfst en lente. Aan de hand van deze grafieken kan gekozen 
worden welke periode de ijsbaan beter een andere functie kan krijgen, i.v.m. 
energieverbruik.  
 
A.4.4 Binnen of buiten openingstijden 
De resultaten van deze verschillende situaties zijn al weergegeven in hoofdstuk A.3 per 
onderwerp. Deze tijden zijn gekozen om zo de verschillen te kunnen onderzoeken tussen 
dag en nacht. Het is denkbaar dat de baan ’s avonds langer open is voor bezoekers. 
 
In de grafieken in hoofdstuk A.3 is te zien dat Tdak en ook de koellast ’s nachts (tijd 
genomen van 19:00 tot 9:00) lager is dan overdag (tijd genomen van 9:00 tot 19:00). 
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A.4.5 Verandering van variabelen 
Bij het verwerken van de data werd duidelijk dat de resultaten sterk afhangen van een 
aantal variabelen. Zo bleek bij verandering van hcv (warmtecoëfficiënt voor 
convectie) de koellast en Tdak ook sterk veranderen. De gebruikte waarde van 
warmtecoëfficiënt voor convectie hcv = 15, wat overeenkomt met een matige 
windkracht. Dit resultaten van de verandering van deze variabele is te zien in figuur 
A.24 en figuur A.25. 
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Figuur A.24 Gemiddelde waar van de koellast, qkoel, voor de periode 0:00 uur tot 

24:00 uur, in de situatie met dak 

 
 
In figuur A.25 is te zien dat wanneer hcv met een factor 3 kleiner wordt, ook de 
koelast met factor 3 naar beneden gaat. Aangezien hcv afhankelijk is van de 
luchtstroming (o.a. windsnelheid) is het verstandig deze zo klein mogelijk te houden, 
waardoor de koellast ook lager wordt. Dit kan door de baan af te schermen van de 
wind. 
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Figuur A.25 Gemiddelde waar van de temperaturen, Tdauw en Tdak, voor de periode 0:00 

uur tot 24:00 uur 

 
Naast de grote invloed op de koellast, beïnvloed hcv ook de condensvorming. Hoe hoger 
de luchtstroom langs een oppervlak, hoe minder condensatie ontstaat. Zo zal bij een lage 
hcv meer condensatie optreden.  
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A.5 Conclusies 
In het maken van het Programma Van Eisen en in de ontwerpfase zullen de 
onderstaande conclusies worden meegenomen: 
 
-  De absorptiefactor (αdak) heeft een zeer grote invloed op de temperatuur van het 

dak (Tdak) en de koellast (qkoel) van het ijs. Het is daarom verstandig een materiaal 
toe te passen met een lage absorptiefactor. 

 
-  Aan de onderkant van het dak is het verstandig een lage emissiefactor (εdak) toe te 

passen,  waardoor een lagere koellast nodig is en minder condensatie ontstaat. 
 
-  Verlagen van de windsnelheid op de baan verlaagt de koellast en verhoogt 

condensatievorming. 
 
- Zoals verwacht is de gemiddelde koellast binnen de openingstijden in elk seizoen 

hoger dan de gemiddelde koellast buiten de openingstijden. Met andere woorden 
de energie die nodig is voor het koelen van het ijs is overdag groter dan ‘s nachts.  

 
- De gemiddelde koellast neemt extreem af wanneer (buiten de openingstijden, ‘s 

nachts) een isolatiedeken (of iets dergelijks) over het ijsoppervlak wordt gelegd. 
 
-  De gemiddelde koellast in de zomer is ongeveer 3 á 4 keer groter dan de 

gemiddelde koellast in de winter en gemiddeld 1,5 keer zoveel groter dan in de 
lente en herfst. 

 
-  Buiten openingstijden, tussen 19:00 uur en 9:00 uur, is de condensatie ongeveer 2 

keer groter dan tijdens de openingstijden, tussen 9:00 uur en 19:00 uur. 
 
- De condensatie die ontstaat buiten openingstijden heeft een maximum in de 

zomer/herfst, terwijl de condensatie binnen openingstijden het maximum in de 
herfst/winter bereikt. 

 
- Het isoleren van de overkapping zonder geventileerde spouw heeft vrijwel geen 

invloed op de benodigde energie. 
 
- Het isoleren van de overkapping met ventilatie van de spouw, waarbij de 

luchttemperatuur 10 graden (of meer) wordt gekoeld heeft alleen zomers een 
positieve invloed op de benodigde energie. Hierbij is nog rekening mee gehouden 
met de hoeveelheid energie voor het (gekoeld) ventileren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



“Ontwerp van een demontabele en mobiele overkapping voor een lineaire ijsbaan, opgebouwd uit modules“                            afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         pagina 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlage B 

B Vooronderzoek: Mogelijke Locaties 
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B.1 Inleiding  
Omdat de ijsbaan met overkapping op meerdere plekken gebouwd moet kunnen 
worden, is het nodig verschillende locaties te bekijken. Er wordt onderzocht hoeveel 
ruimte nodig en aanwezig is voor het ontwerp en de uitvoering ervan en wat voor 
functie de (ijs)baan op de locatie kan vervullen. Dit zal onderzocht worden voor de 
volgende locaties: 
- Vakantieparken; 
- Pretparken; 
- Evenementen. 
 
Deze locaties worden in de paragrafen B.2, B.3 en B.4 in deze volgorde behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 Vakantieparken 
De ijsbaan met overkapping zal voornamelijk op vakantieparken worden gebouwd. 
Daarom zullen een aantal parken bekeken worden.  
Een aantal bekende vakantieparkenketens zijn: Landal Greenparks, Center Parks, 
Euroease Parcs, Roompot, Zilverberk, Hogenboom en Sunparks. 
Omdat Landal Greenpark als één van de weinige geen interactieve plattegrond hanteert 
op internet, zijn van alleen deze keten enkele plattegronden te zien in de figuren B1, B2 
en B3.  
Deze afbeeldingen zijn plattegronden van middelgrote tot grote parken, en geven een 
goed beeld van de parken zoals die in Nederland te vinden zijn. 
 
Faciliteiten 
Elk vakantiepark heeft faciliteiten om de mensen te laten ontspannen. Zo hebben de grote 
parken golfbanen, subtropische zwembaden, buitenzwembaden, bowlingbanen, 
tennisbanen en squashbanen, speeltuinen (binnen en buiten) en nog veel meer andere 
faciliteiten. De ijsbaan zal voor sommige parken een waardevolle toevoeging zijn, 
waardoor de parken naar verwachting meer en/of andere bezoekers zullen aantrekken. 
 

 
Figuur B.1 Vakantiepark 'Het Roekenbosch' met de mogelijkheid voor een  ijsbaan (bron 

[XIII]) 
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Ruimte 
In de figuren B.1, B.2 en B.3 is een geschikte plek in het park voor de ijsbaan met 
overkapping weergegeven. De meeste parken hebben grote grasvelden in of rondom 
het park voor eventuele uitbreiding of als sport- en speelweide. Deze  zijn zeer 
geschikt voor de realisatie van de ijsbaan.  
 

 
Figuur B.2  Vakantiepark 'Hoog Vaals' met 2 mogelijkheden voor een ijsbaan (bron 

[XIII]) 

Aangezien de ijsbaan 5 meter breed en zo’n 1500 meter lang wordt, is er wel wat 
ruimte vereist. Daarom is de ijsbaan alleen geschikt voor de grotere parken. Het 
voordeel van het ontwerp is dat deze langwerpig is en een open karakter heeft, 
waardoor hij niet groot lijkt. 

 

 
Figuur B.3  Vakantiepark 'Twenshaarveld' met de mogelijkheid voor een ijsbaan (bron 

[XIII]) 
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B.3 Pretparken 
Een andere locatie waar de (ijs)baan gebouwd zou kunnen gaan worden zijn de 
pretparken. De grote en bekende pretparken hebben ieder een andere sfeer en publiek. 
Zo zijn er pretparken voor de kleinste kinderen, gebaseerd op sprookjes en 
fantasiewerelden; Land van Ooit, Hellendoorn, etc. Andere parken hebben de 
fantasiewereld gecombineerd met spannende attracties zoals rollercoasters. 
Voorbeelden van dit soort parken zijn: De Efteling, Slagharen, Duinrell, Sixflags.  
 
Vooral voor deze laatste groep attractieparken zal de ijsbaan een interessante 
toevoeging kunnen zijn. Zo heeft park Duinrell naast het attractiepark zelfs een 
camping, bungalowpark, zwembad, skihelling, kabelbaan, midgetgolfbaan en speeltuin 
op en om het park gebouwd. Hier zou de ijsbaan zeer goed bij aansluiten. Slagharen en 
Sixlags hebben tegen het park zelfs een vakantiepark gebouwd om mensen de 
mogelijkheid te geven om een aantal dagen van het park en zijn faciliteiten te laten 
genieten. De ijsbaan zal daar zeker aan kunnen bijdragen. 
 

 
Figuur B.4 Plattegrond van attractiepark Sixflags (bron [XIII]) 

 
Figuur B.5 Plattegrond van attractiepark Slagharen (bron [XVII]) 
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B.4 Evenementen 

B.4.1 Stadsevenementen 
In de winter zijn in sommige grote steden Kerstevenementen georganiseerd, waarbij de 
binnenstad een gezellig ouderwets uiterlijk krijgt. Hierbij komt het wel eens voor dat 
een kleine schaatsbaan op het marktplein wordt gebouwd. Bij dit soort evenementen 
wordt slechts een kleine, vierkante ijsbaan opgebouwd, vooral bedoeld voor ouders 
met kinderen. 
 
De ijsbaan met overkapping zal door zijn lengte vooral voor jongerenevenementen, 
sportevenementen en andere nationale evenementen een geschikte attractie zijn. Het 
verschil met het een vierkant ijsbaantje is dat het ontwerp is bedoeld een afstand te 
schaatsen i.p.v. alleen rond te schaatsen.  
 
B.4.2 Entertainment en evenementen 
Naast stadsevenementen zijn er nog veel meer voorbeelden van andere evenementen te 
bedenken. Enkele evenementen zijn:  
 
- popfestivals, voorbeelden zijn:   * Pinkpop 

* ID&T evenementen 
* MOJO evenementen 
* Lowlands 

 
-  jaarlijkse evenementen, voorbeeld is:  * De Uitmarkt 
 
-  wekelijks verplaatsbare evenementen  

voorbeelden zijn:    * Kermissen  
* Circussen  

 
Het is mogelijk de (ijs)baan met overkapping te gebruiken tijdens het evenement als 
bijvoorbeeld ijsbaan, kartbaan of skeelerbaan.  
 

 

Figuur B.6 Kerstijsbaan in Bergen op Zoom (bron onbekend) 

 
Figuur B.7 'Winterplein'  met ijsbaan in Rotterdam (bron onbekend) 
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Bijlage C 

C Vooronderzoek: Bestaande constructies en 
principes 
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C.1 Inleiding 
In bijlage C is het vooronderzoek over voorbeelden en principes van bestaande 
constructies beschreven. De volgende onderdelen zijn bekeken: 
- kunstijsbanen; 
- typen constructies; 
- lichte draagconstructies; 
- demontabele constructies; 
- materialen. 
 
De bruikbare principes of technieken worden meegenomen in het ontwerpproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.2 Kunstijsbanen 
In dit vooronderzoek wordt de techniek van koelen bekeken. Daarnaast worden een aantal 
soorten kunstijsbanen bekeken, dit zijn: 
- de 400 m baan; 
- de ijshockeybaan; 
- figuurschaatsbaan; 
- shorttrackbaan; 
- recreatiebanen.  
 
Deze afzonderlijke banen worden regelmatig in één complex geplaatst, zodat 
voorzieningen zoals machinekamer, kantine, kassa/infobalie, kleedkamers, douches, 
toiletten, etc. dubbel gebruikt worden. Naast de bestaande banen worden ook de 
verschillende technieken van de banen bekeken. 
 
C.2.1 Techniek 
Permanente IJsbaan 
De meest bekende ijsbaan is de permanente ijsbaan. Dit zijn de banen die zich permanent 
in een gebouw bevinden. Sommige van deze banen zijn semi-overdekt, waardoor de 
ijsbaan in de zomer is gesloten. Vaak worden deze banen dan gebruikt als rolschaatsbaan.  
 
Het verschil in techniek tussen de permanente en mobiele kunstijsbaan zijn de leidingen. 
In de permanente situatie zijn de leidingen groter en worden deze vaak in een betonnen 
vloer verwerkt. Daarnaast zijn de koelgeneratoren veel groter en krachtiger dan diegene 
die voor de mobiele kunstijsbaan worden gebruikt. Hierdoor zijn de mobiele ijsbanen 
vaak kleiner dan een permanente ijsbaan. 
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Figuur C.1 Machinekamer ijsbaan (bron Boukens B.V). 

 
Figuur C.2 Aansluiting van pijpleidingen onder de ijsbaan (bron Boukens B.V). 

 
 
 
 

Mobiele opstelling 
Het koelen van de ijsbaan gebeurt in de mobiele situatie d.m.v. leidingen die flexibel en 
oprolbaar zijn, dit is goed te zien in figuur C.6. Deze rollen worden in één richting 
afgerold op een isolatiedeken/folie. Over de leidingen kunnen (houten) platen geplaatst 
worden, waarop de ijslaag wordt gecreëerd, door telkens een laag water op de plaat te 
spuiten en deze vast te laten vriezen. Dit gebeurt soms ook direct op de rollen. 
 

 
Figuur C.3 Rollen klaar voor transport (bron [X]) 

 
Figuur C.4 Einde van de rollen (bron [X]) 
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Figuur C.5 Koppelstuk op het einde van de verdeelkast (bron [X]) 

 
Elke rol is aangesloten op een verdeelkast, die zorgt dat de koelvloeistof vanuit de 
koelruimte gelijkmatig verdeelt wordt. In figuur C.4 is de verdeelkast met rollen te 
zien zoals deze wordt getransporteerd en wordt opgeslagen wanneer deze niet in 
gebruik is. 
 

 
Figuur C.6 Het uitrollen van de slangen (bron [X]) 

 
Figuur C.7 Ingang van de verdeelkast (bron [X]) 

 
C.2.2 Soorten kunstijsbanen 
De 400 m baan 
De 400 m baan wordt gebruikt voor afstandschaatsen en worden regelmatig wedstrijden 
gehouden. Een wedstrijdbaan is daarom vaak overdekt en gebruikt bij grote wedstrijden 
een tribune. Het voordeel van het overdekken van een baan is dat je de hele atmosfeer aan 
kan passen aan het ijs. Zo is de hal vaak gekoeld met droge lucht. Hierdoor vriest het 
condens niet vast aan het ijs, waardoor het ijsvlak mooi glad blijft. 
 

 
Figuur C.8 Buitenbaan (400 m)  in Haarlem (bron onbekend) 
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De 400 m baan heeft binnen de ring nooit tribunes of bebouwing staan. Dit kan ook 
niet, omdat publiek en schaatser anders de ‘overkant’ van de baan niet kunnen zien. De 
400 m baan heeft 2 banen naast elkaar, elk 5 meter breed. Vaak is nog een extra 
schaatsring binnen de wedstrijdbaan, voor de ‘warming up’ van de schaatsers. De 
straal van de bocht tussen de 27,5 m en 32,5 m, gemeten vanaf het midden van de 
baan. Bij wedstrijden moeten de schaatsers telkens van baan wisselen, om zo 
uiteindelijk dezelfde afstand te schaatsen. 
 

