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Samenvatting 
 
De nationale plantentuin van België (Meise, nabij Brussel) is tot op heden één van de grootste 
botanische tuinen van de wereld. De tuin heeft ook een uitgebreid assortiment uitheemse bomen- en 
plantensoorten verdeeld over 5000 m2 kasoppervlak. De huidige kassen stammen uit de jaren ’50 van 
de vorige eeuw en verkeren in slechte staat. Geïnspireerd door kassencomplexen als het “Eden 
project” en de “national botanic garden of Wales”, welke dankzij de spectaculaire ontwerpen grote 
bezoekersaantallen trekken, is besloten een eigentijds en innovatief ontwerp neer te zetten. 
 
Het bijzondere karakter van het ontwerp komt tot stand door toepassing van bijzondere 
constructiematerialen, waaronder kartonnen kolommen en een glazen kasconstructie, voorzien van 
een ETFE-kussendak. 
 

figuur I: overzicht kassencomplex figuur II: grootste kas 

 
Per klimaat wordt een kas gerealiseerd in de vorm een koepel. De grootste koepel heeft een 
doorsnede van 50 meter en de kleinste koepel een doorsnede van 20 meter. De positionering van de 
in totaal vijf verschillende kassen is zo tot stand gebracht dat geen van de kassen een andere kas, 
gedurende iedere dag van het jaar en ieder uur van de dag, daglicht ontneemt. De verschillende 
kassen worden middels een gang met elkaar verbonden, welke vervolgens aansluit op het 
entreegebouw, waarin zich naast de entree, een informatiecentrum en een eetcafé bevinden. Getracht 
is het gebouw en de gangen zo te ontwerpen dat de bezoekers zich er op hun gemak voelen, ondanks 
de grootschaligheid van het complex. Het resultaat van het totaalontwerp is weergegeven in figuur I. 
 
De toegang tot de kassen vindt plaats onder maaiveldniveau om zo min mogelijk de structuur en de 
vorm van de kassen aan te tasten. Om een goede toegang te verkrijgen (o.a. voor mindervaliden) tot 
de kassen zijn de gangen en het entreegebouw in zijn geheel onder maaiveldniveau gebracht, wat 
eenvoudig te realiseren was omdat het kavel reeds verhoogd ligt. 
 
De constructie van de kassen bestaat geheel uit glazen balken. De keuze voor glas is voornamelijk 
gebaseerd op de behoefte aan transparantie en kan, door middel van het realiseren van de grootste 
vrije overspanning ter wereld met glas constructief materiaal voor de draagstructuur, de strijd aan met 
bijzondere projecten als het Eden project.  
 
Voor het bepalen van de uiteindelijke koepelgeometrie is een uitgebreide studie gemaakt naar de 
verschillende mogelijkheden om glas constructief in te zetten. De uiteindelijk gekozen structuur 
bestaat uit gesegmenteerde bogen, die elk onder een andere hoek staan. Uiteindelijk resulteren twee 
waaiers van bogen, die loodrecht ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd, in een structuur van 
variërende vierhoeken. De bogen geven een strakke uitstraling en de flexibiliteit van de bogen, die tot 
uiting komt in de vrij te bepalen onderlinge afstand, wordt gebruikt om de structuur fijner te maken 
waar de krachten het grootst zijn. Omdat glas zich net als beton uitstekend leent voor drukkrachten en 
in mindere mate voor trekkrachten is de hele koepel onder voorspanning gebracht om alle elementen 
permanent onder druk te houden. Tevens wordt de constructie stabieler en is minder gevoelig voor  
het opnemen van asymmetrische belastingen. Nadeel is de toegenomen gevoeligheid voor uitknikken 
van de elementen.  
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De voornaamste argumenten om ETFE-kussens toe te passen als dakbedekking zijn de grote vrije 
overspanningen die er mee gerealiseerd kunnen worden, het lichte gewicht, de vormvrijheid, de goede 
UV-eigenschappen en de anti-adhesieve eigenschappen. De kussens worden middels aluminium 
extrusieprofielen aan de glazen balken bevestigd. 
 
Het glas is uiteindelijk getoetst onder diverse belastingscombinaties en bezwijksituaties, waarbij wordt 
aangetoond dat een glaskoepel met een overspanning van 50 meter theoretisch haalbaar is. 
 
Een belangrijk onderdeel van glasconstructies zijn de details. Waar bij de meeste constructies de 
details pas in een laat stadium ontworpen worden is het voor glas van belang dat dit van het begin af 
aan wordt meegenomen. Dit is een gevolg van de hoge eisen die aan het detail gesteld worden in 
verband met de constructieve werking, het voorkomen van ongewenste krachten en piekspanningen, 
de vervangbaarheid van het element en niet geheel onbelangrijk de esthetische uitstraling. Het 
belangrijkste detail in dit ontwerp is het knoopdetail van de koepelstructuur. Hieraan worden hoge 
eisen gesteld met betrekking tot de gewenste krachtswerking, maar ook de esthetische kwaliteit is 
zeer belangrijk, omdat het een veel voorkomend en dus beeldbepalend element is. Het uiteindelijke 
knoopdetail is weergegeven in figuur III. 
 

 
figuur III: knoopdetail figuur IV: dakraam figuur V: nooduitgang 
 
Ook de ingrepen in de structuur als gevolg van het noodzakelijke dakraam (figuur IV), de 
nooduitgangen (figuur V) en de aansluiting op het maaiveld vergen veel aandacht, zodat bij de 
gewenste uitstraling van de koepel ook aan de functionele eisen kan worden voldaan. 
 
Het uiteindelijke resultaat is een bijzonder kassencomplex, bestaande uit vijf koepels, waarbij de tot nu 
toe grootste overspanning met gebruikmaking van het constructiemateriaal glas wordt gerealiseerd. 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eindverslag waarin het nieuwe ontwerp voor de plantenkassen van de nationale 
plantentuin van België beschreven wordt. Gedurende 1,5 jaar heb ik hier vol overgave en met veel 
plezier aan gewerkt om tot het resultaat te komen wat in dit verslag is uiteengezet. 
 
Al snel tijdens het ontwerpproces is er besloten een glaskoepel te realiseren met een overspanning 
van 50 meter. De huidige (volledige) glasconstructies overspannen maximaal 15 meter, waardoor 
gedurende het hele ontwerpproces onzekerheid bestond over de haalbaarheid van dit ambitieuze 
idee, maar gesteund door de uitspraak van ir. Rob Nijsse: “Alles kan”, heb ik het project met beide 
handen, vol vertrouwen en enthousiasme aangegrepen, wetende dat wanneer ik het eventueel niet 
meer zag zitten, ik altijd terug kon vallen op zijn uitspraak. 
 
De totstandkoming van het uiteindelijke ontwerp is mede te danken aan de begeleiding door de 
afstudeerbegeleidingscommissie en daarom wil ik mijn afstudeerbegeleiders, prof. ir. F. van 
Herwijnen, ir. W. Huisman en ir. R. Nijsse, hartelijk danken. Ook gaat dank uit naar J. Rammeloo 
(directeur National botanic garden of Belgium), G. Ausloos (afdelingshoofd museologie & educatie en 
verantwoordelijk voor de renovatiewerkzaamheden) en D. Swaerts (landschapsarchitect) voor de 
gesprekken en de beschikbaar gestelde informatie.  
 
Het is aan u, de lezer, om uit te maken in hoeverre het gelukt is een constructieve, maar niet minder 
belangrijk, een esthetisch aantrekkelijke glaskoepel te ontwerpen, deze theoretisch realiseerbaar te 
maken en in te passen binnen een totaalontwerp. Of de praktijk klaar is voor deze uitdaging….. de tijd 
zal het leren…. 
 
Eindhoven, februari 2005 
 
Eric Brok 
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1 Inleiding 
 
1.1 Algemeen 
 
Het ontstaan van botanische tuinen gaat terug naar de middeleeuwen, waar tuinen lagen bij kloosters, 
paleizen en kastelen. Die tuinen noemen we tegenwoordig kruidentuinen, al ontbraken de 
siergewassen er niet in. De eerste universitaire tuin ontstond in 1543 (Pisa) en was opgericht voor 
onderzoek. Gedurende de renaissance groeide de tuinen meer en meer en breidde het assortiment 
steeds verder uit. Vanwege toenemende internationale betrekkingen vonden ook uitheemse 
plantensoorten hun plek in de tuinen. Veel van deze uitheemse plantensoorten gedijen echter niet 
zonder meer in ons Noordwest-Europese klimaat. Het onderbrengen van planten in kassen bracht de 
oplossing.  
 

 
figuur 1.1a-b: historische versus moderne plantenkas, respectievelijk “Kew gardens”  en “Eden project” 

Mettertijd begon de interesse voor de botanie onder de burgers toe te nemen, zodat botanische 
tuinen, naast onderzoeksgebied, meer en meer een toeristische attractie werden. Heden ten dage zijn 
de meeste tuinen naast onderzoeksterrein dan ook voor het publiek toegankelijk.  Men begon in te 
zien dat de plantenkassen naast hun functionele doel ook een bepaalde uitstraling moesten krijgen 
(zie figuur 1.1 a & 1.1 b). Een beperkt budget beperkt echter vaak de kwaliteit van het ontwerp, terwijl 
een goede investering zich uiteindelijk meestal terugbetaald. 
 
1.2 Probleemstelling 
 
Verspreid over de wereld zijn er tal van botanische tuinen, ieder met een eigen karakter. Opvallend is 
dat in de meeste tuinen met kasbehoevende planten weinig aandacht en geld besteed wordt aan hun 
onderkomen, terwijl dit juist een opwaardering kan zijn voor het park. Daarnaast is de bouwstijl van de 
plantenkassen veelal stereotiep en is de transparantie vaak lang niet optimaal. 
 
1.3 Doelstelling 
 
Het ontwerpen van een plantenkas met een lichte draagconstructie voor de kasbehoevende planten 
van de nationale plantentuin van België, met als doel een opwaardering van het park, af te doen aan 
het clichébeeld van de huidige plantenkassen en tegemoet te komen aan de wens van optimale 
transparantie. 
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2 Literatuurstudie 
 
2.1 Algemeen 
 
Zoals in de inleiding reeds is vermeld heeft de plantenkas al een behoorlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Sedert enkele decennia is de plantenkas niet alleen terug te vinden in botanische 
tuinen, maar zijn ze ook te bewonderen in dierentuinen (bv. Burgers Bush/Dessert in Burgers Zoo,  
Arnhem), pretparken (bv. Six Flags Holland, Biddinghuizen), steden (Parc André Citroën, Parijs) en op 
(wereld)tentoonstellingen (bv. Hannover). Dit kan niet anders dan een gevolg zijn van interesse en 
nieuwsgierigheid naar de plantenwereld.  
Omdat dit afstuderen zich richt op een ontwerp voor een kassencomplex voor een botanische tuin, zal 
de literatuurstudie zich voornamelijk richten op de botanische tuin en haar kassen. 
 
2.2 Definitie en soorten botanische tuinen [1] 
 
Een botanische tuin is van oorsprong een plantentuin, ingericht voor studie en/of proefnemingen aan 
planten. De hedendaagse omschrijving voor de plantentuin is wat uitgebreid en luidt als volgt: “Een 
volgens een bepaalde opzet aangelegde en ingerichte tuin, waarin zich ten behoeve van onderwijs, 
onderzoek, educatie, informatie en/of recreatie een bijeengebrachte representatieve verzameling 
planten bevindt, die toegankelijk is voor het publiek, en die onder deskundige leiding staat”. 
De eerste botanische tuinen waren voornamelijk universitaire tuinen, maar heden ten dage zijn de 
volgende typen tuinen te benoemen: 

1. Universitaire tuinen 
2. Niet universitaire botanische tuinen 
3. Arboreta en Pineta1 
4. Wetenschappelijke specifieke verzamelingen 
5. Niet-wetenschappelijke specifieke verzamelingen 
6. Heemparken en -tuinen 
7. Kruidentuinen 

 
2.3 Historische kassen 
 
Verspreid over de hele wereld staan er duizenden plantenkassen. Veel van deze kassen zijn van de 
categorie tuinbouwkassen, eenvoudig, opgebouwd uit standaard elementen en dus goedkoop. Naast 
deze bulkkassen zijn er ook tal van andere interessante en fraaie voorbeelden bekend, zoals 
hieronder beschreven.  
 
2.3.1 Palmhouse, Kew gardens 
Kew Gardens is een van de bekendste botanische tuinen ter wereld. Dit is vooral te danken aan de 
historische plantenkas, welke een grote architectonische kwaliteit bezit. De kas is gebouwd in de 
periode 1844-1848 door Richard Turner en Decimus Burton en huisvest voornamelijk tropische 
planten uit drie verschillende delen van de wereld [2]. De kas is opgebouwd uit (giet)ijzer en gekromde 
glaspanelen. Het idee was om grote gietijzeren bogen te maken om een grote vrije overspanning te 
creëren. Turner vergeleek dit met de opbouw van een scheepsromp. Heden ten dage wordt de kas 
dan ook daarmee vergeleken. Tussen de hoofddraagelementen is een fijn net van ragfijne stalen 
elementen met daartussen glas geplaatst. De keuze voor een zeer fijne verdeling is tweeledig. Ten 
eerste kan de constructie zeer slank worden uitgevoerd, maar doorslaggevender was het feit dat men 
niet in staat was grotere glaselementen te produceren. Op de plek waar de grootste palmen kwamen 
te staan is een optopping geplaatst. Deze optopping is op de bogen geplaatst en is een typisch 
kenmerk van de Victoriaanse stijl waarin veel kassen zijn uitgevoerd. De stabiliteit wordt verzorgd door 
het samenspel van staal en glas, wat voor die tijd meer geluk dan wijsheid was. Tegenwoordig kun je 
daar niet zondermeer vanuit gaan. 
Rond 1950 raakte de kas in verval en vond de eerste renovatie plaats. In eerste instantie zou er een 
compleet nieuwe kas gebouwd worden, maar gelukkig stemde niemand hier mee in. Gedurende 7 jaar 
hebben grondige herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. De planten bleven gedurende die tijd in de 
kas, maar werden telkens verschoven. 

                                                      
1 Arboreta: “met wetenschappelijke bedoeling bijeengebrachte verzameling van allerlei houtgewassen” 
   Pineta: ”plantsoen van pijnbomen”. 
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Rond 1980 bevond de kas zich wederom in zeer slechte staat en toen werd besloten om zowel het 
staal te als de glaselementen te vervangen door gecoat gehard glas. Daarnaast werd er een bak 
aangelegd onder de kas, zodat de planten niet meer in potten hoefde te staan. 
 

 
figuur 2.1: Palmhouse Kew gardens 

 
2.3.2 Palmhouse, Bicton botanical gardens  
Het tweede voorbeeld van een bijzondere historische kas is het palmenhuis van Bicton botanical 
gardens. Het is een historische kas (+/- 1820), waar niet veel over bekend is (de ontwerper is 
anoniem) [3], maar constructief gezien is het een erg bijzondere kas. Qua formaat kan de kas lang 
niet tippen aan die van Kew gardens, maar het bijzondere zit hem in de extreem slanke 
ijzerconstructie. Op foto 2.2 a-b is goed te zien dat de constructie nauwelijks zichtbaar is. 
Gevoelsmatig lijkt de kas niet meer dan een dun vliesje dat bij het geringste zuchtje wind in elkaar 
zakt. De slankheid wordt verkregen door het onbedoeld samenwerken van ijzer en glas. In het begin 
van de 19e eeuw was er nog nauwelijks regelgeving op het gebied van constructies en was het 
construeren een zaak van “trial and error”. Heden ten dage zou een dergelijk slanke constructie 
waarschijnlijk niet meer realiseerbaar zijn, vanwege de strenge voorschriften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 2.2a-b :palmhouse bicton exterieur en interieur 

 
2.4 Moderne kassen 
 
2.4.1 Hortus botanicus Amsterdam 
De Amsterdamse Hortus is in 1638 opgericht als kruidentuin voor artsen en apothekers en is een van 
de oudste botanische tuinen ter wereld [4]. De tuin telt ongeveer 6000 verschillende plantensoorten.  
Voor de geringe omvang van de tuin is deze toch zeer gevarieerd met onder andere een vijverpartij, 
een kruidentuin, het heesters, een rosarium en de kassen. 
 
In de Hortus zijn een monumentale palmenkas (1912) en een moderne drieklimatenkas (1993) 
aanwezig (zie figuur 2.3 en 2.4a-b). De drieklimatenkas heeft een subtropisch deel, een woestijn en 



TU/e      technische universiteit eindhoven / faculteit bouwkunde / capaciteitsgroep constructief ontwerpen                      

Ontwerp van een kassencomplex voor de nationale plantentuin van België 11   

een tropisch klimaat. Deze klimaten worden door glazen wanden van elkaar gescheiden. De opzet 
van de kas is er op gericht een zo natuurgetrouwe omgeving na te bootsen, alsof men zich werkelijk 
door de natuur begeeft. Dit is vooral bij het tropische deel goed gelukt, omdat daar een vrij compact 
geheel is gevormd. De overige klimaten worden teveel omgeven door de in het zicht zijnde 
constructie. 

figuur 2.3:  palmenkas           figuur 2.4a-b: drieklimatenkas en de loopbrug, Hortus Botanicus Amsterdam 

De constructie van het gebouw is vrij bijzonder. Het bestaat globaal uit twee gedeelten. Enerzijds de 
constructie voor het dak, anderzijds de secundaire steunconstructie voor de gevels. Een 
vereenvoudigd schema van de dakconstructie is te zien in figuur 2.5. Het is een voorgespannen 
trekconstructie waaronder het dak is bevestigd. De dakconstructie staat buiten de kas. De constructie 
om de gevels te steunen bevindt zich binnen de kas en bestaat uit een woud van zwaar ogende 
staalprofielen. Het oogt wat vreemd dat de secundaire constructie zwaarder is uitgevoerd dan de 
hoofddraagconstructie. Ook komt dit de transparantie niet ten goede. 
In de subtropische kas is ook nog een kleine loopbrug toegevoegd (zie figuur 2.4b) om de bomen van 
bovenaf te bekijken. Echter, deze loopbrug vormt een barrière voor het toetredende zonlicht. 

 
figuur 2.5: globaal constructieprincipe drieklimatenkas Hortus Botanicus Amsterdam 

 
2.4.2 Eden project 
Het begon allemaal met het idee van Tim Smit om de “Lost gardens of Heligan” te herstellen [5] [6] [7]. 
Philip McMillan Browse (voormalig directeur van de “RHS Wisley Horticultural Director of the Lost 
Gardens of Heligan”) en Peter Thoday (van “Victorian Kitchen Garden fame” en “President of the 
Institute of Horticulture”) pakten het voorstel op en zetten een bouwteam op. Uiteindelijk kwam het 
project bij Sir Nicolas Grimshaw terecht, mede dankzij zijn ontwerp voor het “Waterloo station” in 
Londen. In het constructief ontwerp van “Waterloo station” vielen de slanke constructie-elementen op 
en de vrijheid van gebouwvorm die daarmee te realiseren was. Het eerste ontwerp had dan ook veel 
weg van het ontwerp van het “Waterloo station” (figuur 2.6a), gekromde vakwerken die afgesteund 
werden tegen de rotswanden van de kleigroeve. Vanwege de grillige rotsstructuur was ieder vakwerk 
uniek. Ten tijde van de ontwerpfase was de kleigroeve echter nog niet volledig uitgegraven en konden 
dus ook niet de definitieve vormen en afmetingen van de vakwerken bepaald worden. Gezocht moest 
worden naar een alternatief dat gerealiseerd kon worden, zonder van te voren exact te weten hoe de 
rotsbodem eruit zou zien. Men vond de oplossing in een bollenstructuur. Wanneer de groeve volledig 
was afgegraven dan konden de bollen op de rotsstructuur worden “afgesneden”. Dit bleek uiteindelijk 
de hoofdreden voor de vorm van het Eden project zoals het uiteindelijk is gerealiseerd (figuur 2.6b). 
 
Het Eden project maakt onderdeel uit van de zogenaamde “Millenium projects”. Daardoor was er een 
flink budget beschikbaar en zou het gebouw, net als de overige Millenium projecten spectaculair en 
innovatief moeten worden. Het uiteindelijke resultaat zijn twee kasvolumes, elk bestaande uit 4 
gekoppelde zogenaamde “Biomes”, met elkaar verbonden door een entree en restaurant. De grootste 
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kas is 235 meter lang, 110 meter breed en 55 meter hoog en is daarmee de grootste plantenkas ter 
wereld.  
 

 
figuur 2.6 a-b: eerste ontwerp versus definitieve ontwerp van het Eden project 

De hoofddraagconstructie bestaat uit een dubbelgekromd ruimtevakwerk, volgens het zogenaamde 
“hex-tri-hex” principe. De buitenlaag van het vakwerk is opgebouwd uit zesvlakken en de binnenlaag 
is opgebouwd uit een combinatie van zesvlakken en driehoeken. Waar nodig voor de geometrie is 
lokaal het zesvlak vervangen door een vijfvlak. Deze beide lagen worden door diagonalen met elkaar 
verbonden, waardoor een sterk en stabiel, maar vooral slanke constructie ontstaat. Op de snijlijnen 
van de bollen onderling zorgt een vakwerk voor de versterking en overgang van de structuur. De 
constructie is bedekt met ETFE-kussens, vastgeklemd in aluminium extrusieprofielen en op de 
vakwerkstructuur bevestigd. Mede dankzij dit lichte dakpakket is het totaalgewicht van de kassen 
minder dan de hoeveelheid opgesloten lucht. Het nadeel hiervan is dat het gebouw gevoelig is voor 
opwaaien. Het gebouw is daarom stevig aan de fundering bevestigd en vervolgens verankerd in de 
rotsbodem. De opening was op 17 maart 2001 en jaarlijks bezoeken ongeveer 1.000.000 mensen het 
Eden project. Dit bewijst eens te meer dat een goed ontworpen, vernieuwend en bijzonder gebouw 
zijn hoge kosten uiteindelijk wel zal terugbetalen. 
 
2.4.3 Bevindingen 
Wat kan er nu gezegd worden over de kassenbouw in het algemeen? Bij alle varianten staat in ieder 
geval het streven naar een zo transparant mogelijke structuur centraal. Bij historische kassen wordt dit 
vaak gerealiseerd door het toepassen van zeer slanke ijzerelementen op een kleine stramienmaat. 
Het glas speelt hierin onbewust vaak ook een constructieve rol. Eventueel helpen lokaal zwaardere 
constructie-elementen in het versterken van de structuur, vooral wanneer een groot oppervlak 
overkapt moet worden. Tegenwoordig wordt dit principe nog steeds toegepast, maar is de hart-op-hart 
maat van de stalen elementen groter vanwege de mogelijkheid grotere glaselementen of alternatieve 
bedekkingsmaterialen (bv kunststof of ETFE-kussens) te produceren. Wanneer men extra geld ter 
beschikking heeft zijn er tegenwoordig ook andere constructieprincipes mogelijk (bv het Eden project) 
die zeer transparant zijn en de kas een eigen identiteit geeft, zodat de kas zelf ook een 
bezienswaardigheid wordt.  
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3 Locatie 
 
Als locatie is in eerste instantie gezocht naar een plaats in Nederland. Plantenkassen zijn 
voornamelijk te vinden in botanische tuinen of dierentuinen. In Nederland zijn bij benadering een 20-
tal botanische tuinen en 6 noemenswaardige dierentuinen. Om als geschikte locatie uit de bus te 
komen moet de planten- of dierentuin in ieder geval reeds kassen bezitten, een kassenoppervlak van 
enige omvang hebben en geschikt zijn om een landmark te plaatsen. Na een uitgebreid onderzoek 
bleek dat er in Nederland geen enkele locatie is aan te wijzen die aan alle drie genoemde 
voorwaarden voldoet. Uiteindelijk is uitgeweken naar België, waar wel een geschikte locatie is 
gevonden, namelijk de “nationale plantentuin van België” te Meise.  
 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt deze locatiekeuze gemotiveerd, gevolgd door een analyse van 
de locatie en een analyse van het reeds aanwezige kassenbestand. Tot slot worden er een aantal 
mogelijke plekken in de tuin besproken om uiteindelijk een definitieve locatie vast te stellen voor het 
nieuwe ontwerp. 
 
3.1 Motivatie 
 
De keuze voor de botanische tuin in Meise berust op de volgende punten: 

1. Aanwezigheid bestaande van kassen; 
2. Het kasoppervlak is voldoende voor een constructieve uitdaging; 
3. De tuin is geschikt om een landmark te bouwen; 
4. De huidige kassen verkeren in slechte staat; 
5. De huidige kassen bieden geen meerwaarde aan de tuin; 
6. De tuin heeft een goede bereikbaarheid / centrale ligging; 
7. Het bezoekersaantal is laag. 

 
Ad 1. De tuin heeft een uitgebreide collectie uitheemse kasbehoevende plantensoorten. Voor 

deze planten zijn diverse kassen gerealiseerd met ieder hun eigen klimaat. 
Ad 2. Het totale kasoppervlak beslaat ongeveer 1 hectare. Het publiekstoegankelijke deel, van 

belang voor deze afstudeeropdracht, omvat ongeveer ½ hectare. Met dit oppervlak is een 
constructieve uitdaging gegarandeerd. 

Ad 3. Het totaaloppervlak van de botanische tuin bedraagt 92 hectare, waardoor de tuin 
uitermate geschikt is voor een landmark. Bij een kleine tuin trekt een landmark de 
verhoudingen scheef ten opzichte van de rest van de tuin. Daarnaast kan een landmark in 
een kleine tuin vaak niet optimaal beleefd worden, vanwege de beperkte vrije ruimte. 

Ad 4. De huidige kassen zijn bijna allemaal in slechte tot zeer slechte staat en dus toe aan een 
grondige renovatie of zelfs vervanging. Een klein deel van de kassen heeft reeds een 
renovatie achter de rug. De toekomstplannen van de kassen zijn nog niet helemaal 
duidelijk. 

Ad 5. De kassen vallen in de categorie simpel en goedkoop, wat terug te zien is in de uiterlijke 
vertoning. Het beeld wordt nog meer verslechterd door de armoedige staat waarin de 
kassen verkeren. 

Ad 6. De tuin in Meise is direct gelegen aan een afslag bij de snelweg tussen Antwerpen en 
Brussel, centraal in het land. De plantentuin is ook met het openbaar vervoer zeer snel 
bereikbaar vanaf Brussel.  

Ad 7. Het huidige bezoekersaantal bedraagt jaarlijks ongeveer 100.000 en is voor de omvang 
van de tuin aan de lage kant. Ter vergelijking: het “Eden project” trekt jaarlijks +/- 1.000.000 
bezoekers en is qua totaaloppervlak een stuk kleiner. 

 
 
3.2 Beschouwing nationale plantentuin van België 
 
3.2.1 Geschiedenis [8] 
Voor de Franse Revolutie was er slechts één botanische tuin in België namelijk die van de Katholieke 
Universiteit Leuven. Tijdens de Franse Revolutie werd de eerste Brusselse plantentuin opgericht. 
Deze tuin was gelegen op de 'Hofberg' en werd door de eerste directeur vanaf 1797 'Le Jardin 
Botanique de Bruxelles' genoemd. De tweede directeur, Adrien Dekin, verrijkte deze 
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plantenverzameling door serres met tropische planten te laten bouwen. Beroemde botanici van die tijd 
zoals G. Cuvier, C. van der Vijver en De Candolle hebben deze tuin met een bezoek vereerd.  

Tijdens de Nederlandse overheersing, in 1826, moest deze tuin wijken voor de grote industriële 
tentoonstelling van 1830. Om de verzamelingen van de 'Hofberg'-tuin te redden werd de N.V. 
'Koninklijke maatschappij van kruid-, bloem- en boomkwekerijen der Nederlanden' opgericht. Deze 
maatschappij bouwde een nieuwe botanische tuin. Er werd veel belang gehecht aan de ontwikkeling 
van een band met de kolonies der Nederlanden.  

Na de Belgische Omwenteling, werd de naam van de maatschappij gewijzigd in 'Société Royale 
d'Horticulture de Belgique' (1837). De financiële problemen bleven echter voortduren. Door 
tussenkomst van Barhélemy Dumortier, staatsman en botanicus, werd het geheel toch gered: de 
'Jardin botanique de l'Etat / Rijksplantentuin' was geboren. Vanaf dat ogenblik was de hoofdopdracht 
wetenschappelijk onderzoek in plantkunde en tuinbouw. De collecties van de Plantentuin werden 
steeds omvangrijker, de beschikbare ruimte in een intussen verstedelijkte omgeving steeds geringer. 
Deze keer werd voor een oplossing gezorgd: in 1938 kocht de Belgische Staat van de koninklijke 
familie het Domein van Bouchout. 

Het Domein van Bouchout ligt in de gemeente Meise, bij Brussel en is 92 ha groot. Het bestaat uit de 
omringende landerijen van het kasteel van Meise en het kasteel van Bouchout, door Koning Leopold II 
voor zijn zus Charlotte, de Keizerin van Mexico, in één landgoed verenigd. Reeds in 1939 werden de 
eerste gebouwen en kweekkassen opgericht en verhuisden de eerste planten van Brussel naar Meise. 
De Tweede Wereldoorlog vertraagde de verdere overbrenging, maar na de oorlogsjaren werden de 
activiteiten hervat. Tijdens de oorlog werd het Kasteel van Meise volledig verwoest; alleen de 
orangerie en een aantal kleinere gebouwen bleven bewaard. Het voormalige Kasteel van Bouchout 
heeft de tand des tijd moeten trotseren onder verschillende gedaanten (de oudste toren dateert van de 
14de eeuw).  

De bouw van het grote 'Plantenpaleis' begon in 1947. In 1967 veranderde de officiële naam van het 
instituut in 'Nationale Plantentuin van België / Jardin Botanique National de Belgique'. Het gebouw dat 
onderdak biedt aan het herbarium en de bibliotheek werd voltooid in de jaren zestig. Het herbarium 
breidde zo snel uit dat er tussen 1985 en 1987 een nieuwe vleugel werd opgetrokken.  

Heel de geschiedenis door zijn levende collecties, het herbarium maar ook de output van het 
wetenschappelijk onderzoek in grote mate toegenomen. Deze trend zet zich heden ten dage voort. 

3.2.2 De huidige tuin  
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de plantentuin. De totale oppervlakte beslaat ongeveer 1 km2 en is 
daarmee een van de grootste botanische tuinen ter wereld [9]. Het kasteel van Bouchout (nr. 3 van 
figuur 3.1) vormt het centrale punt van de tuin, van waaruit de tuin zich naar alle kanten heeft 
uitgebreid. Het kasteel wordt heden ten dage gebruikt voor lezingen, congressen en tentoonstellingen. 
De tuin karakteriseert zich door een golvend landschap, waardoor alles erg ruimtelijk overkomt en 
nooit vervelend is om door te lopen. Dit wordt versterkt door de grote variëteit aan flora en de diverse 
waterpartijen. Het golvende karakter wordt nog eens versterkt door de sierlijk aangelegde paden.  
Aan de zuidzijde van de tuin bevinden zich de plantenkassen die een oppervlak hebben van 1 hectare 
en die aan een grote diversiteit van uitheemse bomen- en plantensoorten onderdak biedt. Daarnaast 
beschikt de tuin over een van de meest vooraanstaande bibliotheken van Europa op het gebied van 
de beschrijvende plantkunde. De bibliotheek bezit momenteel 65.000 boeken, 5.000 tijdschriften en 
reeksen, waarvan 1.300 lopende en meer dan 10.000 overdrukken. Bovendien heeft de tuin een 
herbarium waar meer dan 3.000.000 gedroogde planten worden bewaard.  
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figuur 3.1: Plattegrond “nationale plantentuin van België” 
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3.3 Analyse kassenbestand 
 
Voor dit project draait alles uiteindelijk om de kassen. Voor een goede analyse van het kassenbestand 
is een bezoek gebracht aan de botanische tuin, waar allereerst een gesprek heeft plaatsgevonden 
met de directeur en twee werknemers en vervolgens een bezoek is gebracht aan de tuin en de 
kassen. Het resultaat van dit bezoek en de daaruit verkregen informatie en bevindingen zijn in het 
vervolg van deze paragraaf uiteengezet. 
 
Het huidige kassenbestand bestaat uit drie delen te weten: 

1. Publiekstoegankelijke kassen, figuur 3.2a; 
2. Collectiekassen (niet-publiekstoegankelijk), figuur 3.2b; 
3. Kweekkassen (niet-publiekstoegankelijk), figuur 3.2c. 
 

 
figuur 3.2a-c: respectievelijk publiekstoegankelijke kassen, collectiekassen en kweekkassen van de NBGB 

Voor de collectie- en kweekkassen wordt geen nieuw onderkomen ontworpen. Ze dienen mettertijd 
wel vervangen te worden, daar ze in zeer slechte staat verkeren.  
 
3.3.1 Publiekstoegankelijke kassen 
De publiekstoegankelijke kassen bestaan uit 13 aaneengeschakelde kassen (A-M zie figuur 3.1, 
nummer 5). De meeste kassen zijn smal en lang. Dit heeft als voordeel dat het licht niet diep hoeft 
door te dringen in de kas en dat de hoofdoverspanning klein is, waardoor de constructie slank kan 
blijven. Nadeel hiervan is dat de planten in een richting weinig ruimte hebben. De belevingswaarde is 
daardoor ook niet optimaal. De hoofddraagconstructie van de kassen bestaat uit stalen portalen, die 
de vorm van de kas volgen (figuur 3.3). In de nok zijn deze door gordingen gekoppeld. Panelen 
bestaande uit een fijne staalstructuur met glasplaten overspannen van portaal naar portaal. De 
stabiliteit in dwarsrichting komt uit de portalen. In de lengterichting komt dit door het onder een hoek 
van 90 graden ten opzichte van elkaar plaatsen van de kassen, waardoor de dwarsstabiliteit van de 
ene kas de lengtestabiliteit van de andere kas verzorgt (zie figuur 3.4). 

 

 

figuur 3.3: overzicht  kas met stalen spanten figuur 3.4: hoekoplossing 

a b c
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Op dit moment (2004) vinden er restauratiewerkzaamheden plaats aan de kassen. Enkele delen zijn 
al vervangen door nieuwe kassen, volgens dezelfde structuur van het reeds bestaande. Duidelijk 
zichtbaar en voelbaar is de helderheid en het warmteverschil ten opzichte van de oude kas. 
          
3.3.2 Planten 
Het eerste wat opvalt is dat de meeste planten in een (te kleine) pot staan (zie figuur 3.5). De reden 
hiervan is het ontbreken van een funderingsbak, zodat de planten direct in de grond zouden staan en 
dus kwetsbaar zijn voor ziektes en/of grote temperatuurverschillen. Al die potten doen het lijken alsof 
je in een tuincentrum bent in plaats van een tropische plantenkas. Ook zijn ze te hoog en groeien 
tegen het dak (zie figuur 3.6). 
 

  

figuur 3.5: planten in te kleine pot figuur 3.6: palm groeit tegen dak 

 
3.3.3 Klimaatbeheersing 
Ondanks de oude staat waarin de kassen verkeren is de klimaatbeheersing volledig geautomatiseerd 
(figuren 3.7-3.9). Sensoren in de kas sturen de ventilatiebehoefte en de benevelingsinstallatie en 
eventueel de verwarmingselementen aan. In alle kassen zijn ramen in gevel en dak. Beneveling 
gebeurt eenvoudigweg door een slang met gaatjes. Onder de kas ligt een groot waterbassin, waarin 
regenwater wordt opgevangen. De verwarmingselementen zijn hetzelfde als in de woningbouw 
worden toegepast. Bij extreme hitte worden de ramen gekalkt, maar dit belemmerd de toetreding van 
(UV-) licht en ziet er niet fraai uit. 

figuur 3.7: ventilatie via ramen    figuur 3.8: benevelingsinstallatie            figuur 3.9: verwarming  

 
3.4 Locatie nieuwe kassen 
 
De keuze van de locatie op het terrein is door de directeur volledig vrijgegeven, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

1. Geen overdadige bomenkap, mits het gebied binnen niet al te lange tijd toch onderhanden 
genomen wordt. 

2. Het gebouw dient een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de tuin. 
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3. De bouwhoogte dient in verhouding te zijn met de omgeving. Hierover zijn verder geen 
voorschriften vastgelegd. 

4. In geen geval mogen de kassen het blikveld in de omgeving van het kasteel van Bouchout 
verstoren.  

 

 
figuur 3.10 a-d: overzicht gebieden voor te ontwerpen kas (a) + uitgezoomd (b-d) 

Wanneer vervolgens de plattegrond wordt bekeken zijn er een drietal gebieden aan te wijzen die groot 
genoeg zijn voor de minimaal 5000 m2 benodigd grondoppervlak (zie figuur 3.10b-d). Deze drie 
gebieden zijn ter plaatse uitvoerig bestudeerd en met elkaar vergeleken om uiteindelijk de beste plek 
aan te wijzen.  
Gebied 1 (zie figuur 3.10 a-b) is de huidige positie van de kassen. Het terrein is voldoende groot, heeft 
een redelijke goede noord-zuid oriëntatie, ligt aan de rand van het park, ligt voldoende ver verwijdert 
van het kasteel, behoeft geen drastische landschappelijke aanpassingen en ligt bij de entree van de 
tuin. 
Gebied 2 (zie figuur 3.10 a-c) ligt nabij de plas en is een druk bezocht deel van de tuin. Het gebied is 
groot genoeg, ligt ver genoeg verwijderd van het kasteel en op een mooie locatie. Echter, vanwege de 
hoge bomen aan de zuidzijde van het perceel vallen er gedurende de dag grote schaduwvlakken op 
het perceel en blijft effectief slechts de helft van het oppervlak bruikbaar. Deze overgebleven 
oppervlakte is te klein voor de nieuwe kassen. Daarnaast liggen de kassen ver van de entree en is de 
oriëntatie noord-zuid ten opzichte van de tuin ongunstig. 
Gebied 3 (zie figuur 3.10 a-d) ligt het meest achterin de tuin op een beschutte en rustige plek, alzijdig 
omsloten door bomen. Ook hier ontstaan problemen met schaduw en de oriëntatie ten opzichte van 
de zon, maar veel belangrijker is het ontbreken van open ruimte om het perceel, zodat de 
architectonische kwaliteit van de kas tot zijn recht kan komen. 
Uit bovenstaande wordt de conclusie getrokken dat de huidige locatie de beste plek in de tuin is voor 
kassenbouw en deze zal dus ook gebruikt worden voor het nieuwe complex. 
 

a b c d
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4 Programma van eisen 
 
4.1 Algemeen 
 
Het programma van eisen wordt in twee gedeeltes opgesplitst, namelijk een deel voor de 
ontwerpvoorwaarden en een deel voor de benodigde ruimtes en voorzieningen. 
 
Ontwerpvoorwaarden: 

1. Streven naar optimale transparantie; 
2. Optimale zonoriëntatie; 
3. Het gebouw moet een landmark worden; 
4. Oppervlakte klimaten volgens opgave NBGB (zie paragraaf 4.2); 
5. Voldoende hoogte kassen voor optimale belevingswaarde. 

 
Benodigde ruimtes en voorzieningen + oppervlakken: 

1. Kassen opgedeeld in vijf klimaatzones: +/- 5000 m2, zie 4.2 voor specifieke oppervlakken 
2. Een informatiecentrum voor de hele tuin: +/- 300 m2 
3. Restauratie voor drinken en eenvoudige versnaperingen: +/- 200 m2 
4. Keuken: +/- 15 m2 
5. Buitenterras; 
6. Toiletten, zowel in het hoofdgebouw als bij de kassen; 
7. Bergingen, zowel in het hoofdgebouw als bij de kassen; 
8. Installatieruimte hoofdgebouw; 
9. Installatieruimte kassen; 
10. Glasreinigingsinstallatie; 

 
4.2 Oppervlakken kassen 
 
Het kassenoppervlak beslaat in totaal +/- 5000 m2. Dit oppervlak is vervolgens onder te verdelen in 
oppervlakken per specifiek klimaat. In onderstaande opsomming staan de verschillende klimaten met 
bijbehorende oppervlak beschreven. 

1. Warme tropen: 700 m2 
2. Eilandflora: 700 m2 
3. Tropische orchideeën: 100 m2 
4. Tropische bergtoppen: 700 m2 
5. Koude Woestijn: 700 m2 
6. Wintertuin: 1500 m2 
7. Vleesetende planten: 80 m2 
8. Warm gematigde orchideeën: 150 m2 
9. Begonia’s: 200 m2 

 
Sommige van deze klimaten behoeven nagenoeg dezelfde klimatologische omstandigheden en 
kunnen dus worden samengevoegd. Uiteindelijk resulteert dit in 5 verschillende klimaten (A t/m E). 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van deze 6 klimaten met de bijbehorende oppervlakken. 
 

klimaten subklimaat oppervlakte (m2) totaal opp (m2)
A 1+2+3 700 + 700 + 100 1500
B 4 700 700
C 5 700 700
D 6 1500 1500
E 7+8+9 150 + 200 + 80 430

4830  
tabel 4.1: minimale benodigde oppervlakte per klimaat 

 
4.3 Relatieschema 
 
Voorafgaand aan het ontwerpproces is het belangrijk een goed beeld te hebben van de benodigde 
ruimtes, de ligging van de ruimtes ten opzichte van elkaar en de relaties tussen de verschillende 
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ruimtes. Middels een relatieschema is dit overzichtelijk weer te geven. Het relatieschema voor dit 
profiel is afgebeeld in figuur 4.1. In de tekening zijn de belangrijkste ruimtes weergegeven. Daarnaast 
zijn er nog een aantal specifieke ruimtes in te delen, bijvoorbeeld installatieruimtes, overige toiletten, 
keuken etc. Hiervoor zijn niet direct relaties aan te geven. In het ontwerp zal dit worden meegenomen. 
 

Entree

Informatiecentrum

 Eetcafé

Kas 1
Kas 2 Kas 3 Kas 4

Kas 5

Gang

 Toiletten

 
figuur 4.1: relatieschema kassencomplex 
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5 Bouwkundig ontwerp 
 
Het ontwerpproces vindt zijn basis en vertrekpunt bij de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten. 
Natuurlijk zijn er binnen die uitgangspunten zaken die zwaarder wegen dan andere. Het heeft de 
voorkeur deze als basis te gebruiken voor het ontwerp, om tot een goed, mooi, interessant, maar 
vooral functioneel gebouw te komen. In de paragraven 5.1 t/m 5.6 is getracht dit ontwerpproces zo 
beknopt mogelijk te beschrijven. 
 
5.1 Belangrijkste uitgangspunten 
 
Allereerst worden de belangrijkste uitgangspunten genoemd en beargumenteerd. 

1. Streven naar optimale transparantie: Dit is het belangrijkste punt, omdat alles uiteindelijk draait 
om het welzijn van de planten, zodat de planten zich kunnen ontwikkelen, zoals ze dat in hun 
oorspronkelijke omgeving zouden doen. De intensiteit van de zon en het aantal zonuren per 
dag zijn gemiddeld een stuk lager in België vergeleken met de oorsprong van de planten, dus 
ieder beetje zonnestraling is meegenomen.  

2. Optimale zonoriëntatie: Dit ligt in lijn met het eerste punt. Een goede zonoriëntatie is de eerste 
stap naar optimale zontoetreding. 

3. Landmark: Naast de eisen voor een goede plantengroei moet ook de (toekomstige) bezoeker 
geprikkeld worden. Mensen met interesse voor botanie zullen waarschijnlijk toch wel komen 
(alhoewel hun keuze voor deze tuin hierdoor wel gestimuleerd kan worden), maar vooral de 
mensen die onbekend of (nog) ongeïnteresseerd zijn in de botanie kunnen zo worden 
aangetrokken. Het Eden project is hiervan een goed voorbeeld. Eden trekt +/-1.000.000 
bezoekers tegen +/-100.000 bezoekers in Meise, met de wetenschap dat de tuin in Meise vele 
malen groter is. Daarnaast trek je ook mensen die uitsluitend voor het gebouw komen en zullen 
scholen sneller hun excursie naar deze tuin plannen. 

 
Bovenstaande 3 punten vormen de basisuitganspunten van het ontwerp en de overige uitgangspunten 
(zoals beschreven in hoofdstuk 4) worden hier zo goed mogelijk bij betrokken. 
 
5.2 Landschappelijke aanpassingen 
 
De toekomstvisie van de directie is dat de collectiekassen (de kassen die het middengebied opvullen 
van de publiekstoegankelijke kassen, zie figuur 3.2b) te zijner tijd weer moeten verdwijnen, zodat er 
alleen publiekstoegankelijke kassen op het terrein staan. Deze kassen verdwijnen naar een niet 
publiekstoegankelijk gebied binnen de tuin.  

 
figuur 5.1 a-b: gebieden die onderhande genomen worden 

Op afbeelding 5.1a staan de gebieden die nu of binnen afzienbare tijd onderhande genomen zullen 
worden. Ook het gebied naast de kassen (gebied 2) krijgt een metamorfose. In dit gebied staan onder 
andere de in zeer slechte staat verkerende kweekkassen. Hier zouden eventueel in de toekomst de 
collectiekassen tezamen met de kweekkassen kunnen worden ondergebracht. Beter is echter om de 
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kweekkassen en de collectiekassen (beide niet-publiekstoegankelijk) naar “gebied 1” te verhuizen, 
omdat dat gebied aan de rand van de tuin ligt en daar makkelijk afgeschermd kan worden voor het 
publiek en het directe blikveld. Tevens is dit een rustiger deel van de tuin. Mochten er planten 
uitgewisseld moeten worden tussen de kassen dan kan men gebruik maken van het aangrenzende 
pad, dat breed genoeg is voor gemotoriseerde vervoer. “Gebied 2”, dat nu door een dichte 
struikenkraag afgesloten wordt van de rest, kan dan ontwikkeld worden als publiekstoegankelijk 
groengebied. De bomengrens vlak langs het kavel van de kassen zou eventueel iets teruggetrokken 
kunnen worden, zodat de (late middag-)zon beter het kavel kan beschijnen. 
 
5.3 Keuze kassensysteem 
 
Het meest toegepaste kasplan is een gebouw met een lange en een korte zijde, opgebouwd uit slanke 
(vaak stalen) elementen en bedekt met glasplaten, bijvoorbeeld het “palmhouse” in Kew gardens (zie 
figuur 2.1). De lange zijde wordt dan oost-west georiënteerd om zoveel mogelijk van het zonlicht op te 
vangen. De huidige plantenkas in Meise heeft ook dergelijke opbouw, alleen is gekozen voor een 
rechthoek met een groot open middengebied (figuur 5.2a). Voordeel hiervan is dat er eigenlijk 2 
langgerekte gebieden ontstaan, zodat de zon goed kan binnentreden en de hoofdoverspanningen 
aanzienlijk gereduceerd worden, wat resulteert in slanke constructie-elementen. Echter toen de 
kasbehoefte groter werd is het middengebied ook volgebouwd (figuur 5.2b), met het gevolg dat de zon 
niet meer zo goed kan doordringen tot achter in de kas.  
Een ander minpuntje van de plattegrond is dat de kasvorm alleen optimaal is als de zon loodrecht op 
de kas staat (12 uur ’s middags). Voor en na 12 uur schijnt de zon altijd onder een hoek op de kas en 
worden de diepte van de kas alleen maar groter en reflecteert een deel van het licht. Ondanks dat is 
het een veelvuldig toegepast principe en heeft het zijn waarde bewezen.  
 
Vervolgens kan de vraag worden gesteld, waarom de verschillende kassen vaak onder één dak zijn. 
Enkele argumenten hiervoor kunnen zijn: 

1. Er is slechts één klimaat, dus er is slechts één gebouw nodig wat geconditioneerd behoeft te 
worden; 

2. Er is maar beperkt ruimte beschikbaar in de tuin; 
3. Het totale pakket dient zo compact mogelijk te blijven, zodat de rest van de tuin zo min mogelijk 

hinder ondervindt van de (vaak lelijke) kassen; 
4. De te lopen afstanden zijn zo minimaal mogelijk; 
5. Er is dan slechts een centrale klimaatregelinstallatie nodig. 

 

 
figuur 5.2a-b: schematische weergave plattegrond kassen voor en na de verbouwing 

 
Ondanks dat bijna alle kassen in één complex ondergebracht worden is hier gekozen om ze per 
klimaat los van elkaar te zetten. De volgende beweegredenen liggen hieraan ten grondslag: 

1. Door toepassen van meerdere kassen kan effectiever van het zonlicht gebruik worden gemaakt, 
omdat het totale buitenoppervlak aanzienlijk vergroot wordt. 

2. Vanwege de verschillende klimaten moeten er toch een fysieke scheiding worden aangebracht 
tussen de verschillende gebieden. Dit kan worden opgelost door scheidingswanden te plaatsen 
in het gebouw, maar losse kassen met één eigen klimaat lossen dit probleem vanzelf op.  

3. Wanneer het totale oppervlak onder een dak wordt geplaatst ontstaat een enorm complex. Een 
aantal kleinere kassen staat beter in verhouding tot de tuin. 

4. Het terrein is groot genoeg om meerdere losse kassen te plaatsen.  
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5. Het oppervlak kassen bestrijkt hoe dan ook slechts een klein oppervlak van de totale tuin, daar 
de totale oppervlakte +/- 1 km2 beslaat. Daar komt nog eens bij dat de kassen aan de rand van 
de tuin staan en dus slechts vanuit een klein gebied waarneembaar zijn.  

6. Het kavel wordt nu optimaler benut. 
7. Iedere kas krijgt zijn eigen identiteit, doordat iedere kas één klimaat vertegenwoordigd, zodat 

het heel duidelijk is welke planten bij elkaar horen.  
8. De benodigde hoogte is per klimaat verschillend. Wanneer alles onder een dak staat is de kas 

met de grootste hoogtebehoefte maatgevend. 
 
5.4 Kasvorm 
 
Na een variantenstudie naar verschillende kasvormen is uiteindelijk gekozen voor de koepel als 
hoofdvorm. Deze keuze is gebaseerd op de volgende overwegingen: 

1. goede zonoriëntatie: Vanwege de ronde vorm kan de zon altijd overal goed binnenschijnen, 
ongeacht het uur van de dag. 

2. makkelijk te plaatsen op terrein: Kassen worden bijna altijd zo gunstig mogelijk ten opzichte van 
de zon geplaatst en staan daarom soms onlogisch op het kavel (de tuin in Meise is hier een 
mooi voorbeeld van). Vanwege de alzijdige symmetrie van de koepel ontstaat dit probleem 
nooit. 

3. gunstig constructief gedrag: Het behoeft eigenlijk geen toelichting dat een koepel constructief 
gezien een zeer gunstige vorm is, wat tot aanzienlijke reducties van de profielafmetingen kan 
leiden. 

4. goede verhouding materiaalgebruik versus overspanning: Dit is een direct gevolg van punt 3.  
5. gunstige hoogteverschil: Planten hebben allemaal verschillende afmetingen, dit gaat van enkele 

centimeters tot meer dan 10 meter. Een koepel heeft veel hoogteverschil, waardoor er voor 
iedere plant/boom wel een plek is, zonder de totale gebouwhoogte aan te passen aan de 
grootste boom. 

6. gunstig volume: Omdat een kas nooit volledig passief geconditioneerd kan worden is een zo 
gering mogelijk volume een pre.  

7. eenvoud: Omdat er vijf kassen gerealiseerd worden is het voor het uiteindelijke beeld 
bevorderlijk als de hoofdvorm eenvoudig is, omdat het uiteindelijke beeld bepaald wordt door 
het samenspel van de kassen.  

8. geprezen vorm: Een koepel is van oudsher een gewaardeerde vorm en wordt vaak toegepast 
bij belangrijke en/of religieuze gebouwen om macht en ontzag uit te stralen.  

 
 
5.5 Positionering kassen 
 

 
figuur 5.3: kassen (gearceerd) met schaduwvlakken 
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Omdat het welzijn van de planten het belangrijkste aspect is, ligt het voor de hand de kassen als 
uitgangspunt te nemen voor het ontwerp. Er is reeds gekozen om 5 losstaande koepels op het kavel 
te zetten. Maar hoe gaan deze koepels gepositioneerd worden ten opzichte van elkaar? Een van de 
argumenten om meerdere kassen toe te passen was de betere benutting van het zonlicht. Echter, de 
kassen zelf werpen ook een schaduw op het maaiveld. Deze schaduw kan vervolgens op een andere 
kas vallen, waardoor daar nog steeds niet optimaal licht binnentreedt. Hieruit is het idee ontstaan om 
de kassen zo te plaatsen dat ze nooit in elkaars schaduw staan. 
 
Afhankelijk van de tijd van het jaar en de tijd op de dag schijnt de zon onder een bepaalde hoek op de 
aarde. Voor ieder tijdstip van het jaar is deze zonnestand te bepalen. Dus voor ieder tijdstip van het 
jaar is te bepalen onder welke hoek het licht een object beschijnt en hoe lang de bijbehorende 
schaduw is. Wanneer je dit voor voldoende periodes en tijden uitrekent is er een denkbeeldig 
schaduwvlak om de koepel te bepalen (uitwerking zie bijlage A.1). Als er nu voor wordt gezorgd dat 
geen enkele koepel in de schaduw van een andere staat, dan wordt het zonlicht nooit belemmerd. 
Hiervoor zijn diverse varianten onderzocht en uiteindelijk is gekozen voor die variant waar geen 
enkele koepel een andere koepel overschaduwt, het terrein goed ingedeeld is en, niet onbelangrijk, 
wat esthetisch een goede compositie is. Het resultaat is weergegeven in afbeelding 5.3 (De overige 
varianten zijn terug te vinden in bijlage A.2) De gebieden om de koepels zijn de uiterste grenzen van 
de schaduwvlakken van bijbehorende kas. Goed te zien is dat er geen enkele overlap is van de 
schaduwgebieden met de kassen. Deze ordening van de kassen is het uitgangspunt voor het ontwerp. 
 
5.6 Ontwerpvarianten van het totale project 
 
Alvorens te beginnen met het ontwerp van het totale project is de vraag gesteld of de kassen van 
binnenuit bereikbaar moeten zijn of niet. Om een antwoord op deze vraag te krijgen is gekeken naar 
andere recente projecten die bestaan uit meerdere gebouwen met grote attractiewaarde. Hiervan is 
Burgers Bush in Arnhem een goed voorbeeld. Burgers Bush heeft naast een openlucht dierentuin een 
aantal overdekte hallen, bestaande uit een tropisch regenwoud, een woestijn en een oceanium. Deze 
drie gebouwen hebben ieder een eigen identiteit, maar de directie van de dierentuin wilde dat alle drie 
de gebouwen overdekt met elkaar verbonden zijn. Dit heeft er toe geleid dat er onder andere een 
aparte tunnel is gegraven tussen de “Bush” en de  “Dessert”. De gedachte hierachter is, dat het park 
bij slecht weer toch bezoekers trekt, zodat men een groot deel van de tuin droog kan bezoeken. Een 
botanische tuin wordt bij slecht weer ook minimaal bezocht. Een groot gesloten kassencomplex kan 
hierin verandering brengen. Daarom is besloten de kassen door middel van gangen met elkaar te 
verbinden.  
 
Nu er een aantal duidelijke uitgangspunten zijn geformuleerd kan begonnen worden met het maken 
van ontwerpvarianten. In dit verslag worden alleen de belangrijkste varianten beschreven, ter 
verduidelijking van het verloop van het ontwerpproces. 
 