 
Figuur C.9 Het Thialfstadion in Heerenveen (bron [XXIII]) 

 
Figuur C.10 Het Thialfstadion met volle tribunes (bron [XXIII]) 

Ijshockey 
De 400 m- en ijshockeybaan zie je vaak samen binnen één complex. Zoals eerder 
genoemd kunnen de voorzieningen dan dubbel worden gebruikt. Beide banen worden 
vaak zowel voor ijshockey als voor recreatief schaatsen gebruikt. Hierbij wordt de 400 m 
baan gebruikt voor afstandschaatsers en de ijshockeyvelden voor beginnende schaatsers 
en spelende schaatsers.  
 

 
Figuur C.11 IJshockeyers in actie (bron [XXIII]) 

IJshockeybanen zijn altijd vierkant en hebben een bording om de baan om de  mensen op 
de tribune tegen een weggeschoten puck te beschermen. De standaardafmetingen van een 
ijshockeyveld is 60 m bij 30 m. De goals op de baan staan los op het ijs, waardoor ze 
makkelijk weg te halen zijn. Een andere reden hiervoor is dat wanneer iemand er 
tegenaan botst de goal meegeeft, en niet blijft staan.  
 
Het ijs wat op deze banen ligt wordt vaak geborsteld, omdat de bovenste laag bij 
ijshockey snel slijt. Dit komt door de krachtige en plotselinge bewegingen die bij 
ijshockey en recreatief schaatsen gemaakt worden. 
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Figuurschaatsen 
Het figuurschaatsen, ook wel ijsdansen genoemd, gebeurt op een baan met de 
afmetingen tussen de 15 a 25 bij 35 a 50. Ook deze banen zijn vaak in een 
multifunctioneel complex gehuisvest.   
 

 
Figuur C.12 Figuurschaatsster (bron onbekend) 

 
Recreatief 
Recreatief schaatsen gebeurt zowel op natuurijs als op kunstijs. Op kunstijs gebeurt dit 
vaak op de bovengenoemde banen, waarbij uren zijn gereserveerd, buiten trainingen en 
wedstrijden om. Natuurijs ontstaat natuurlijk alleen in de winter, waardoor het gebruik 
hiervan veel minder is. Natuurijs ontstaat op ondiepe meertjes en plassen of ongelopen 
weilanden en bij sterke vorst ook op de grotere meren. Het nadeel van natuurijs is de 
mindere kwaliteit en de onzekerheid over de dikte van het ijs. 
 
Een interessant onderwerp om beter te bekijken zijn de mobile ijsbanen. Deze worden 
steeds vaker gebruikt bij evenementen of in grote steden. Vooral rond Kerst zie je deze 
mobile kunstijsbanen op marktpleinen verschijnen. Een voorbeeld hiervan is te zien in 
figuur C.13 en C.14.   
 

 
Figuur C.13 Opbouw van een mobile ijsbaan op het marktplein in Zwolle (bron [XXIV]) 

 
Figuur C.14 Gebruik van de mobile ijsbaan op het marktplein in Zwolle (bron [XXIV]) 
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Shorttrack   
Shorttrack is zo hard mogelijk schaatsen op een ovale baan, waarbij de wedstrijden 
niet lang duren waardoor hoge snelheden gehaald worden. Een andere naam voor 
shorttrack is speedschaatsen. Het ijs wat op deze banen ligt, moet erg hard zijn, zodat 
het niet afbreekt als er veel kracht op komt te staan. 
 

 
Figuur C.15  Rintje Ritsma krijgt les van een shortrackschaatster (bron onbekend) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.3 Constructietypes 
Ieder type constructie heeft andere eigenschappen. Deze specifieke eigenschappen 
kunnen verschillende doeleinden dienen. Zo kan de vorm van een constructie gekozen 
zijn om een optimale draagkracht te verkrijgen. Het type constructie, met zijn (specifieke) 
eigenschappen, kan dus van invloed zijn op het ontwerpproces. Om de types goed te 
kunnen vergelijken is eerst een algemene classificatie van draagsystemen gemaakt. Deze 
is te vinden in paragraaf C.2.1.  
De typen constructies binnen de algemene classificaties verschillen in het princpe van de 
krachtenafdracht en hun geometrie. In paragraaf C.2.2 wordt het verschil van de  
principes uitgelegd. Daarna wordt in paragraaf C.2.3. de invloed van de geometrie van de 
constructie behandeld.  
 
C.3.1 Classificaties 
Draagconstructies zijn over het algemeen in te delen volgens bepaalde classificaties. De 
classificatie bestaat uit de volgende 3 lagen: 
 
eerste laag:  5 ‘familie’-namen 
Deze indeling hangt af van het karakteristiek mechanisme van afdracht en het 
overbrengen van krachten. 
 
Tweede laag: 19 constructietypen 
Deze indeling hangt af van de gedaante, de technische samenstelling of opbouw uit 
karakteristieke constructieve elementen. 
 
Derde laag: 70-80 soorten 
Het laatste onderscheid dat is aan te brengen hangt samen met de dominante geometrie of 
structurele kenmerken van de constructie.  
 
In figuur C.16 zijn de familienamen te zien met bijbehorende kenmerken en de 
constructietypen per familie. 
 
Onder de constructie-‘families’ zijn de hoogbouwconstructies een uitzondering. Er is 
geen eenduidig mechanisme of afdracht van krachten om hun te onderscheiden van de 
andere families. Wel zijn ze te onderscheiden in hun constructiefuncties: Verzamelen en 
afvoeren van vloerbelastingen, stabilisatie van het constructielichaam tegen wind en 
andere verstorende belastingen. Voor deze prestatie gebruikt deze ‘vijfde’ familie alle 
mechanismen uit de andere vier ‘families’. Omdat van hoogbouw in dit ontwerp geen 
sprake is wordt deze vijfde ‘familie’ niet verder behandeld. 
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constructietype prototype krachtenafdracht krachten en kenmerken

krachten:
1.1 kabelconstructie trek of druk

vorm actief 1.2 tentconstructie

draagsysteem 1.3 pneumatische constructie kenmerk(en)
1.4 boogconstructie kettinglijn - druklijn - cirkel

krachten:
2.1 vlakke spanten trek en druk

vector actief 2.2 getransleerde vlakke spanten

draagsysteem 2.3 gebogen spanten kenmerk(en)
2.4 3-d vakwerken driehoekswerking

krachten:
3.1 balkconstructies sectiekrachten - buiging

massa actief 3.2 raamwerkconstructies

draagsysteem 3.3 balkgridconstructies kenmerk(en)
3.4 plaatconstructies plaatselijke snede

krachten:
4.1 plaatconstructies oppervlaktespanning

vlak actief 4.2 'schuine' plaatconstructies

draagsysteem 4.3 schaalconstructies kenmerk(en)

oppervlaktevorm

krachten:
5.1 raamwerkconstructies complexe condities

hoogte actief 5.2 mantelconstructies

draagsysteem 5.3 kernconstructies kenmerk(en)
5.4 brugconstructies stabilisatie

4

5

familienaam

1

2

3

 
Figuur C.16 Classificatie van draagsystemen: De eerste twee lagen met 

karakteristieke eigenschappen (illustraties uit bron [11]) 

In de figuren C.17, C.18, C.19 en C.20 zijn achtereenvolgens de gehele indeling van 
de draagconstructie-’families’ te zien. Hierbij worden per soort 2 á 3 voorbeelden 
gegeven, waarmee de indeling verduidelijkt wordt. Deze classificaties met 
voorbeelden zijn gepubliceerd door Heino Engel.  
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Figuur C.17 Classificatie van draagconstructies van ‘familie’ 1 (bron [11])

  



“Ontwerp van een demontabele en mobiele overkapping voor een lineaire ijsbaan, opgebouwd uit modules“                            afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         pagina 32 

  

 
Figuur C.18 Classificatie van draagconstructies van ‘familie’ 2 (bron [11])
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Figuur C.19 Classificatie van draagconstructies van ‘familie’ 3 (bron [11])
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Figuur C.20 Classificatie van draagconstructies van ‘familie’ 4 (bron [11]) 

 
Het constructieprincipe en de geometrie zijn de twee eigenschappen die de 
constructietypen van elkaar scheiden. Het principe van de constructie wordt bepaald 
door de krachtenafdracht. De geometrie is afhankelijk van de grondvorm, 
overspanning en het aantal en soorten onderdelen waaruit de constructie bestaat. 

C.3.2 Principes 

Het principe, oftewel de grondbeginsel van de constructie hangt af van de 
constructieve werking. Deze werking wordt bepaald door omgang met de krachten in 

de constructie die ontstaan door de belastingen waaraan de constructie wordt 
blootgesteld. Het benoemen van de verschillen in omgang met die krachten is moeilijk.  
 
De constructietypen worden gerangschikt door allereerst onderscheid te maken in de soort 
overbrenging van krachten. Dit overbrengen van krachten kan gebeuren door een 
vormactief, vectoractief, vlakactief of oppervlakteactief systeem toe te passen. Omdat het 
overbrengen van krachten op meerdere manieren kan, bijvoorbeeld door druk, trek, 
afschuivingspanning, of combinaties hiervan (bijvoorbeeld door momenten), ontstaan 
binnen de classificatie verschillende constructietypen. In de figuren C.17 tot en met C.20 
is dit aangegeven door cijfers 1.1 t/m 4.3.  
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Elk type heeft dus een eigen manier van overbrenging. Per type ontstaan door gebruik 
te maken van verschillende geometrie meerdere soorten constructies van dit type.  
In het onderstaande figuur is een hyperbolische vorm te zien die door verschillende 
typen constructies wordt geconstrueerd, met ieder een andere krachtenafdracht, ofwel 
principe: 
 

 
Figuur C.21  Een hyperbolische vorm, opgebouwd uit verschillende type constructies 

en principes (bron [11]) 

C.3.3 Geometrie 

Bij het constructief ontwerp heeft de geometrie één van de volgende functies: 
 
1. als instrument en medium voor het zichtbaar maken van de resultaten van het 

constructieve ontwerp. 
= Beschrijvende geometrie 

2. als catalogus van prototypische vormen en systemen van de hedendaagse 
constructieve ideeën. 
= Geometrie van hedendaagse constructieve vormen 

3. als wetenschappelijke en technische basis voor de verkenning van ruimte en zijn 
principes. 
= geometrie van lijnen, vlakken en ruimtelijke lichamen (stereometrische 
figuren) 

 
Deze functies zijn ook te zien in figuur C.22. 
 

Hoofdzakelijk hangt de geometrie af van de overspanning en de vorm van het grondvlak. 
Naast de overspanning en grondvorm spelen ook de onderdelen, waaruit de geometrie is 
opgebouwd, mee in de uiteindelijke constructieve vorm. De overspanningmogelijkheden 
worden hier behandeld. De toepassing van verschillende grondvlakken en de 
verschillende onderdelen waaruit de constructies bestaan worden in het rapport 
behandeld.  

1 2 3
middel voor afschildering richtlijn voor applicaties techniek voor controle
van de inhoud van het van logische constructies van constructuele maten
constructief ontwerp

stroming van krachten lineair dragend figuur construeren van vlakken:
evenwichtssysteem 1-dimensionaal ruimte-omhullend, vloerplan

constructiesysteem vlak dragen figuur constructieve gelederen:
constructie 2-dimensionaal structureel lichaam

constructie-element ruimtelijk dragend figuur manipulatie van ruimte:
constructie-onderdeel 3-dimensionaal functioneel volume

krachtenverloop lineair dragend figuur constructie benodigdheden

constructiesysteem vlak dragend figuur ruimte benodigdheden

geometrie is een materia- geometrie manifesteert zich geometrie is de technische 
listische manier waarmee je in logische figuren die over- basis en instrument voor het

het ontwerp in verschil een komen met het ontwerp en ontwikkeling van
lende fasen kan laten zien krachtenverloop constructieve vormen

 
Figuur C.22  Figuurlijke weergave van de functies van geometrie in het constructieve 

ontwerp (illustraties uit bron [11]) 

 
Overspanningmogelijkheden 
De constructietypen worden mede gekarakteriseerd door de overspanning(richting). Dit 
kan in één of twee richtingen gebeuren en parallel aan of loodrecht op de (ijs)baan. De 
volgende overspanningen zijn mogelijk: 
- Overspanning in 1 richting; 
- Overspanning in 2 richtingen; 
- Overspanning in meerdere richtingen. 
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De volgende soorten overspanning komen in aanmerking voor dit project: 
 
ad 1) 1 richting overspannen: - kabelspant; 
    - portaal; 
    - vakwerkconstructie; 
    - uitkraging; 
    - boogconstructie; 

- pneumatische membraanconstructie,  
  door  overdruk in elementen; 

     
ad 2) 2 richtingen overspannen: - bovenstaande constructie in 2 richtingen 

- kabelnet; 
    - driedimensionaal vakwerkconstructie 
       (spaceframe). 
 
ad 3) Meerdere richtingen: - membraanconstructie d.m.v. ophangpunten en 

overspannen    kabels; 
    - pneumatische membraanconstructie, door 
      totale overdruk binnen in de constructie; 
    - koepelconstructie; 
    - gridschaal-constructie. 
 
 
Het volgende hoofdstuk over ‘lichte draagconstructie’ gaat over constructies waarbij 
een  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.4 Lichte draagconstructies 

C.4.1 Principe 
De benaming lichte draagconstructies is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende 
typen constructies. De naam heeft met het geringe gewicht per vierkante meter te maken, 
dat door efficiënt gebruik van het materiaal kan worden bereikt.  
 
De voornaamste kenmerken die een lichte draagconstructie typeren zijn: 
 

- De verhouding tussen het eigen gewicht van de constructie en de gebruiksbelasting 
is klein; 

- Buigende momenten worden vermeden in de constructie-elementen, de belasting 
worden door axiale krachten afgedragen; 

- Door het gebruik van voorspanning wordt geprobeerd om de trekelementen in elke 
belastingsgeval op trek te belasten, om verlies van vormvastheid te verkomen (en 
dus dikkere elementen); 

- Trekelementen kunnen slank worden uitgevoerd, waardoor de constructie een 
lichte uitstraling krijgt; 

- Stabiliteit wordt verkregen door een vlak te krommen en pneumatisch, hydraulisch 
of mechanisch voor te spannen. 

 
Het ontwerpen van een lichte draagconstructie kan op vele manieren, maar het vinden en 
visualiseren van de vorm gebeurt vaak maar op 2 manieren, namelijk door middel van: 

- het maken van modellen, met gebruik van zeepvliezen, papier en andere 
materialen; 

- het gebruik van computerprogramma’s, die overigens ook meteen berekeningen 
kunnen maken op basis van bijvoorbeeld krachtdichtheid of dynamische relaxatie.  

 
Het toepassen van deze twee manieren is noodzakelijk door de complexiteit van de 
vormen en veranderingen van vorm bij belastingsveranderingen 
De architecten Frei Otto en Calatrava gebruiken de natuur vaak als inspiratiebron. Veel 
natuurlijke vormen, met soms ingewikkelde interne krachtwerkingen worden als 
voorbeeld gebruikt. Voorbeelden van lichte draagconstructies (of de principes ervan) in 
de natuur zijn spinnenwebben, koraal, bijenkorven de opbouw van atomen en moleculen, 
slakkenhuizen, bijenkorven en dubbel gekromde vlakken van zeepsop. Deze natuurlijke 
voorbeelden dienen vaak in de ontwerpfase als uitgangspunt, waarna de elementen 
worden omgevormd naar hedendaagse bouwmaterialen. 
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Figuur C.23 Spinnenwebben als inspiratiebron voor membraanconstructies (bron [2]) 

 
Figuur C.24 Zeepsop als vlak (bron [2]) 

Een andere manier van ontwerpen is ‘form-finding’, waarbij  wiskunde wordt 
toegepast en verwerkt m.b.v. de computer. Ontwerpen d.m.v. ‘form-finding kan  op 
drie manieren: 
 

- door het vinden van een optimale vorm van een altijd op trek belast membraan 
(voorgespannen), bij verschillende belastingpatronen; 

- door het vinden van een vorm van een op trek belast membraan dat in statisch 
evenwicht is met de verschillende belastingen. Er hoeft dus niet altijd een 
constante trek in het vlak te zijn; 

- door het vinden van een vorm, welke bij benadering in een volledig statisch 
evenwicht is met de verschillende belastingen. 

Daarnaast kan een verandering van het ontwerp snel worden aangepast, zonder 
helemaal op nieuw te moeten beginnen.   

   
Figuur C.25 Voorbeeld uit de natuur toegepast in de praktijk: web van een 

cyrtopholaspin en de Boulevard Carnot zwembad in Parijs (bron onbekend) 

 
C.4.2 Vakwerken 
Een vakwerk is de meest simpele vorm van een lichte draagconstructie. Bij dit 
constructietype is men uitgegaan van een balk, waarbij zoveel mogelijk massa zo ver 
mogelijk naar buiten is geplaatst ten opzichte van het zwaartepunt van de balk. Zo wordt 
een grotere stijfheid verkregen waardoor het vakwerk meer belasting kan dragen dan een 
balk met hetzelfde oppervlak. Verder is het voordeel van een vakwerk dat alle staven 
zoveel mogelijk axiaal worden belast, waardoor deze optimaal worden benut. 
 
Een vakwerk heeft rand- en wandstaven. De onderrand en bovenrand van een vakwerk 
wordt een randstaaf genoemd en de verticale en diagonalen staven een wandstaaf. Er 
ontstaat, bij een neerwaartse belasting, druk in de bovenrand en trek in de onderrand. De 
wandstaven zorgen voornamelijk dat de dwarskracht wordt afgevoerd naar de 
steunpunten. Als alleen een neerwaartse belasting op de constructie werkt kan de 
onderrand worden uitgevoerd als trekelement, aangezien de onderrand niet op druk wordt 
belast. Bij hogere belasting of gevaar op instabiliteit is het mogelijk de boven- en/of 
onderrand dubbel uit te voeren. 
 
Ruimtelijke vakwerken zijn vakwerken die in 2 richtingen geplaatst zijn, waardoor de 
belasting ook in twee richtingen wordt afgevoerd. Door de wandstaven in diagonaal in 2 
richtingen te plaatsen, ontstaan een heleboel piramidevormige staafconstructies die aan 
elkaar gekoppeld worden. De aansluiting van alle elementen gebeurt door lassen of het 
toepassen van knopen. Enkele bekende systemen van dit soort ruimtevakwerken zijn de 
Mero, Quatro, Nodus en SDC.  
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C.4.3 Voorgespannen membraanconstructies 
Mechanisch voorgespannen membraanconstructies 
Om een membraanconstructie stabiel te maken wordt het membraan voorgespannen. 
Voorspanning in het membraan ontstaat door het in twee tegengestelde richtingen op 
trek te belasten, zodat het membraan in twee richtingen gekromd wordt (anticlastisch).  
Dit mechanisch voorspannen van membraanconstructies gebeurt vaak d.m.v versterkte 
delen in het membraan, meestal aan de randen. Hierdoor worden de krachten 
geleidelijk in het doek verspreid. Vaak wordt bij hoge krachten een kabel in de rand 
van het membraan toegepast.  

 

 
Figuur C.26 Voorspannen van een membraan (bron [2]) 

 
Voor dit soort doekconstructies worden meestal gekozen uit 2 soorten doek, namelijk 
PVC gecoat polyester en PTFE gecoat glasvezel. Deze doeken worden verderop in de 
bijlagen behandeld. 

 

 
Figuur C.27 Krachtenverloop van een vlak door voorspanning (bron [2]) 

 

 
Figuur C.28 Overkapping van een bushalte (bron [XI]) 
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Figuur C.29 Overkapping bij het hooggerechtshof in Berlijn (bron [34]) 

 

 
Figuur C.30 Ingang Expo 1998 in Lissabon (bron [24]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pneumatisch voorgespannen constructies 
Pneumatische constructies, of blaashallen (air-supported structures), zijn doekconstructies 
die stabiliteit verkrijgen door het doek op te spannen met behulp van interne overdruk. De 
vorm van de pneumatische constructie hangt sterk samen met het verschil tussen de 
interne en externe drukken, welke telkens veranderen door temperatuurveranderingen, 
wind- en sneeuwbelasting.  

 

 
Figuur C.31 Pneumatische tennishal(bron [VI]) 

Naast eventuele luchtdrukverliezen door lokale beschadigingen aan het doek veroorzaakt 
door externe omstandigheden zoals het weer, moet ook rekening gehouden worden met 
luchtdrukverlies door in- en uitgangen (voor mensen en/of voertuigen) in het doek. 
Verder zal de constructie op zichzelf ook nooit volledig luchtdicht zijn en moet de ruimte 
geventileerd worden. Hierdoor is een constante luchttoevoer nodig om toch de interne 
overdruk te behouden en worden er maatregelen getroffen bij in- en uitgangen. Een 
voorbeeld van die maatregelen is het toepassen van luchtsluizen. 
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Figuur C.32 Pneumatische zwembadhal in Bologna (bron [VI]) 

Anders dan in traditionele bouw ontstaat bij een pneumatische voorgespannen 
membraanconstructie een opwaartse belasting op de fundering. Het toepassen van 
ankers is dus vereist. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van balast, zoals een ruimte 
onder de hal, of door verankering in de grond. 
 
Pneumatisch voorspannen van constructie-elementen 
Een andere manier van het toepassen van een pneumatische voorgespannen constructie 
is het gebruik maken van gesloten membraan-elementen (air-inflated structures). Bij 
deze oplossing worden enkel de kleine gesloten elementen pneumatisch 
voorgespannen, waardoor de benodigde constante toevoer van lucht niet meer nodig is. 
Wel is meestal een hogere luchtdruk in de elementen nodig indien de constructie belast 
wordt. 

 
De elementen zullen nooit helemaal luchtdicht zijn en zullen daarom om de 3 tot 6 
maanden bijgevuld moeten worden, afhankelijk van de grootte, materiaal en benodigde 
luchtdruk. 
De ingesloten luchtlaag in de elementen zorgt meestal ook voor een hoge 
isolatiewaarde. Dit alles maakt dit soort constructies een goede overkapping voor 
tropische tuinen en recreatiefaciliteiten 
Voor transparant pneumatisch voorgespannen transparante membraanconstructies kan 
het materiaal ETFE (Ethylen-Tetrafluoroethyleen) worden gebruikt. Dit materiaal is 
elastisch, heeft een transparantie van 90% en een gemiddelde levensduur van 25 jaar. 
Voor niet transparante constructies zijn er diverse mogelijkheden, zoals PVC en PTFE. 
 

 
Figuur C.33 Pneumatische voorgespannen muren (bron onbekend) 
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Figuur C.34 Pneumatische constructie, Guthrie Paviljoen in Kuala Lumpur(bron 

onbekend) 

 

 
Figuur C.35 Koepelconstructie, Edenproject in Cornwall (bron onbekend) 

 
Figuur C.36 Swiss Pavilion for Expo 2002 in Biel, e2a architecten (bron onbekend) 

Bij het toepassing van pneumatisch voorspanning in losse elementen zal de fundering 
minder of niet worden belast met opwaartse belastingen, omdat naast deze elementen 
ook traditionele ‘zware’ elementen worden gebruikt. Deze zware elementen zorgen 
ervoor dat er altijd een neerwaartse kracht op de fundering zal werken.  
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C.4.4 Kabelconstructies 
Kabelconstructies zijn constructieve systemen opgebouwd uit hoofdzakelijk 
trekelementen (kabels). Evenwicht wordt verkregen door druk in de grond of andere 
constructieve elementen. De vorm van de kabel past zich aan de belasting aan. Bij 
verandering van belasting zal de vorm zich zodanig aanpassen dat een, op trek 
gebaseerd, evenwicht zal ontstaan. Een kabel is uitsluitend in staat axiale krachten op 
te nemen. Daarbij ontstaat een reactiekracht in het ophangpunt, die in dezelfde richting 
loopt als de richting van de kabel. 
 

 
Figuur C.37 Vorm van een enkele kabel met verschillende belastingen (bron [2]) 

Kabelspanten 
Kabelsystemen hebben een relatief laag eigengewicht, waardoor het bij een grote 
overspanning voordelig is om een kabelconstructie toe te passen. Dit lage gewicht kan 
echter ook nadelig werken. Het aanpassen van de geometrie bij verschillende 
belastingenpatronen kan grote vervormingen veroorzaken. Dit is het geval bij een relatief 
hoge veranderlijke belasting in verhouding tot het eigen gewicht. 

 
Figuur C.38 Een eenvoudig kabelspant (bron [2]) 
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Figuur C.39  Mogelijkheden kabelspanten, als onderste het Jawerth-systeem (bron 

[2]) 

 
Een oplossing voor dit probleem is het verhogen van het eigen gewicht, waardoor deze 
verhouding en daarmee ook de vervormingen verkleind wordt. Een andere oplossing is 
het voorspannen van het systeem. Hierbij wordt de opwaartse kracht door een kabel 
opgenomen door een tegengesteld gekromde kabel. Deze tegengestelde gekromde 
kabel spant de hoofdkabel voor. De onderlinge verbinding gebeurt door trekkabels of 
drukstaven. Wanneer deze diagonaal geplaatst worden spreekt men van een Jawerth-

systeem. De diagonale verbindingselementen in het Jawerth-systeem zullen de stabiliteit 
verhogen. 
 
Kabelnetten 
Een kabelnetconstructie komt constructief gezien in overeen met mechanisch 
voorgespannen membraanconstructies. Het doek wordt vervangen door een dubbel 
gekromd voorgespannen netwerk van kabels. Het kabelnet is een veelvoud van 
kabelspanten, waarbij de hoofdkabel en voorspankabel ten opzichte van elkaar gedraaid 
zijn. 

 

 
Figuur C.40 Evolutie van het vlak van een kabelnet (of mechanisch voorgespannen 

doek)(bron [2]) 
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Figuur C.41 Kabelnetconstructie, Olympisch Stadion, München, 1972, architect: 

Behnisch & Partner / Frei Otto (bron [17]) 

Aan de rand van het kabelvlak loopt een constructief element om de (voorspan)krachten 
op te kunnen nemen. Dit element kan een trekkabel zijn, maar in sommige gevallen wordt 
ook een drukring toegepast. Voorbeelden van een drukring zijn te zien in de figuren C.35 
en C.37. In Figuur C.34 zijn de dikkere kabels aan de randen van het kabelnet die zorgen 
voor de (voor)spanning te zien.  
 

 
Figuur C.42 Tekening van een gesloten kabelnetconstructie, Raleigh Arena, North 

Carolina VS, 1953, architect: Matthew Nowicki(bron [17]) 

 
Wanneer de constructie zowel aan de binnen als buitenkant van het vlak een 
spanningselement (een trek- en/of drukring) heeft, spreken we van een ’fietswiel’-
constructie. Deze trek- en drukringen kunnen beide dubbel uitgevoerd worden. Enkele 
voorbeelden zijn te zien in figuur C.37 en C.38. 
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Figuur C.43  Raleigh Arena in North Carolina, VS, 1953, architect: Matthew Nowicki 

(bron [17]) 

 
 

 
Figuur C.44 'Fietswiel' –constructie (bron [7]) 

 

 
Figuur C.45 Verschillende 'fietswiel'-constructies (bron [7]) 

 

 
Figuur C.46  Opbouw van het dak van Utica's auditorium, architect:  Lev Zetlin (bron 

[2])  
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Tensegrity constructies 
Tensegrity constructies zijn constructies die bestaan uit een continu systeem van 
trekelementen en discontinu systeem van drukelementen, die samen functioneren als 
één gesloten constructieve evenwichtsysteem. Dit samenwerken gebeurt door 
voorspanning van de constructie. Door de kleine kabeldoorsnede en de discontinuïteit 
van de drukelementen reageren tensegrity constructies vaak zeer flexibel op 
belastingen. Hierdoor zullen de dynamische eigenschappen van groot belang zijn.  
 

 
Figuur C.47 Toepassing van tensegrity in een boogconstructie (bron [IX]) 

 

 
Figuur C.48 Twee tensegrity constructies ontworpen door Kenneth Snelson (bron 

[XII]) 

 
Figuur C.49 Koepelconstructie, Georgiakoepel in Atlanta (bron onbekend) 

 
Figuur C.50 Opbouw van de Georgiakoepel in Atlanta (bron [7]) 
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Hulpconstructies 
Hulpconstructies kunnen bestaan uit spanelementen, die andere typen constructies 
versterken. Deze constructies zijn te vinden als intern of extern voorgespannen liggers, 
getuide masten, tuibruggen en bogen versterkt door radiaal gespannen kabels. 
 

 
Figuur C.51 Toren met tuien, De Collserola in Barcelona, 1992, architect: Robert 

Foster(bron [XX]) 

 
Figuur C.52 Intern gesteund  dak, Mineral Spa in Stuttgart, architect: W. Beck-Erlang 

(bron [17]) 

 
Figuur C.53 Intern gesteund dak, Historisch museum in Hamburg, architect: V. Marg 

(bron [34]) 

 
Een andere toepassing van het gebruik van een tuiconstructie is het vervangen van 
kolommen. Dit is te zien in de figuren C.45 en C.46. 
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Figuur C.54 Onderspannen constructie met kolomvrije ruimte, Diego Conventie 
Center, 1990, architect: Arthur Ericson (bron [2]) 

 
Figuur C.55 Onderspannen constructie met kolomvrije ruimte, Diego Conventie 

Center, 1990, architect: Arthur Ericson (bron [2]) 

 
Figuur C.56 Tekening van de zuidgevel van de internationale luchthaven van Denver 

(bron [2]) 

 

 
Figuur C.57 Voorgespannen gevel, internationale luchthaven van Denver, architect: 

Perez en Associates (bron [2]) 
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C.4.5 Boogconstructies 

Boogconstructies hebben, zoals de naam al zegt, een boog als hoofddraagconstructie. 
De boog maakt de overspanning en een kabelnet of doek zorgt voor het afschermen 
van weersinvloeden. Het kabelnet of doek wordt meestal haaks op de boog gespannen. 
Het voordeel van een boog is dat de vorm zorgt dat de krachtafdracht via axiale 
krachten wordt gestimuleerd, waardoor buigende momenten worden verminderd.   

Het ander voordeel van dit soort constructies ligt in de uitvoering ervan. De stalen 
boog kan eerst worden opgebouwd, waarna het kabelnet en/of het doek wordt 
bevestigd. Het bevestigen van het kabelnet en/of doek gebeurt tussen de 
boogconstructie en bijvoorbeeld ankers in de grond. 
 

 
Figuur C.58 Opbouw van de overkapping van de ijsbaan van het Olympisch park in 

München (bron [34]) 

In figuur C.50 is mooi te zien hoe eerst de boog wordt neergezet, waarna het kabelnet 
gemonteerd en gespannen wordt. Daarna hoeft men alleen nog het doek er overheen te 
leggen en vast te maken aan het kabelnet. 
 