5.6.1 Ontwerpvariant 1 

 
figuur 5.4: vooraanzicht, omarming kassen door gangen, variant 1 

Grofweg bestaat het totaalontwerp uit twee delen, namelijk de kassen en het entreegebouw. Het 
entreegebouw bestaat in hoofdzaak uit de feitelijke ingang, het informatiecentrum en het café. 
Wanneer men een groot complex nadert is een herkenbare entree een vereiste om onnodig zoeken te 
voorkomen. Echter, het belangrijkste van het complex blijven de kassen, dus het idee ontstond om de 
kassen dominant aanwezig te laten zijn en dat de overige ruimtes geen belemmering vormen voor het 
vrije zicht op de kassen. Uit deze gedachte is het thema zichtbaar versus onzichtbaar ontstaan.  
Vanuit de planten gezien zou een onzichtbare kas (dus zo min mogelijk constructieve en dus visuele 
belemmering) een voorkeur hebben, maar de kassen moeten wel duidelijk aanwezig zijn voor het 
totaalbeeld (dus zichtbaar). Deze paradox is ook van toepassing op het entreegebouw. Vanwege de 
zonbehoefte van de kassen, komt dit gebouw aan de noordzijde van het perceel, alwaar het 
gedeeltelijk voor de kassen komt te staan, omdat de aanlooproute ook vanaf het noorden komt. Dus 
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eigenlijk wil je dit gebouw niet zien, maar om een goed totaalbeeld en duidelijke entree te krijgen 
moeten ze wel aanwezig zijn. Het zichtbare van de kassen ontstaat vanzelf, daar er altijd constructie 
aanwezig is en een kas door reflecties zich toch aftekent. Het “onzichtbaar” maken van de overige 
ruimtes is alleen mogelijk wanneer deze zich onder de grond bevinden. De oplossing is dan ook hierin 
gezocht. Voor een groot deel bevindt het gebouw zich onder het maaiveld. Alleen op karakteristieke 
en noodzakelijke plekken tekent het gebouw zich af boven het maaiveld. De vorm van de plattegrond 
is tot stand gekomen als gevolg van de ruimtebehoefte. Het golvende karakter is gekozen, omdat dit 
goed aansluit bij het beeld van de tuin. De gangen komen semi onder de grond, zodat daglicht kan 
toetreden (zie figuur 5.5). Deze gangen vormen een visuele omarming van de kassen (zie figuur 5.4). 
Het dak van het gebouw wordt een grasdak om zoveel mogelijk groen op maaiveldniveau te 
behouden en een directe link te leggen met de natuur. 
 

figuur 5.5: doorsnede gang half onder de grond         figuur 5.6: plattegrond hoofdgebouw 

 
5.6.2 Ontwerpvariant 2 
De 2e variant is een vervolg op variant 1. Het thema is hierbij hetzelfde gehouden, maar het ontwerp is 
op een aantal punten gewijzigd. Omdat de kassen op behoorlijke afstand van elkaar liggen is een 
aanzienlijke lengte aan gangen noodzakelijk. Gangen zijn vaak geen prettige verblijfsgebieden en 
dienen dus in dit geval extra aandacht te krijgen. Als uitgangspunt voor het ontwerp zijn nu de gangen 
genomen. De kortste weg tussen de kassen is wanneer je er volgens een rechte lijn tussendoor gaat. 
Dit is weergegeven in figuur 5.7 door middel van een dikke lijn.  
 

 
figuur 5.7: schematische weergave complex, variant 2 

De totale lengte van de gang bedraagt nu zo’n 150 meter. Wanneer deze gang recht is lijkt het alsof je 
naar het oneindige loopt, wat een onbehaaglijk gevoel geeft door de visuele oneindigheid van de 
gang. Door de gangen slingerend over het terrein te laten lopen is er nooit zicht door de hele gang 
(stippellijn figuur 5.7). Daarnaast ontstaat nieuwsgierigheid naar wat er zich achter de bocht bevindt. 
De gangen blijven half onder de grond met aan één zijde daglichttoetreding. Het entreegebouw vormt 
een koppeling tussen het hoofdpad en de gangen en is ontworpen aan de hand van dezelfde filosofie 
als variant 1. Een 3D schets (zie figuur 5.8) maakt een en ander duidelijk. 



TU/e      technische universiteit eindhoven / faculteit bouwkunde / capaciteitsgroep constructief ontwerpen                      

Ontwerp van een kassencomplex voor de nationale plantentuin van België    26

 

 
figuur 5.8: 3D schets kassencomplex variant 2  

 
5.6.3 Ontwerpvariant 3 

 
figuur 5.9a-b: Paperhouse, Shigeru Ban, Yamanakako, 1995 

Na het maken van een vormmaquette van variant 2 bleek het blob-achtige gebouw toch niet zo goed 
in de situatie te passen als gedacht. Een wat strakker en eenvoudiger gebouw bleek een meer 
geschikte oplossing te zijn. Daarnaast zijn de plattegronden van de ruimtes eenvoudiger en 
duidelijker. Als startpunt van deze variant is wederom de zwakke schakel van het ontwerp gekozen, 
namelijk de gang. Ondanks de verbetering van de gangenstructuur (van variant 2 ten opzichte van 
variant 1) blijft het onplezierig en benauwend om door een lange gang te moeten lopen. Om dit op te 
lossen is gekozen om de gang volledig boven de grond te leggen en een zijde helemaal open te 
werken, zodat er een soort galerij ontstaat in plaats van een gang. Daarnaast kan materiaalgebruik en 
licht positief bijdragen in de belevingswaarde. De aspecten licht en materiaalgebruik zijn een veel 
voorkomend thema in de werken van de Japanse architect Shigeru Ban die daarmee een aantal 
interessante gebouwen gerealiseerd heeft (zie figuur 5.9a-b).  
 

 
figuur 5.10: schetsmaquette variant 3 

Typerend voor zijn werk is het gebruik van kartonnen kolommen in combinatie met monotone, strakke, 
lichtgekleurde gevels en daken. Eenvoud staat hierbij centraal, maar door de dynamische patronen 
van de kolommen ontstaat toch een spannend en interessant gebouw.  
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Geïnspireerd door het werk van Shigeru Ban is er een nieuw ontwerp gemaakt, waarbij het gehele 
gebouw is opgetrokken uit beton en kartonkolommen. In het entreegebouw zorgen de kolommen niet 
alleen voor een speels effect maar ook voor geleiding van de bezoekerstroom binnen het gebouw. 
Ook fungeren de kolommen als tussensteunpunt voor het dak. Een schetsmaquette maakt een en 
ander overzichtelijk (figuur 5.10). 
 
5.7 Definitief ontwerp 
 
5.7.1 Concept  
Het definitieve ontwerp is ontwikkeld uit het concept van variant 3 van het vorige hoofdstuk. Het doel 
is om een gebouw te realiseren, waarbinnen een bezoeker zich prettig voelt (ondanks de 
grootschaligheid), de belevingswaarde van de klimaten optimaal is en het complex een uitstraling 
heeft. 
Binnen dit concept speelt de gang een cruciale rol. De hoofdfunctie van gangen in het algemeen is het 
verbinden van ruimtes/gebieden met elkaar, wat in dit ontwerp niet anders is. De aandacht die aan 
gangen besteed wordt is vaak niet erg groot, omdat mensen er slechts korte tijd in verblijven. In dit 
ontwerp is slechts één gang aanwezig, maar deze heeft wel een lengte van meer dan 150 meter. 
 
5.7.2 Gangontwerp 
Ondertussen is duidelijk geworden dat de gang binnen het ontwerp een belangrijke rol speelt, ook is 
duidelijk geworden dat gangen vaak geen plezierige verblijfsruimte zijn. Om een goede gang te 
kunnen ontwerpen, moet eerst afgevraagd worden, wat een gang onplezierig maakt. In onderstaande 
opsomming is getracht dit in beeld te brengen. 

1. Lange gang: Een gang is vaak een verbindend medium en mensen willen zo snel mogelijk van 
A naar B, dus bij voorkeur via een zo kort mogelijke weg; 

2. Rechte gang in combinatie met de lengte: Hierbij ontstaat al snel het schijnbare effect van 
oneindigheid, omdat de gang in het oneindige lijkt te verdwijnen. Hierdoor wordt de werkelijke 
lengte van de gang extra benadrukt; 

3. Donkere gang: Een donkere gang geeft voor bijna iedereen een onplezierig, soms 
beangstigend gevoel. Dit is vaak ook een groot probleem bij ondergrondse gebouwen; 

4. Gesloten gang: Het ontbreken van openingen in de wand van de gang, zodat men niet van zich 
af kan kijken. 

5. Materiaal- en kleurgebruik: Koude/kille materialen en kleuren bevorderen de uitstraling van de 
gang niet. 

6. Ontbreken van attributen: In een kale gang valt niets te beleven. Schilderijen / posters of andere 
bezienswaardigheden leiden de bezoeker af. 

 

 
figuur 5.11: relatie (kronkelende) gang met kassen 

Voor dit ontwerp is punt 2 de grootste doorn in het oog. Echter, vanwege de grootschaligheid van het 
complex is een lange gang niet te voorkomen. Het is dus noodzaak een rechte gang te voorkomen. 
Bochten in een gang voorkomen het gevoel van oneindigheid en daardoor lijkt de gang korter en blijft 
het spannend wat er zich achter de bocht afspeelt. De keuze is daarom gevallen op een slingerende 
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gang waarvan de ligging bepaald wordt door de positie van de kassen, zoals duidelijk wordt uit figuur 
5.11.  
 
Deze oplossing zorgt tevens voor een zo kort mogelijke verbinding tussen de kassen en de gang. Een 
rechte gang tussen de kassen lijkt korter, maar dan zijn er langere zijgangen nodig tussen kas en 
hoofdgang.  
Punt 3, 4 en 5 worden aangepakt door inspiratie die is opgedaan bij de werken van Shigeru Ban, een 
Japanse architect, die door licht, materiaalgebruik, eenvoud, transparantie en schaduw, verbluffende 
en sfeerverhogende gebouwen heeft gerealiseerd. In veel van zijn werken zijn kartonnen kolommen 
toegepast. Vanwege de forse afmetingen van die kolommen en het dicht bij elkaar zetten ervan, zijn 
hele dynamische patronen te creëren met hele simpele middelen. Daarnaast heeft het oppervlak en 
de kleur van de kolommen een vriendelijke en rustige uitstraling. Vaak zijn de bijbehorende gevels en 
het dak strak en monotoon uitgevoerd om de nadruk op de kolommen te versterken. Ook de 
schaduwwerking van de kolommen zorgt voor een extra dimensie. Op een dergelijke manier wordt 
met vrij eenvoudige middelen een interessant en dynamisch geheel gecreëerd. Eenvoud in de opzet 
van het geheel speelt een belangrijke rol, vanwege de extreem grote afmetingen van het complex. 
Uiteindelijk is gekozen voor een gang die aan een zijde een dichte wand heeft en aan de andere zijde 
een open structuur van kartonnen kolommen, waarvoor glas is geplaatst om een binnenklimaat te 
kunnen creëren. De afstand tussen iedere kolom is niet constant, om zodoende een interessant 
schaduwspel te creëren. Door het openmaken van een zijde van de gang wordt de gang in feite meer 
een galerij, er is altijd direct zicht op de omgeving, wat het benauwende gevoel vermindert en tevens 
zorgt voor afleiding.  
 
5.7.3 Entreegebouw 
Het entreegebouw bestaat uit drie delen, de ingang, het informatiecentrum en het (eet)café. 
Daarnaast moet het entreegebouw aansluiten op de gang en dient het gebouw aan te sluiten op de 
paden van het park. Bij variant 2 en 3 is geopperd het gebouw tussen de twee grote kassen te leggen 
(zie figuur 5.7 & 5.8), zodat aan beide voorwaarden wordt voldaan. Het doel is nu de bezoeker vanaf 
de entree, door het informatiecentrum en langs het eetcafé te leiden om uiteindelijk bij de gangen uit 
te komen. Belangrijk hierin is dat de bezoeker niet hoeft te zoeken, maar dat deze onbewust gestuurd 
wordt naar de gang. Om dit te bereiken is dus een soort sturend/richtinggevend “element” nodig. 
Binnen dit ontwerp is de kartonnen kolommenstructuur hiervoor verantwoordelijk door als een sierlijk 
lint de ruimtes visueel te scheiden. Daarnaast wordt de kolomstructuur opener wanneer een doorgang 
gerealiseerd moet worden en meer gesloten wanneer dit niet nodig is. Tot slot zorgt de kolomstructuur 
voor een tussensteunpunt voor het dak. Schematisch is dit principe weergegeven in figuur 5.12. voor 
een meer gedetailleerde uitwerking, wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage E. 
 

 
figuur 5.12: schematische weergave van de ruimtes gescheiden door een lint van kolommen 
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Naast de drie hoofdruimtes zijn nog een aantal andere ruimtes noodzakelijk, waaronder toiletten, 
keuken, berging en installatieruimte. Omdat dit allen gesloten ruimtes zijn, worden ze als groep bij 
elkaar geplaatst. De beste plek is tussen de entree en het eetcafé, zodat hier geen directe doorloop 
kan ontstaan. Mensen moeten zo altijd door het informatiegedeelte. Op de plek van de gesloten 
ruimtes is de kolomstructuur volledig dicht en fungeert dus lokaal als gesloten wand.  
De huidige kassen liggen op een verhoging van +/- 3.5 meter. Om een makkelijke toetreding tot de 
kassen te verkrijgen is besloten de kassen op dit niveau te houden en het entreegebouw en de 
gangen te verlagen tot onder het grondniveau van de kassen, zodat de entree van de koepels zich 
onder de structuur bevindt. Dit ter voorkoming van het doorbreken van de structuur. Tevens kan zo 
een goede entree verkregen worden voor mindervaliden. 
 
In eerste instantie was het de bedoeling een enkele glasgevel op te trekken bij de entree. Omdat de 
entree direct aansluit op de binnenruimte is een tochtportaal vereist. Dit tochtportaal moet dan als een 
uitsteeksel achter de entree geplaatst worden wat het strakke beeld van de glasgevel teniet doet. 
Zodoende is besloten een dubbele gevel te creëren. In die dubbele gevel bevindt zich dan het 
tochtportaal. De overige ruimte tussen beide glasvlakken kan fungeren als etalage voor bijvoorbeeld 
planten of andere aan de botanische wereld verwante zaken. Op deze manier blijft het strakke 
gevelbeeld wel overeind en dient de extra verkregen ruimte als opwarmertje voor wat komen gaat.  
 
Zowel het beton van de gevel als de kolomstructuur wordt aan de buitenzijde doorgetrokken. Dit is ten 
eerste gedaan om een soort fuik te creëren die als ingangsmarkering dient. Ten tweede laat dit ook 
aan de buitenkant zien hoe het gebouw opgebouwd  is. 
Daarnaast is het ook de bedoeling materialen zoveel mogelijk hun natuurlijke uitstraling te laten 
behouden. De kartonnen kolommen moeten als zodanig herkenbaar zijn. De kolommen worden alleen 
voorzien van een transparante impregnatie zodat de kolommen buiten beschermd zijn tegen 
weersinvloeden en de dragende kolommen binnen een kleine brandvertraging krijgen.  
Het dakpakket wordt een omkleed staalskelet om het eigen gewicht te beperken ten behoeve van de 
beperkte draagcapaciteit van de kartonkolommen. Omdat het dak van noord naar zuid gezien 
aflopend is (zie doorsnede BB, bijlage E) en het dakoppervlak erg groot is, zijn er ten behoeve van de 
afvoer van regenwater maatregelen noodzakelijk. Een enkele goot aan de zuidzijde is niet afdoende, 
daar de capaciteit van de goot nooit voldoende kan zijn voor de hoeveelheid water. Hiervoor is de 
volgende oplossing gevonden. Door middel van opstaande ribben op het dak wordt het dak opgedeeld 
in stukken. De ribben sturen het water naar een centrale goot die is gesitueerd boven de kartonnen 
kolommen alwaar het om een regelmatige afstand door een afvoer (in de kartonkolom verwerkt) 
afgevoerd wordt. Mocht een afvoer verstopt raken, dan loopt het water gewoon door naar de volgende 
afvoer. 
 
5.7.4 Kassen 
Er worden in totaal vijf kassen met ieder een eigen klimaat ontworpen. Om een mooi beeld te houden 
is besloten de doorsnede-hoogteverhouding van de koepel constant te houden. Praktisch komt dit ook 
goed uit, omdat de hoogste bomen in de kassen met het grootste oppervlak komen. De kleinere 
kassen hebben minder hoogte nodig. De kas met het grootste oppervlak heeft een doorsnede op 
maaiveldniveau van 50 meter. Dit wil zeggen dat de maximale hoogte in het midden niet meer dan 25 
meter mag bedragen (dan is het namelijk precies een halve bol). De hoogste palmen bereiken 
ongeveer een hoogte van 15-16 meter. Echter voor het beeld en de benodigde ruimte voor de 
constructie is besloten dat er voldoende ruimte moet blijven tussen kas en bomen. Daarnaast neemt 
de hoogte af richting de randen van de koepel. In principe passen de bomen dus makkelijk in de 
koepel, maar vanwege architectonische en constructieve aspecten is het niet wenselijk een halve bol 
als koepel te gebruiken. Architectonisch gezien heeft een halve bol geen mooie aansluiting met het 
maaiveld. Constructief gezien werkt een halve bol (helling 90° op maaiveldniveau) ongunstiger dan 
een koepel met een flauwere helling. Na een studie naar koepeldoorsneden bleek een hoogte van 16 
meter bij een doorsnede van 50 meter zowel architectonisch als constructief een goede oplossing. Om 
extra marge te creëren boven de hoogste palmen is besloten de bodem in de koepel uit te graven. In 
de figuren 5.13 a-c is achtereenvolgens te zien een halve bol met hoogte 25 meter, een koepel met 
hoogte 16 meter en de uiteindelijke gekozen oplossing. 
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figuur 5.13 a-c: doorsnedes koepels met totale hoogte van 25 meter, 16 meter en 19 meter. 

Aangezien de koepels +/- 3.5 meter hoger liggen dan de rest van het gebouw, kan de uitgraving nuttig 
worden gebruikt voor de toetreding van de koepels. De koepel is zodoende van onder te benaderen, 
zodat de structuur niet doorbroken hoeft te worden met een gang. Daarnaast zijn er geen trappen 
nodig om in de koepel te komen, wat de toegang voor minder validen vergemakkelijkt. De routing in 
iedere koepel is afhankelijk van wat er te zien is. Getracht is om het gevoel te creëren dat je er midden 
in staat. Dit betekent dat te grote paden dienen te worden voorkomen. Om ook de kas zelf voor 
minder validen toegankelijk te maken zijn de paden onderverdeeld in 3 categorieën (dit is overigens 
alleen van toepassing op de vier grootste kassen), te weten: 

- hoofdpaden: voldoende breed, dus ook toegankelijk voor mindervaliden; 
- zijpaden: niet toegankelijk voor mindervaliden, aangelegd voor optimale belevingswaarde; 
- noodpaden: toegankelijk voor mindervaliden en zijn in eerste instantie bedoeld snel naar een 

nooduitgang te komen. Deze gangen liggen gestructureerd in de plattegrond, zodat snelle 
oriëntatie mogelijk is. Hierbij wordt bij het brandveiligheidsplan van de koepel nader op 
ingegaan (hoofdstuk 7). 

 
Over de uiteindelijke structuur van de koepel wordt in dit hoofdstuk niet verder ingegaan. Dit zal 
uitgebreid beschreven worden in hoofdstuk 7. 
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5.7.5 Visualisatie definitief ontwerp 
Om een idee te krijgen van het uiteindelijke ontwerp zijn met behulp van de computer impressies 
gemaakt. Voor het totaaloverzicht wordt ook de uiteindelijke vormgeving van de koepel weergegeven, 
voorlopend op de bespreking daarvan in hoofdstuk 7. 
 

figuur 5.14 a: bovenaanzicht van het kassencomplex 

 

figuur 5.14 b: vooraanzicht van het kassencomplex 
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figuur 5.14 c: entree van het kassencomplex 

 
figuur 5.14 d: kolomstructuur in entreegebouw 
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figuur 5.14 e: hoofdgang van het kassencomplex 

 
figuur 5.14 f: achteraanzicht van het kassencomplex 
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figuur 5.15 a: bovenaanzicht koepel 

 
figuur 5.15 b: vooraanzicht koepel 
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figuur 5.15 c: ooghoogte koepel 

 
figuur 5.16 d: isometrie koepel 
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6 Constructief ontwerp gebouw 
 
In dit deel van het constructief ontwerp wordt in het kort de constructie van het complex besproken, 
uitgezonderd de koepelconstructie. De nadruk bij dit project ligt op de uitwerking van de 
koepelconstructie en wordt in een hoofdstuk 7 behandeld. De overige constructie betreffen de 
constructie voor het entreegebouw (grote overspanning) en de constructie voor de gangen (kleine 
overspanning), die beide opgezet zijn met hetzelfde constructieprincipe. 
 
Omdat het gebouw deels onder de grond gesitueerd is zullen er maatregelen getroffen moeten 
worden om de grond te keren. Hiervoor zijn diverse oplossingen mogelijk, maar omdat deze kering in 
het hele complex terugkomt is besloten om een keermuur als multifunctioneel element toe te passen, 
die niet alleen de grond keert, maar ook het dak draagt en meewerkt aan de stabiliteit (zie figuur 6.1). 
Daarnaast vormt de keermuur ook de fysieke scheiding tussen binnen en buiten en dient dus te 
voldoen aan een aantal bouwfysische eisen. Deze keermuur komt bij het entreegebouw aan 
weerszijden en bij de gang alleen aan de gesloten zijde. De dakconstructie wordt scharnierend 
verbonden aan de keermuur en er wordt een glijverbinding gerealiseerd ter plaatse van de karton 
kolom te voorkomen dat het dak zich door zettingen vastdrukt tussen de keermuren. De kartonnen 
kolommen die door het entreegebouw lopen, zorgen voor een pendelend tussensteunpunt voor het 
dak, zodat het karton alleen op normaalkrachten belast wordt. Het dakpakket is een stijf dakvlak 
opgebouwd uit stalen hoofdliggers, gordingen en windverbanden. Op de kartonnen kolommen is een 
rubber tussenstuk aangebracht, met daarop een randbalk, om verende oplegging te creëren. Het doel 
daarvan is dat de geconcentreerde belasting uit de liggers van het dak niet tot het overbelasten van 
één enkele kartonkolom leidt, maar dat de belasting gespreid wordt over een aantal kolommen.  

MV

keermuur

tpg betonvloer op zand

keermuur

MV karton kolom

versterkte strook

dakpakket

keermuur

karton kolom

dakpakket

MV

figuur 6.1: schematische weergave constructieprincipe entreegebouw  en gang(dwarsdoorsnede) 

De vloer wordt uitgevoerd als een ter plaatse gestorte betonvloer met een versterkte strook ter plaatse 
van de kartonkolommen. Omdat de dakbelasting gespreid wordt over de kartonnen kolommen (die 
een kleine hart-op-hart afstand hebben), zal de belasting per kolom gering zijn en uitgespreid worden 
over de versterkte strook. Onder de vloer en langs de keermuur wordt met foamglas de isolatie 
gerealiseerd. Dit is een hard isolatiemateriaal, wat in staat is belastingen over te dragen. 

glasvinnen

entree

glasvinnen

 

figuur 6.2: schematische weergave constructie gevelpui 

De constructie van de kopgevel bij de entree werkt onafhankelijk van de hoofddraagconstructie en 
bestaat uit glazen vinnen, scharnierend bevestigd aan de betonvloer en glijdend verbonden aan het 
dak. Vanwege de afmetingen lijkt het voor de hand te liggen de vinnen op te hangen aan het dak, 
zodat knik geen probleem vormt. Echter is het dak niet ontworpen voor de grote belastingen uit de 
gevel. Deze belasting komt uiteindelijk in de kartonkolommen, die deze extra belasting niet aan 
kunnen. De gevel is dus op zichzelf staand, waarbij de stabiliteit ontleend wordt de 
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hoofddraagconstructie. Naast gevoeligheid voor knik dient ook rekening gehouden te worden met kip 
als gevolg van de windbelasting op de vinnen. De glasgevel vormt wel een kipsteun voor de vinnen. 
 
Het gevaar van wateraccumulatie is niet aan de orde, omdat het dak onder een helling staat. In het 
bouwkundig ontwerp is reeds besproken hoe het regenwater afgevoerd wordt. 
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7 Constructief ontwerp koepel  
 
7.1 Keuze (constructie)materialen 
 
Voordat een gerichte variantenstudie gemaakt kan worden, dient eerst bepaald te worden uit welk 
materiaal de koepel opgetrokken gaat worden. Het meest voor de hand liggende constructiemateriaal 
voor een kas is staal. De hoge sterkte en de daarmee gepaard gaande geringe elementafmetingen 
hebben er vaak toe geleid staal te gebruiken als constructiemateriaal voor kassen. Hout en beton 
kunnen vooral qua dimensies niet concurreren met staal. Wanneer we aan transparantie van de huid  
denken, is een slanke constructie een voorwaarde, tenzij het constructiemateriaal zelf transparant is. 
Zodoende ontstond het idee glas toe te passen. Ook glas kan niet concurreren met staal als het de 
afmetingen betreft, maar de transparantie van het materiaal maakt de dimensies van ondergeschikt 
belang, omdat het licht er gewoon doorheen gaat. 
Transparantie is één van de doelstellingen voor dit ontwerp, maar daarnaast moet het gebouw ook 
een landmarkfunctie vervullen. Hierin kan glas ook een goede rol spelen, aangezien een 
glasconstructie met een overspanning van 50 meter nooit eerder gerealiseerd is. Tot slot valt te 
noemen de drang naar het onbekende. Het is altijd weer een uitdaging iets te ontwerpen wat nog nooit 
eerder is gerealiseerd. 
Uiteindelijk is besloten glas toe te passen als constructiemateriaal. Construeren met glas staat nog in 
de kinderschoenen, met name omdat het materiaal enkele nadelige constructieve eigenschappen 
bezit, waarvan het brosse (en dus plotselinge) breukgedrag de belangrijkste is. Ondertussen zijn er 
technieken om glas toch als veilig constructiemateriaal toe te kunnen passen. Voor een uitgebreide 
uiteenzetting van de eigenschappen en mogelijkheden van het materiaal wordt verwezen naar bijlage 
B.1 van het verslag.  
 
Glas wordt meestal als dak- en gevelbekleding toegepast. Vroeger werd enkelglas toegepast, zodat 
het gewicht beperkt kon blijven. Strengere regelgeving schrijft tegenwoordig minimaal gelaagd en 
gehard glas toe, wat een zwaardere constructie tot gevolg heeft. Daarnaast neemt ook de 
lichtdoorlatendheid af naarmate het pakket dikker wordt. Dit is een van de redenen waarom steeds 
vaker kunststof varianten worden toegepast, die aanzienlijk lichter zijn. Grootste nadelen van beide 
materialen is de beperkte overspanning die gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat er een 
fijnmazige hoofddraagstructuur of een secundaire constructie noodzakelijk is. Een oplossing voor dit 
probleem biedt het materiaal ETFE. Dit is een polymeer waarmee in kussenvorm overspanningen tot 
11 meter kunnen worden gerealiseerd. De hoofddraagconstructie kan nu wijdmaziger geconstrueerd 
worden. Naast dit voordeel biedt ETFE nog vele andere goede eigenschappen, te weten [10]: 

- Laat ook UV-licht door. 
- Zelfreinigend 
- Goede eigenschappen bij brand (brandvertragend).  
- Lichtgewicht 
- Redelijke vormvrijheid 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het materiaal en de mogelijkheden wordt verwezen naar 
bijlagen B.2 van het verslag. 
 
 
7.2 Variantenstudie koepelstructuren 
 
Nu het constructiemateriaal gekozen is, kan een gerichte studie worden gedaan naar mogelijke 
koepelstructuren. De voorwaarden waaraan de structuur moet voldoen: 

- De afmetingen van de glaselementen mogen maximaal vier meter bedragen (in verband met de 
maakbaarheid), tenzij samengestelde profielen worden toegepast.  

- Glas dient bij voorkeur op druk belast te worden.  
- Bezwijken van een element mag niet leiden tot voortschrijdende instorting, aangezien de 

elementen onderdeel zijn van de hoofddraagstructuur. 
- De structuur dient een hoge esthetische kwaliteit te bezitten. Het materiaal glas komt pas echt 

tot zijn recht als de koepelstructuur en de details in combinatie met het glas op elkaar 
afgestemd zijn. 

- Duidelijke krachtswerking en krachtsoverdracht binnen het knoopdetail, om onverwachte 
spanningen te voorkomen. 

Hierna worden een serie onderzochte koepelstructuren beschreven en onderzocht. 
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7.2.1 Swastika 
Het aansluitdetail is een van de belangrijkste aspecten bij glasconstructies, omdat daar krachten 
overgebracht worden op het glas. Boutgaten, direct staal op glas, onverwachte krachten, etc zijn 
allemaal punten waar extra aandacht aan geschonken dient te worden om lokale piekspanningen te 
voorkomen. Glas heeft geen mogelijkheid tot wegvloeien van krachten, daar de plastische tak in het 
spannings-rekdiagram ontbreekt. Het idee ontstond nu een structuur te ontwikkelen waar zo min 
mogelijk soorten krachten in het detail overgebracht hoeven te worden, zodat precies bekend is wat 
het glas op moet nemen. Zodoende ontstond het idee een swastikastructuur te ontwikkelen (zie figuur 
7.1). Ieder glaselement steunt in het midden van een ander element en draagt hierbij alleen een 
dwarskracht over wat op het ondersteunende element resulteert in een moment. Ieder element is nu 
een balk op 2 steunpunten belast met een dwarskracht en moment. Op het eerste gezicht leek dit een 
mooie oplossing, maar bij verder onderzoek bleek dit principe niet eenvoudig toe te passen op een 
koepel en de details worden ingewikkelder dan verwacht. 
 

 
figuur 7.1: swastikastructuur 

 
7.2.2 Tensegrity 
Een tensegrityconstructie is een bijzondere constructie. Het bestaat uit enkele drukelementen 
ruimtelijk gefixeerd door een web van voorgespannen op trek belaste kabels. Zo kan met een 
minimaal aantal drukelementen een bijzonder grote overspanning worden gerealiseerd en resulteert 
dus in een zeer open structuur. In figuur 7.2 a-b is te zien hoe een dergelijke structuur toegepast kan 
worden bij een koepel. 

 
figuur 7.2  a-b: tensegrity isometrie en bovenaanzicht 
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Om in deze structuur een glasconstructie te maken en dus de transparantie nog meer te verhogen 
worden de drukelementen uitgevoerd als glaskolommen. Dit zijn ronde glasbuizen, met in het hart een 
kabel om eventuele trekkrachten op te vangen. 
 
voordelen: 

- zeer transparante structuur 
- licht gewicht constructie 

 
nadelen: 

- zeer veel kabels benodigd, rommelig beeld 
- structuur verdicht snel naar midden constructie 
- zeer weinig steunpunten voor dakplaten 
- onvoorspelbaar gedrag bij bezwijken drukelement 
- minder geschikt voor koepels met kleine overspanning 

 
7.2.3 Ribdome 
Een ribdome bestaat uit een serie bogen, steunend tegen elkaar of tegen een drukring in het midden 
van de koepel. Vanwege de grote overspanning zijn tussensteunpunten in de vorm van gordingen 
noodzakelijk om instabiliteitsproblemen te voorkomen. Een voorbeeld van een ribdome is te zien in 
figuur 7.3 a-b. Kabels of diagonaal geplaatste elementen verzorgen de stabiliteit. 

  
figuur 7.3 a-b: ribdome isometrie en bovenaanzicht 

Om deze constructie in glas te kunnen vervaardigen zijn samengestelde profielen noodzakelijk. Deze 
samengestelde profielen bestaan uit glasplaten die aan elkaar verbonden worden door verlijming of 
met een klem/boutverbinding. De gordingen worden uitgevoerd met glasbalken. Een drukring in het 
midden voorkomt “dichtgroeien” van het centrum en geeft tevens de mogelijkheid te openen ramen op 
te nemen in de top 
 
Voordelen: 

- Esthetisch fraaie constructie, sterke belijning 
- Veel repeterende elementen 
- Geschikt voor koepel met grote en kleine diameter 

 
Nadelen: 

- Samengestelde profielen noodzakelijk 
- Grote schade bij bezwijken samengesteld profiel 
- Slechte of geen 2e draagweg. 
- structuur verdicht snel naar midden constructie 
- veel constructiehoogte 
- complexe details door grote verschillen in afmeting 

 
7.2.4 Koepel met rotatiebogen 
De structuur van de koepel ontstaat door het in twee richtingen roteren van cirkelbogen (met dezelfde 
straal als de koepel) om de centrale as van de koepel (middelpunt bijbehorende bol). De 
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hoekverdraaiingen van alle bogen ten opzichte van elkaar is hetzelfde. Het resultaat hiervan is te zien 
in figuur 7.4 a-b. Vanwege de vierkante mazen zijn kabels nodig om de structuur te stabiliseren.  
 

figuur 7.4 a-b: rotatieboog isometrie en bovenaanzicht 

De cirkelbogen zouden in deze variant gerealiseerd kunnen worden met glaselementen in de 
knooppunten met elkaar verbonden door stalen/aluminium knooppunten. Stalen kabels zorgen voor 
de totale stabiliteit. 
 
Voordelen: 

- Esthetisch fraaie constructie, sterke belijning 
- 2e draagweg aanwezig 
- Knooppunten goed realiseerbaar  
- Geschikt voor koepel met grote en kleine diameter 

 
Nadelen: 

- Veel verschillende elementafmetingen nodig 
- Dichtheid structuur bepaald door hoekverdraaiing boog. Maatgevend element bepaald de 

afmetingen van de hele structuur 
 
7.2.5 Koepel met geprojecteerde structuur 
In grote lijnen komt deze variant overeen met die uit de vorige paragraaf, met dit verschil dat de 
hoekverdraaiingen van de bogen niet overeenkomstig zijn. De structuur ontstaat door het projecteren 
van een 2D-structuur op het koepeloppervlak. Wanneer het 2D-projectievlak uit zuivere gelijkvormige 
elementen bestaat, zijn naast een structuur in 2 richtingen ook structuren in 3 richtingen mogelijk. 
Afhankelijk van de structuur zijn kabels nodig ter stabilisering. De figuren geven een overzicht van drie 
goed toepasbare varianten. Hierin is duidelijk te zien dat de structuur verdicht bij de oplegging. 
 

figuren 7.5 a-c: projectiekoepel isometrie driehoek (a) – zeshoek/driehoek (b) – vierkant (c) 

Alle elementen in de structuur kunnen met glaselementen worden uitgevoerd. Alleen bij de vierkante 
variant zijn stabiliserende kabels nodig. De andere twee varianten hebben al een stabiele geometrie. 
 
 



TU/e      technische universiteit eindhoven / faculteit bouwkunde / capaciteitsgroep constructief ontwerpen                      

Ontwerp van een kassencomplex voor de nationale plantentuin van België    42

Voordelen: 
- Esthetisch fraaie constructie, sterke belijning 
- 2e draagweg aanwezig 
- Knooppunt goed realiseerbaar  
- Dichtere structuur waar de grootste krachten zullen zitten (verwachting) 
- Open structuur waar zontoetreding moet plaatsvinden(bij de opleggingen komt veel minder zon) 
- Geschikt voor koepel met grote en kleine diameter 

 
Nadelen: 

- Verhouding grootste-kleinste element vrij groot 
 
7.2.6 Geodetische koepel 
Buckminster Fuller heeft tijdens zijn leven veel onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van 
economische koepelstructuren. Hierbij streefde hij ernaar om structuren te ontwikkelen waarbij de 
elementen nagenoeg dezelfde afmetingen hadden, zodat overal dezelfde staafdoorsnedes gebruikt 
konden worden en de koepel zo licht en goedkoop mogelijk gerealiseerd kon worden. Een voorbeeld 
van een geodetische koepel is weergegeven in figuur 7.5 a-b. Naast deze variant zijn tal van andere 
indelingen mogelijk.  

Figuur 7.5 a-b: geodetische koepel; isometrie en bovenaanzicht 

De uitvoering van een geodetische koepel is vrij eenvoudig. De elementen kunnen eenvoudig uit glas 
vervaardigd worden. Stabiliserende elementen zijn niet nodig, omdat de structuur met driehoeken al 
stabiel is. 
 
Voordelen: 

- Ongeveer dezelfde staaflengtes 
- Sterke en stijve constructie 
- 2e draagweg aanwezig 

 
Nadelen: 

- Zwaarst belaste elementen bepalen openheid structuur 
- Esthetisch minder fraaie oplossing 

 
7.2.7 Koepel met translatieoppervlakken 
Met behulp van translatieoppervlakken kan een constructie worden gerealiseerd die bestaat uit exact 
dezelfde staaflengtes (hangt enigszins af van het type element) en waarvan het oppervlak tussen de 
bijbehorende knopen exact vlak is. Dit is vooral een voordeel als vlakke dakelementen worden 
toegepast. Een translatieoppervlak ontstaat door een cirkelboog te transleren over een andere 
cirkelboog die loodrecht op de te transleren boog staat. Wanneer dit voor beide richtingen wordt 
gedaan ontstaat een koepelvorm, zoals in figuur 7.6 a-b aangegeven. 
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figuur 7.6 a-b: koepel met translatieoppervlakken; isometrie en bovenaanzicht 

De bogen zullen worden uitgevoerd met glaselementen waarin staalkabels de stabiliteit verzorgen. 
Wanneer glasbalken worden toegepast zullen deze altijd met de sterke as in zwaartekrachtrichting 
gepositioneerd worden, ongeacht de positie op de koepel. Dit is een gevolg van de totstandkoming 
van de structuur. 
 
Voordelen: 

- Elementen hebben dezelfde lengte (geld niet zonder meer voor bijvoorbeeld glasbalken, als 
gevolg van de hoekverdraaiing tussen onderlinge elementen. 

- Alle vlakken tussen de knooppunten zijn vlak 
- 2e draagweg aanwezig. 

 
Nadelen: 

- esthetisch minder fraaie oplossing. Elementen volgen qua positie en richting niet de vorm van 
de koepel. 

- Zwaarst belaste elementen bepalen openheid structuur. 
 
7.2.8 Koepel met vakwerken 
In feite lijkt deze variant qua opbouw op de ribdome, aangezien de vakwerken dezelfde overspanning 
maken. Enig verschil is dat slankere elementen toegepast kunnen worden en dat tussensteunpunten 
niet nodig zijn, omdat de vakwerken elkaar steunen. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in de 
figuren 7.7 a-b. 

 
figuur 7.7 a-b: vakwerkkoepel: isometrie en bovenaanzicht 

Glas speelt in deze variant een andere functie dan in de andere varianten. Allereerst wordt een 
vierendeelstructuur opgezet met staal. Daarin worden glasplaten gezet om de diagonaalfunctie te 
vervullen. Daarnaast vormt het glas een steun voor het staal en kunnen de afmetingen van de 
staalelementen minimaal blijven. 
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Voordelen: 
- Esthetisch interessante vorm  
- Spannende samenwerking glas en staal 
- Goede veiligheid wanneer een element bezwijkt, of wel, goede 2e draagweg 

 
Nadelen: 

- structuur verdicht snel naar midden koepel 
- groot gat in het midden, heeft eigen constructie nodig 
- gehard en gelaagd glas noodzakelijk, wat de lichttoetreding vermindert. 

 
7.3 Keuze variant 
 
De uiteindelijke keuze voor de koepelstructuur wordt gemaakt door middel van een beoordeling met 
weging. Hierbij worden 4 belangrijke aspecten beoordeeld. Aan deze aspecten worden 
wegingsfactoren toegekend om de mate van belangrijkheid te verdisconteren. Vooraf dient gezegd dat 
diverse aspecten beoordeeld zijn op een verwachting en waarbij deze bij de uitwerking opnieuw 
beoordeeld moeten worden. Op grond van die bevindingen kan uiteindelijk voor een andere structuur 
of aanpassing van de structuur worden gekozen. 
Deze vier aspecten met bijbehorende wegingsfactoren zijn: 

1. Esthetica:  x3 
2. Zon:  x3 
3. Constructie: x2 
4. Overig:  x1 

Van deze vier aspecten wordt een gewogen gemiddelde bepaald om tot een definitieve keuze te 
komen. Ieder punt zoals hierboven weergegeven heeft subaspecten welke beoordeeld worden met 
een waarde van 1 – 5, waarin 1 de laagste en 5 de hoogste score bedraagt. 
Iedere koepelstructuur heeft een nummer gekregen, welke terug te vinden is in tabel 7.1. 
  (1): tensegrity 
  (2): ribkoepel 
  (3): rotatiekoepel 
  (4a): projectiekoepel driehoeken 
  (4b):  projectiekoepel zeshoeken+driehoeken 
  (4c): projectiekoepel vierkanten 
  (5): geodetische koepel 
  (6):  translatiekoepel 
  (7):  vakwerkkoepel 

variant 1 2 3 4a 4b 4c 5 6 7
architectonische uitstraling van het glas 2 4 4 4 4 4 2 2 3

invloed kabels op uitstraling gebouw 1 4 3 5 5 5 4 4 3
uitstraling van het patroon/structuur 4 4 5 4 4 5 4 4 4

2.3 4.0 4.0 4.3 4.3 4.7 3.3 3.3 3.3 x 3

orientatie elementen tov de zon 4 4 5 5 5 5 5 2 1
dichtheidstructuur 5 2 4 3 4 4 3 4 1

afmetingen glasprofielen 5 2 3 5 4 4 3 3 3
4.7 2.7 4.0 4.3 4.3 4.3 3.7 3.0 1.7 x 3

optimaal gebruik aanwezigedraag capaciteit 5 3 1 2 2 2 1 1 4
capaciteit ten aanzien van knik 5 2 3 3 3 4 3 2 5

5.0 2.5 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 1.5 4.5 x 2

aantal verschillende staven/staaflengtes 4 4 2 2 2 2 2 5 2
complexiteit detail 4 4 3 2 3 3 2 3 4

maakbaarheid 3 3 2 2 2 2 2 2 5
toepasbaarheid  versch. koepeldiameters 1 4 4 4 4 4 5 5 2

3.0 3.8 2.8 2.5 2.8 2.8 2.8 3.8 3.3 x1

gewogen gemiddelde 3.7 3.3 3.3 3.6 3.7 3.9 3.0 2.8 3.2

esthetica

zon

constructie

overig

tabel 7.1: beoordeling koepelstructuren 
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Uit bovenstaande tabel komt variant 4c (projectiekoepel met vierkanten) als beste uit de bus. Deze 
variant wordt verder uitgewerkt. Dit sluit niet uit dat veranderingen, als gevolg van het verder 
uitwerken, kunnen optreden binnen de structuur. 
 
 
7.4 Nadere uitwerking gekozen koepelconstructie 
 
De belangrijkste motivaties voor de keuze van variant 4c zijn de architectonische verschijningsvorm 
en de aanpasbaarheid van de dichtheid van de structuur. Vanwege de doorlopende cirkelbogen (dus 
geen knikken in de structuur) en de permanente oriëntatie op het middelpunt van de bolvorm, ontstaat 
een duidelijke versterking van de radiale structuur van de koepel. Dit in combinatie met het materiaal 
glas resulteert in een fraaie koepelstructuur. De aanpasbaarheid van de structuur is zowel globaal 
(kan bij de meeste varianten), als lokaal (bij de meeste structuren heeft een lokale aanpassing 
gevolgen voor de totale structuur) goed mogelijk, daar de structuur bestaat uit geroteerde cirkelbogen, 
die onafhankelijk van elkaar geroteerd kunnen worden. Het idee achter de gekozen structuur is dat de 
elementlengtes kort zijn op plaatsen waar grote normaalkrachten komen en langer zijn op plaatsen 
met kleinere normaalkrachten. Vanwege de slankheid van de elementen zal het 
instabiliteitsverschijnsel knik in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor de dimensies van de 
elementen. De lengte van het element bepaalt in belangrijke mate de uiteindelijke kniklast. 
 
7.4.1 Principe structuur + mogelijkheden 
In paragraaf 7.2.5 is reeds kort toegelicht hoe de structuur tot stand komt. Om meer duidelijkheid te 
krijgen over de mogelijkheden wordt hierop nader ingegaan. Het principe van de projectiekoepel is het 
projecteren van een 2D-patroon op het boloppervlak. Dit patroon kan in principe iedere willekeurige 
vorm aannemen. Voor deze variant wordt dit beperkt tot vierkanten en/of rechthoeken. De 
afbeeldingen 7.8 a-f laten stap voor stap zien hoe deze projectiekoepel tot stand komt. Vanwege de 
symmetrie van de structuur is slechts een kwart weergegeven. 
 

figuur 7.8 a: het te projecteren raster in het x-y vlak figuur 7.8 b: positie projectievlak tov koepel 
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figuur 7.8 c: weergave willekeurige knoop op koepel figuur 7.8 d: werkelijke koepelknopen gevonden mbv 

projectievlak 

 
figuur 7.8 e:1 kwadrant inclusief constructie-
elementen 

figuur 7.8 f: na 2x spiegelen alle elementen bekend 

 
Voor deze koepelvariant zijn er 2 symmetrieassen, namelijk één in verticale richting en één in 
horizontale richting, respectievelijk de x- en y- as die de koepel in 4 gelijke kwadranten verdeelt. 
Wanneer voor één kwadrant de structuur bepaald is, is deze voor de overige kwadranten ook bekend.  
 
In onderstaande toelichting van de figuren 7.8 a-e, wordt kort uiteengezet hoe de structuur gevonden 
wordt met behulp van een projectievlak. Voor een uitgebreide uiteenzetting over de procedure voor 
het vinden van de knoopcoördinaten wordt verwezen naar bijlage C.5, waarin dit uitgebreid is 
uitgelegd ten behoeve van het opstellen van de invoerfile. Ook het begrip “invoerfile” wordt daar nader 
toegelicht. 
Figuur 7.8 a: Het te projecteren rastervlak. In dit geval is dit het raster van de uiteindelijk berekende 
koepel.  
Figuur 7.8 b: De positionering van het projectievlak ten opzichte van het bolsegment. Een hoekpunt 
van het projectievlak ligt precies boven het middelpunt van de koepel. Voor de overzichtelijkheid is het 
boven de koepel geplaatst.  
Figuur 7.8 c: De positie van een knooppunt op de bol als gevolg van de projectie. Ieder snijpunt van 
lijnen in het projectievlak vormt na projectie een knooppunt op het bolsegment (koepeloppervlak). De 
projectielijn loopt vanaf een snijpunt in het projectievlak naar het middelpunt van de bol, waar de 
koepel onderdeel van uitmaakt De benodigde positie op de lijn wordt gevonden, door vanaf het 
centrum van de bol op een afstand R (straal van de bol) een knoop te plaatsen. 
Figuur 7.8 d: De situatie waarin alle knopen zijn geprojecteerd. Wanneer alle lijnen vanuit het 
projectievlak naar het middelpunt van de bol zijn getrokken kunnen volgens de zojuist beschreven 
procedure alle knoopposities gevonden worden. 
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Figuur 7.8 e: Het uiteindelijke resultaat van één kwadrant. Met behulp van het projectievlak zijn alle 
coördinaten van de knooppunten gevonden en daarmee ook de positie van de elementen. 
Figuur 7.8 f: De uiteindelijke situatie. Na spiegeling om de x- en y- as is de koepel compleet.  
 
Als gevolg van de vrijheid van het roteren van de bogen, kan er oneindig gevarieerd worden met de 
lengtes van de elementen, zodat er altijd een structuur te vinden is die uiteindelijk de belastingen kan 
dragen. Het projectievlak zelf biedt ook nog extra voordelen. In feite kan de hele 3D-koepelstructuur in 
dit 2D vlak weergegeven worden. Met het rechthoekige raster ligt naast de knopen ook de topologie 
van de glaselementen en de diagonalen vast. Daarnaast kan in dit vlak ook de positie worden 
aangegeven waar de structuur op maaiveldniveau wordt afgesneden, zodat de knopen op het 
afsnijvlak ook makkelijk gevonden worden. Met behulp van enkele omrekenformules kunnen 
vervolgens systematisch de werkelijke 3D-coördinaten berekend worden. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel bij het maken van de invoerfile. Dit wordt uitgebreid beschreven in bijlage C.5. 
 
7.5 Elementkeuze 
 
De volgende stap voor de bepaling van de uiteindelijke constructie is de elementkeuze. Als 
constructie-elementen voor een glasconstructie kunnen globaal de volgende typen worden 
onderscheiden: 

1. schijfelementen 
2. glasbalken 
3. glaskolommen 
4. samengestelde profielen 

 
Schijfelementen zijn voor de gekozen structuur niet toepasbaar en vallen dus direct af.  
Samengestelde profielen (denk hierbij aan gelijmde I- of H-profielen of geboute profielen) zijn 
theoretisch maakbaar. Echter de werking hangt volledig af van de lijm/boutverbinding en er kunnen 
vraagtekens gezet worden bij de esthetische kwaliteit van de koepel, wanneer deze geheel uit 
samengestelde profielen bestaat. Glaskolommen lijken een goede oplossing, vanwege de alzijdige 
symmetrie, waardoor er geen zwakste as is in verband met uitknikken. Echter de ontwikkelingen op dit 
gebied staan nog in de kinderschoenen en tot op het moment van schrijven bestaan er geen 
glaskolommen van gehard glas, zodat de rekenwaarde van de druksterkte beperkt is. Ook de 
maatonnauwkeurigheden zijn nog een probleem en de inleiding van de belasting in het glas vergt veel 
aandacht. De glasbalk lijkt dus in eerste instantie de beste papieren te hebben. Dit elementtype is 
reeds veelvuldig toegepast. Ook is er al redelijk wat onderzoek naar toepassingen en het gebruik van 
glasbalken verricht (ook het stabiliteitsgedrag) en versterkt het de gewenste uitstraling van de koepel. 
Nadeel is echter de geringe stijfheid om de zwakke as. Uiteindelijk is toch gekozen om de glasbalk als 
constructie-element toe te passen.  
Om de glasbalken als constructiemateriaal te kunnen toepassen dient deze uit gelamineerd gehard 
glas te bestaan. De standaardprocedure van het maken van gelamineerd glas bestaat uit een 
laagsgewijze opbouw van glas en PVB tussenlagen. Het grote nadeel van PVB is de afname van de 
glijdingsmodulus tot minder dan 0.1 N/mm2 bij toenemende temperatuur. Bij een temperatuur van 
ongeveer +30° is de grootte van de glijdingsmodulus al drastisch afgenomen. Voor de meeste 
toepassingen is dit geen probleem, zolang de hechtende functie intact blijft. Wanneer de glasbalk een 
buigend moment om de zwakke as moet opnemen (dit is het geval bij knik), ontstaan er glijkrachten 
tussen de platen, die overgedragen moeten worden.  

 
figuur 7.9 a-c waarde glijdingsmodulus tussenlaag respectievelijk: G=groot(a), minder groot(b) en nagenoeg 0 (c) 

Als de tussenlaag een stijfheid heeft die heel groot is dan ontstaat een monolitische doorsnede (figuur 
7.9 a). Wanneer de stijfheid kleiner wordt dan ontstaat een samengestelde doorsnede (figuur 7.9 b). 
Wordt deze waarde ongeveer 0 (dit is het geval bij PVB) dan werken de verschillende delen apart van 
elkaar (figuur 7.9 c). De monolitische doorsnede heeft een AKOM (Iy) om de zwakke as die 16x groter 
is (bij vier glasplaten van gelijke dikten) dan bij de doorsnede met onafhankelijke werkende glasplaten. 
Het weerstandsmoment is 4x groter. Dus wanneer PVB als tussenlaag wordt toegepast wordt de 
stijfheid om de zwakke as zeer klein. Daarom is gekozen de platen te verlijmen met een epoxy-lijm of -
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hars, die veel ongevoeliger is voor temperatuurbelastingen en daarnaast ook veel sterker is (tot 35 
N/mm2). De doorsnede kan nu bij benadering als monolitisch worden beschouwd. 
 
7.6 Constructieprincipe 
 
7.6.1 Voorspannen 
Bij het globale krachtenspel van een staafkoepel ontstaan zowel druk- als trekkrachten. Net als beton 
is glas goed in staat drukkrachten op te nemen. Trekkrachten dienen bij voorkeur zoveel mogelijk 
voorkomen te worden. De nominale treksterkte van glas is vele malen hoger dan de rekenwaarde. De 
uiteindelijk reductie op de nominale treksterkte is een direct gevolg van de  aanwezigheid van 
oppervlaktescheurtjes in het glas die ontstaan ten gevolge van het ongelijkmatig afkoelen van de 
binnenkant van het glaselement ten opzichte van de buitenkant van het glaselement. Onder een 
trekbelasting gaan deze scheurtjes groeien (vocht versnelt dit proces) wat uiteindelijk kan leiden tot 
bezwijken. Het beheersbaar houden van de oppervlaktescheurtjes is tot op heden nauwelijks tot niet 
mogelijk en daarom is het aan te raden trekkrachten zoveel mogelijk te voorkomen, zeker wanneer het 
glas de standzekerheid van een heel gebouw moet garanderen (wat voor dit ontwerp van toepassing 
is). Een ander probleem van trekkrachten in glas ontstaat bij de verbindingen. Trekverbindingen leiden 
vaak tot boutverbindingen. De voor de bouten benodigde gaten in het element resulteren in 
piekspanningen rond het gat. De grootte van de piekspanningen wordt dan maatgevend en zodoende 
wordt, naast de reductie door de hoge materiaalfactor, de uiterste capaciteit gereduceerd door deze 
optredende piekspanningen. Ook een onvoldoende glad oppervlak van het glas nabij het boutgat 
vermindert de capaciteit sterk. Om deze problemen te voorkomen, is het zinvol te zoeken naar een 
oplossing zonder trekspanningen. Een oplossing voor dit probleem is te vinden in het aanbrengen van 
een uitwendige voorspanning. Het idee hierachter is dat er voorspanning aangebracht wordt in die 
gebieden waar trekkrachten ontstaan. Deze voorspanning bedraagt dan minimaal de waarde van de 
uiterste optredende trekkracht in het glas. In de huidige bouwwereld is dit principe voor glas als 
constructief dragend element reeds (op kleine schaal) toegepast. Een goed voorbeeld hiervan is het 
Maximilianmuseum in Augsburg (zie figuur 7.10). Het glas staat hier volledig onder druk. Bij grotere 
overspanningen met glas wordt staal gebruikt als krachtoverbrengend medium. Op de 
wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992 was goed te zien hoe een “los” gestapelde constructie toch 
functioneert als gevolg van de uitwendige voorspanning (figuur 7.11).  Het gewicht van het dak 
resulteert in een voorspanning in de kabels en maakt, doormiddel van de onder druk gebrachte 
“los”gestapelde elementen, de boog bruikbaar als constructief dragend element (vergelijkbaar met een 
gewelf van een kerk). 
De voorspanning vergroot tevens de algehele stijfheid van de constructie. Ook kan in veel gevallen 
een slankere constructie verkregen worden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat te grote 
voorspanningen uiteindelijk weer forsere elementen nodig kunnen hebben op het moment dat ze 
gevoelig worden voor knik. Tussen voorspanning en elementafmeting moet een balans gevonden 
worden. 

 
figuur 7.10: Maximilianmuseum Augsburg       figuur 7.11: gestapelde bogen wereldtentoonstelling Sevilla ‘92 

Wanneer de koepel door middel van voorspanning permanent onder druk gehouden kan worden, 
wordt tevens voorkomen dat krachten van richting veranderingen als gevolg van wisselende 
belastingen en dat daarmee ook het verschijnsel vermoeiing wordt vermeden. Ook hierover is bij glas 
nog maar beperkt onderzoek gedaan. 
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Omdat de praktijk reeds bewezen heeft dat het voorspanprincipe werkt is gekozen de glaskoepel voor 
te spannen. Vanwege de 3D-krachtswerking (in tegenstelling tot de bovengenoemde voorbeelden), is 
het van belang op de juiste plaatsen voor te spannen, om te voorkomen dat reeds gedrukte zones 
overbelast worden. Jörgen Schlaich is een architect/constructeur die regelmatig voorgespannen 
daken heeft toegepast (figuur 7.11). Hierin maakt hij gebruik van kabels die van de ene zijde van het 
dak door geleiders (figuur 7.12) naar de andere zijde van het dak lopen. Deze kabels worden 
vervolgens gefixeerd in de knooppunten. 
 

 
figuur 7.11: principe  voorspansysteem figuur 7.12: principe bevestiging voorspankabels 

 
 
7.6.2 Schematisering 
De uiteindelijke schematisering van de constructie hangt in grote lijnen af van twee zaken. Ten eerste 
moet de constructie stabiel zijn blijven onder de voorspanning en overige externe belastingen. 
Daarnaast moeten de sterke eigenschappen van de gekozen elementen optimaal benut worden. Om 
tot een goed schematisering te komen is met een proefmodel gekeken hoe dit zich gedraagt bij 
verschillende schematiseringen. Hiervoor zijn in eerste instantie de twee uiterste situaties bekeken. 
Het eerste model bestaat uit allemaal scharnierende verbindingen en het tweede model uit allemaal 
momentvaste verbindingen. Beide varianten hebben geen convergentieproblemen bij belasting door 
alleen het eigen gewicht. Wel resulteert het scharnierende model in grotere normaalkrachten en 
verplaatsingen. Vervolgens is er voorspanning aangebracht en een niet-lineaire berekening gemaakt. 
Het scharnierende model kreeg al snel convergentieproblemen, wat kan duiden op 
instabiliteitsverschijnselen. Het momentvaste model convergeerde zonder al te veel problemen. 
Vervolgens is gekeken naar de variant waarbij de sterke as van het element momentvast is verbonden 
en de zwakke as scharnierend. Hierbij bleek de constructie voldoende sterk te zijn om de belastingen 
te dragen. Ondanks deze bevindingen kan niet direct worden geconcludeerd dat de scharnierende 
variant ongeschikt is. Om tot een goede keuze te komen is ook gekeken naar de werkelijke situatie. 
Een goede schematisering benadert de werkelijkheid namelijk zo nauwkeurig mogelijk. Bekijken we 
nu wederom het volledig scharnierende model dan kan dit in de praktijk nooit exact nagebootst 
worden. Een volledig scharnierend detail bestaat vaak uit “puntvormige” aansluitingen van de 
elementen aan de knoop. Voor ronde staven of staven met kleine afmetingen is dit goed haalbaar. 
Voor elementen met een groot hoogte-dikteverschil (daarnaast zijn de elementen ook geroteerd om 
de eigen as) is dit onhaalbaar, aangezien het element zal willen gaan draaien om de eigen as. Bij een 
volledig scharnierende verbinding kan dit nauwelijks verhinderd worden. Dus enige vorm van 
inklemming is noodzakelijk en wordt middels het inklemmen van de sterke as gerealiseerd. Ook rotatie 
om de eigen as is hiermee voorkomen. In de uitwerking van het detail (hoofdstuk 9) is dit goed 
zichtbaar. 
 