 
Figuur C.59 Boogconstructie, ijsbaan van het Olympisch park, München, 1983, 

architect: Kurt Ackermann en Partners(bron [34]) 

C.4.6 Koepelconstructies 
Een koepel heeft een synclastisch dubbel gekromd oppervlak, en haalt zijn constructieve 
sterkte uit boogwerking, ringwerking en (bij schalen) uit schuifstijfheid in het oppervlak. 
Materialen die gebruikt worden voor het maken van koepels zijn; beton, aluminium, staal, 
kunstof, hout en ijs. Bij gebruik van beton wordt de koepel uitgevoerd als schaal, en bij 
gebruik van de andere materialen vaak als opengewerkte schaal. Dit ter besparing van 
gewicht. 
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Figuur C.60 Koepelconstructie, Palazetto del Sport, Rome, architect: P.L. Nervi (bron 

[7]) 

 

 
Figuur C.61 Koepelconstructie, 'Spruce Goose'-koepel, architect: R. Duell & 

Associates (bron onbekend) 

Het Edenproject, te zien in figuur C.29, heeft een koepel als hoofddraagconstructie en 
pneumatisch voorgespannen kussens als afdichting. 
 
Koepels hebben, net als bogen voor maar weinig belastingsgevallen een perfecte vorm. 
Een koepel heeft als voordeel, door zijn driedimensionale vorm, dat hij door middel 
van ringwerking de belasting over zijn koepelvlak kan verdelen. Hierdoor blijven de 
optredende momenten klein. 
 
Koepels zijn er in een meerdere soorten. De meeste koepels zijn geodetische, lamella 
en Sweldler koepels. Deze benamingen staan voor de opbouw van de mazen van de 
koepel. Deze koepels zijn opgebouwd uit staafelementen.  

 
Figuur C.62 Milleniumdome, Londen, architect: Richard Rogers (bron onbekend) 
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C.4.7 Roosterschalen opgebouwd uit vierzijdige mazen 
Roosterschalen zijn schaalconstructies opgebouwd uit staafvormige elementen, die 
samen vierkanten of driehoekige mazen vormen. Wanneer bij orthogonale mazen 
ruitvormig worden geschrankt, krijgt het grid zijn driedimensionale vorm.  
 
Een andere type roosterschaal kan worden gemaakt door gebruik te maken van een 
translatieoppervlak Dit is te zien in figuur C.60.   
 

 
Figuur C.63 Roosterschaal, dierentuin Berlijn (bron onbekend) 

 

 
Figuur C.64 Voorbeelden van translatie oppervlakken (bron [34]) 
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Stabiliteit en stijfheid van een roosterschaal kan op meerdere manieren verkregen 
worden. Een manier is het verstijven d.m.v. diagonalen kabels. Een  andere manier is 
het tegengaan van rotatie in de verbindingen. Als de verbindingen momentvast zijn, 
kunnen bijvoorbeeld de ruitvormige mazen niet terugkeren naar hun oorspronkelijke, 
vierkante, vorm.  
 

 
Figuur C.65 Bundesgarten in Mannheim, Frei Otto en T. Happold (bron [2]) 

 

 
Figuur C.66 Glazen dak van DZ Bank in Berlijn (bron [34]) 

 
 

C.5 Demontabele en modulaire constructies 
Aangezien het ontwerp mobiel moet worden, zal de constructie demontabel moeten zijn. 
Daarom is het verstandig huidige demontabele constructies te bekijken in het 
vooronderzoek. Er zijn een aantal bekende demontabele constructies, namelijk: 
 
- Lichte draagconstructies 
- Steigers 
- Podia 
- Tribunes 
- Speciale constructies 
 
Bij deze constructies wordt vooral gekeken naar het systeem dat gebruikt wordt. Hierbij 
is belangrijk te kijken naar de constructieknopen, krachtenafdracht en de 
transportmogelijkheden.  
 
C.5.1 Mobiliteit lichte draagconstructies 
Wanneer een constructie mobiel moet zijn, wordt vaak een lichte draagconstructie 
ontworpen. Het voordeel hiervan is door het lichte gewicht het transport en opbouw van 
de constructie. Verder moeten deze constructies demontabel en transportabel zijn. 
Hiervoor moeten de lossen elementen oprolbaar of stapelbaar en makkelijk te monteren 
zijn. 
 

 
Figuur C.67 Mobile doekconstructie in Groningen (bron onbekend) 
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Figuur C.68 Mobile membraanconstructie, Momi-tent, architect: Future Sytems, 1992 

(bron [IX])  

 
Figuur C.69 Mobile doekconstructies voor evenementen (bron onbekend) 

 
Figuur C.70 Tijdelijke doekconstructie in Frankrijk,1999, Happold & Spironef (bron [V]) 

 
Figuur C.71 Mobile doekconstructie in Malaysia , 1997(bron onbekend) 
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Deze mobiele tenten worden vaak gebruikt op evenementen, waar ze vaak maar een 
aantal dagen blijven staan. Omdat ze maar een paar dagen staan is het belangrijk dat ze 
snel opgebouwd en afgebroken kunnen worden. Daarnaast zijn permanente 
veranderingen aan de omgeving niet gewenst. Dit betekent dat de fundering eenvoudig 
moet blijven. 
 

 
Figuur C.72 Doekconstructie met podium(bron [XXI]) 

 
C.5.2 Steigers 
Een steiger is een geraamte van hout, bamboe, stalen of aluminium pijpen, dat gebruikt 
wordt voor het bouwen en renoveren van gebouwen. Ze worden o.a. gebruikt bij 
metsel- en schilderwerk, zetten van kozijnen en plaatsen van hemelwaterafvoeren. 
Omdat een steiger vaak maar een aantal weken wordt gebruikt, is het noodzakelijk dat 
de steiger uit een systeem bestaat dat makkelijk in en uit elkaar kan worden gehaald.  
 

 
Figuur C.73 Steiger bij een renovatieproject (bron onbekend) 

 
Er bestaan systemen waarbij de lossen pijpen gekoppeld kunnen worden door speciale 
koppelstukken en systemen waarbij de steiger uit grotere modules bestaat, die gekoppeld 
worden. Het voordeel van modules is dat het opbouwen nog sneller gaat. Het nadeel is 
echter dat de modules vaste maten hebben, waardoor de steiger niet voor elk gebouw 
geschikt is. Soms moet de steiger geheel worden aangepast aan de situatie, dit is 
bijvoorbeeld in figuur C.67 goed te zien. 
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Figuur C.74 Speciaal aangepaste steiger (bron onbekend) 

 
Figuur C.75 Een steiger ingepakt met krimpfolie (bron onbekend) 

 

C.5.3 Podia 
Podia worden vaak ook maar tijdelijk gebruikt. Daarom zijn ook ze vaak uit modules 
opgebouwd, waardoor deze snel op te bouwen zijn. Door het gebruik van modules is de 
constructie ook makkelijk te transporteren.  
 
Wanneer men een podium voor één dag wilt gebruiken, wordt er vaak een podiumwagen 
gehuurd. Deze wordt op zijn plaats gereden en uitgeklapt. Een voorbeeld is te zien in 
figuur C.71 
 

 
Figuur C.76 Doorkijk onder een podium (bron onbekend) 

 
Figuur C.77 Een podiumwagen is heel mobiel (bron onbekend) 
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Figuur C.78 Klein podium met de mogelijkheid een dak te monteren (bron onbekend) 

 
C.5.4 Tribunes 
Een ander constructie die wel eens tijdelijk wordt gebouwd is een tribune. Tijdelijke 
tribunes zijn er in allerlei soorten en maten. Ze kunnen uit modules of losse onderdelen 
bestaan, die onderling gekoppeld worden. Verder is onderscheid te maken tussen sta- 
en zittribunes. 
 

 
Figuur C.79 Tribune met staanplaatsen (bron onbekend) 

 
Figuur C.80 Tribune inclusief membraanconstructie als overkapping (bron onbekend) 
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Figuur C.81 Tribune met kuipstoeltjes (bron onbekend) 

C.5.5 Speciale constructies 
Naast steigers, podia en tribunes worden met hetzelfde soort materiaal nog allerlei 
speciale constructies gebouwd. In de figuren C.76, C.77 en C.78 zijn enkele 
voorbeelden te zien.  
 

 
Figuur C.82 Speciale constructie met helling voor een fietsevenement (bron onbekend) 

 
Figuur C.83 Speciale constructie onder een brug (bron onbekend) 

 
Figuur C.84 Speciale constructie als overkapping (bron onbekend) 

 
C.5.6 Modulaire principes 
Een constructie die snel te monteren en makkelijk te vervoeren is, bestaat meestal uit 
lossen modules. Samen vormen deze modules de gehele constructie.  
 
De snelheid van het monteren ligt in het feit dat de modules zelf al in de fabriek in elkaar 
gezet zijn. De modules moeten alleen onderling gekoppeld te worden. Het is dus niet 
nodig de hele constructie uit losse onderdelen op de locatie op te bouwen. 
Een constructie welke uit modules bestaat is vaak makkelijker te transporteren dan een 
constructie uit kleinere onderdelen. Dit komt door de grootte van de lossen elementen. De 
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modules kunnen in zijn geheel worden vervoerd, terwijl anders alle onderdelen apart 
op een oplegger worden geladen. Dit kan voor veel beschadigen zorgen. Een nadeel 
van het vervoer van grote modules is dat ze veel plaats in kunnen nemen, indien ze niet 
gestapeld kunnen worden. Wanneer de modules onderling goed gestapeld kunnen 
worden, bespaard dit ruimte op de oplegger. Het toepassen van oprolbare of 
inschuifbare modules bespaart ook ruimte tijdens het transport. 
 
Enkele voorbeelden van modulaire tentconstructies zijn hieronder te zien: 
 

 
Figuur C.85 Voorbeeld van modulaire opgebouwde constructie (bron [XIII]) 

 
Figuur C.86 Voorbeeld van een modulair opgebouwde constructie (bron [XIII]) 

 
Figuur C.87 Voorbeeld van een modulair opgebouwde constructie (bron [XIII]) 
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Figuur C.88 Enkele tekeningen van modulaire constructies (van boven naar beneden 

een isometrie, aanzicht en plattegrond) (bron [XIII]) 

 
Figuur C.89 Meest rechter modules uit de vorige  figuur gerealiseerd (bron [XIII]) 

Opbouw (vorm)  
Een ontwerpproces van een constructie met modulaire opbouw kan op meerdere manieren 
worden aangepakt. Het uitgangspunt van het ontwerpproces kan de module zelf zijn, 
waarbij de module zo eenvoudig mogelijk moet blijven. De overkapping is met deze 
aanpak voor enkele functies geschikt. Een andere manier is van benadering is de functie 
die de overkapping moet krijgen als uitgangspunt nemen. In dit afstudeerproject is dit een 
(ijs)baan. Hieronder wordt daar een voorbeeld van gegeven. 
 
Voorbeeld: De functie is in eerste instantie het overkapping van een kunstijsbaan. 

Eventuele andere functies worden even achterwege gelaten. Het ijs heeft 
bepaalde afmetingen en eigenschappen welke de vorm van de overkapping 
beïnvloeden. Het ijs heeft bijvoorbeeld een bepaalde opbouw en 
bodemgesteldheid nodig. Dit kan gewaarborgd worden door speciale 
bakken te gebruiken waar het ijs in/op wordt gemaakt. Deze bakken hebben 
als voordeel dat ze in hoogte verstelbaar zijn, zodat oneffenheden in de 
grond opgevangen kunnen worden. Daarnaast zijn alle benodigde leidingen, 
isolatie en andere benodigdheden in de bak opgenomen. De bakken moeten 
alleen nog onderling gekoppeld worden.  

 
Nu bepalen de bakken, ook modules, de vorm van de baan. De overkapping 
moet een bepaalde flexibiliteit hebben om deze baan te kunnen volgen. 
Deze flexibiliteit hangt af van de flexibiliteit van de bakken. Wanneer dit 
statische bakken zijn, dus geen letterlijke flexibiliteit (beweging) hebben, is 
het logisch dit principe ook voor de overkapping te kiezen. Dit betekend dat 
de bakken en de overkapping beide zullen bestaan uit standaard rechte 
stukken en bochten. De bochten kunnen daarbij allemaal hetzelfde zijn, of 
bestaan uit 2 of drie soorten met ieder een andere hoek (bijvoorbeeld een 
bocht van 15, 30 en 45 graden).   
De bakken zijn dus in dit voorbeeld het uitgangspunt, niet de overkapping 
en zijn eenvoud zelf.  

 
Voor de opbouw van de module is de vorm erg belangrijk voor de flexibiliteit. Zo is in 
figuur C.82 dat een zeshoekige vorm meer aansluitvlakken heeft dan een driehoek. De 
benodigde flexibiliteit hangt, zoals in het voorbeeld genoemd, af van de functie die de 
overkapping krijgt. 
 
Wanneer de overkapping multifunctioneel moet zijn, en dus in vorm zo flexibel mogelijk 
moet zijn, kan de overkapping ontworpen worden waarbij de bochten flexibel zijn. De 
module kan in dit geval bijvoorbeeld een bocht maken tussen de 0 tot 30 graden. 
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C.90 Studie naar modulaire opbouw door Wim Huisman aan de TU/e 

 
 
 
 
 

Typen opbouw 
In het ontwerpproces moet de keuze gemaakt worden of er verschillende of allemaal 
dezelfde modules worden toegepast. Sommige modules moeten namelijk een bocht 
maken, andere niet. Hieronder worden verschillende verdelingen voor een totaal flexibele 
overkapping genoemd: 
 
- één soort module:  

  
alle modules worden zowel als recht stuk, als bocht met een flexibele hoek ingezet. Dit 
kan door een module te ontwerpen die flexibel is (linkse voorbeeld) of door een 
vormvaste module toe te passen (rechtse voorbeeld), die samen toch in staat zijn de 
gewenste baanvorm te maken. De modules worden onderling gekoppeld tot de gewenste 
lengte van de baan is bereikt; 
 
- één soort module met flexibele koppeling: 

 
er is één soort module die als recht stuk wordt ingezet (vormvast), en één als bocht met 
een flexibele hoek; 
 
- meerdere soorten: er is één soort module die als recht stuk wordt ingezet 

(vormvast), en meerdere soorten als bocht met een vaste 
hoek (vormvast); 
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NB Te verwachten valt dat de twee bovenstaande soorten opbouw op hetzelfde 

neerkomen. Wanneer er een module wordt toegepast die in staat is meerdere 
hoeken (dus bochten) te maken, zal het vormen van een rechte baan met deze 
module ook geen probleem zijn. In dat geval zijn de bovenste twee soorten 
hetzelfde. 

 
Montage (handeling) en demontage 
De handelingen en volgorde van opbouw en afbraak van de constructie hebben in 
beperkte mate invloed op de kwaliteit van het ontwerp. Hoe sneller en makkelijker de 
constructie op te bouwen en af te breken is, hoe goedkoper dit ook is. Hieronder 
worden enkele voorbeelden genoemd waardoor de snelheid van montage zou kunnen 
toenemen: 
- oprollen (bij folie); 
- vouwen (bij folie); 
- harmonica-effect, verticaal en/of horizontaal; 
- telescoopeffect 
- op- en uitklappen (combinatie van oprollen, vouwen en harmonica-effect).  
 
Deze handelingen worden in het rapport behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.6 Materialen 
De overkapping zal uit verschillende onderdelen en materialen worden opgebouwd. De 
volgende onderdelen worden afzonderlijk bekeken: 
 
- Kolommen en masten 
- Constructieve knopen 
- Spanelementen: kabels en aansluitingen 
- Fundering: ankers en grondplaten 
- Vlakken ter afscherming van wind, regen en zon 
 
Dit vooronderzoek wordt verricht, zodat straks in het ontwerpproces de verschillende 
mogelijkheden van materialen voor de elementen bekend zijn, waardoor makkelijker en 
sneller bepaalde keuzes gemaakt kunnen worden.  
 
C.6.1 Kolommen en masten 
De overkapping komt ongeveer 3 meter boven het ijs. Dit betekent dat het gebruik van 
kolommen en masten noodzakelijk is, indien er geen muren gewenst zijn. Deze 
kolommen leiden de verticale krachten naar de fundering. Wanneer wel voor een verticale 
afscheiding (muur) gekozen wordt, bijvoorbeeld bij een pneumatisch voorgespannen hal, 
zal de verticale afscheiding zelf de verticale krachten opnemen. Dit kan zowel een 
opwaartse als neerwaartse belasting zijn. 
 
Het verschil tussen een kolom en een mast is dat een kolom geheel in het gebouw staat en 
een mast voor een gedeelte buiten het gebouw. Een mast wordt gebruikt om, met behulp 
van kabels, iets op te hangen of voor te spannen. 
 
Zowel een kolom als een mast wordt hoofdzakelijk in zijn lengterichting belast. Er 
kunnen ook momenten optreden, maar deze worden zoveel mogelijk vermeden. Hierdoor 
is het noodzakelijk om een sterk en stijf materiaal te kiezen, of een combinatie van 
meerdere materialen te maken.. Hiervoor komen in aanmerking: 
 
1) Staal 
2) Aluminium 
3) Hout 
4) Folie (pneumatische elementen) 
5) Titanium 
6) Vezelversterkte kunststof 
 
Beton valt als materiaal af, omdat betonnen kolommen door het eigen gewicht niet 
geschikt zijn voor een demontabele en mobile constructie. Het toepassen van 
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lichtgewichtbeton in combinatie van staal of carbonfibers zou een oplossing zijn, maar 
dit is een relatief dure oplossing. 
 
Hout is bruikbaar, wanneer bepaalde soorten of gemodificeerd hout wordt toegepast. 
Bij hout is een bepaald gemiddelde waarde voor de homogeniteit, sterkte en 
duurzaamheid nodig om het veilig te kunnen toepassen. 
 
Het voordeel van aluminium ten opzichte van staal is dat het een stuk lichter is. Een 
ander voordeel is dat aluminium in veel verschillende vormen geëxtrudeerd kan 
worden, waardoor de constructeur zelf een doorsnede kan ontwerpen.  
Een nadeel is dat aluminium minder stijf is dan staal, maar dit kan worden opgelost 
door meer materiaal of een aangepast profiel te gebruiken. Verder kan het gebruik van 
aluminium duurder uitvallen door hogere materiaalkosten, hogere fabricagekosten en 
het toepassen van een duurdere legering om toch de benodigde sterkte te krijgen. 
 
C.6.2 Constructieve knopen 
Constructieve knopen worden gebruikt om de krachten tussen twee constructie-
elementen door te geven. Omdat vaak meerdere elementen in de knoop samen komen, 
ontstaan er grote krachten in de knopen. Hierdoor is het noodzakelijk te kiezen voor 
een sterk en stijf materiaal. Daarom wordt bijna altijd metaal, Kevlar of carbonfiber 
toegepast. Deze laatste twee materialen zijn relatief licht, maar erg duur in vergelijking 
met staal.  
 
Wanneer een  speciale knoop nodig is, is het mogelijk voor de constructeur de knoop 
van bijvoorbeeld gietstaal te maken. Zo kan de constructeur een knoop ontwerpen die 
het best past bij de krachten en aansluitingen van de constructie-elementen.  
 
C.6.3 Kabels en aansluitingen 
Kabels en de aansluiting van de kabel zijn hoofdzakelijk in staal beschikbaar.  
Toepassing van Kevlar of carbonfiber zijn relatief veel duurder dan staal. Touwen 
kunnen niet worden gebruikt, omdat de krachten daarvoor vaak te groot zijn.  
 
Stalen kabels worden gemaakt van koudgetrokken draden die tot kabels worden 
gevlochten. Dit vlechten kan op verschillende manieren, enkele manieren zijn te zien 
in afbeelding C.79. 
 

 
Figuur C.91 Kabelmachine, het vlechten van de kabels (bron onbekend) 
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Figuur C.92 Enkele voorbeelden van de opbouw kabelstrengen (bron onbekend) 

 
 
 

Enkele eindverbindingen zijn te zien in figuur C.78. 
   

 
Figuur C.93 Enkele voorbeelden van kabeluiteinden en kabelklemmen (bron onbekend) 
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C.6.4 Fundering 
Een fundering moet één of meer van de zes vrijheidsgraden (3 translaties en 3 rotaties) 
blokkeren. Een verticale kracht kan in twee richtingen optreden, te weten opwaartse en 
neerwaartse krachten. Bij een kolom of mast zullen er hoofdzakelijk neerwaartse 
krachten ontstaan en bij een trekkabel opwaartse. 
 
De fundering van het totale ontwerp zal dus uit verschillende funderingselementen 
bestaan. Voor de kolommen zal een soort voetplaat moeten worden ontworpen om de 
kracht over een groter grondoppervlak te verdelen. Bij een trekkracht zal een anker 
moeten worden toegepast, waarbij ook de trekkracht voldoende wordt verspreid over 
een groter oppervlak. De moeilijkheid hierbij is dat een tegengestelde kracht aanwezig 
moet zijn om de opwaartse kracht tegen te gaan.  
 

 
Figuur C.94 Voorbeeld van een speciaal ontworpen anker (bron [44]) 

 
Deze tegengestelde kracht kan bestaan uit het gewicht van de grond, of krachten ten 
gevolge van afschuiving die ontstaan tussen het anker en de grond. Verder is het 
noodzakelijk dat de funderingselementen een bepaalde stelmogelijkheid hebben, zodat 
ongelijkheid in de ondergrond kan worden opgevangen 
 
Omdat het ontwerp demontabel en mobiel dient te zijn, valt een fundering van beton 
af. Voor funderingselementen zijn de materialen onder andere staal, aluminium en 
hout geschikt. 
 

C.6.5 Afscherming weersinvloeden 
Het vlak wat uiteindelijk de regen, sneeuw en zon tegen moet houden kan uit een aantal 
materialen bestaan, namelijk: 
 
1) glas 
2) kunststof: golfplaten 
3) metaal: golfplaten 
4) folie of doek 
 
De materialen glas en metaal vallen voor dit project eigenlijk meteen af omdat deze 
materialen een te groot eigen gewicht hebben. Dit gewicht is zonder betonnen fundering 
niet te dragen en het is moeilijk te transporteren. Hierdoor is het niet geschikt voor 
demontabele en mobiele constructies. 
 
Folie heeft ten opzichte van plastic golfplaten een aantal voordelen in de volgende 
gebieden: 
- esthetische 
- transport  
- constructief 
 
Ad. 1) Op esthetisch vlak heeft folie het voordeel dat het meer vormen aan kan nemen. 
Ad. 2) Bij transport heeft het foliedoek het voordeel dat het tot een klein volume kan 
worden opgerold of opgevouwen. De golfplaten behouden hun vorm, waardoor je beperkt 
bent in de grootte van de platen. 
Ad.3) Daarnaast kan een folie op een paar punten worden opgehangen, waarna het doek 
gaat hangen en zijn eigen gewicht draagt. Een golfplaat moet altijd in minstens 1 richting 
worden ondersteund. 
 
Naast bovengenoemde voordelen zijn er ook folies met gunstige lichteigenschappen. Een 
eigenschap daarvan is het tegenhouden van infraroodstraling, terwijl hij toch 
lichtdoorlatend is. Dit heeft als voordeel dat het ijs niet door de straling wordt opgewarmd 
en er toch veel licht op de baan is. 
Daarnaast zijn folies zeer goed te fabriceren en te verwerken. Zo is het bij sommige folies 
mogelijk de op maat geknipte patronen makkelijk aan elkaar te lassen d.m.v. warmte.  
 
PVC gecoat polyester: 
De breukspanning ligt redelijk hoog waardoor de vezels goed bruikbaar zijn om 
mechanisch voor te spannen. De elasticiteit modulus laat het toe om rimpels en plooien 
weg te spannen. Het materiaal zal in de loop der tijd en door weersinvloeden verouderen 
en vies worden 
 
PTFE gecoat glasvezel 
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Het materiaal bestaat uit glasvezels die gecoat zijn met teflon. De zeer dunne 
glasdraden bezitten een hoge treksterkte, maar zijn bros en beperkt in hun 
buigzaamheid. Het materiaal vraagt om een nauwkeurige productieproces, aangezien 
het wegspannen van rimpels en plooien door de hoge elasticiteitsmodulus moeilijker 
wordt. Het materiaal heeft een hoge levensduur aangezien het niet onderhevig is aan 
veroudering ten gevolge van UV-straling. De teflon coating is onbrandbaar en 
vuilafstotend. Het glasvezeldoek ligt in prijs beduidend hoger dan polyesterdoek. 
 
ETFE  
Ethylen-Tetrafluorethyleen is een elastisch isotroop materiaal met een levensduur van 
ongeveer 25 jaar. Het heeft een transparantie van ongeveer 90%. Het absorbeert 
infrarood warmtegenerende straling en heeft een lage absorptie van ultraviolet en 
zichtbare straling.  
ETFE is verreweg het meest gebruikte materiaal voor transparant gesloten 
pneumatische constructies.  
 
Krimpfolie 
Dit is een plastic wat bestaat uit PVC, Polyetheen of Polyethyleen voor kleine 
oppervlakken en uit co-polymeren van Ethyleen en Vinyl Acetaat (EVA) voor grotere 
oppervlakken. Deze plastics krimpen wanneer het wordt verwarmd.  
 
Werking: Polymeren zijn hele lange moleculen die in de natuur willekeurig en door 

elkaar liggen. Bij toepassing als een plastic, zoals hierboven genoemd, 
worden deze moleculen uit elkaar getrokken en horizontaal geordend naast 
elkaar gelegd. Wanneer er echter weer energie als warmte wordt 
toegevoegd aan het materiaal zal het weer in zijn natuurlijke staat 
terugkeren. Dit zorgt ervoor dat het plastic krimpt. 

 
Dit soort plastics worden vaak als verpakkingsmateriaal gebruikt, maar ook als 
afscherming voor weersinvloeden bij bijvoorbeeld bouwsteigers. Een voordeel is dat 
de vorm van het frame onder het plastic niet uitmaakt. Het plastic kan namelijk elke 
vorm aannemen.  
Het aanbrengen van het plastic kan heel snel, waardoor het uitmate geschikt kan zijn 
voor tijdelijke constructies. Daarnaast is het mogelijk teksten te drukken op het plastic, 
mits deze delen van het plastic niet of nauwelijks worden verhit, omdat anders de 
teksten mee krimpen. Dit kan verkomen worden door van te voren de hoeveelheid 
krimp in te schatten, en de teksten op een speciale manier te drukken.  
Een nadeel van toepassing van dit plastic dat je het éénmalig aan kan brengen, 
waardoor hergebruik niet mogelijk is. 

 
Figuur C.95 Een gebouw gedeelte ingepakt met krimpfolie (bron [VII]) 

Voor een aantal soorten weefsels en folies worden in figuur C.89 de eigenschappen 
getoond. Bij een tijdelijke, verplaatsbare constructie zijn bepaalde eigenschappen zeer 
belangrijk. De opvouwbaarheid is bijvoorbeeld zo’n eigenschap. Een weefsel of folie, 
welke met glasvezel is versterkt komt niet in aanmerking, omdat door vouwen of rollen 
van het materiaal de glasvezels kunnen breken. De soorten eigenschappen die de keuze 
beïnvloeden, opbouw, benamingen en eigenschappen worden in het rapport verder 
besproken. 
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Figuur C.96 Een voorbeeld van eigenschappen van weefsels en folies (bron papers college van Huisman, W.J.J.) 
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Bijlage D 

D Vooronderzoek: Bouw- en 
productontwikkelingsproces 
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D.1 Inleiding 
Dit vooronderzoek wordt ten eerste uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van het 
bouwproces en het productontwikkelingsproces. Ten tweede zijn beide processen 
(gedeeltelijk) toepasbaar op dit afstudeerproject. Wanneer beide processen bekeken 
zijn, worden de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee duidelijk. Als de 
overeenkomsten en verschillen bekend zijn is het mogelijk de juist procesbenadering te 
kiezen voor dit afstudeerproject, waardoor het project zo optimaal mogelijk zal 
verlopen.    
 
In dit vooronderzoek komen de volgende aandachtspunten voor de verschillende 
processen aan bod: 
- Fasering van het proces; 
- Beheersing en beslissen binnen het proces; 
- Benadering van het PVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.2 Het bouwproces 

D.2.1 Fasering 
Fasering is nodig om het projectresultaat de bereiken en belangrijk voor de beheersing 
van het bouwproces. In deze paragraaf worden de fasen van het bouwproces onderzocht 
en worden de activiteiten die per fase plaatsvinden samengevat.  
Aan de orde komen: 
- de initiatieffase; 
- de haalbaarheidsstudie; 
- de definitiefase; 
- ontwerpfase; 
- de prijsvorming c.q. aanbesteding. 
 
Vooral de initiatieffase en de definitiefase zijn van bepalende invloed op de prijskwaliteit 
verhouding van het uiteindelijke bouwproduct. 
 
De initiatieffase 
De aanleiding voor het ontstaan van een bouwplan kan in de praktijk heel verschillend 
zijn en dat bepaalt ook vaak de wijze van aanpak. Soms is snelheid geboden en ligt er 
maar een korte periode tussen idee en uitvoering. 
 
Initiatief komt vaak voort uit doelstellingen van de opdrachtgever, die niet primair op het 
bouwen zijn gericht. Pas als de behoefte zo ver is uitgekristalliseerd, dat duidelijk wordt 
wat gebouwd moet gaan worden (keuze tussen nieuwbouw, hergebruik door bijvoorbeeld 
renovatie, etc.), kan met de eigenlijke bouwvoorbereiding worden begonnen. 
Tussen het moment, dat het initiatief voor het bouwplan ontstaat en het begin van de 
bouwvoorbereiding, ligt een tijdsverloop die initiatieffase wordt genoemd. De 
initiatieffase moet leiden tot duidelijke afbakening van het bouwproject en de 
noodzakelijke startinformatie verschaffen. 
 
Voordat de opdrachtgever verantwoord een besluit kan nemen om met de 
bouwvoorbereiding te beginnen, moet aan een drietal startvoorwaarden zijn voldaan: 
- de doelstellingen van het bouwproject moeten duidelijk zijn; 
- de realiseerbaarheid moet zijn getoetst; 
- er dient voldoende startinformatie beschikbaar zijn. 
 