7.7 Brandveiligheid koepels 
 
Voor een openbaar gebouw waar veel bezoekers verwacht worden is het zeer belangrijk goede 
aandacht te besteden aan de brandveiligheid. Dit geldt zowel voor het entreegebouw als de koepels. 
Op het gebied van kassen is weinig tot niets voorgeschreven in normen betreffende brandbeveiliging. 
Hoe valt nu toch een brandveilige kas te realiseren? Hiervoor is gebruik gemaakt van een onderzoek 
naar de brandveiligheid van het Eden project, uitgevoerd door “Arup Fire”, onderdeel van Ove Arup & 
partners [11]. In grote lijnen is de opzet van het Eden project vergelijkbaar met dit ontwerp, daar er 
ook sprake is van kassen opgebouwd uit koepels bekleed met ETFE-kussens. De brandstrategie van 
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het Eden project wordt besproken in paragraaf 7.7.1, waarna vervolgens in paragraaf 7.7.2 dit plan toe 
wordt gespitst op de kassen voor de tuin in Meise. 
 
7.7.1 Aanpak brandbeveiliging Eden Project 
Arup Fire kwam al snel tot de conclusie dat de voorschriften weinig tot geen oplossingen boden, 
daarom besloten ze zelf een plan op te zetten [11]. 
 
De fundamentele basis van de strategie was de aanname dat de kassen lage risicogebieden zijn ten 
aanzien van branduitbraak. Deze stelling is gebaseerd op de volgende beweringen: 

- De afmetingen van de ruimtes: Dit zijn grote open constructies en het is daarom minder 
waarschijnlijk dat er zich onhoudbare situaties voordoen in geval van brand, in vergelijking tot 
conventionele kleine ruimtes. 

- Het gebrek aan ontstekingsbronnen. 
- De geringe kans van brand van de vegetatie: Hierbij is onderzocht wanneer en hoe een 

bosbrand tot stand komt. De belangrijkste veroorzakers van brand zijn aanhoudende droogte, 
het opstapelen van dood hout en zwerflandbouw (het doelmatig afbranden van stukken bos ter 
verkrijging van landbouwgrond). Al deze factoren komen niet voor in de kassen aangezien de 
genoemde gevaren voor brand eenvoudig voorkomen worden door strikte managing. Dit is 
bevestigd door de beveiliging van Kew Gardens, waar nog nooit brand is ontstaan in de kassen. 

- De hoge mate van management en opleiding van het personeel. 
 
Ondanks dat de kassen lage risicogebieden zijn blijft de brandveiligheid een belangrijke rol spelen 
binnen het ontwerp. Net als voor de meeste publieke gebouwen geldt, dat de sleutel tot een 
brandveilig gebouw de veilige evacuatie van grote groepen mensen is, die  grotendeels onbekend zijn 
met het gebouw. Binnen de kassen zijn ook vaak (bewust) de routes niet gestructureerd om het 
gevoel van de echte wildernis te vergroten. Dit beperkt zeer sterk de oriëntatie. 
 
Vervolgens is met de computer bepaald hoe de rookvorming zich ontwikkelt in de koepel. De 
voornaamste conclusie was dat het enige tijd nodig heeft voor de koepel volledig gevuld is met rook. 
De gebieden onderin de koepel blijven het langste rookvrij. Wanneer de dakramen open staan komt 
hier nog bij dat door schoorsteenwerking de rook wordt afgevoerd (Hiermee is echter geen rekening 
gehouden). Hierdoor konden de eisen ten aanzien van de maximale afstand tot een nooduitgang of 
een ander brandcompartiment worden bijgesteld. Ondertussen zijn er een aantal brandoefeningen 
geweest met als resultaat dat binnen 4 minuten alle kassen waren ontruimd. 
 
Als extra maatregelen zijn noodverlichting en een alarmsysteem aangebracht. Daarnaast zijn er 
handmatig te bedienen brandmelders aanwezig, zodat de bezoeker of het personeel zelf alarm kan 
slaan bij het ontdekken van brand. Een automatisch branddetectiesysteem bleek niet te functioneren 
in ruimtes met extreem grote afmetingen, met grote obstakels, hoge vochtigheid en de mogelijkheid 
tot laagvorming van de rook. 
 
Het resultaat is een simpele, robuuste en kostenbesparende strategie, wat een hoge mate van 
brandveiligheid als resultaat heeft. 
 
7.7.2 Brandveiligheidsplan toegepast op kassen Meise 
In een aantal opzichten lijkt het kasontwerp voor de kassen in Meise op die van het Eden project. 
Beide ontwerpen bestaan namelijk uit koepels en beide kassen zijn bedekt met ETFE-kussens. Het 
constructiemateriaal is echter wel verschillend. Bij het Eden project is staal toegepast voor de 
hoofddraagconstructie en bij het ontwerp voor Meise is glas het constructiemateriaal. Wanneer de 
bestaande voorschriften voor brandveiligheid worden gebruikt kan dit voor glas nadelig uitpakken in 
verband met de geringe smelttemperatuur van glas en dus het eerder bezwijken van de constructie. 
(opgemerkt moet worden dat er glassoorten in ontwikkeling zijn die bij brand een schuimende laag om 
het element tot stand brengt, waardoor het glas aanzienlijk langer intact blijft). Echter, het plan voor 
het Eden project stelt geen strikte eisen aan de tijdsduur dat de constructie overeind moet blijven, 
omdat ze er naar streven binnen enkele minuten het gebouw ontruimd te hebben. Belangrijk 
voorwaarde hiervoor zijn voldoende, duidelijke en makkelijk bereikbare nooduitgangen. Vanwege de 
grote overeenkomst tussen gebouwtype en vorm is het brandveiligheidsplan van het Eden project 
goed bruikbaar voor de kassen van Meise. 
Om aan de hierboven gestelde voorwaarden te voldoen is voor de vier grootste koepels gekozen om 
naast de entree tot de koepel (tevens nooduitgang) 4 nooduitgangen per koepel te voorzien. Deze 
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nooduitgangen bevinden zich op de symmetrieassen van de koepelstructuur, zoals in afbeelding 7.13 
te zien is. Het makkelijk bereiken van de nooduitgangen wordt bereikt door, naast de bewust 
aangelegde kronkelende hoofdpaden, een meer rechtlijnige padenstructuur op te nemen, die direct 
naar één van de nooduitgangen leidt, zoals in figuur 7.14 te zien is. Wanneer de gearceerde paden in 
de figuur gevolgd worden, zal de snelste weg naar een nooduitgang gevonden worden. Deze paden 
zouden eventueel verlicht kunnen worden en een andere ondergrond kunnen krijgen dan de 
hoofdpaden. Zo blijft toch het gewenste effect van de kronkelpaden intact. Tot slot dient de bezoeker 
vooraf duidelijk geïnformeerd te worden omtrent het evacuatieplan. Evenals bij het Eden project 
worden handmatig bedienbare brandmelders geïnstalleerd.  
De kleinste kas heeft naast de entree, nog één extra nooduitgang. Het is een vrij overzichtelijke kleine 
kas, die niet, net als de andere kassen, vol staat met hoge en zichtbelemmerende bomen en/of 
planten. 

  
figuur 7.13: nooduitgangen koepel figuur 7.14: paden structuur 
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8 Berekeningen 
 
De uiteindelijke berekeningen zijn globaal op te delen in drie delen. Het eerste deel bestaat uit een 
uiteenzetting van de genomen stappen om tot de uiteindelijke structuur met bijbehorende belastingen 
te komen (§8.2). Hierbij zijn globaal de volgende stappen genomen: 

- Eerste inzichten en verifiëren gedrag koepelconstructie (§8.2.1) 
- Onderzoeken van de invloed van de knoopveerstijfheid op de krachtsverdeling (§8.2.2) 
- Onderzoek naar de manier van aanbrengen van de belastingen (§8.2.3) 
- Onderzoek naar de maatgevende windrichting (§8.2.4) 
- Keuze voorspansysteem (§8.2.5) 
- Aanpak van de variantenstudie ten behoeve van het vinden van de uiteindelijke structuur 

(§8.2.6) 
- Berekening van de uiteindelijke situatie aan de hand van de aangenomen 

belastingscombinaties (§8.2.7) 
- Onderzoek naar het constructiegedrag bij het volledig wegvallen van glaselementen (§8.2.8) 

Opmerking: Voor de uiteindelijke variant is een overzicht gemaakt van de elementnummering van de 
koepelstructuur. Hiermee is eenvoudig op te zoeken waar de getoetste elementen zich bevinden.  Het 
overzicht is terug te vinden, achteraan dit hoofdstuk.  
 
Het tweede deel bestaat uit het toetsen van de glaselementen onder verschillende situaties (§8.3). 
Deze situaties zijn: 

- Invloed van de momenten op de knikberekening (§8.3.1) 
- Toetsing en bepaling van de uiteindelijke dimensies van de maatgevende elementen (§8.3.2) 
- Toetsing van het element na bezwijken van een van de buitenste glasplaten (§8.3.3) 
- Toetsing van een glaselement bij bezwijken van een ETFE-kussen (§8.3.4) 
- Overzicht getoetste elementen. (§8.3.5) 

 
Tot slot volgen een aantal (ontwerp-)berekeningen van diverse onderdelen behorende tot de 
koepelconstructie (§8.4): 

- Toetsing kabels (§8.4.1) 
- Globale berekeningen met betrekking tot het knoopdetail (§8.4.2) 
- Globale bepaling afmeting lijmoppervlak bij de aansluiting van het  ETFE-profiel (§8.4.3) 

 
8.1 Algemeen 
 
De diverse constructies worden belast door verschillende belastingscombinaties. De 
belastingscombinaties worden samengesteld uit de verschillende belastingsgevallen. Alle mogelijke 
belastingscombinaties worden besproken in bijlage C.1. De uiteindelijk gebruikte 
belastingscombinaties voor het definitieve ontwerp, worden later in dit hoofdstuk gegeven. 
 
8.2 Structuur 
 
8.2.1 Eerste inzichten en controleren gedrag koepelconstructie 
Om te kunnen controleren of de geometrie goed is gemodelleerd, is een berekening van het model 
gemaakt met alleen eigen gewicht (zonder uitwendige voorspanning), die vervolgens vergeleken is 
met bekende waarden over het constructieve gedrag van een koepel. In figuur 8.1 is de 
normaalkrachtenverdeling (FX) weergegeven en in figuur 8.2 is een afbeelding weergeven van het 
globale krachtenspel in een koepel. 
 
Goed te zien is dat de ingevoerde constructie qua gedrag hetzelfde beeld laat zien. Daarnaast zijn er 
binnen ANSYS diverse commando’s beschikbaar om de invoer te controleren, waarvan de 
hoekverdraaiing van het element, de toegekende materiaaleigenschappen, de doorsnede-
eigenschappen en het type element de belangrijkste zijn. Voor de uiteindelijke niet-lineaire berekening 
is uiteraard de nodige kennis omtrent niet-lineair rekenen onontbeerlijk om de resultaten te kunnen 
beoordelen. 
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figuur 8.1: normaalkrachten  tgv eigen gewicht                  figuur 8.2: hoofdrichtingen krachten in koepelconstructie 

 
8.2.2 Invloed veerstijfheid van de knoop op krachtenverdeling 
Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven worden de elementen om de sterke as momentvast en om 
de zwakke as scharnierend verbonden aan de knoop. Tevens wordt voorkomen dat het element om 
zijn eigen as kan draaien. Het uiteindelijke knoopdetail is zo ontworpen dat de het scharnier zeer 
zuiver is. Voor een uitgebreide beschrijving van het knoopontwerp wordt verwezen naar hoofdstuk 9. 
Echter een volledig momentvaste verbinding is nooit te realiseren. Er is altijd sprake van een verende 
inklemming. Als gevolg van deze veer ontstaat er een andere krachtenverdeling, dan wanneer wordt 
uitgegaan van een momentvaste verbinding. Hoe groot de invloed van de veer op de krachtsverdeling 
is valt niet direct te zeggen. 
Voor dit afstudeerwerk is het knoopdetail echter alleen kwalitatief uitgewerkt, dus gegevens over de 
veerstijfheid zijn niet voorhanden. Hiervoor zou de knoop volledig beproefd moeten worden (zowel 
experimenteel als analytisch). Daarnaast is het invoeren van rotatieveren (die ook nog eens allemaal 
onder verschillende hoeken staan) een tijdrovende zaak (zeker met de wetenschap dat diverse 
varianten voor de structuur onderzocht moeten worden). Binnen ANSYS wordt een rotatieveer 
aangebracht door op de plaats van het knooppunt twee constructieknopen te modelleren en deze 
middels een oneindig klein element (met daarin de rotatiestijfheid verwerkt) te koppelen met elkaar. 
Een andere manier is middels zogenaamde constraintvergelijkingen. Hierbij kunnen met wiskundige 
formules relaties worden voorgeschreven voor de rotatie van de knoop. Dit is echter nog bewerkelijker 
dan het modelleren van een rotatieveer met een extra element.  
Het is dus het onderzoeken waard of de invloed van een verende inklemming dusdanig gering is ten 
opzichte van de momentvast verbinding, zodat deze verschillen verwaarloosd kunnen worden. Om dit 
te onderzoeken, worden de resultaten van de volledig scharnierende constructie vergeleken met de 
constructie met momentvaste verbindingen om de sterke as, met de wetenschap dat de resultaten van 
de verend verbonden elementen hier tussenin ligt en zeer waarschijnlijk stukken dichter nadert naar 
de momentvaste verbinding. 
Met deze berekening kan dus geen enkele inschatting verkregen worden van de veerstijfheid, maar 
kan wel onderzocht worden of de verschillende schematiseringen significant van elkaar verschillen. Uit 
eerdere handberekeningen is gebleken dat het optredende buigende moment om de sterke as van het 
element slechts een fractie is van de werkelijke capaciteit van het element. De normaalkrachten 
daarentegen bepalen de benodigde doorsnede, daar knik in alle gevallen maatgevend is. Dus 
onderzocht moet worden in hoeverre de normaalkrachten in de elementen van beide modellen van 
elkaar afwijken. 
Voor de berekening is alleen het eigen gewicht van de constructie meegenomen, daar het model met  
volledig scharnierende voorbindingen bij voorspannen niet convergeert en dus onbruikbaar is. In 
figuur 8.3 a-b zijn de resultaten weergegeven voor de optredende normaalkrachten (FX) van beide 
onderzochte varianten. 
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figuur 8.3 a: FX_ model met volledig scharnierende 
verbindingen 

figuur 8.3 b: FX_model met  sterke as: elementen 
momentvast 

 
Aan de hand van bovenstaande figuur valt in eerste instantie af te lezen dat de orde van grootte van 
normaalkrachten redelijk goed overeenkomen. Om het exacte verschil per element te vinden zijn de 
normaalkrachten van de elementen van het “scharnierende model” vergeleken met die van het 
“momentvaste model”. Voor een heel groot deel van de koepel komen de normaalkrachten zeer goed 
overeen. Het verschil bedraagt slechts enkele procenten. Met de wetenschap dat een verende 
verbinding dichter naar de momentvaste verbinding nadert dan de scharnierende verbinding, kan voor 
het overgrote deel worden gesteld dat de momentvaste verbinding voldoende bruikbare informatie 
levert. Er is echter een gebied binnen de koepel waar de verschillen wel groot worden. Deze bevinden 
zich met name aan de rand van de koepel (zie figuren 8.4 a-b) 
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figuur 8.4 a: overzicht probleemgebieden figuur 8.4 b: ingezoomd op een probleemgebied 

 
In tabel 8.1 zijn voor de elementen overeenkomstig figuur 8.4 b de normaalkrachten weergegeven en 
het verschil tussen beide. De elementen zijn gesorteerd van het grootste verschil naar de elementen 
met het kleinste verschil. Voor sommige elementen is het verschil aanzienlijk. Het lijkt in eerste 
instantie vreemd dat de verschillen in krachten zo groot zijn in dit gebied, terwijl bij de rest van de 
constructie het model nagenoeg overeenkomstige resultaten geeft.  
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  scharnierend momentvast verschil 
element. Nr. FX [N] FX [N] dFX [N] 

1458 -8003.4 20076 -28079.4
5458 -8003.4 20076 -28079.4
1360 -46647 -24469 -22178
5360 -46647 -24469 -22178
1457 4563.9 20793 -16229.1
5457 4563.9 20793 -16229.1
1409 -21051 -5958.5 -15092.5
5409 -21051 -5958.5 -15092.5
1310 -48157 -36449 -11708
5310 -48157 -36449 -11708
1359 -31169 -23281 -7888
5359 -31169 -23281 -7888
1456 15189 22791 -7602
5456 15189 22791 -7602
1260 -49301 -42780 -6521
5260 -49301 -42780 -6521
1408 -9678.2 -3161.1 -6517.1
5408 -9678.2 -3161.1 -6517.1

tabel 8.1: normaalkrachten beide varianten + verschil tussen beide 

De verklaring voor dit verschijnsel ligt aan de grote verschillen in de vervorming tussen de 
onderzochte modellen, ter plaatse waar de grote normaalkrachtverschillen ontstaan (zie figuren 8.5 a-
b). Tijdens het berekenen viel op dat het scharnierende model beduidend slechter convergeerde, wat 
een signaal kan zijn dat de constructie zich dicht bij de grens van de kritische belasting bevindt. Dit is 
tevens de oorzaak, waarom het scharnierende model bij het aanbrengen van de voorspanning niet 
meer convergeert. Bij de momentvaste variant treedt dit probleem niet op.  Dit is een gevolg van de 
aanwezige momentcapaciteit om de sterke as. Aangezien het verende model deze capaciteit ook 
heeft, valt te verwachten dat de resultaten (van het afwijkende gebied) van de verende verbinding 
sterk lijken op die van de momentvaste verbinding. Deze gedachte wordt versterkt door het feit dat de 
momenttoename zeer beperkt blijft. 
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figuur 8.5 a-b: vervorming van respectievelijk het scharnierende en het momentvaste model_150 x vergroot 

De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat een verende verbinding nagenoeg in 
dezelfde normaalkrachten zal resulteren als de momentvaste verbinding, met de wetenschap dat de 
verschillen tussen een volledig scharnierend model en een momentvast model (om de sterke as) al 
zeer klein zijn. Het verende model zal qua resultaten tussen de twee onderzochte modellen liggen. De 
toetsing van de structuurvarianten en de uiteindelijke structuur worden dan ook uitgevoerd met 
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volledig momentvaste verbindingen om de sterke as en scharnierende verbindingen om de zwakke 
as. 
 
8.2.3 Onderzoek naar het aan te brengen belastingstype 
De belastingen die aangrijpen op de constructie zijn in werkelijkheid allemaal lijnlasten. Dit komt 
omdat alle belastingen via de glasbalken overgedragen worden naar de knopen. Het aanbrengen van 
lijnlasten binnen ANSYS op 3D-elastische balkelementen (type BEAM4 of BEAM44) is beperkt tot een 
aantal richtingen. De zijden van het element die belast kunnen worden, zijn weergegeven in figuur 8.6 
met de omcirkelde cijfers. In deze afbeelding is ook het elementcoördinaatsysteem weergegeven. Het 
elementcoördinaatsysteem werkt onafhankelijk van het globale coördinaatsysteem van ANSYS. Dat 
wil zeggen dat als het element onder een hoek staat of om zijn as draait, het 
elementcoördinaatsysteem meedraait. De x- y- en z-as staan altijd in de hoofdrichtingen van het 
element.  
 

 

 

figuur 8.6: overzicht te belasten vlakken 

ANSYS kan alleen lijnlasten aanbrengen loodrecht op het te belasten vlak. Wanneer bijvoorbeeld vlak 
(2) onder een hoek moet worden belast, dan moet deze kracht worden ontbonden in een kracht 
loodrecht op vlak (2) en een kracht loodrecht op vlak (1). Bij de koepelconstructie staat iedere staaf 
onder een andere hoek en is iedere staaf belast met een andere belasting, waarvan alleen de 
windbelasting loodrecht op de elementen werkt. Het noodzakelijke ontbinden van krachten kan leiden 
tot rekenfouten, is tijdrovend en geeft een onoverzichtelijke weergave van de belastingen.  
 
Knooplasten daar en tegen kunnen in iedere willekeurige richting aangebracht worden. De 
knoopbelastingen worden aangebracht in de x- y- en z-richting van het knoopcoördinaatsysteem. 
Voordeel van het knoopcoördinaatsysteem is dat dit in iedere willekeurige richting geroteerd kan 
worden. Voor het eigen gewicht en de sneeuwbelasting (die beide in de zwaartekrachtrichting werken) 
worden alle knoopcoördinaatsystemen geroteerd in de richting van de zwaartekracht. Voor de 
windbelasting (loodrecht op de elementen) worden alle knoopcoördinaatsystemen geroteerd in de 
richting van het centrum van de (bij de koepel behorende) bol. Het roteren van alle 
knoopcoördinaatsystemen tegelijk kan binnen ANSYS met één commando, waarna bij aanbrengen 
van de belastingen deze altijd direct in de goede richting staan. Tevens wordt op een dergelijke 
manier een overzichtelijk beeld van de totale belasting verkregen, zodat deze ook met het oog 
gecontroleerd kan worden. 
 
Uit het bovenstaande valt dus op te maken dat het aanbrengen van knoopbelastingen de voorkeur 
heeft boven het aanbrengen van lijnbelastingen. Knoopbelastingen zijn alleen een benadering van de 
werkelijkheid. De verwachting is dat de globale normaalkrachtenverdeling nauwelijks zal veranderen. 
Deze verwachting kan versterkt worden met de procedure die ANSYS volgt bij het rekenen met 
lijnlasten. ANSYS is namelijk alleen in staat in de knooppunten van het element oplossingen te 
berekenen. Eventuele lijnlasten worden door middel van zogenaamde equivalente knoopkrachten 
omgeschreven naar knooplasten. Dus eigenlijk rekent ANSYS met knooplasten. Later rekent de 
postprocessor de knoopresultaten terug vanuit de knooppunten. Dit heeft voornamelijk invloed op de 
momentenverdeling. Voor de toetsing van de elementen wordt dit moment gesuperponeerd op de 
gevonden berekening. Omdat eerder gesteld is dat de aanwezige momenten zeer klein zijn ten 
opzichte van de momentcapaciteit dient vooral te worden onderzocht of lijnlasten resulteren in 
excessief grotere momenten in het element. Wanneer de momenten drastisch toenemen (globaal of 
lokaal) dient te worden overwogen toch lijnlasten aan te brengen. 
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Om een eenvoudig model te onderzoeken met lijnlasten is gekozen om de constructie te belasten met 
een constante sneeuwlast. Deze constante sneeuwlast kan dan met behulp van een zogenaamde 
“density” en zwaartekrachtrichting en –grootte aangebracht worden. ANSYS rekent nu zelf de 
bijbehorende lijnlast uit. Dit is slechts een benadering van de sneeuwbelasting en de gevonden 
informatie is verder niet bruikbaar. Wel kan de orde van grootte van de momenten bekeken worden, 
zodat hieruit conclusies getrokken kunnen worden omtrent de momentenverdeling.  
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figuur 8.7 a-b: sneeuwbelasting als knooplast – uitvoer momenten in knoop i (a) en midden elementen (b) 
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figuur 8.8 a-b: sneeuwbelasting als density – uitvoer momenten in knoop i (a) en midden elementen (b) 

In de afbeeldingen 8.7 a-b en 8.8 a-b zijn de momentenverdelingen weergegeven van de onderzochte 
varianten in de knooppunten en in de middens van de elementen. Duidelijk zichtbaar is dat de orde 
grootte van de momenten zeer weinig verandert, dus de knooplasten zijn goed bruikbaar ter bepaling 
van de globale krachtenverdeling.  
 
8.2.4 Onderzoek naar maatgevende windrichting 
In de structuur van de meeste koepelconstructies zit een grote mate van repetitie, zodat het niet 
uitmaakt onder welke hoek de wind op de koepel blaast. Bij dit ontwerp zit er wel degelijk verschil in 
de structuur. De koepel bestaat uit acht repeterende delen, schematisch weergegeven in figuur 8.9. 
Van één van die gebieden dient te worden onderzocht wat de maatgevende windrichting is. Het 
windgebied over dit deel beslaat 45°. 
 