Het haalbaarheidsonderzoek 
Om de drie genoemde startcondities te realiseren moet er heel wat vooronderzoek gedaan 
worden. Dit vooronderzoek bestaat uit een explorerend onderzoek in verschillende 
richtingen, waarvan de afzonderlijke resultaten tegen het einde pas tot één geheel worden 
samengevoegd. In figuur D.1 wordt de procesgang afgebeeld tussen de initiatieffase en 
het ‘start-besluit’.  
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doelstellingsanalyse
functionele analyse

ruimtebehoefte- projectbeleid
onderzoek

locatie- haalbaarheids
onderzoek onderzoek

kostenraming
tijdschema start-informatie
onderzoek

randvoorwaarden

initiatief projectdefinitie start-besluit→ → → →

 
Figuur D.1 De procesgang tussen initiatie en het start-besluit 

 
In grote lijnen verloopt het afgebeelde proces als volgt: uit het eerste initiatief komen 
een aantal probleemaspecten voort, die ieder voor zich aanleiding geven tot nader 
onderzoek. De resultaten van deze deelonderzoeken worden vervolgens samengevoegd 
en als bouwopgaven op hun mogelijkheden en tegenstrijdigheden onderzocht. 
Wanneer blijkt dat de bouwopgave haalbaar is, kunnen de doelstellingen in concrete 
termen worden geformuleerd. 
 
De definitiefase 
Na het haalbaarheidsonderzoek moet de opdrachtgever aangeven op welke wijze hij de 
doelstellingen wil realiseren, met andere woorden hij moet een beslissing nemen over 
de aanpak van het project. 
 
Met het realiseren van de doelstellingen is in principe de definitie gegeven. De 
opdrachtgever heeft de taak om met of zonder hulp de definitie van de doelstelling om 
te zetten in een programma van eisen. Daarna kan het ontwerpen beginnen. 
 
Met de gegevens van het vooronderzoek, de definitie van het bouwproject en de 
bepaling van het projectbeleid, zijn de randvoorwaarden voor de opdrachtgever 
aanwezig om een startbesluit te nemen. 
 
De ontwerpfase 
Afhankelijk van de grootte van het bouwobject is de ontwerpfase een complex proces. 
Voor grote en ingewikkelde bouwprojecten spelen er vaak meerdere partijen een rol in 
het ontwerpproces. Hierbij moet men denken aan stedenbouwkundige, constructeurs, 
bouwfysici, installatieadviseurs en andere experts. 
 
Binnen het ontwerpproces, zowel bij een eenvoudig of ingewikkeld bouwproject, 
worden de fasen zoals weergegeven in figuur D.2  achtereenvolgens uitgevoerd. De 
activiteiten binnen deze fasen worden verder niet behandeld. 

 
De aanbesteding 
In de aanbestedingsfase zoekt de opdrachtgever een aannemer die het bouwobject kan 
realiseren. Bij de aanbestedingsvormen kunnen we drie hoofdvormen onderscheiden, 
namelijk de openbare aanbesteding, de onderhandse aanbesteding en de enkelvoudige 
uitnodiging. Er wordt verder niet op deze vormen ingegaan, omdat dit niet relevant is 
voor de afstudeeropdracht. 
 

het maken van een structuurontwerp

↓
het maken van het voorlopig ontwerp

↓
het maken van het definitief ontwerp

↓
het maken van bestektekeningen

↓
het maken van het bestek

↓
het maken van de begroting

↓
het maken van details bij het bestek

 
figuur D.2 Opvolgende taken binnen het ontwerpproces 

 
D.2.2 Beheersing en beslissing 
Het faseren is in feite ook een hulpmiddel om het complexe bouwproces te beheersen. 
Zoals eerder genoemd zijn er binnen het bouwproces veel verschillende partijen die ieder 
zijn eigen specialiteit heeft. Beheersen betekend hier het managen van het werk. Elk 
opgesteld plan per fase moet bewaakt worden en bij afwijking van de uitvoering 
bijgestuurd worden. Bewaking van de plannen gebeurt  door de volgende beheersaspecten 
en beheersplannen: Geldbeheersing, Organisatiebeheersing, Tijdsbeheersing, 
Informatiebeheersing en Kwaliteitsbeheersing. Afgekort GOTIK. Hieronder worden de 
managementdoelen per beheersaspect behandeld: 
 
Aspect   Doel 
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Geldbeheersing Ervoor zorgen dat het project rendabel is, dat de kosten van 
de projectactiviteit binnen het budget blijven en dat de 
geplande opbrengsten van het projectresultaat tot stand 
komen. 

Organisatiebeheersing Ervoor zorgen dat iedereen weet wat ieders taak, 
verantwoordelijkheid en bevoegdheden zijn en op welke 
wijze men met elkaar moet samenwerken voor een goed 
resultaat. 

Tijdbeheersing Ervoor zorgen dat ieders projectresultaat er op tijd is en dat 
de projectactiviteiten worden uitgevoerd volgens de 
tijdsplanning. 

Informatiebeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat eenduidig wordt 
vastgelegd en goedgekeurd. Het moet duidelijk zijn welke 
documenten de laatst geldende zijn en op welke wijze deze 
gewijzigd mogen worden. 

Kwaliteitsbeheersing Ervoor zorgen dat het projectresultaat goed genoeg is, wat 
wil zeggen dat deze moeten voldoen aan de gestelde 
voorwaarden en eisen. 

 
Bij het faseren hebben we gezien dat de resultaten van de ene fase bepalend is voor de 
startcondities van de volgende fase. Aan het einde van elke fase dient beslist te worden 
wat er in die fase bereikt is. Het is gevaarlijk voor de beheersing van het project 
blindelings door te gaan zonder duidelijke beslissingen genomen te hebben. Een fase 
dient duidelijk afgesloten te worden, waarbij resultaat bekend is. Men dient daarna 
bewust te kiezen voor stoppen of doorgaan. Dit beslispunt wordt samengevat in een 
beslisdocument, ook wel fasedocument genoemd. Het beslisdocument bestaat uit 
elementen die in figuur D.3 schematisch worden weergegeven. 
 
Een compleet beslispunt is voor de bouwprocesmanager een belangrijk oriëntatiepunt, 
want zo modelmatig als hier het projectmatig werken in de bouw wordt beschreven, 
komt in de bouwpraktijk meestal niet voor. 

 beschrijving
 projectresultaat

gedetaillerd voor de 
eerstkomende fase

 beschrijving globaler voor de
 inhoudelijke volgende fase

 aktiviteiten

G O I K  beheersplannen

hoe duur hoe goed
(geld) (kwaliteit)

wie welke
(organisatie) (informatie)

T
wanneer

(tijd)

 
Figuur D.3 Compleet beslissingspunt schematisch weergegeven 

 
D.2.3 Benadering van het PVE 
De benadering van het Programma Van Eisen (PVE) in de bouwkunde verschilt met de 
benadering in de productontwikkeling. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt 
door informatie van en over de gebruiker. In de bouwkunde is de gebruiker meestal 
bekend, waardoor er duidelijke gebruiks-, functie- en prestatie-eisen gesteld kunnen 
worden. Deze gebruiker is vaak niet een enkel individu, maar ook regelmatig een groep 
mensen (bij bijvoorbeeld een nieuwe flat, straat of wijk) of een bedrijf. Dit resulteert in 
andere eisen dan wanneer de gebruiker een enkel individu is. Een ander verschil is dat de 
opdrachtgever vaak ook zelf de gebruiker is van het gebouw of nauw verbonden is met de 
toekomstige gebruikers. Dit is overigens de laatste jaren aan het veranderen. Er wordt 
steeds meer gebouwd voor een onbekende toekomstige gebruiker. 
 
Het PVE wordt, tijdens de fasen die volgens het bouwproces doorlopen worden, steeds 
gedetailleerder. Dit is in figuur D.4 te zien.  
De opdrachtgever is op grond van het basis-PVE met meerdere ontwerpers een 
overeenkomst aangegaan voor het maken van een structuurontwerp. Na de 
structuurontwerpfase (fase 4) worden de structuurontwerpen getoetst aan het basis-PVE. 
Aan de hand van de toetsingsresultaten beslist de opdrachtgever of de ontwerpen het 
project voort mag zetten of niet. Als de beslissing positief uitvalt, wordt het PVE 
aangevuld met informatie, die minimaal nodig is op de planontwikkeling in de voorlopige 
ontwerpfase te sturen. Deze procedures worden herhaalt totdat het ontwerp definitief op 
papier wordt gezet tijdens de bestekfase.  
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Het toetsen van het ontwerp gebeurt door na te gaan of het ontwerp voldoet aan alle 
eisen en randvoorwaarden die gesteld zijn in het PVE.   
 
Het PvE is geen eenmalig vragenlijstje vooraf, maar een document dat zich aansluit bij 
de principes van projectmatig werken. Het PvE ontwikkelt zich fasegewijs van grof 
naar fijn, in wisselwerking met het ontwerp, waarbij de PvE-ontwikkeling steeds een 
stap voorloopt op de ontwerpontwikkeling. 
 
De eisen en randvoorwaarden worden in alle verschillende fasen van het PVE volgens 
de volgende indeling gerangschikt: 
 
1. Gebruikseisen 

Eisen aan de huisvesting vanuit het beoogde gebruik en in de vorm van 
gebruikseisen. In dit project minder aan de orde, omdat er veel soorten gebruikers 
zijn. 
 

2. Functie-eisen en prestatie-eisen 
Dit is de vertaling van de gebruikseisen in functie en prestaties. Gebruikseisen 
geven op zich nog onvoldoende houvast voor de sturing van het ontwerpproces. 
Deze gebruikseisen worden gekwalificeerd en gekwantifiseerd door ze vertalen in 
prestatie en functie. Dit gebeurt door de volgende drie prestatiegroepen te 
hanteren: 
 
- Functionaliteit; 
- Bouwfysische condities ; 
- Veiligheid. 
 
Deze drie prestatiegroepen worden op drie niveaus ingevuld, namelijk op het 
niveau van de omgeving, niveau van verblijfs- en bedrijfsprocessen en niveau van 
gebruikers. 
 

3. Beeldverwachting 
Dit zijn vaak maatschappelijk of cultureel bepaalde verwachtingen die opdrachtgevers 
en gebruikers kunnen hebben met betrekking tot de verschijningsvorm. 

 
Figuur D.4 Samenhang tussen het ontwerpproces en het PVE (bron [31]) 
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4. Interne voorwaarden 
Dit zijn de beperkingen of grenzen die de opdrachtgevers of gebruikers stellen aan 
de antwoord op hun vraag. Daarbij kunnen zij door prioriteiten te stellen een 
rangorde aangeven voor de verschillende voorwaarden: 
- Financiële voorwaarden; 
- Tijdsplanning; 
- Energieverbruik, onderhoud en milieulast; 
- Vetocriteria, ofwel eisen of randwaarden die de opdrachtgever of gebruiker in 

ieder geval gerealiseerd wil zien. 
 

5. Externe voorwaarden 
Dit zijn eisen en randvoorwaarden die van buitenaf worden gesteld aan het 
bouwwerk of product. Voorbeelden hiervan zijn: 
- Wet- en regelgeving; 
- Brandweereisen; 
- Voorschriften van nutsbedrijven; 
- Locatie; 
- Financiële voorwaarden, zoals financieringsvoorwaarden en 

subsidievoorwaarden. 
 
 
 
 
 

D.3 Het productontwikkelingsproces 

D.3.1 Fasering 
Om de fasering van de productontwikkeling te bekijken, wordt het vierfasenplan 
onderzocht wat door het bedrijf A+ wordt gebruik bij het ontwikkelen van producten 
(hoofdzakelijk binnen de bouwkunde). 
 
A+ gaat uit van een hoofdindeling in vier fasen, aangevuld met een begin- en eindfase 
(fase 1 en 6). De invulling kan per project sterk verschillen, maar kan echter als ‘rode 
draad’ door het ontwikkelingsproces worden gezien, volgens het proefschrift van prof. dr. 
ir. J.J.N. Lichtenberg. Het betreft de volgende fasen: 
 
Fase Naam Omschrijving Eindresultaat

1 Situatieanalyse analyse uitgangssituatie beeld van projectrisico
2 Strategische fase formuleren ontwikkelingsdoel één of meerdere PMC's *
3 Creatiefase vormgeven product model, tekening, beschrijving
4 Ontwikkelingsfase toetsen optimaliseren gedefineerd product
5 Realisatiefase voorbereiden marktintroductie leverbaar product
6 Marktdiffusiefase proces introductie tot succes projectplan voor het proces

en evaluatie

* PMC= Product Markt Analyse  
 
Het totale ontwerpproces, inclusief de acties per fase, wordt in figuur D.5 schematisch 
weergegeven. 
De acties worden globaal genoemd, waardoor een duidelijk overzicht ontstaat van de 
handelingen die nodig zijn de innovatie tot een succes maken. 
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Situatieanalyse Creatiefase Ontwikkelingsfase Realisatiefase Marktdiffusiefase

Controle en PMC's Programma van Attessten / certificaten Marktstrategie
eventuele potentiële elende Opleiding Aanvalsplan
aanpassingen van ideeën Organisatie Innovators eerste projecten
randvoorwaarden: genereren Inrichten productie Proefmarkte

Promotiemateriaal Verbrededing
- Onderneming Rekenen Presentatie / beurs
- Projectleider selecteren Tekenen Haalbaarheid
- Project zoekvelden Testen

Markttoets

Product Markt Combinaties Haalbaarheidsanalyse
Prototype

Ontwikkelingsplan Proefobject
organiseren proces Haalbaarheid

kansen/
bedreigingen

Interne

Strategische fase

zwakte
sterkte/

analyse analyse
Externe

 
Figuur D.5 Productontwikkeling van ‘nul’ tot ‘succes in de markt’ in zes fasen (bron: proefschrift prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg) 

 
D.3.2 Beheersen en beslissen 
Tussen de verschillende fasen wordt een beslissingspunt ingebouwd (go / no go). 
Tijdens dit punt wordt de bijna afgesloten fase getoetst aan de vooraf gestelde 
projectdoeleinden en wordt de haalbaarheid van het project getoetst. Voor het toetsen 
van de haalbaarheid van het project is er de volgende informatie nodig: 
 
- Analyse technische haalbaarheid (bereiken we ons doel); 
- Analyse interne haalbaarheid (kan de organisatie de innovatie aan); 
- Analyse commerciële haalbaarheid; 
- Economische analyse; 
- Benodigde investering voor verloop van het project; 
- Gedetailleerd programma (inclusief geld- en tijdplan) voor de volgende fase. 
 
In figuur D.6 worden de beslispunten schematisch in het totale proces weergegeven. 
 



“Ontwerp van een demontabele en mobiele overkapping voor een lineaire ijsbaan, opgebouwd uit modules“                            afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         pagina 74 

 
Figuur D.6 Beslissingspunten in het totale productontwikkelingsproces (bron [31]) 

 
Karakteristieken voor een succesvolle productontwikkeling zijn: 
- Productkwaliteit; 
- Productkosten; 
- Ontwikkelingstijd; 
- Ontwikkelingskosten; 
- Ontwikkelingscapaciteit. 
Deze karakteristieken moeten tijdens de verschillende fasen goed in de gaten worden 
gehouden, om tot het beoogde resultaat te komen. 
 
Ook volgens het proefschrift van Lichtenberg is de ontwikkelingstijd van groot belang 
voor het succes van het project. Hoe snel het proces van initiatief tot succes kan 
verlopen is voor ieder project verschillend. Een indicatie van de tijd die nodig is voor 
het gehele proces is in figuur D.7 schematisch weergegeven.  
 

  Minimaal benodigde tijdspanne
  Eventuele uitloop afhankelijk van projectkenmerken

marktdiffusie
realisatie

strategie
creatie
ontwikkelingsfase

orientatie
Jaar 5Jaar 1Fase Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4

 
Figuur D.7 Schematische weergaven van benodigde tijd (bron [25]) 

 
Ook bij de ontwikkeling van een product zijn er veel partijen nodig om de gewenste 
kwaliteit te behalen. Anders dan bij de bouwkunde is het resultaat vaak een stuk 
kleinschaliger. Toch vragen ook veel producten om specialisme. Denk maar eens aan al 
de digitale en mechanische producten die worden ontwikkeld. Bij de productontwikkeling 
is communicatie tussen verschillende specialisten erg belangrijk om tot een goed resultaat 
te komen. In figuur D.8 is te zien hoe de samenstelling is van het ontwerpteam van een 
nieuw product. 

 
Figuur D.8 De samenstelling van een productontwikkelingteam voor een 

elektromechanisch product (bron [41]) 
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D.3.3 Benadering van het PVE 
Zoals eerder genoemd verschilt de benadering van het Programma Van Eisen (PVE) in 
de bouwkunde met de benadering van de productontwikkeling.  
De gebruiker van een product is minder bekend dan in de bouwkunde. Vaak is de 
opdrachtgever ook niet de gebruiker. Om toch tot een volledig PVE te komen zijn er 
checklisten en overzichten van producteigenschappen. Door het volgen van de lijsten 
worden de eigenschappen die de gebruiker niet zelf in kan brengen niet vergeten. 
Daarnaast heeft de opdrachtgever wel een duidelijk beeld over de gebruiker, want dit 
zijn vaak de klanten van de opdrachtgever. 
 
 

 
Figuur D.9 Onderscheid in eisen en wensen 

 
In de productontwikkeling wordt een uitspraak over een doelstelling een criteria 
genoemd. De criteria vormen de informatie en uitgangspunten die nodig zijn om goede 
keuzes in het ontwerpproces te maken.  

Er zijn kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Een kwantitatief criterium is altijd een 
wens. Een kwalitatief criterium kan zowel een eis als een wens zijn, maar vaak blijkt dit 
niet uit de formulering van het criterium. Daarom is er bij het maken van het programma 
van eisen duidelijk onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen, door eisen consequent 
in de vorm ‘het profiel moet sterk genoeg zijn’ en wensen te omschrijven als ‘het is 
gewenst als het profiel zwart is’. Een ontwerp dat aan één van de eisen niet voldoet, is per 
definitie geen aanvaarbare oplossing. Een ontwerp dat aan één van de wensen niet 
voldoet kan wel een aanvaarbare oplossing zijn. 
 
In indeling van het programma van eisen is volgens de productontwikkeling vaak als 
volgt: 
 
1. gebruik    5.   constructie 
2. comfort    6.   vormgeving 
3. voorschriften   7.   productie 
4. dimensionering   8.   productbeleid 
 
De criteria die onder de bovengenoemd indeling vallen worden per punt weer 
onderverdeeld in eis en wens. Hierdoor ontstaat er een duidelijke opbouw van het PVE, 
waardoor het overzicht goed bewaard kan worden. Bij het samenstellen of na het vormen 
van het PVE, is het verstandig een checklist met criteria door te nemen om niks te 
vergeten in het PVE. Hieronder zijn een aantal criteria weergegeven die in zo’n checklist 
voorkomen:  
 
- Prestatie    - Omgeving 
- Levensduur    - Onderhoud 
- Productiekosten   - Transport 
- Verpakking    - Seriegrootte 
- Productiefaciliteiten  - Afmetingen en gewicht 
- Vorm, kleur finishing  - Materialen 
- Normen en standaarden  - Ergonomie 
- Opslag    - Testen 
- Veiligheid    - Installatie 
- Hergebruik, afvalverwerking 
 
Alle criteria kunnen ook schematisch weergegeven worden, waardoor de ontwerpers een 
goed geordend overzicht hebben. De criteria worden onderverdeeld in de volgende 
eigenschappen: 
- Ontwerpeigenschappen 
- Interne eigenschappen 
- Externe eigenschappen 
 
Een voorbeeld van zo’n schema wordt weergegeven in figuur D.10. 
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Figuur D.10 Eigenschappen van een technische systeem volgens Hubke en Eder(bron 

[31]) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D.4 Verschillen en overeenkomsten 

D.4.1 Algemeen 
Een overzicht van een aantal verschillen is te zien in figuur D.11 
 

Bouwkunde Productontwikkeling
projectproducten standaard- en systeemproducten
projectgericht marktgericht

doorlooptijd relatief kort relatief lang
initiator vraagzijde aanbodzijde

architectuur economische motivatie
vorm strategie

techniek gericht op project markt - alle toepassingen
streven uniciteit herhaling
afschrijving ontwikkeling op projectbasis over een periode
projectrisico meestal groot meestal klein

naast product weegt ook 
het proces zwaar
ondergeschikt aan de
bedrijfskundige aspecten

dominante rolrol van techniek

typopolgy

motivatie

verhouding product/proces nadruk op product

 
Figuur D.11 Aantal verschillen tussen de bouwkunde en productontwikkeling 

 
D.4.2 Fasering 
Zowel het bouwproces als het productontwikkelingsproces hebben een sterke fasering in 
het proces. De faseringen lijken zelfs op elkaar. 
 
Eén van de verschillen tussen het bouwproces en productontwikkelingsproces is dat de 
productontwikkeling langer stil staan bij de oriëntatie- en strategiefase, terwijl in de 
bouwkunde na het initiatief redelijk snel beslist kan worden of een project haalbaar en 
rendabel is.  
Een ander verschil is de laatste fase van de processen. Bij productontwikkeling moet het 
product nog succesvol op de markt worden gezet. De klanten en/of gebruikers zijn tot en 
met de realisatiefase onbekend. De klanten moeten tijdens de laatste fase benadert worden 
om het product te kopen en te gebruiken. Binnen de bouwkunde wordt een gebouw vaak 
pas gerealiseerd als de gebruiker of beheerder bekend is.  
Ook hier moet weer gezegd worden dat in de hedendaagse bouw regelmatig 
kantoorruimten worden gebouwd, zonder dat er een huurder voor is.  
 



“Ontwerp van een demontabele en mobiele overkapping voor een lineaire ijsbaan, opgebouwd uit modules“                            afstudeerrapport van G. Wesdorp  TU/e - Bouwkunde - Constructief Ontwerpen 
 

         pagina 77 

D.4.3 Beheersing en beslissing 
Binnen het bouwkundeproces is er bijna altijd een projectmanager nodig om het 
bouwproces te controleren en beheersen. De reden hiervoor is de complexiteit, 
snelheid en grootte van de projecten. Bij productontwikkeling beheerst de teamleider 
dit meestal. De teamleider is iemand die intern is benoemd en verantwoordelijk is voor 
de beheersing van het proces. Dit is mogelijk omdat het meestal om een veel kleiner 
eindproduct gaat dan in de bouwkunde. 
 
Beide processen hebben na elke fase een beslissingspunt, waar ze bepalen of het 
project op alle fronten nog haalbaar is. Daarnaast wordt er bij het beslispunt vooruit 
gekeken naar activiteiten van de volgende fase. 
 
D.4.4 Benadering van het PVE  
Een bouwobject heeft veel meer bekende eisen vanuit de opdrachtgever/gebruiker in 
vergelijking tot een marktproduct.  
 

Het PVE is in het begin van het bouwkundeproces minimaal, en wordt telkens 
bijgeschaafd tijdens de ontwerpperiode. Het PVE in het productontwikkelingproces ligt 
vanaf het begin vrijwel geheel vast. 
 
Een minder belangrijk verschil is dat het PVE binnen de bouwkunde meer beïnvloed 
wordt door invloeden zoals de locatie en beeldverwachting. 
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Bijlage E 

E Variantenonderzoek 
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E.1 Inleiding 
In hoofdstuk E worden de varianten, die tijdens dit project zijn ontwikkeld, behandeld. 
De varianten zijn in groepen verdeelt. De indeling die is toegepast wordt in paragraaf 
E.2.1 besproken.  
Tijdens het ontwikkelen van de varianten is geprobeerd zoveel mogelijk 
constructietypes en verschillende principes toe te passen, om zo zeer diverse 
oplossingen te genereren. Naast de diversiteit van de oplossingen moest de groep 
varianten altijd voldoen aan het PvE, waardoor een aantal interessante constructies toch 
zijn afgevallen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.2 Varianten 

E.2.1 Indeling 

De indeling van de varianten is gebaseerd op de segmentatie, welke behandeld wordt in 
hoofdstuk 4.2.1 van het rapport.  De rede voor de keuze van deze indeling  is dat deze 
indeling alle varianten omvat en deze het meeste spreid. Hiermee worden de meeste 
groepen gecreëerd, waardoor de resultaten overzichtelijker worden. 
Bij een andere indeling, bijvoorbeeld de constructietypen, ontstaan er per groep te veel 
varianten waardoor er geen verdeling meer is. Met de indeling per segmentatie heb je 
veel groepen varianten, zodat het overzicht bewaard blijft. 
 
NB Niet voor elke segmentatiegroep zijn kansrijke varianten te vinden, dus in de 

komende paragrafen ontbreken een aantal segmentatiebenamingen. 
 
Per variant wordt de opbouw, de mogelijkheden voor het grondvlak, de constructietype, 
de soort overspanning, de segmentatie, de demonteerbaarheid en het de mogelijkheden 
van transport kort genoemd. Soms wordt dit met een aantal specifieke eigenschappen of 
aandachtspunten aangevuld. 
 
Bij sommige varianten zijn illustraties van referentieprojecten bijgevoegd. Deze 
illustraties zijn het uitgangspunt voor de schetsen geweest of zijn achteraf gevonden en 
zijn gebruikt ter verduidelijking. 

E.2.2 Groep 1 

Groep 1: huid is drager 
 
Variant 1.1: Vouwschaal  
 
- opbouw: vormvast, verschillende modules of trapeziumvorm; 
- grondvlak: vierkant plus bochtstuk of trapeziumvorm; 
- constructietype: gevouwen plaatconstructie; 
- overspanning: in 2 richtingen door de platen; 
- segmentatie: huid is drager, dus 1 systeem; 
- demonteerbaarheid: per modules uitvouwen;   
- transport: modules opvouwen en daarna stapelen. 
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Figuur E.1 Referentieproject (bron onbekend) 

 
Variant 1.2: Schaalconstructie 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: schaalconstructie; 
- overspanning: in 2 richtingen door druk in de schaal; 
- segmentatie: huid is drager, dus 1 systeem; 
- demonteerbaarheid: per modules uit 4 stukken opgebouwd, of flexibele schaal (zie 

tekening);   
- transport: modules uit elkaar en stukken stapelen, of telescoopsysteem. 
  

 
Variant 1.3: Pneumatische tunneloverkapping 
 
- opbouw: flexibel door wel of niet oppompen van kanalen; 
- grondvlak: vierkant; 
- constructietype: pneumatische constructie (overdruk in de kanalen); 
- overspanning: in 2 richtingen door de overdruk en huid; 
- segmentatie: huid is drager, dus 1 systeem; 
- demonteerbaarheid: per modules oppompen;   
- transport: modules oprollen en daarna stapelen. 
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andere eigenschappen: 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante druk eventueel noodzakelijk; 
- verticale verankering belangrijk.  

 
Figuur E.2 Referentieproject (bron Textile Roofs 2005, TU Berlin) 

 
Variant 1.4: Pneumatische tunneloverkapping opgebouwd uit ruimtelijke driehoeken 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit 2 verschillende stukken of trapeziumvorm; 
- grondvlak: vierkant en bochtstuk of trapeziumvorm; 
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- constructietype: pneumatische constructie (lokale overdruk in elementen); 
- overspanning: in 2 richtingen (x- en y-richting) door de elementen; 
- segmentatie: huid is drager, dus 1 systeem; 
- demonteerbaarheid: per modules oppompen; 
- transport: modules oprollen en daarna stapelen. 
 

 
Figuur E.3 Referentieproject, ontwerp van Wim Huisman aan de TU/e 

 
Figuur E.4 Referentieproject, AA-architects (bron publicatie AA-architects) 

andere eigenschappen: 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante druk eventueel noodzakelijk; 
- verticale verankering noodzakelijk; 

E.2.3 Groep 2.2.1 

Groep 2.2.1: z,x en y in 1 systeem 
 
Variant 2.2.1.1: lamelle grid 
 
- opbouw: flexibel in x, y en z; 
- grondvlak: vierkant als uitgangspunt, flexibel in de bochten en hoogte; 
- constructietype: lamelle grid; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting) door het grid; 
- segmentatie: huid en drager los, drager is 1 systeem; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
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- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers stapelen. 

 

 
Figuur E.5 Referentieproject, 'Mannheim Garden' door Frei Otto & Happold (bron 

onbekend) 

 
andere eigenschappen: 
- de randvoorwaarden zijn bepalend voor de vorm, randvoorwaarden zijn de vorm 

van het grondvlak en de hoogte van de buitenste lijnen daarvan. 
 
Variant 2.2.1.2: Gekruist spant op (inklap)kolommen 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit een trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: 1d-vakwerkoverspanning; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting) door de vakwerken; 
- segmentatie: huid en drager los, drager is 1 systeem plus eventueel stijve randen; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers stapelen. 
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Variant 2.2.1.3: Gekruist 3d-vakwerk 
  
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit een trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: 3d-vakwerk; 
 

 
 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting) door de vakwerken; 
- segmentatie: huid en drager los, drager is 1 systeem; 
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- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers stapelen. 
 

 
Figuur E.6 Referentieproject (bron Mega Alu Systems) 

Variant 2.2.1.4: Buizenconstructie 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit een trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: pneumatische constructie (lokale overdruk in elementen); 
- overspanning: in 2 richting (x- en y-richting); 
- segmentatie: huid en drager los of aan elkaar gekoppeld; 
- demonteerbaarheid: per modules oppompen; 
- transport: modules (buizen en hui) oprollen en daarna stapelen. 

 
 
andere eigenschappen: 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante druk eventueel noodzakelijk; 
- verticale verankering noodzakelijk; 
 
Variant 2.2.1.5: Wirwar van buizen 
 
- opbouw: flexibel; 
- grondvlak: flexibel door verschillende mogelijkheden van de buizen; 
- constructietype: boogconstructie; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting) door schuine plaatsing en koppeling 

van de bogen; 
- segmentatie: huid en drager in 1 (pneumatisch) systeem; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 

-transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
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Figuur E.7 Referentieproject (bron onbekend) 

 
andere eigenschappen 
-  er worden rubber matten gebruikt om de bogen in te plaatsen (wel of niet onder 

spatkrachten) 
- de bogen kunnen in een vast stramien van gaten worden geplaatst, waardoor een 

vrije opbouw van de constructie ontstaat. Hierdoor is deze oplossing erg flexibel in 
de bochten. 