Dit gebied is opgedeeld in 6 richtingen voor de windbelasting (zie figuur 8.10), te weten: 

1. windrichting 00 graden 
2. windrichting 09 graden 
3. windrichting 18 graden 
4. windrichting 27 graden 
5. windrichting 36 graden 
6. windrichting 45 graden 
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figuur 8.9: overzicht repeterende delen figuur 8.10: opdelen repeterend deel in 6 windrichtingen 

 
De Nederlandse norm geeft geen bepalingsmethoden voor windbelastingen voor koepels. Dit is wel in 
de Eurocode 1 [12] opgenomen. Daarom is de windbelasting aangenomen volgens de Eurocode. 
Deze windbelasting bestaat uit een klein drukgebied aan de loefzijde, een grote zuigpiek op de top, 
verlopend tot 0 aan de lijzijde. Een uitgebreide beschrijving van de windbelasting is terug te vinden in 
bijlage C.4.  De windrichting “00 graden” is aangenomen loodrecht op één van de hoofdrichtingen van 
de structuur, zie figuur 8.11. 

 

figuur 8.11: hoofdrichtingen (schematisch) constructie tov  windrichting  

Bij de toetsing is reeds de invloed van voorspanning meegenomen. De resultaten van de 
krachtenverdeling als gevolg van de zes aangenomen windbelastingen zijn terug te vinden in bijlage 
D.1. Uit de resultaten blijkt dat de maximale optredende drukkrachten zich op dezelfde locaties van de 
koepelstructuur bevinden en ongeveer gelijk zijn aan elkaar. Bij de variant “00graden” treden 
daarnaast de grootste trekkrachten op. Deze trekkrachten nemen af en worden uiteindelijk 
drukkrachten naarmate de hoek van de windbelasting groter wordt. In tabel 8.2 is een overzicht van 
de uiterste normaalkrachten gegeven, gebaseerd op de figuren D.1 a-f uit bijlage D.1.  
Windrichting Minimale normaalkracht [N] Maximale normaalkracht [N] 

00 graden -153448     6904 
09 graden -156106      388 
18 graden -157059 -10259 
27 graden -155522 -23390 
36 graden -150624 -35722 
45 graden -151428 -46325 

tabel 8.2: extremen van de normaalkrachten bij windbelasting onder verschillende hoeken 
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Een verklaring voor het afnemen van het verschil tussen de uiterste druk- en trekkrachten kan 
hoogstwaarschijnlijk gevonden worden in de toenemende samenwerking van de constructie-
elementen uit beide hoofdrichtingen, waardoor een betere spreiding van de belasting in de constructie 
ontstaat. Echter de belangrijkste conclusie die getrokken is, is dat het geval “00graden” de 
maatgevende situatie voor de windbelasting is, wanneer het verschil in uiterste drukkrachten wordt 
verwaarloosd. Hier ontstaan namelijk de grootste trekkrachten en de grootte van de optredende 
trekkrachten bepalen uiteindelijk de aan te brengen voorspanning (evenals de trekkrachten die 
ontstaan ten gevolge van de sneeuwbelasting).  
 
8.2.5 Principe voor het aanbrengen van de  voorspanning 
De volgende stap is het zoeken naar de manier van voorspannen. De ontwerpgedachte van de 
structuur was in eerste instantie dat de diagonalen naast de stabiliserende functie ook de 
voorspanning op zich nemen. De eerste proeven ter bepaling van de orde van grootte van de 
voorspanning zijn gedaan met een uniforme voorspanning in de kabels, met het eigen gewicht en een 
asymmetrische sneeuwbelasting. Deze voorspanning is makkelijk aan te brengen en levert een goed 
eerste inzicht. Al snel bleek echter dat er bij verhogen van de voorspanning altijd trekgebieden blijven 
ontstaan, terwijl de uiterste drukkrachten te hoog oplopen. In afbeelding 8.12 a is de 
normaalkrachtenverdeling (FX) in het glas weergegeven, bij een uniforme voorspanning in de kabels 
van ongeveer 108 kN. In feite blijft hetzelfde beeld bestaan als gevonden in §8.2.1, alleen zijn de 
absolute waardes nu groter en dus ongunstiger.  
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figuur 8.12 a: FX bij voorspannen diagonalen  figuur 8.12 b: FX bij voorspannen evenwijdig aan glas 

De probleemgebieden liggen dus onder in de koepel. De volgende stap die is genomen is het 
ongelijkmatig voorspannen. Dat wil zeggen dat iedere voorspankabel (principe voorspansysteem, zie 
hoofdstuk 7.6.1) een verschillende voorspanning krijgt, zodat bij de trekgebieden meer voorspanning 
aangebracht kan worden. Ook deze ongelijkmatige voorspanning bracht geen oplossing. De manier 
van voorspannen blijkt dus niet te functioneren. De verwachting is dat de probleemgebieden beter aan 
te pakken zijn als de voorspankabels parallel aan de glasstructuur liggen. In de trekzones kan nu een 
hogere voorspanning worden aangebracht dan in de drukzones. Het probleem dat nu ontstaat is dat 
de constructie veel minder totaalstabiliteit heeft. Daarom zijn diagonalen aangebracht die de stabiliteit 
verzorgen. De parallelle voorspanning resulteert wel in de gewenste totale drukspanning (zie figuur 
8.12 b). Door middel van verschillende voorspanningen per kabel, kan de krachtswerking worden 
geoptimaliseerd. Het enige nadeel van dit principe is de toename van het aantal kabels als gevolg van 
de extra benodigde diagonalen. 
 
8.2.6 Variantenstudie ter bepaling definitieve structuur 
Voordat de definitieve berekeningen gemaakt kunnen worden, moet gezocht worden naar de optimale 
lengtes van elementen. Of de uiteindelijk gevonden structuur in staat is de belastingen op te nemen, 
zal blijken uit de uitgebreide toetsing van de elementen. Eerder is vastgesteld dat knik de bepalend is 
voor de dimensionering van de elementen. Door het bepalen van de Eulerse kniklast van de 
elementen kan worden ingeschat of het element in staat zal zijn de belasting op te nemen. Hierbij 
wordt nog geen rekening gehouden met enige vorm van imperfecties die de kritische kniklast verder 
zal verlagen. 
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De aanpak van het variantenonderzoek ondergaat iedere keer dezelfde procedure, bestaande uit de 
volgende stappen. 

1. Bepalen aantal bogen; 
2. Bepalen hoekverdraaiingen tussen de bogen onderling; 
3. Modelleren van de structuur met behulp van het bijbehorende projectievlak; 
4. Voorspanning en uitwendige belastingen aanbrengen; 
5. Niet-lineaire berekening controleren, resultaten verzamelen + beoordelen; 
6. Eventueel nieuwe variant maken. 

 
Ad1: 
Voor de helft van de koepel wordt een vooraf gekozen aantal bogen gekozen (de andere helft is hier 
een weerspiegeling van). Hiervan is een voorbeeld gegeven in figuur 8.13. Als voorbeeld behandelen 
we de uiteindelijke variant. Deze bestaat uit 11 bogen. (Eigenlijk 10 bogen, omdat boog 11 alleen 
nodig is om de positie van de randknopen te vinden) 
 
Ad2: 
Vervolgens wordt een wiskundig verband opgesteld tussen de verschillende hoeken van de bogen 
(figuur 8.14). Een constant verband wil zeggen dat alle hoeken 0-10 hetzelfde zijn. Omdat dicht op 
maaiveldniveau de grootste drukkrachten worden verwacht, wordt de hoek steeds kleiner gemaakt, 
wat later resulteert in staven met een kleinere lengte. Om de positie van de bogen ten opzichte van 
elkaar niet te complex te maken. is gekozen voor een lineair verband tussen de verschillende hoeken. 
Dit had ook kwadratische of hogere orde polynomen kunnen zijn. De enige bekenden zijn de totale 
hoekverdraaiing, welke 65.24° bedraagt, het aantal hoeken en de wetenschap dat er een lineair 
verband tussen de hoeken is. Als eerste moet een verhouding worden gekozen tussen de kleinste en 
grootste hoek. In dit geval is die verhouding 1:1.5. Vanwege het lineaire verband zijn alle 
verhoudingen nu bekend en weergegeven in tabel 8.3. Vervolgens kan met de bekende gegevens de 
hoekverdraaiing per boog berekend worden. De resultaten staan weergegeven in tabel 8.3. 

  
figuur 8.13:  keuze aantal bogen figuur 8.14: weergave rotaties hoeken 0-10 + totale 

hoekverdraaiing 

hoeknr. factor hoek  
0 0.75 (0.5*1.50) (65.24/13.00)*0.75 = 3.76° 
1 1.45 (65.24/13.00)*1.45 = 7.28° 
2 1.40 (65.24/13.00)*1.40 = 7.03° 
3 1.35 (65.24/13.00)*1.35 = 6.77° 
4 1.30 (65.24/13.00)*1.30 = 6.52° 
5 1.25 (65.24/13.00)*1.25 = 6.27° 
6 1.20 (65.24/13.00)*1.20 = 6.02° 
7 1.15 (65.24/13.00)*1.15 = 5.77° 
8 1.10 (65.24/13.00)*1.10 = 5.52° 
9 1.05 (65.24/13.00)*1.05 = 5.27° 

10 1.00 (65.24/13.00)*1.00 = 5.02° 
 13.00                                =65.24° 

Tabel 8.3: bepalen hoekverdraaiingen elementen 
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Ad3: 
Met de gevonden informatie kan nu het model gebouwd worden. Dit wordt uitgebreid besproken in 
bijlage D.1. 
 
Ad4: 
Vervolgens kan er gevarieerd worden met de voorspanningen om de constructie (belast met 
verschillende belastingscombinaties) met zo min mogelijk voorspanning volledig onder 
drukbelastingen te krijgen. De belastingen worden met behulp van een spreadsheetprogramma 
berekend voor de reeds bepaalde structuur en zo weergegeven dat ze leesbaar zijn voor ANSYS. Dit 
wordt uitgebreid beschreven in bijlage D. 
 
Ad5: 
Als eerste dient de berekening te worden gecontroleerd. De eerste aanwijzing dat de constructie in de 
richting van de kritische belasting dreigt te komen is te zien aan het aantal iteraties die ANSYS nodig 
heeft om de berekening te laten convergeren. Daarnaast wijst een grillig verloop van de niet-lineaire 
berekening op een mogelijk onbetrouwbaar resultaat. Dit kan diverse oorzaken hebben. Wanneer de 
berekening gedaan is kunnen de nodal loads opgevraagd worden om het inwendige evenwicht te 
vergelijken met het uitwendige evenwicht. Het uitwendige evenwicht is immers exact en het inwendige 
evenwicht wordt door ANSYS benadert. Een te groot verschil betekent dat de berekening te 
onnauwkeurig is en dienen de convergentie-eisen aangescherpt te worden. Wanneer al het 
voorgaande goed is verlopen, dan kan de normaalkrachtenverdeling opgevraagd worden en met de 
formule voor de bepaling van de Eulerse kniklast een indruk worden gekregen of de structuur de 
belasting kan opnemen. 
 
Ad6: 
Is dit niet het geval, dan dient of de afmeting van het profiel vergroot te worden (en de berekening 
opnieuw te worden gedaan, in verband met de toename van het eigen gewicht) of de dichtheid van de 
structuur moet worden verfijnd (de stappen 1-5 moeten opnieuw worden doorlopen). 
Is dit wel het geval dan is (voorlopig) een bruikbare verdeling van de structuur gevonden. De 
uiteindelijke elementtoetsen (besproken in 8.3) van de elementen bepalen uiteindelijk of de gevonden 
structuur daadwerkelijk bruikbaar is.  
 
8.2.7 Berekening van de uiteindelijke situatie 
De uiteindelijke geometrie is een koepel opgebouwd uit een serie van 10 bogen (wanneer gespiegeld 
20 bogen) in twee richtingen loodrecht op elkaar, opgedeeld in rechte elementen tussen de 
knooppunten. Het langste glaselement bedraagt nu 3607 mm. De voorspanelementen maken gebruik 
van dezelfde structuur als het glas. In de figuren 8.15 a-c is een overzicht weergegeven van het 
bovenaanzicht van de geometrie.  
 
De belangrijkste gegevens op een rij: 
 
Algemeen: 

- Doorsnede koepel 50 m. 
- Hoogte koepel 16 m. 
- Alle elementen op maaiveldniveau zijn door middel van opleggingen gefixeerd. 

 
Glaselementen: 

- BEAM44-balkelementen met releases aan beide zijden om de zwakke as. Bij koppelen aan de 
knopen komt dit neer op een momentvaste verbinding om de sterke as en om de elementas en 
een scharnierende verbinding om de zwakke as. 

- Profielafmeting: 60 x 500 mm 
- Elasticiteitsmodulus: 70000 N/mm2 
- Glijdingsmodulus: 28000 N/mm2 
- Volumieke massa: 25x10-6 N/mm3 

 
Voorspankabels: 

- LINK8-staafelementen. In staat alleen normaalkracht op te nemen, zowel trek als druk. Bij 
koppelen aan de knopen alleen scharnierende verbindingen. 

- Profielafmeting: 2 x ø12 
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- Voorspankracht (nummering overeenkomstig overzicht elementnummering, zie einde hoofdstuk) 
aangebracht middels een initiële rek:  

• Kabel 5-8 a:   51709 N 
• Kabel 5-8 b:   57133 N 
• Kabel 5-8 c:   62557 N 
• Kabel 5-8 d:   67981 N 
• Kabel 5-8 e:   73405 N 
• Kabel 5-8 f:    79190 N 
• Kabel 5-8 g:   84614 N 
• Kabel 5-8 h:   90038 N 
• Kabel 5-8 i:    95462 N 
• Kabel 5-8 j:  100886 N 

- Elasticiteitsmodulus: 160000 N/mm2 
- Volumieke massa: 78.5x10-6 N/mm3 

 
Stabiliserende kabels: 

- LINK10-staafelementen, met keyoption “tension only”. In staat alleen normaaltrekkrachten op te 
nemen. Wanneer drukkrachten willen ontstaan valt het element weg. Dit is een niet-lineair 
element. 

- Profielafmeting: 1 x ø12 
- Elasticiteitsmodulus: 160000 N/mm2 
- Volumieke massa: 78.5x10-6 N/mm3 

 

X

YZ

 
figuur 8.15 a: glas en voorspankabels 

X

YZ

 

X

YZ

figuur 8.15 b: stabiliserende kabels figuur 8.15 c: totaaloverzicht geometrie 

 
De stabiliserende kabels worden over het hele koepeloppervlak aangebracht, terwijl de verwachting is 
dat dit niet noodzakelijk is. Er is daarom onderzoek gedaan naar de hoeveelheid aan te brengen 
diagonalen. Dit onderzoek wordt verder niet uitgewerkt in het verslag, alleen de bevindingen worden 
beschreven. Als eerste is de constructie bekeken zonder diagonalen. In theorie is deze constructie 
niet instabiel, al lijkt dit zo, vanwege de vierkantige mazen. Echter als gevolg van de voorspanning en 
de overige hoge belastingen blijkt de totaalstabiliteit niet voldoende. De constructie heeft dus extra 
voorzieningen voor de stabiliteit nodig. Vervolgens is stap voor stap het aantal diagonalen opgevoerd, 
om te kijken op welk moment de constructie wel convergeert en dus wel stabiel is. Hiervoor bleken 
redelijk veel diagonalen benodigd te zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat als gevolg van de 
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voorspanning ook lokale instabiliteit kan optreden, omdat lokaal een element niet voldoende gesteund 
wordt. In een later stadium is ook gekeken naar het volledig wegvallen van één element (zie volgende 
paragraaf), waaruit bleek dat het aantal diagonalen van grote invloed is op de stabiliteit. Uiteindelijk is 
besloten om het zekere voor het onzekere te nemen en overal diagonalen aan te brengen. Dit heeft 
als voordeel dat bij bezwijken van een element, snel een tweede draagweg wordt gevonden. Ondanks 
dat dit meer kabels tot gevolg heeft, wordt hierdoor de architectonische uitstraling niet benadeeld.  
De noodzakelijke uitvoer van de definitieve berekeningen is terug te vinden in bijlage D.2. 
 
8.2.8 Constructiegedrag bij volledig bezwijken element 
Nu de hele geometrie is bepaald, wordt er tot slot gekeken hoe de constructie zich gedraagt bij het 
wegvallen van een element en op welke manier en hoe snel er een tweede draagweg wordt 
gevonden. Daarnaast kan worden onderzocht of de omliggende elementen niet overbelast worden. 
Allereerst dient te worden opgemerkt dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een element volledig 
bezwijkt. Uit eerdere voorvallen met beschadigd constructief glas is gebleken dat een gelamineerd 
element nooit in zijn geheel kapot gaat door bijvoorbeeld vandalisme. De gebroken plaat biedt een 
goede bescherming voor de rest van het element. Daarnaast ligt de koepel niet in een vandalisme 
gevoelige omgeving en kan het glas van buitenaf niet geraakt worden. Het is ook zeer onwaarschijnlijk 
dat van binnenuit een glaselement vernield wordt, omdat de dader zelf onder de constructie staat en 
het risico dat het gebouw op hem valt ook wil uitsluiten. Tot slot valt te vermelden dat de situatie is 
bekeken met de maatgevende belastingscombinatie. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het element 
tegelijkertijd bezwijkt bij de uiterste optredende belasting, daar overbelasting niet de oorzaak van 
bezwijken zal zijn. Toch is voor dit uitgangspunt gekozen. Als voor deze situatie is aangetoond dat de 
constructie niet bezwijkt, dan zal het in alle andere situaties zeker niet gebeuren. Logischerwijs 
bevindt de kwetsbaarste lokatie zich bij de nooduitgangen. Dit is namelijk de enige plek in de koepel 
waar de bezoeker fysiek contact kan hebben met het glas. In geval van brand, kan er eventueel door 
paniek en het daar uit voort komende gedrang een element in de directe omgeving overbelast worden. 
Daarnaast is het tevens ook één van de zwaarst belaste elementen in de constructie. Uiteindelijk zijn 
er twee situaties bekeken, namelijk het bezwijken van één element (situatie 1, elnr 6010) en het 
bezwijken van twee elementen (situatie 2, elnr. 6010 & 17070). Voor de berekening is gebruik 
gemaakt van de bijzondere belastingscombinaties. Hieruit blijkt dat de belastingscombinatie met 
asymmetrische sneeuw maatgevend is. In onderstaande figuren 8.16 a-d en 8.17 a-d, is voor beide 
situaties weergegeven, wat de invloed van het bezwijken van één of twee elementen is op de 
normaalkrachtenverdeling (FX), welke diagonalen aangesproken worden (en hoe dus een tweede 
draagweg gevonden wordt), hoe de momentcapaciteit van de omliggende elementen bijdragen aan de 
belastingsoverdracht en wat voor vervormingen er optreden. 
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figuur 8.17 c: situatie 2_ MY glas figuur 8.17 d: situatie 2_vectoriële weergave verpl. 

Naast deze twee situaties is ook de situatie bekeken dat er drie bij elkaar liggende elementen 
wegvallen. Bij deze situatie geeft de eindige elementenberekening geen betrouwbare resultaten meer. 
Dit komt waarschijnlijk, omdat één van de knopen dan nagenoeg loshangt en daarom starre 
verplaatsing dreigt op te treden. Dit resulteert in een slecht geconditioneerde 
constructiestijfheidsmatrix (voor de berekening in ANSYS) en zodoende kan niet zonder meer gebruik 
gemaakt worden van de uitvoer.  
 
Bij beide situaties is goed te zien dat vrij dicht rond het weggevallen element een 2e draagweg wordt 
gevonden. De normaalkracht neemt toe in de omliggende elementen, zo ook de krachten in de 
diagonalen en de momenten om de y-as. Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de uitvoer 
van het intacte model, valt op te maken dat er geen excessieve krachten- momenten- en/of 
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vervormingstoenames plaatsvinden. De constructie voelt dus zeer lokaal de invloed van het wegvallen 
van een element. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er meer dan genoeg restcapaciteit in de 
constructie aanwezig is om dergelijke onbedoelde situaties aan te kunnen. Of de krachten kunnen 
worden opgenomen zal afhangen van de toetsing van het element (§8.3.4).  
 
8.3 Toetsing glaselementen bij verschillende situaties 
 
8.3.1 Invloed momenten op de knikberekening 
Wanneer van de 1e orde lineaire elasticiteitstheorie wordt uitgegaan (dus rekenen met de 
onvervormde toestand), werken krachten in verschillende richtingen onafhankelijk van elkaar. Dit wil 
zeggen dat het moment om de sterke as geen bijdrage levert aan de vervormingen of 
krachtentoename om de zwakke as. Dit moment eist echter wel een deel op van de sterktecapaciteit 
van het element. In de 2e en/ of ne orde theorie kunnen krachten wel invloed uitoefenen op het 
krachtenspel in de andere richting. Dit is vaak het gevolg van initiële uitbuiging of andere vormen van 
imperfectie. Het resultaat hiervan is een complex mechanisch systeem met een complexe toets tot 
gevolg. Voor het materiaal glas zijn tot op heden slechts zeer beperkte toetsingsregels bekend, die 
vooralsnog niet uitgaan van dit soort situaties.Vanwege het deels momentvast verbinden van de 
elementen aan de knoop treden er twee typen momenten op, namelijk een buigend moment om de 
sterke as en een torsiemoment om de elementas. 
 
Allereerst is uitgezocht hoe groot het verschil is van het optredende moment om de sterke as ten 
opzichte van de momentcapaciteit van de doorsnede, om te kunnen beoordelen of deze momenten te 
verwaarlozen zijn. Tevens is bekeken of de doorsnede kipgevoelig is. 
Het maximaal optredende moment komt uit de belastingscombinatie “EG+symmetrische sneeuw”. De 
rekenwaarde van het moment bedraagt 2.2x106 Nmm en bevindt zich in onder andere in element 
5409. De rekenwaarde van de uiterste opneembare treksterkte bedraagt 55.6 N/mm2 (wordt in 8.3.2 
uitgewerkt). 
De uiterste momentcapaciteit bedraagt dan: 

 622
,, 10139500606

16.556
1 ×=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅= dtWM tuztuu σσ Nmm 

De unitycheck bedraagt: 016.0
139

2.2
=  en is dus een fractie van de capaciteit. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat het moment om de sterke as dusdanig klein is dat dit verwaarloosd mag worden. 
 
 
Hetzelfde onderzoek wordt gedaan voor het torsiemoment. De berekening hiervan is gebaseerd op 
formules afkomstig uit het polytechnisch zakboekje. Met behulp van de onderstaande formules is een 
inschatting te krijgen van de spanningen τtor en de verplaatsingen wtor in het element. Aan de hand van 
de bevindingen kan worden besloten of het torsiemoment een niet te verwaarlozen bijdrage levert aan 
de uiteindelijke knikberekening.  

 

 rFM dtordtor ⋅= ,,  

 2
2

,
, bh

M dtor
dtor η

τ =  

 τ
η
η
Gh
rLw dtor

3

2
, =  

waarin:  
 b   is de hoogte van het element 
 h   is de dikte van het element 
 η2 en η3  factoren zijn afhankelijk van de  
 verhouding b/h, beide 0.307 

figuur 8.18: weergave parameters torsieberekening 

 
Allereerst moet gezocht worden naar het maximum optredende torsiemoment. Ook de lengte L speelt 
hierbij een rol, daar een grotere lengte meer verplaatsing ten gevolge van rotatie om de as wordt 
verkregen. Het maximaal optredende torsiemoment komt uit de belastingscombinatie 
“EG+symmetrische sneeuw”. De rekenwaarde van het moment Mtor,d bedraagt ongeveer 1.0x106 
Nmm. De lengte van het element is 3500 mm. Voor de berekening is slechts de halve systeemlengte 
noodzakelijk (L=1750 mm). Dit  moment moet vervolgens worden geschreven als een koppel. 
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Hiervoor is voor r de halve hoogte van het profiel (hier b) gekozen, omdat zo de verplaatsing van de 
top van het element gevonden kan worden. 

 2
2

6

, /91.1
60500307.0

100.1 mmNdtor =
⋅⋅

×
=τ  

 mmw dtor 49.091.1
6028000

17505002
1

307.0
307.0

, =⋅
⋅

⋅⋅
=  

De uiteindelijke berekende spanningen en doorbuigingen zijn zeer klein en net als het buigend 
moment om de sterke wordt de bijdrage van dit moment voor de stabiliteitsberekening verwaarloosd. 
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat voor de berekening van de doorbuiging het moment uit de 
sterkteberekening is gebruikt. De belastingsfactoren zijn dus te hoog aangenomen. De werkelijke 
doorbuiging zal nog minder bedragen. Ook de kortere elementen zullen minder verplaatsen. 
            
 
8.3.2 Toetsing maatgevende elementen. 
Voor de toetsing van constructieve glaselementen onder drukbelasting zijn tot op heden geen normen 
beschikbaar. Om toch de elementen te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van een onderzoek naar 
de knikbelasting van op druk belaste glaselementen [13]. Een samenvatting van dit onderzoek en de 
bevindingen zijn terug te vinden in bijlage B.1.3. In het kort komt de toetsing van het glaselement neer 
op een 2e orde berekening van het evenwicht. Het bezwijken van het glas geschiedt altijd door het 
overschrijden van de buigtreksterkte van het oppervlak van de glasbalk. Het berekenen van die 
oppervlaktespanningen gebeurt met de volgende formule: 

 ( ) [ ]d
z

dd

crd

tot
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dd
N w

W
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A
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NN
w

EINL
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±−=












−
+±−=

/1/2/cos
σ                       (1) 

waarin: 
Nd is de rekenwaarde van de drukkracht, in N; 
A is de oppervlakte van de doorsnede, in mm2; 
Wz is het weerstandsmoment om de zwakke as, in mm3; 
e is de beginexcentriciteit van de belasting , in mm; 
L is de systeemlengte, in mm; 
EI is de buigstijfheid van het element, in Nmm2; 
wtot is de totale beginuitbuiging van het midden van het element (5), in mm; 
Ncr is de kritische kniklast van het element, bepaald met de formule van Euler zie (6), in N. 
 ( )EINL d /2/cos   is een factor voor e;                                 (1.1) 

 crd NN /1−   is een factor voor wtot;                                             (1.2) 

 ( ) d
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,is de uiteindelijke doorbuiging van het element. Deze dient te voldoen aan de vervormingseis:  
 250Lwu ≤  
 
De factor voor e is voor alle gevallen ongeveer 1,0. 
De factor voor wtot hangt sterk af hoe dicht Nd tot Ncr nadert. Zijn deze waardes gelijk dan wordt de 
factor oneindig groot. Dit is logisch, want dat betekent dat de kritische kniklast bereikt is en dus in 
theorie oneindige vervorming optreedt. 

 
Voor de beginexcentriciteit e is een waarde van 5 mm aangehouden. Dit geldt voor ieder element, 
omdat alle oplegdetails van de glasbalk hetzelfde zijn. 
 
De grootte van de totale beginuitbuiging wtot is afhankelijk van een aantal factoren: 

1. De initiële uitbuiging van het element na productie, w0; 
2. De doorbuiging van het element om de zwakke as ten gevolge van de scheefstand, wi; 
3. De doorbuiging van het element om de zwakke as ten gevolge van de resultante van de 

membraankrachten uit de kussens, wk. 
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Ad1: 
Deze kromming ontstaat voornamelijk uit het ongelijkmatig afkoelen van de glasplaten. De kromming 
kan oplopen tot L/350. Voor een element van 3500 mm, kan dit dus 10 mm worden. Omdat deze 
uitbuiging van grote invloed is op de capaciteit van de doorsnede is hieraan een limiet gesteld. Voor 
een element van 3500 mm mag de uiterste doorbuiging 5 mm bedragen. Alle elementen met een 
grotere uitbuiging worden afgekeurd. Voor kortere elementen kan deze limiet aan de initiële uitbuiging 
verder worden teruggebracht, omdat bij een constante kromming de initiële uitbuiging kleiner wordt 
naarmate het element korter wordt. Voor de bepaling van de initiële uitbuiging wo voor een element 
met lengte L is de onderstaande relatie opgesteld, uitgaande van een constant blijvende kromming: 

 ( ) ( )22
0 215.3062525.306252 Lw −⋅=                         (2) 

 
Ad2: 
De meeste elementen staan onder een hoek. Als gevolg daarvan geeft het eigen gewicht van de 
glasbalk een doorbuiging om de zwakke as. De grootte hiervan is afhankelijk van de lengte van het 
element en de scheefstand. De doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht is als volgt te 
berekenen: 

 
z

d
i EI

AL
w

θρ cos
384

5 4 ⋅
=  

 
(3)

waarin: 
ρd    is de rekenwaarde volumieke massa van het  
       glas, in N/mm3;              
A     is de doorsnede van de glasbalk, in mm; 
L     is de lengte van het element, in mm; 
θ     is de hoekverdraaiing tov maaiveld, in °; 
E     is de elasticiteitsmodulus, in N/mm2; 
Iz     is het AKOM om de zwakke as, in mm4. 

 
figuur 8.19: hoekverdraaiing element 

 

 
Voor de totale beginuitbuiging w0 wordt de grootste waarde van w0 en wi genomen. Het idee is 
namelijk om het element zo in de constructie te plaatsen, dat de initiële uitbuiging gunstig 
(vergelijkbaar met een zeeg) werkt. Hiermee wordt altijd een conservatieve waarde gevonden. 
 