E.2.4 Groep 2.2.2 

Groep 2.2.2: z en x in 1 systeem, y als ‘los’ element 
 
Variant 2.2.2.1: Halve cirkels tegen elkaar aan leunend  
 
- opbouw: flexibel; 
- grondvlak: vierkant; 
- constructietype: boogconstructie; 
- overspanning: in 1 richting (x-richting); 
- segmentatie: huid en drager los of aan elkaar gekoppeld (pneumatisch systeem); 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
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andere eigenschappen: 
- de bogen kunnen van zowel een pneumatisch als fiberglass materiaal worden 

opgebouwd; 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante druk eventueel noodzakelijk; 
- verticale verankering noodzakelijk; 
 
Variant 2.2.2.2: Halve cirkels in een trapeziumvorm 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit een trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: boogconstructie; 

- overspanning: in 1 richting (x-richting); 
- segmentatie: huid en drager los of aan elkaar gekoppeld (pneumatisch systeem); 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
 

 
 
andere eigenschappen: 
- de bogen kunnen van zowel een pneumatisch als fiberglass materiaal worden 

opgebouwd. 
- zeer snelle montage mogelijk; 
- constante druk eventueel noodzakelijk; 
- verticale verankering noodzakelijk; 
 
Variant 2.2.2.3: Vakwerkuitkraging 
 
- opbouw: vormvast, opgebouwd uit een trapeziumvorm of flexibel; 
- grondvlak: vierkant of trapeziumvorm; 
- constructietype: vakwerkconstructie; 
- overspanning: in 1 richting (x-richting); 
- segmentatie: huid en drager los; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
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Figuur E.8 Referentieproject, 'Roof in motion' door Micheal Scherz, TU Wenen (bron 

publicatie TU Wenen) 

andere eigenschappen: 
- het vakwerk wordt door staalkabels omhoog getrokken, het doek wordt door 

staalkabels naar beneden getrokken, waardoor het doek wordt (voor)gespannen; 
- de constructie is aan 1 kant open en 1 kant dicht; 
- de constructie kan aan de open kant van hoogte worden gevarieerd. 

E.2.5 Groep 2.2.3 

Groep 2.2.3: x en y in 1 systeem, z als ‘los’ element 
 
Variant 2.2.3.1: uitklapbaar 3d-frame op kolommen 
 
- opbouw: vormvast of flexibel; 
- grondvlak: vierkant of trapeziumvorm, eventueel flexibel in de bochten; 
- constructietype: 3d-vakwerk/frame op kolommen; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting); 
- segmentatie: huid en drager is horizontaal 1 systeem en in z-richting wordt 1 soort 

element toegepast; 
- demonteerbaarheid: drager met huid inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
 

 
 
 
Variant 2.2.3.2: pneumatisch kussen in een trapeziumvormige omlijsting 
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- opbouw: vormvast; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: pneumatisch kussen in een frame op kolommen; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting); 
- segmentatie: drager en huid is in horizontaal 1 systeem en in z-richting wordt 1 

soort element toegepast; 
- demonteerbaarheid: drager met huid inklappen; 
- transport: ingeklapte systemen en kolommen stapelen. 

 
andere eigenschappen: 
 
 
Variant 2.2.3.3: pneumatisch kussen in een ronde omlijsting 
 
- opbouw: vormvast; 
- grondvlak: cirkel, met flexibele aanlsuiting; 
- constructietype: pneumatisch kussen in een rond frame (voor optimale 

krachtopname, trekkracht) op kolommen; 
- overspanning: in 2 richting (x en y-richting); 
- segmentatie: huid en drager is horizontaal 1 systeem en in z-richting wordt 1 soort 

element toegepast; 
- demonteerbaarheid: drager met huid inklappen; 
- transport: ingeklapte systemen en kolommen stapelen. 
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E.2.6 Groep 2.2.5 

Groep 2.2.5: x als 1 systeem, z en y als ‘losse’ elementen 
 
Variant 2.2.5.1: Kabelspant 
 
- opbouw: flexibel; 
- grondvlak: vierkant, flexibel in de bochten; 
- constructietype: kabelspant; 
- overspanning: in 1 richting (x-richting); 
- segmentatie: huid en drager los, drager is in x-richting 1 systeem en in y- en z-

richting wordt 1 soort element toegepast; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, dragers inklappen; 
- transport: opgerolde huiden,  ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
 

 
 
 

Variant 2.2.5.2: 1d-vakwerk op kolommen 
- opbouw: vormvast , opgebouwd uit trapeziumvorm; 
- grondvlak: trapeziumvorm; 
- constructietype: 1d-vakwerk/frame op kolommen; 
- overspanning: in 1 richting (x-richting); 
- segmentatie: huid en drager los, drager is in x-richting 1 systeem en in y- en z-

richting wordt 1 soort element toegepast; 
- demonteerbaarheid: huid oprollen, drager inklappen; 
- transport: opgerolde huiden en ingeklapte dragers en kolommen stapelen. 
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Bijlage F 
 

F Materialen 
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F.1 Vezels en braiding 
Tabel F-1 Verschillende vezelmaterialen en draden (TohoTenax) 

 

Tabel F-2 Carbon fiber voor braidingproducten (Eurocarbon) 

 
 
Een 3K, 6K of 12K betekend dat deze draad 3 keer, 6 keer, of 12 keer meer filaments 
heeft dan de 1K. Wanneer je de standaard Carbon braidingproducten in tabel F.2 
bekijkt, zie je dat ze drie verschillende draden gebruiken wat overeen komt met de 
soorten Tenax-fibers die in tabel F.1 te zien zijn. 
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F.2 Membranen 
Tabel F-3 Materiaaleigenschappen van de Ferrari Précontraint Fluotop T2 serie 

 

F.3 Ankers 
Tabel F-4 Standaardproducten van een ankerleverancier 
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Bijlage G

G Berekening: modellen en resultaten 
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G.1 Inleiding 
In deze bijlage worden een aantal modellen en resultaten van de berekeningen 
behandeld. In paragraaf G.2 wordt het model besproken wat is gemaakt om de stijfheid 
(EI) van de pneumatische buis te bepalen, waarvan de resultaten gebruikt worden in het 
3d-netmodel.  
In paragraaf G.3 worden de resultaten van de berekeningen met het 3d-netmodel 
getoond. De resultaten zijn worden op hun beurt weer gebruikt om de pneumatische 
ligger te berekenen, dit gebeurt in paragraaf 6.3.6. Tijdens berekening wordt de 
pneumatische ligger, die gebruikt is voor de bepaling van de fictieve stijfheid, belast 
met de krachten die volgen uit het 3d-netmodel. De resultaten hiervan zijn te vinden in 
paragraaf G.4 van deze bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.2 Materialisatie van de pneumatische constructie 
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe het model is opgebouwd die gebruikt wordt de 
stijfheid van de pneumatische buis te onderzoeken.  
 
G.2.1 Werkwijze model 
Ter aanvulling van paragraaf  6.3.4 wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de werking 
van de interne druk op de stijfheid van de pneumatische constructie. 
 
De constructie wordt pneumatische voorgespannen om alle druk die ontstaat door de 
belastingen weg te spannen. In figuur G.1 is te zien dat er druk (rode pijlen) aan de 
bovenkant en trek (groene pijlen) aan de onderkant van de ligger ontstaat bij een 
gelijkmatig verdeelde belasting.  
 

 
Figuur G.1 Druk (rode pijlen) aan de bovenzijde en trek (groene pijlen) aan de 

onderzijde van de ligger 

Door de interne druk ontstaat er een kracht in de lengterichting van de ligger, wat te zien 
is in figuur G.2. Kracht P heeft de grootte van het oppervlak van de kopse kant maal de 
interne druk: 
 
 kN 12512002 ≈⋅π= )(P   (bij 10 bar) 

 
Figuur G.2 Werking interne druk (P) op de ligger 
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Kracht P ontstaat aan beide kanten van de pneumatische ligger. De kracht wordt in het 
model over de acht segmenten verdeeld, waaruit de cirkel van de buis is opgebouwd. 
Het aanbrengen van de krachten wordt in paragraaf G.2.3 verder behandeld.  
 
Verwacht wordt dat hoe hoger de interne overdruk is, des te groter de stijfheid van de 
ligger wordt. In figuur G.2 is immers te zien dat bij een grotere interne overdruk P 
groter is, waardoor de ligger meer recht getrokken wordt door kracht P en de 
verplaatsing in het midden (w) kleiner is.    
 
G.2.2 Opbouw van het model 
Het model bestaat uit de volgende elementen: 
 
- Staafelementen in de lengte die de longitudinale spanningen op moeten nemen 

(figuur G.2) met een diameter van ; 
- Diagonalen, welke de dwarskrachten en radiale spanning op moeten nemen (figuur 

G.3). 
- Aan de uiteinde van de buis wordt een ‘rigid constrain’ aangebracht. Dit is een 

verbinding waarbij meerdere knopen (‘slaves’) in hetzelfde vlak blijven als een 
andere knoop (de ‘master’). De knopen hebben alle vrijheden, maar de onderlinge 
afstanden blijven behouden, zodat de kopse kant van de buis zijn vorm behoud en 
de buisligger op twee punten opgelegd kan worden (de twee ‘masters’).  

 

 
Figuur G.3 Lengtestaven (isometrie) 

 

 
Figuur G.4 De diagonalen (isometrie) 

 

 
Figuur G.5 Rigid constrain'; een (knopen)verbinding waarbij alle knopen in 

hetzelfde vlak blijven liggen (de rode lijnen geven het vlak aan) 
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Figuur G.6  De totale opbouw van het model (rode lijnen zijn de axiale draden) 

(isometrie) 

Omdat het model een weefsel moet nabootsen zijn alle elementen trekelementen. Er 
is echter wel eerst gerekend met drukelementen, om eventueel optredende 
drukkrachten makkelijker op te sporen. Na het verhogen van de interne druk 
worden deze drukkrachten door de voorspanning gecompenseerd.  

 
G.2.3 Aanbrengen van belastingen 
Het aanbrengen van de uitwendig q-last en interne overdruk gaat als volgt: 
 
- Aanbrengen van de interne overdruk; 
 

Het aanbrengen van de interne belasting gaat net als het model uit paragraaf 6.3.2 
van het rapport door middel van driehoekige 2d-elementen, waarop een q-last wordt 
geplaatst. Dit is een goede benadering van de werkelijkheid voor de grootte en de 
richting van de kracht. In figuur G.5 zijn de krachten op de 2d-elementen te zien. 
De interne belasting bedraagt 1 N/mm2, wat overeenkomt met 10 bar, maar is 
tijdens de berekeningen met een factor vermenigvuldigd. De trekkracht in de 
lengterichting, die ontstaat door de interne druk op de kopse kanten van de buis, 
wordt aangebracht als puntlast. 
 

  

 
Figuur G.7  Aanbrengen van de interne overdruk op de driehoekige 2d-elementen 

(zijaanzichten) 

- Aanbrengen van de uitwendige belasting; 
 

Voor het aanbrengen van de externe belasting is gekozen om dit op de knopen te 
doen, omdat je op deze wijze alleen puur verticale krachten krijgt. De puntlasten 
worden over het de hele lengte van het model geplaatst, zodat een q-last ontstaat. 
In figuur G.6 zijn de twee losse knoopkrachten te zien. De twee puntlasten samen 
staan model voor een q-last van 1kN/m, die doormiddel van een factor tijdens de 
berekeningen kan worden verhoogd.  
De lengte die het model overspant is drie meter, de diameter van de pneu bedraagt 
400 mm (net als in het 3d-netmodel) en zoals eerder genoemd bedraagt de interne 
druk 10 bar. Het model is scharnierend aan de ene en rollend aan de andere kant 
opgelegd. 
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Figuur G.8  Het aanbrengen van externe belasting op het model (zijaanzicht en 

isometrie) 

G.2.4 Resultaten 
Een aantal resultaten van de berekening zijn te zien in de figuren G.9 en G.10, waarin de 
vervorming en normaalkrachten bij een uitwendige belasting van 2 kN/m en een interne 
overdruk van 5 bar worden getoond. Alle andere resultaten worden niet in de bijlage 
getoond, maar zijn te vinden in tabel 6.7 en figuur 6.53 in paragraaf 6.3.4 van het 
afstudeerrapport. 

  
Figuur G.9 De vervorming van het model bij een belasting van 2 kN/m en een interne 

overdruk van 5 bar (zijaanzicht) 

   
Figuur G.10  De normaalkrachten van het model bij een belasting van 2 kN/m en een 

interne overdruk van 5 bar (isometrie) 
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G.3 Resultaten van het 3d-netmodel  
In deze paragraaf worden de resultaten van de drie maatgevende belastingsgevallen 
getoond. Per belastingsgeval wordt de vervorming van het model en de krachten in het 
model, die ontstaan door de uitwendige belasting. Het gaat hierbij om de 
normaalkrachten (alle normaalkrachten en alleen de trekkrachten in het net), het 
moment om de x-as, het moment om de y-as en het moment om de z-as. Deze krachten 
worden in het afstudeerrapport weer gebruikt om de pneumatische buisconstructie te 
toetsen. 
  
G.3.1 Belastingcombinatie 2: wind vanaf de brede kant + EG 

 
Figuur G.11 Vervorming van het 3d-netmodel onder dit belastingsgeval 

 
Figuur G.12 Normaalkrachten (alleen trek) voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.13 Normaalkrachten voor dit belastingsgeval 
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Figuur G.14 Reactiekrachten voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.15 Torsiemoment Mxx voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.16 Moment Mzz voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.17 Moment Myy voor dit belastingsgeval 
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G.3.2 Belastingcombinatie 2: wind vanaf de smalle kant + EG 

 
Figuur G.18 Vervorming van het 3d-netmodel onder dit belastingsgeval 

 
Figuur G.19 Normaalkrachten (alleen trek) voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.20 Normaalkrachten voor dit belastingsgeval 
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Figuur G.21 Reactiekrachten voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.22 Torsiemoment Mxx voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.23 Moment Mzz voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.24 Moment Myy voor dit belastingsgeval 
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G.3.3 Belastingcombinatie 1: sneeuw + EG 

 
Figuur G.25 Vervorming van het 3d-netmodel onder dit belastingsgeval 

 

 
Figuur G.26 Normaalkrachten (alleen trek) voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.27 Normaalkrachten voor dit belastingsgeval 
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Figuur G.28 Reactiekrachten voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.29 Torsiemoment Mxx voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.30 Moment Mzz voor dit belastingsgeval 

 
Figuur G.31 Moment Myy voor dit belastingsgeval 
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G.4 Krachten uit het 3d-netmodel op de 
pneumatische ligger 

In deze paragraaf zijn resultaten van de berekeningen die met de pneumatische ligger, 
die gebruikt is voor de bepaling van de fictieve stijfheid van de pneumatische 
booconstructie, te zien. In paragraaf G.4.1. worden de resultaten getoond van de ligger, 
belast met alle krachten behalve de normaalkracht, omdat deze kracht voor een afname 
van de spanning zorgt. In paragraaf G.4.2. worden dezelfde resultaten getoond, maar 
dan met de normaalkracht uit het 3d-netmodel. 
 
G.4.1 Resultaten bij een belasting exclusief normaalkracht 

 
Figuur G.32 Vervorming in y-richting (bovenaanzicht) 

 
Figuur G.33 Vervorming in de z-richting (zijaanzicht) 

 

 
Figuur G.34  Normaalkrachten in de staafelementen van de pneumatische ligger 

(isometrie) 

 
Figuur G.35  Normaalkrachten in de staafelementen van de pneumatische ligger 

(zijaanzicht) 
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G.4.2 Resultaten bij een belasting inclusief normaalkracht 

 
Figuur G.36 Vervorming in y-richting (bovenaanzicht) 

 
Figuur G.37 Vervorming in de z-richting (zijaanzicht) 

 

 
Figuur G.38  Normaalkrachten in de staafelementen van de pneumatische ligger 

(isometrie) 

 
Figuur G.39  Normaalkrachten in de staafelementen van de pneumatische ligger 

(zijaanzicht) 
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Bijlage H

H Theorie over de capaciteit van schroefankers 
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