Ad3: 
Als gevolg van de scheefstand van de ETFE-kussens ontstaat er een verschil in de 
membraankrachten uit de kussens. Des te schever het kussen staat, des te groter het verschil in die 
membraankrachten. Dit geldt alleen voor de sneeuwbelasting, omdat de windbelasting loodrecht op 
de elementen werkt en niet resulteert in verschillende krachten. In tabel 8.4 is weergegeven wat voor 
krachten (Hu en H0) bij verschillende belastingstypen en hoekverdraaiingen op de constructie werken 
en in de figuren 8.20 a & 8.23 is te zien hoe die krachten op de constructie werken. Als gevolg van de 
sneeuwbelasting ontstaat er een verschil tussen Hu en H0 (zie figuur 8.20 a). De resulterende 
belasting bedraagt:  
HR = H0 - Hu [N/mm] 
Voor de koepelconstructie gelden afhankelijk van de belastingscombinatie en positie op het 
koepeloppervlak een wisselende sneeuwbelasting qsn. Om tabel 8.4 te kunnen gebruiken voor dit 
ontwerp wordt er een vermenigvuldigingsfactor toegepast om qk (vervanging voor HR) te bepalen (zie 
figuur 8.20 b). Dit is noodzakelijk, omdat de tabel is opgesteld voor één sneeuwlast. De koepel heeft 
echter verschillende sneeuwbelastingen. Deze omrekenfactor bedraagt qsn/s = qsn/0.75E-3. 
De doorbuiging ten gevolge van de sneeuwbelasting wordt nu als volgt bepaald: 
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waarin: 
qk is de resulterende q-last tgv het verschil in membraankrachten uit het kussen, in N/mm; 
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H(u) H(0) q(k)

figuur 8.20 a: weergave Hu en H0                                                          figuur 8.20 b: qk  ten gevolge verschil Hu en H0                          

 
qsn,2 voor de belastingscombinatie 2, permanent+uniforme sneeuw is: 0.6x10-3 N/mm2. Dit geldt tot 
een hoek van 60 graden met het horizontale vlak (zie figuur 8.21 a-b). 
qsn,3 voor de belastingscombinatie 3, permanent+asymmetrische sneeuw, is afhankelijk voor de positie 
op de koepel (zie figuur 8.21 b). Voor de berekening is de grootste tak benodigd, want aan die zijde 
ontstaan de grootste drukkrachten. De berekening van qsn als gevolg van θ gaat aan de hand van de 
figuren 8.22 a-b. 

°⋅=°⋅= 30cos2753130coscirkelRx  

θθ cos27531cos' ⋅=⋅= cirkelRx   
2

max, /001725.0 mmNqsn = , (ontleend van de norm) 

001725.0
30cos

cos'
max, ⋅

°
==

θ
snsn q

x
xq  N/mm2                        (5) 

q(sn) q(sn)

figuur 8.21 a-b: verdeling sneeuwbelasting respectievelijk uniform en asymmetrisch met θ<60 
 

?

q(sn,max)

q(sn)horizontaal vlak

 
figuur 8.22 a: bepalen x’ met behulp van θ                                                       figuur 8.22 b: bepalen qsn  mbv x’ 

 
 
Dakhelling Windzuiging 

 
Ws = - 0,6 kN/m2 
 
(- 0,6 * 0,8 * 1,25) 

Winddruk 
 
Wd = 1,00 * cp kN/m2 
 
(cp * 0,80 * 1,25) 

Typische sneeuwbelasting 
 
s = 0,75 kN/m2 
 
inclusief reductie voor  
dakhelling > 300 

θ Hu = H0 Vu = V0 Hu = H0 Vu = v0 Hu  H0 Vu = V0 
0o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,938 * L 0,938 * L 0,375 * L 
10o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,860 * L 0,988 * L 0,364 * L 
15o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,812 * L 1,000 * L 0,350 * L 
20o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,761 * L 1,003 * L 0,331 * L 
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25o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,35 * L 0,16 * L 0,706 * L 0,993 * L 0,308 * L 
30o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,46 * L 0,21 * L 0,650 * L 0,975 * L 0,281 * L 
35o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,57 * L 0,26 * L 0,515 * L 0,822 * L 0,219 * L 
40o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,68 * L 0,31 * L 0,400 * L 0,677 * L 0,165 * L 
45o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,79 * L 0,36 * L 0,295 * L 0,527 * L 0,116 * L 

Tabel 8.4: membraankrachten uit ETFE-kussen tgv verschillende belastingen en hoeken 

Hu =  horizontale kracht bodem 
H0 =  horizontale kracht top 
Vu =  verticale kracht bodem 
V0 =  verticale kracht top 
L =  overspanning 
f =  welving (ongeveer 0,1 * L) 
θ =  dakhelling 

 
figuur 8.23: schematische weergave krachten uit kussen werkende op constructie 

 



+
+

=
ki

k
tot ww

ww
w 0 , waarvan de grootste waarde maatgevend is.                     (6) 

 
De kritische kniklast Ncr is als volgt te berekenen: 

 2

2

k

z
cr l

EIN π
=                             (7) 

waarin: 
lk is de kniklengte, in mm. 
 
De uiteindelijke spanningsverdeling σd,t (trek) en σd,c (druk) in het element is afhankelijk van de 
volgende factoren: 

1. Eigen gewicht;  
2. De membraankrachten tgv de sneeuwbelasting (bij wind ontstaat geen extra belasting); 
3. De resultaten uit de berekening in vervormde toestand ten gevolge van de normaalkracht. 

 
Ad1: 
De spanningsverdeling ten gevolge van het eigen gewicht wordt met de volgende formule bepaald: 

 
t

L
bt
btL

bt

AL

W
M ddd

z

EGd
eg

θρθρθρθ
σ

cos
4
3cos

4
3

6
1

cos8
1cos 2

2

2

2

2
, ±=±=

⋅
±=

⋅
±=                    (8) 

waarin: 
Md,EG is de rekenwaarde van het moment ten gevolge van het eigen gewicht, in Nmm; 
θ is de hoekverdraaiing van het element ten opzichte van het horizontaal vlak, in °; 
ρd is de rekenwaarde van de volumieke dichtheid van glas, in N/mm3 
b is de breedte van het element, in mm; 
t  is de dikte van het element, in mm. 
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Ad2: 
De spanningen ten gevolge van de membraankrachten uit het kussen belast door sneeuw zijn: 

 

( )
2

2
0

2

2
, 75.0

4
3

6
1
8

1

bt

L
Lq

HH

bt

Lq

W
M

sn
u

k

z

snd
sn





 ⋅⋅−

±=±=±=σ            (9) 

 
Ad3: 
De spanningen σN,t en σN,c ten gevolge van de drukbelasting van het glaselement met vooruitbuiging 
zijn uit te rekenen met formule (1) 
 
De uiteindelijke rekenwaardes van de spanningen zijn als volgt te bepalen: 
 tNtsntegtd ,,,, σσσσ ++=  ,rekenwaarde trekspanning, in N/mm2 

 cNcsncegcd ,,,, σσσσ ++=  ,rekenwaarde drukspanning, in N/mm2 
De rekenwaardes van de spanningen worden uiteindelijk vergeleken met de uiterst opneembare 
waardes van respectievelijk de trek- en druksterkte van het glas. 
Voor de rekenwaarde van de druksterkte σu,c wordt 200 N/mm2 aangehouden. Deze waarde is 
waarschijnlijk nog hoger, maar de spanningen zullen nooit zo hoog oplopen. 
De rekenwaarde van de treksterkste is als volgt te bepalen: 

 2,
, /6.55

6.3
200 mmN

m

trep
tu ===

γ
σ

σ  

 
De bovenstaande procedure is algemeen toepasbaar voor ieder element in de koepel. Dit is 
noodzakelijk, omdat het maatgevende element niet direct is aan te wijzen. Verschillende parameters 
hebben invloed op de uiteindelijke berekening, denk hierbij aan de lengte van het element, de 
drukkracht in het element, de scheefstand, etc. Het zoeken naar de mogelijk maatgevende elementen 
is dus voor de parameters afzonderlijk gebeurd. Zo is er gezocht naar een lang element met grote 
drukkracht, naar een heel schuin element met grote drukkracht etc. 
 
Om de bovenstaande procedure te verduidelijken wordt één van de gekozen elementen nader 
uitgewerkt. 
 
Elementnummer:  17003 
Belastingscombinatie: 2 (Uiterste grenstoestand: EG+asymmetrische sneeuw) 
 
Nd = 115970 N 
t = 60 mm 
d = 500 mm 
L = 3437 mm 
θ = 71.595 ° 
ρd = 28.8x10-6 N/mm3

       (1.2 x 24x10-6) 
E = 7,0x104 N/mm2 

A = 300x102 mm2 
Wz = 300x103 mm3 
Iz = 900x104 mm4 

Hu = 0.761  
H0 = 1.003  
e = 5 mm 
 

w0  = ( ) ( )22 3437215.3062525.306252 ⋅−⋅  = 4.82 mm (2) 

wi = 44

426

10900100,7
595.71cos343710300108.28

384
5

×⋅×
⋅⋅×⋅× −

 = 0.78 mm (3) 

qsn = 
( ) 001725.0

30cos
595.71cos

⋅  = 6.29x10-4 N/mm2 (5) 
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wk = 
( )

44

4
4

10900100,7

3437
75.0

34371029.6761.0003.1

384
5

×⋅×

⋅






 ⋅×
⋅−

−

 
= 2.01 mm (4) 

wtot = 01.282.4 +  = 6.83 mm (6) 

wd = 
526358
1159701

83.6

10900100,7
1159702/3437cos

5

44
−

+










×⋅×

 
= 13.8mm (1.3) 

Ncr = 
2

442

3437
10900100,7 ×⋅×⋅π

 = 526358 N (7) 

σeg = 
60

595.71cos3437108.28
4
3 26 ⋅×
⋅±

−

 = +/-1.34 N/mm2 (8) 

σsn = 
( )

2

2
4

60500

3437
75.0

34371029.6761.0003.1

4
3

⋅








 ⋅×
⋅−

±

−

 
= +/-3.43 N/mm2 (9) 

σN,t = [ ]8.13
10300

115970
10300

115970
32 ⋅

×
+

×
−  = 1.46 N/mm2 (1) 

σN,c = [ ]8.13
10300

115970
10300

115970
32 ⋅

×
−

×
−  = -9.19 N/mm2 (1) 

     
σd,t = 46.143.334.1 ++  = 6.23 N/mm2  
σd,c = 19.943.334.1 −−−  = -13.96 N/mm2  
 
Toets drukspanning: 

 07.0
200

96.13

,

, =
−
−

==
cu

cduc
σ
σ

                                                VOLDOET 

Toets trekspanning: 

 11.0
6.55

23.6

,

, ===
tu

tduc
σ
σ

             VOLDOET 

Toets vervorming: 

 0.1
250/3437
8.13

===
u

d

w
w

uc                              VOLDOET NET 

 
8.3.3 Toetsing bij het bezwijken van een plaat van het gelamineerde element 
In grote lijnen verloopt de procedure identiek zoals beschreven in de vorige paragraaf. Het 
voornaamste verschil ontstaat door het veranderen van de doorsnede-eigenschappen, weergegeven 
in de figuren 8.24 en 8.25 a-b. 
 
Omdat er sprake is van een bezwijksituatie, mag er gerekend worden met de bijzondere 
belastingscombinaties, wat er in het kort op neerkomt dat de in rekening te brengen normaalkracht Nd 
lager is dan in de uiterste grenstoestand De uitvoer van de bijzondere belastingscombinaties is terug 
te vinden in bijlage D.1. 
 
Omdat de buitenste plaat (met dikte t’=15 mm, zie figuur 8.25 a-b) bezwijkt, zal de zwaartelijn 
verschuiven waardoor de excentriciteit van de belasting (e) zal toenemen tot e*. 
 5.125.75'2/1* =+=⋅+= tee mm 
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Daarnaast veranderen de doorsnede, het weerstandsmoment en het AKOM van grootte. De 
verandering van deze eigenschappen is weergegeven in tabel 8.5: 
 

figuur 8.24: glasplaat voor bezwijken                       figuur 8.25 a-b: glasplaat na bezwijken volledig en ingezoomd 

 
 doorsnede weerstandsmoment AKOM 

voor bezwijken plaat btA =  2

6
1 btWz =  3

12
1 btI z =  

na bezwijken plaat ( )'* ttbA −=  ( )2'6
1* ttbWz −=  ( )3'12

1* ttbI z −=  

Tabel 8.5: wijzigingen in doorsnedegrootheden als gevolg van bezwijken plaat  

Als gevolg van de wijziging voor de belastingsfactoren wordt qsn,2 0,0004 N/mm2 en qsn,3 wordt: 

 00115.0
30cos

cos'
max,3, ⋅

°
==

θ
snsn q

x
xq                                      (10) 

 
Vervolgens is de toetsing van de elementen overeenkomstig de procedure van de vorige paragraaf. 
Wederom wordt met hetzelfde element een voorbeeldberekening gemaakt.  
 
Elementnummer:  17003 
Belastingscombinatie: 21 (Bijzondere combinatie: EG+asymmetrische sneeuw) 
 
Nd = 101270 N 
t* = 45 mm 
d = 500 mm 
L = 3437 mm 
θ = 71.595 ° 
ρd = 24x10-6 N/mm3 
E = 7,0x104 N/mm2 

A = 225x102 mm2 
Wz = 169x103 mm3 
Iz = 380x104 mm4 

Hu = 0.761  
H0 = 1.003  
e* = 12.5 mm 
 

w0  = ( ) ( )22 3437215.3062525.306252 ⋅−⋅  = 4.82 mm  (2) 

wi = 44

426

10380100,7
595.71cos3437102251024

384
5

×⋅×
⋅⋅×⋅× −

 = 1.55 mm  (3) 
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qsn = 
( ) 00115.0

30cos
595.71cos

⋅  = 4.19x10-4 N/mm2  (10) 

wk = 
( )

44

4
4

10380100,7

3437
75.0

34371019.4761.0003.1

384
5

×⋅×

⋅






 ⋅×
⋅−

−

 
= 3.18 mm  (4) 

wtot = 18.382.4 +  = 8.00 mm  (6) 

wd = 
222057
1012701

00.8

10380100,7
1012702/3437cos

5.12

44
−

+










×⋅×

 
= 27.21 mm  (1.3) 

Ncr = 
2

442

3437
10380100,7 ×⋅×π

 = 222057 N  (7) 

σeg = 
45

595.71cos34371024
4
3 26 ⋅×
⋅±

−

 = +/-1.99 N/mm2 (8) 

σsn = 
( )

2

2
4

45500

3437
75.0

34371019.4761.0003.1

4
3

⋅

⋅






 ⋅×
⋅−

⋅±

−

 
= +/-4.07 N/mm2  (9) 

σN,t = [ ]21.27
10169

101270
10225

101270
32 ⋅

×
+

×
−  = 11.83 N/mm2  (1) 

σN,c = [ ]21.27
10169

101270
10225

101270
32 ⋅

×
−

×
−  = -20.83 N/mm2  (1) 

     
σd,t = 83.1107.499.1 ++  = 17.89 N/mm2  
σd,c = 83.2007.499.1 −−−  = -26.89 N/mm2  
 
Toets drukspanning: 

 13.0
200

89.26

,

, =
−
−

==
cu

cduc
σ
σ

                                                VOLDOET 

Toets trekspanning: 

 32.0
6.55
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,

, ===
tu
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σ
σ

             VOLDOET 

Toets vervorming: 
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250/3437

21.27
===

u

d

w
w

uc                VOLDOET NIET 

In deze situatie wordt het geaccepteerd dat de doorbuiging niet voldoet, aangezien deze eis geen eis 
is met betrekking tot bezwijken. De optredende spanningen blijven ruimschoots binnen de marges, 
ondanks de gereduceerde sterkte van de doorsnede. 
 
 
8.3.4 Toetsing glazen ligger bij bezwijken van een ETFE-kussen 
Deze toets gaat uit van een intact glaselement met een aan één zijde bezweken ETFE-kussen. Dit wil 
zeggen dat er geen evenwicht is tussen de membraankrachten uit de kussens en dat resulteert in een 
grotere belasting loodrecht op de zwakke as van het glas. Voor deze berekening zijn de doorsnede-
eigenschappen, zoals deze zijn bepaald in 8.3.1, voor A, Wz en Iz, weer van toepassing. 
 
De berekening van de lijnlasten ten gevolge van de membraankrachten uit de kussens verandert wel 
essentieel. Ten eerste ontstaat er nu ook ten gevolge van wind een membraankracht en ten tweede is 
de orde grootte van de membraankracht veranderd.  
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De membraankracht ten gevolge van de sneeuw qk,sn wordt nu als volgt bepaald, waarin de waardes 
voor qsn2 en 3 overeenkomstig 8.3.2 zijn: 
Voor de berekening van de qk,sn wordt uitgegaan van de waarde H0 uit tabel 8.4. Hu=0, want er 
ontstaat nu geen membraankracht door het wegvallen van een kussen, zie figuur 8.26 b. 

H(0) q(k)

figuur 8.26 a: situatie bij wegvallen kussen                                         figuur 8.26b: membraankracht qk op 
glasbalk 

⋅⋅=
75.00,

Lq
Hq sn

snk                          (11) 

 
De membraankracht ten gevolge van de wind qk,w kan gevonden worden met behulp van de waarde 
H0 uit tabel 8.4. Deze bedraagt voor iedere hoek van het kussen 0.88*L. Voor de windzuiging gaat de 
tabel uit van 0.60 kN/m2, echter voor de koepel is deze belasting verschillend, afhankelijk van de 
positie op de koepel. Ook hier wordt een vermenigvuldigingsfactor toegepast. Deze bedraagt qw/s = 
qw/0.60E-3. De volgende stap is het bepalen van qw.  
 
Vanwege de complexe vorm van de windbelasting, wordt een bruikbare benadering van de 
windbelasting voor het betreffende element berekend. Dit gebeurt door in het EXCEL-bestand, ten 
behoeve van het ANSYS-model, de aangebrachte windbelastingen qw,i en qw,j op te vragen voor beide 
knooppunten van het element. Vervolgens wordt van de twee belastingen het gemiddelde bepaald en 
is een goede inschatting gekregen van de windbelasting ter plaatse van het te toetsen element. qk,w 
wordt nu als volgt bepaald: 

 ( )jwiww qqq ,,2
1 +=  N/mm2            (12) 
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De bijbehorende spanning worden nu als volgt berekend: 
 

2

2
,

2

2
,

4
3

6
1
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bt
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bt
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M wkwk
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w
w ===σ                        (15) 

 
Ook voor deze situatie wordt een voorbeeld gegeven, alleen nu voor een element uit de 
belastingscombinatie EG+wind00graden: 
 
 
Elementnummer:  6155 
Belastingscombinatie: 22 (Bijzondere combinatie: EG+wind 00graden) 
 
Nd = 65249 N 
t = 60 mm 
d = 500 mm 
L = 2898 mm 
θ = 50.300 ° 
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ρd = 24x10-6 N/mm3 
E = 7,0x104 N/mm2 

A = 300x102 mm2 
Wz = 300x103 mm3 
Iz = 900x104 mm4 

H0 = 0.88  
e = 5 mm 
qw,i = 0.00048649 N/mm2 
qw,j = 0.00045045 N/mm2 

 

w0  = ( ) ( )22 3437215.3062525.306252 ⋅−⋅  = 4.82 mm  (2) 

wi = 44

426

10900100,7
300.50cos2898103001024

384
5

×⋅×
⋅⋅×⋅× −

 = 0.67 mm  (3) 

qk,w = 
( )

60.0

289800045045.000048649.02
1

88.0
⋅+

⋅  = 1.99 N/mm  (10) 

wk,w = 44

4

10900100,7
289899.1

384
5

×⋅×
⋅

 = 2.90 mm  (13) 

wtot = 90.282.4 +  = 7.72 mm  (14) 

wd = 
740361
652491

72.7

10900100,7
652492/2898cos

5

44
−

+










×⋅×

 
= 11.85 mm  (1.3) 

Ncr = 
2

442

2898
10900100,7 ×⋅×⋅π

 = 740361 N  (7) 

σeg = 
60

300.50cos28981024
4
3 26 ⋅×
⋅±

−

 = +/-1.61 N/mm2 (8) 

σw = 
2

2

60500
289899.1

4
3

⋅
⋅

⋅  = +/-6.96 N/mm2  (15) 

σN,t = [ ]85.11
10300

65249
10300

65249
32 ⋅

×
+

×
−  = 0.35 N/mm2  (1) 

σN,c = [ ]85.11
10300

65249
10300

65249
32 ⋅

×
−

×
−  = - 4.10 N/mm2  (1) 

     
σd,t = 35.096.661.1 ++  = 8.92 N/mm2  
σd,c = 10.496.661.1 −−−  = -12.67 N/mm2  
 
Toets drukspanning: 
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200
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,

, =
−
−
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σ
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                                                VOLDOET 

Toets trekspanning: 
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uc                VOLDOET NIET 
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In deze situatie wordt het geaccepteerd dat de doorbuiging niet voldoet, aangezien deze eis geen eis 
is met betrekking tot bezwijken. De optredende spanningen blijven ruimschoots binnen de marges. 
 
8.3.5 Overzicht getoetste staven 
Voor de uiteindelijke toetsingen zijn die elementen opgezocht die, om welke reden dan ook, 
maatgevend zouden kunnen zijn. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Tevens is 
aangegeven op welke grond dit element is gekozen. Ter verduidelijking van de tabel zijn kort de 
maatgevende belastingscombinaties weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van de 
belastingscombinaties is terug te vinden in bijlage C.1. 
 
 
Belastingsgevallen: 
 BG1: Permanente belasting  
 BG2a: Sneeuwbelasting uniform  
 BG2b: Sneeuwbelasting asymmetrisch  
 BG3a: Windbelasting 0°  

 
 

Belastingscombinaties UGT: 
 BC1: 1,35*BG1 
 BC2: 1,2*BG1 + 1,5*BG2a 
 BC3: 1,2*BG1 + 1,5*BG2b  
 BC4: 1.2*BG1 + 1,5*BG3a 
 
 
Belastingscombinaties BGT: 
 BC11: 1.0*BG1 + 1.0*BG2a 
 BC12: 1.0*BG1 + 1.0*BG2b  
 BC13: 1.0*BG1 + 1.0*BG3a 
 
 
Bijzondere belastingscombinaties: 
 BC20: 1.0*BG1 + 1.0*BG2a 
 BC21: 1.0*BG1 + 1.0*BG2b  
 BC22: 1.0*BG1 + 1.0*BG3a 
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1309 2,11,20 0.06 0.07 0.86 0.12 0.25 1.71 0.06 0.08 0.86 hoge drukkracht UGT 
1255 2,11,20 0.05 0.06 0.84 0.10 0.19 1.65 0.05 0.7 0.86 drukkracht icm lengte 

17001 2,11,20 0.05 0.07 0.93 0.10 0.23 1.79 0.10 0.24 1.37 lengte 
5209 3,12,21 0.09 0.12 0.97 0.16 0.34 1.97 0.09 0.16 1.04 hoge drukkracht UGT 
5207 3,12,21 0.08 0.12 0.97 0.15 0.33 1.97 0.09 0.16 1.04 hoge drukkracht UGT 

17001 3,12,21 0.04 0.03 0.84 0.08 0.16 1.56 0.05 0.08 0.96 lengte 
17003 3,12,21 0.07 0.11 1.00 0.13 0.32 1.98 0.10 0.24 1.30 lengte+scheefstand 
17004 3,12,21 0.08 0.14 1.05 0.15 0.37 2.08 0.11 0.27 1.34 lengte+scheefstand 
17005 3,12,21 0.08 0.15 1.05 0.15 0.37 2.07 0.11 0.26 1.29 lengte+scheefstand 
17006 3,12,21 0.07 0.11 0.96 0.12 0.28 1.87 0.09 0.20 1.13 scheefstand 

6155 4,13,22 0.02 0.03 0.75 0.05 0.11 1.44 0.06 0.16 1.02 hoge windbelasting 
8359 4,13,22 0.05 0.04 0.79 0.09 0.16 1.52 0.10 0.25 1.19 hoge drukkracht+scheefstand 

Tabel 8.6: overzicht unity-checks maatgevende elementen 
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8.4 Overige ontwerpberekeningen koepelconstructie 
 
8.4.1 Toetsing kabels 
Voorspankabels: 
De uiterste voorspankracht in de kabels bedraagt 100859 N. Deze waarde komt uit de berekening met 
asymmetrische sneeuw. De voorspankabels zijn overal uitgevoerd met 2 kabels ø12mm. Wanneer 
uitgegaan wordt van staalkwaliteit s355 (vaak veel hoger) dan bedraagt de capaciteit van de kabels: 
 NdF tutu 11530112412510412 22

,, =⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= ππσ          VOLDOET 
 
Diagonalen: 
De uiterst optredende trekkracht in de diagonalen bedraagt 9932 N. Deze waarde komt uit de 
berekening met asymmetrische sneeuw. De diagonalen zijn overal uitgevoerd met 1 kabel ø12mm. 
Wanneer uitgegaan wordt van staalkwaliteit s355 dan bedraagt de capaciteit van de kabels: 
 NdF tutu 57650124151041 22

,, =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ππσ          VOLDOET
   
8.4.2 Globale toetsing glasdetail 
Om enigszins een schatting te kunnen maken van de dimensies van het knoopdetail, zijn een aantal 
ontwerpberekeningen gemaakt voor het knoopdetail. De berekende delen zijn in figuur 8.27 
aangegeven met de cijfers 1-4. Vervolgens wordt per punt aangegeven hoe het onderdeel berekend 
is. 

1

3
2

2

1

4

 
figuur 8.27: weergave berekende gebieden 

 
Punt 1: lijmverbinding glas in schoen: 
Deze berekening bepaalt het benodigde oppervlak voor de lijmverbinding. Wanneer het element onder 
een drukbelasting staat wordt de lijmverbinding in principe niet aangesproken. Alleen in het geval van 
trekbelastingen (bij extreme wind, tijdens de bouwfase of in bijzondere gevallen) wordt de 
lijmverbinding actief. Omdat de situatie tijdens de bouwfase niet bekeken is wordt voor de uiterste 
trekkracht een zeer conservatieve waarde aangehouden. Hiervoor is uitgegaan van de uiterste 
optredende normaaldrukkracht in de constructie en deze is als trekkracht op de verbinding gerekend. 
De bijdrage van het moment wordt hierbij verwaarloosd. De maximale optredende drukkracht 
bedraagt 162986 N (BC met asymmetrische sneeuwbelasting). Voor de lijmverbinding wordt een 
epoxylijm gebruikt. Deze is zowel geschikt voor glas als aluminium. In NEN 6710-9.4.1 (aluminium) 
kan vervolgens de rekenwaarde van deze lijm worden bepaald: 

 2,
, /7.11

3
35 mmN

f
f

m

reps
ds ===

γ
 

De hoogte van het lijmoppervlak bedraagt 500 mm, dit is namelijk de hoogte van het element. Voor de 
breedte van het lijmoppervlak wordt 35 mm aangehouden. Het totaal aan lijmoppervlak bedraagt dan: 
 235000355002 mmA =××=  (twee lijmoppervlakken, aan beide zijden van het glas één). De 
rekenenwaarde voor de belasting is bekend, dus de bijbehorende spanning bedraagt: 
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 2/66.4
35000

162986 mmNd ==σ  

 40.0
7.11

66.4
==uc . Dit is ruim voldoende, zeker met de wetenschap dat deze hoge trekkracht 

waarschijnlijk nooit zal optreden.  
 
Punt 2: lijmverbinding kruis met detail: 
Voor de lijmverbinding tussen het kruis en het detail geldt hetzelfde als bij het glas. Deze verbinding 
draagt dezelfde krachten over. Ook hier is uitgegaan van 35 mm effectieve lengte.  
 
Punt 3: doorsnede toets smalste punt schoen 
De maximaal optredende drukkracht moet door het element gevoerd kunnen worden zonder dat 
ergens vloeien optreedt. Het smalste deel van het element wordt op deze drukkracht getoetst. De 
afmetingen van deze doorsnede bedragen globaal 15 x 500 mm (dikte x hoogte) 

114.0
16050015

162986

;2.0

,,

,,

,, <=
⋅⋅

=
⋅

=
d

dsc

duc

dsc

fA
N

N
N

           VOLDOET 

Een dikte van 15 mm blijkt ruim te voldoen. Hieruit kan een eerste conclusie worden getrokken dat de 
capaciteit van de doorsnede voldoende lijkt te zijn. Uitgebreid onderzoek zal dit moeten bevestigen, 
maar wordt in dit afstudeerwerk niet verder uitgevoerd. 
 
Punt 4: bepaling boutdiameter voor bevestiging voorspankabels 
Tot slot wordt nog gekeken naar de benodigde diameter voor de bout, waarmee de voorspankabels 
worden bevestigd aan het knooppunt. Hierin ontstaat een trekkracht in de richting van de bout als 
gevolg van de hoekverdraaiing van de voorspankrachten ten opzichte van elkaar. Voor alle knopen 
wordt dezelfde bout toegepast. De maatgevende situatie wordt gevonden voor de 
belastingscombinatie “permanent + asymmetrische sneeuw” in het knooppunt waar de 
voorspankabels met elementnummer 2428, 2429, 6428 en 6429 samen komen. Deze elementen 
sluiten onder verschillende hoeken aan op de knoop. Deze knoop is georiënteerd op het midden van 
de bij de koepel behorende bol. Door de voorspankrachten te ontbinden ten opzichte van de 
knooprichting kan per element de kracht worden berekend die op de bout werkt. In figuur 8.28 staat 
schematisch weergegeven hoe de trekkracht in de bout bepaald kan worden. In tabel 8.7 wordt een 
overzicht gegeven van deze berekening. 

 
figuur 8.28: schematische weergave voor de bepaling van de bouttrekkracht 

 
elementnummer Fd,voorsp (N) α Ft,d,bout,i (N) 

2428 94057 87.27 4480 
2429 94179 87.10 4765 
6428 94057 87.27 4480 
6429 94179 87.10 4765 

  totaal 18490 
 Tabel 8.7: overzicht berekening bouttrekkracht Ft,d,bout 

Gaan we uit van een boutkwaliteit 8.8 dan kunnen we in tabel 8.8 aflezen dat bij een diameter van 12 
mm een trekkracht van 49 kN kan worden opgenomen. Dit is dus ruim voldoende. 
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tabel 8.8 grenstrekkracht bouten 

 
8.4.3 Lijmverbinding ETFE-bevestigingsprofiel 
Ook het bevestigingsprofiel van de ETFE-kussens wordt verlijmd om boutverbindingen te voorkomen. 
Dit profiel wordt in twee richtingen belast, namelijk verticaal en horizontaal. In beide richtingen moeten 
daarom lijmoppervlakken aanwezig zijn, om deze krachten op te kunnen nemen. De uiterste verticale 
kracht ontstaat bij windzuiging op de top van de koepel en de uiterste horizontale kracht ontstaat in de 
situatie dat een kussen is bezweken in de top van de koepel. Deze lijnlasten op de glasbalk worden 
bepaald aan de hand van tabel 8.4. 
De verticale uiterste lijnlast qvert,u bedraagt: 5.54 N/mm 
De horizontale uiterste lijnlast qhor,u bedraagt: 2.63 N/mm 

 
figuur 8.29: weergave lijmvlakken (dikke lijnen) 

De rekenwaarde van de schuifsterkte van lijm is in 8.4.2 reeds bepaald en bedraagt: 
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De toetsing voor de lijmverbinding onder verticale belasting bedraagt: 

 102.0
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            VOLDOET 

De toetsing voor de lijmverbinding onder horizontale belasting bedraagt: 

 1004.0
1347.11

63.2
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=
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q

            VOLDOET 

 
waarin: 
qvert,u of h   is de verticale lijnlast ten gevolge van de windbelasting, in N/mm; 
fs,d   is de rekenwaarde van de schuifsterkte van de lijm, in N/mm2; 
llijm   is de lengte van het lijmoppervlak, in mm (zie afbeelding 8.29) 
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 1a 
 1b 
 1c 
 1d 
 1e 
 1f 
 1g 
 1h 
 1i 
 1j 
 
 2a 
 2b 
 2c 
 2d 
 2e 
 2f 
 2g 
 2h 
 2i 
 2j 

3010-3001,17041,1001-1010 
3060-3051,17042,1051-1060 
3110-3101,17043,1101-1110 
3160-3151,17044,1151-1160 
3210-3201,17045,1201-1210 
3260-3251,17046,1251-1260 
3310-3301,17047,1301-1310 
3360-3351,17048,1351-1360 
3409-3401,17049,1401-1409 
3458-3451,17050,1451-1458 

 
4010-4001,17061,2001-2010 
4060-4051,17062,2051-2060 
4110-4101,17063,2101-2110 
4160-4151,17064,2151-2160 
4210-4201,17065,2201-2210 
4260-4251,17066,2251-2260 
4310-4301,17067,2301-2310 
4360-4351,17068,2351-2360 
4409-4401,17069,2401-2409 
4458-4451,17070,2451-2458 

 3a 
 3b 
 3c 
 3d 
 3e 
 3f 
 3g 
 3h 
 3i 
 3j 
  
 4a 
 4b 
 4c 
 4d 
 4e 
 4f 
 4g 
 4h 
 4i 
 4j 

6010-6001,17001,5001-5010 
6060-6051,17002,5051-5060 
6110-6101,17003,5101-5110 
6160-6151,17004,5151-5160 
6210-6201,17005,5201-5210 
6260-6251,17006,5251-5260 
6310-6301,17007,5301-5310 
6360-6351,17008,5351-5360 
6409-6401,17009,5401-5409 
6458-6451,17010,5451-5458 

 
8010-8001,17021,7001-7010 
8060-8051,17022,7051-7060 
8110-8101,17023,7101-7110 
8160-8151,17024,7151-7160 
8210-8201,17025,7201-7210 
8260-8251,17026,7251-7260 
8310-8301,17027,7301-7310 
8360-8351,17028,7351-7360 
8409-8401,17029,7401-7409 
8458-8451,17030,7451-7458 

           
glaselem

enten 

 5a 
 5b 
 5c 
 5d 
 5e 
 5f 
 5g 
 5h 
 5i 
 5j 
  
 6a 
 6b 
 6c 
 6d 
 6e 
 6f 
 6g 
 6h 
 6i 
 6j 

3030-3021,17541,1021-1030 
3080-3071,17542,1071-1080 
3130-3121,17543,1121-1130 
3180-3171,17544,1171-1180 
3230-3221,17545,1221-1230 
3280-3271,17546,1271-1280 
3330-3321,17547,1321-1330 
3380-3371,17548,1371-1380 
3429-3421,17549,1421-1429 
3478-3471,17550,1471-1478 

 
4030-4021,17561,2021-2030 
4080-4071,17562,2071-2080 
4130-4121,17563,2121-2130 
4180-4171,17564,2171-2180 
4230-4221,17565,2221-2230 
4280-4271,17566,2271-2280 
4330-4321,17567,2321-2330 
4380-4371,17568,2371-2380 
4429-4421,17569,2421-2429 
4478-4471,17570,2471-2478 

 7a 
 7b 
 7c 
 7d 
 7e 
 7f 
 7g 
 7h 
 7i 
 7j 
  
 8a 
 8b 
 8c 
 8d 
 8e 
 8f 
 8g 
 8h 
 8i 
 8j 

6030-6021,17501,5021-5030 
6080-6071,17502,5071-5080 
6130-6121,17503,5121-5130 
6180-6171,17504,5171-5180 
6230-6221,17505,5221-5230 
6280-6271,17506,5271-5280 
6330-6321,17507,5321-5330 
6380-6371,17508,5371-5380 
6429-6421,17509,5421-5429 
6478-6471,17510,5471-5478 

 
8030-8021,17521,7021-7030 
8080-8071,17522,7071-7080 
8130-8121,17523,7121-7130 
8180-8171,17524,7171-7180 
8230-8221,17525,7221-7230 
8280-8271,17526,7271-7280 
8330-8321,17527,7321-7330 
8380-8371,17528,7371-7380 
8429-8421,17529,7421-7429 
8478-8471,17530,7471-7478 

voorspanelem
enten 

 

 9a
 9b
 9c
 9d
 9e
 9f 
 9g
 9h
 9i 
 9j 
 9k
 9l 
 9m
 9n
 9o
 9p
 9q
 9r 

9289-9281,17401,12281-12289 
9308-9301,17201,17141,12261-12268 

9328-9321,17202,15001,17142,12241-12248 
9347-9341,17203,15022-15021,17143,12221-12227 
9366-9361,17204,15043-15041,17144,12201-12206 
9385-9381,17205,15064-15061,17145,12181-12185 
9404-9401,17206,15085-15081,17146,12161-12164 
9423-9421,17207,15106-15101,17147,12141-12143 
9442-9441,17208,15127-15121,17148,12121-12122 

9461,17209,15148-15141,17149,12101 
17210,15169-15161,17150 

15190-15181 
15209-15201 
15228-15221 
15247-15241 
15266-15261 
15285-15281 
15304-15301 

diagonalen
 

 
 
10a 
10b 
10c 
10d 
10e 
10f 
10g 
10h 
10i 
10j 
10k 
10l 
1m 
10n 
10o 
10p 
10q 
10r 

 
10289-10281,17301,11281-11289 

10268-10261,17261,17101,11301-11308 
10248-10241,17162,13001,17102,11321-11328 

10227-10221,17163,13021-13022,17103,11341-11347 
10206-10201,17164,13041-13043,17104,11361-11366 
10185-10181,17165,13061-13064,17105,11381-11385 
10164-10161,17166,13081-13085,17106,11401-11404 
10143-10141,17167,13101-13106,17107,11421-11423 
10122-10121,17168,13121-13127,17108,11441-11442 

10101,17169,13141-13148,17109,11461 
17170,13161-13169,17110 

13181-13190 
13201-13209 
13221-13228 
13241-13247 
13261-13266 
13281-13285 
13301-13304 

 
 
11a 
11b 
11c 
11d 
11e 
11f 
11g 
11h 
11i 
11j 
11k 
11l 
1m 
11n 
11o 
11p 
11q 
11r 
 

 
idem 10a 

11268-11261,17241,17121,10301-10308 
11248-11241,17142,16001,17122,10321-10328 

11227-11221,17243,16021-16022,17123,10341-10347 
11206-11201,17244,16041-16043,17124,10361-10366 
11185-11181,17245,16061-16064,17125,10381-10385 
11164-11161,17246,16081-16085,17126,10401-10404 
11143-11141,17247,16101-16106,17127,10421-10423 
11122-11121,17248,16121-16127,17128,10441-10442 

11101,17249,16141-16148,17129,10461 
17250,16161-16169,17130 

16181-16190 
16201-16209 
16221-16228 
16241-16247 
16261-16266 
16281-16285 
16301-16304 

 
 
  12a 
  12b 
  12c 
  12d 
  12e 
  12f 
  12g 
  12h 
  12i 
  12j 
  12k 
  12l 
  12m
  12n 
  12o 
  12p 
  12q 
  12r 

 
 

idem 9a 
12308-12301,17221,17161,9261-9268 

12328-12321,17222,14001,17162,9241-9328 
12347-12341,17223,14022-14021,17163,9221-9227
12366-12361,17224,14043-14041,17164,9201-9206
12385-12381,17225,14064-14061,17165,9181-9185
12404-12401,17226,14085-14081,17166,9161-9164
12423-12421,17227,14106-14101,17167,9141-9143
12442-12441,17228,14127-14121,17168,9121-9122

12461,17229,14148-14141,17169,9101 
17230,14161914161,17170 

14180-14191 
14209-14201 
14228-14221 
14247-14241 
14266-14261 
14285-14281 

14304- 

1
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9 Details 
 
9.1 Knoopdetail 
 
9.1.1 Ontwerp 
Het knoopdetail bepaalt in zeer grote mate of de glaskoepel uiteindelijk realiseerbaar is. Details waarin 
constructief glas is toegepast vragen om speciale aandacht. Er is daarom veel tijd gestoken in het 
ontwikkelen van dit detail. In bijlage A.3 zijn een aantal ontwerpvarianten opgenomen die bij voorbaat 
niet onbruikbaar zijn, alleen het uiteindelijk gekozen detail voldoet vooralsnog het beste aan de 
opgestelde voorwaarden. Uiteindelijk zullen proeven en uitgebreide analytische berekeningen uit moet 
maken of het detail echt kan functioneren en te maken is zoals nu is aangenomen.  
 
Voor de constructieknoop zijn een aantal voorwaarden opgesteld, waar het uiteindelijke detail aan 
moet voldoen. In onderstaand overzicht staan deze voorwaarden in volgorde van importantie. In het 
vervolg van deze paragraaf wordt punt voor punt beschreven hoe uiteindelijk voor de gekozen variant 
aan de voorwaarden wordt voldaan. 

1. De knoop dient constructief (volgens de mechanicaregels) te functioneren en moet in staat zijn 
krachten op te nemen en krachten door te geven. Daarnaast moet knoopinstabiliteit worden 
voorkomen. 

2. Piekspanningen mogen niet optreden in het glas, vanwege het brosse breukgedrag van het 
materiaal. Er dient dus een geschikte overgang tussen metaal en glas gemaakt te worden; 

3. De vormgeving van het detail dient strak, simpel en duidelijk te zijn om zodoende tot een mooi 
detail te komen, zodat het detail positief bijdraagt aan de totale uitstraling van de koepel; 

4. Een glaselement moet ook na de oplevering van het gebouw vervangen kunnen worden, omdat 
eventuele glasbreuk kan voorkomen; 

5. Zoveel mogelijk repeterende knopen of onderdelen reduceren de kosten, en hebben dus de 
voorkeur. 

 
Het uiteindelijke detail is weergegeven in figuur 9.4. In de figuren 9.3 a-h wordt stap voor stap 
weergegeven hoe het detail opgebouwd wordt. 
 
Ad 1. 
Reeds eerder in het verslag is beschreven in welke richting knopen krachten op moeten nemen. Kort 
samengevat: 

- moment en dwarskracht in de sterke richting; 
- dwarskracht in de zwakke richting; 
- torsiemoment om de elementas; 
- normaalkracht. 
 

Bij glas is het belangrijk om een goed voorspelbaar krachtenspel te krijgen om onverwachte krachten, 
of erger, piekspanningen te voorkomen. In de praktijk functioneren theoretisch aangenomen 
scharnieren vaak toch als kleine verende verbindingen. Voor dit detail is getracht een zuiver scharnier 
om de zwakke as te modelleren. Om dit zuivere scharnier tot stand te brengen, is gekozen voor een 
cilindrische verbinding (figuur 9.1 a).  

  
figuur 9.1a: vrije rotatie zwakke as middels cilindrisch scharnier    figuur 9.1b: foute en goede positie scharnier 
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Deze heeft momentcapaciteit om de sterke as, torsiecapaciteit om de lengteas en rotatievrijheid om 
de zwakke as. Belangrijk voor de cilindrische verbinding is de correcte positie ten opzichte van het 
element. Daarvoor dient de verbinding zo geroteerd te worden dat deze in de richting loodrecht op de 
neutrale lijn van het betreffende element komt te staan (figuur 9.1 b). Dit voorkomt onzuiver 
constructiegedrag. Ook is dit belangrijk voor de vervangbaarheid van het element (punt4), omdat het 
element er anders niet uitgeschoven kan worden. 
 
Ad 2. 
Piekspanningen kunnen voorkomen worden door het contactvlak voor krachtenoverdracht voldoende 
te maken, direct contact tussen staal en glas te vermijden en het voorkomen van boutgaten in het 
glas. De uitwendige voorspanning van de constructie voorkomt trekspanningen in de glasbalken. In 
feite hoeft het detail niet meer dan als soort steun te fungeren voor de glaselementen. Vanwege de 
permanente druk in de elementen kunnen bout/klemverbindingen worden voorkomen. Echter door 
bezwijken van elementen, extreme windzuiging etc, kan het voorkomen dat een glaselement 
kortstondig op trek belast wordt. Daarom is er voor gekozen de vinnen te verlijmen met de stalen 
schoen. Dit voorkomt boutgaten, ziet er fraai uit en biedt extra constructieve veiligheid. Tevens 
voorkomt de lijm direct contact tussen staal en glas. Aan de kopse kant van het glas wordt een 
zogenaamde POM-schijf (polyoxymethylate) geplaatst. Dit is een flexibel medium dat de drukkrachten 
spreidt en piekspanningen voorkomt. Voordeel van POM is de grote uiterste drukkracht. Deze is in 
orde grootte van 100 N/mm2. Uiteindelijk kan de verbinding tot stand gebracht worden zonder één 
bout te hoeven gebruiken. 
 
Ad 3. 
Door het voorkomen van bouten is al een stap in de goede richting gezet om tot een esthetisch 
verantwoord detail te komen. De aansluiting tussen glas en staalschoen is zeer strak. Vervolgens 
worden de glasbalken ingehangen in het centrale knoopstuk. Gekozen is voor een kruisvorming 
element met dezelfde diktes als de staalschoenen om het doorlopende effect van de glasbalken te 
versterken. De enige aantasting aan het oppervlak van het detail zijn de naden tussen staalschoen en 
het centrale stuk, en enkele schroeven aan de onderzijde van het detail.  
 
Ad 4. 
Dit punt heeft in grote mate de uiteindelijk keuze voor het detail bepaald. De meeste constructies 
worden eenmalig in elkaar gezet met het idee er nooit meer iets aan te hoeven doen. Het falen van 
een glaselement is helaas niet uit te sluiten, dus dient het vervangbaar te zijn. Dit moet kunnen 
geschieden zonder de hele constructie af te breken. Door de eenvoudige cilinderverbinding kan het 
element zonder al te veel problemen uitgeschoven worden waarna een nieuwe kan worden 
ingeschoven. De procedure voor elementvervanging is als volgt (In feite de omgekeerde weg van het 
monteren van een element, zoals weergegeven in figuren 9.3 a-h): 

- Omliggende ETFE-kussens leeg laten lopen en de pees loshalen uit het verlijmde extrusie 
profiel.  

- Verwijderen luchttoevoerbuizen 
- Extrusieprofiel losschroeven van knooppunt.  
- Glas aan de bovenkant uit knooppunt tillen 
- Nieuw glaselement inclusief verlijmd extrusieprofiel van bovenaf inhangen. 
- Fixeren 
- Kussenpees terugplaatsen en opblazen 

 
Ad 5.  
Tot slot is geprobeerd zoveel mogelijk standaardonderdelen te maken. Vanwege de onder 
verschillende hoeken op elkaar aangesloten elementen is het niet mogelijk één standaard knooppunt 
te ontwerpen. Het centrale stuk is per knoop verschillend (vanwege symmetrie in de constructie komt 
ieder uniek middenstuk 8 keer voor in de structuur). De schoenen waar het glas in zijn gemonteerd 
zijn in alle gevallen identiek aan elkaar. 
 
9.1.2 Productie + materiaalkeuze 
Voor het maken van de knoop zijn in totaal 4 alternatieven overwogen, namelijk: 

1. gieten uit een stuk 
2. computergestuurd uitfrezen uit één stuk 
3. gelast detail 
4. gelijmd detail 
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Ad1: 
Een gietstuk maken van het detail is zeker een mogelijkheid, alleen in verband met de beperkte 
repetitie van de verschillende knopen, is dit een dure methode, vanwege de hoge kosten voor de mal. 
 
Ad2: 
Ook deze methode is een optie. Echter ook dit is een dure methode en er dient te worden onderzocht 
of alle benodigde bewerkingen kunnen worden uitgevoerd door een en dezelfde machine. 
 
Ad3: 
Wanneer het centrale stuk in 4 delen (namelijk de vier richtingen van de glasbalken) gemaakt wordt, 
kan een standaardelement worden gemaakt wat identiek is voor alle situaties. Deze standaard 
elementen moeten vervolgens onder de juiste hoek afgeschuind worden. Tot slot worden de 
onderdelen aan elkaar gelast. Groot nadeel bij lassen is dat de nauwkeurigheid slecht beheersbaar is 
en als gevolg van het verhitten en afkoelen kunnen spanningen ontstaan, die een deel van de 
capaciteit van de knopen opnemen. 
 
Ad4: 
Het idee is hetzelfde als bij lassen, alleen worden de elementen nu middels een lijmverbinding met 
elkaar verbonden. 
 
Uiteindelijk is gekozen voor variant 4. Deze keuze is gemaakt, omdat deze variant een goede 
maatnauwkeurigheid heeft en voor een groot deel uit standaardelementen gemaakt kan worden. 
Vervolgens is besloten het detail in aluminium uit te voeren, daar een aantal onderdelen zich 
uitstekend lenen voor extrusie. 
 
9.1.3 Samenstellen elementknoop 
De opbouw van de knoop wordt met behulp van de figuren 9.2 a-n stap voor stap weergegeven. 
Vervolgens wordt per afbeelding een korte toelichting gegeven.  
 

 

  
figuur 9.2a: stap 01 figuur 9.2 b: stap 02 figuur 9.2 c: stap 03 figuur 9.2 d: stap04 
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figuur 9.2 e: stap 05 figuur 9.2 f: stap 06 figuur 9.2 g: stap 07 

 

 

 
figuur 9.2 h: stap 08 figuur 9.2 I: stap 09 figuur 9.2 j: stap 10 figuur 9.2 k: stap 11 

figuur 9.2 l: stap 12 figuur 9.2 m: stap 13 figuur 9.2 n: stap 14 
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Figuur 9.2 a - stap 01: 
Allereerst wordt het central kruis vervaardigd. Dit is verschillend voor de knopen. Het is afhankelijk van 
de verschillende hoeken waaronder de elementen aansluiten. Dit element wordt computergestuurd 
gefreesd uit een massief stuk aluminium. 
 
Figuur 9.2 b – stap 02: 
De schoen voor het glaselement is identiek voor alle elementen. Dit is daarom als extrusieprofiel 
vervaardigd, wat vervolgens om de 500 mm afgezaagd wordt. Extrusieprofielen leveren een grote 
maatnauwkeurigheid. Dit is noodzakelijk daar het element niet te veel speling mag hebben in de 
knoop. 
 
Figuur 9.2 c – stap 03: 
Vervolgens wordt er uit dit extrusieprofiel stukken uit het cilindrisch deel gezaagd. Deze behandeling 
is identiek voor al deze profielen. Deze bewerking is noodzakelijk om de volgende 2 redenen: 

1. De boven en onderzijde dient 10 mm korter te zijn in verband met de afsluitstukken voor het 
element, zie figuur 9.2 f. 

2. Het middenstuk wordt verwijderd om de totale lengte te verminderen, zodat het makkelijker in 
de knoop te schuiven is. 

 
Figuur 9.2 d – stap 04: 
Dit is de eerste stap van de vervaardiging van het centrale deel. Ieder knoopdetail is opgebouwd uit 4 
van deze (bewerkte) delen. Hiervoor wordt een extrusie gemaakt conform de afbeelding, waarna deze 
om de 500 mm afgezaagd wordt. Het element bevat de uitsparing voor de reeds gemaakte schoen. 
Dit stuk is identiek voor alle situaties.  
 
Figuur 9.2 e – stap 05: 
Boven en onder wordt een stuk van 10 mm uitgefreesd voor de afsluitstukken. 
 
Figuur 9.2 f – stap 06: 
Het onderste afsluitstuk kan geplaatst worden. Eventueel wordt voor een extra goede verbinding lijm 
in de sparing aangebracht. Dit onderste stuk hoeft bij vervanging van een glasbalk namelijk niet meer 
los gemaakt te worden. Het is wel een belangrijk onderdeel ter voorkoming van het uitvallen van de 
glasbalk. 
 
Figuur 9.2 g - stap 07: 
Het onderste afsluitstuk zit op zijn plaats. Het bovenste afsluitstuk wordt pas gefixeerd op het moment 
dat de glasbalk met schoen in de cilindrische uitsparing is geschoven. Dit afsluitstuk kan gewoon 
geschroefd worden, aangezien dit aan de bovenkant zit en bij vervanging van het glaselement 
verwijderd moet kunnen worden. 
 
Figuur 9.2 h - stap 08: 
De volgende stap is het afschuinen onder de gewenste hoek. Dit is voor ieder element verschillend. 
 
Figuur 9.2 i – stap 09: 
Aan de onderzijde van ieder stuk wordt een cirkelvormige uitsparing gefreesd, ten behoeve van de 
plaatsing van het bevestigingselement voor de voorspankabels (zie figuur 9.2 n) 
 
Figuur 9.2 j – stap 10: 
Vervolgens wordt in twee richtingen het element afgeschuind (bepaald door onderlinge hoeken tussen 
de elementen). Dit is noodzakelijk om uiteindelijk de 4 delen met elkaar te kunnen verbinden. 
 
Figuur 9.2 k – stap 11: 
Er wordt een sparing van 20 mm gefreesd, waar later het centrale kruis tussen geplaatst wordt (figuur 
9.2 a).  
 
Figuur 9.2 l – stap 12: 
De elementen worden met een Epoxy-lijm aan het centrale kruis en aan de raakvlakken met elkaar 
verlijmd. De verlijming aan het centrale kruis is de feitelijke constructieve verbinding en de verlijming 
van de contactvlakken is een extra koppeling en dient ter afdichting van de naden. 
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Figuur 9.2 m – stap 13: 
Na verlijming is het knoopelement voltooid. 
 
Figuur 9.2 n – stap 14: 
Tot slot wordt het bevestigingselement voor de voorspankabels vastgelijmd op de cirkelvormige 
uitsparing. Dit element wordt uit een cilindrisch aluminium stuk vervaardigd, waar vervolgens op de 
draaibank de verjonging uitgedraaid wordt. Aan de bovenzijde worden rechthoekige sleuven gefreesd 
overeenkomstig de vorm van het kruis en aan de onderzijde worden cirkelvormige sleuven gefreesd 
overeenkomstig de ligging van de voorspankabels. Het nu gerealiseerde element vormt het 
uitgangspunt voor het opbouwen van de constructie.  
 
9.1.4 Opbouw detail 
Nu het knoopdetail is gerealiseerd kan het principe van de opbouw van de totale koepelstructuur 
worden besproken. Dit gebeurt (overeenkomstig het zojuist besproken vervaardigen van de knoop) 
middels een serie afbeeldingen (9.3 a-h) die vervolgens worden toegelicht 

 
figuur 9.3 a: knoopdetail figuur 9.3 b: elementen inhangen 

 

figuur 9.3 c: diagonalen aanbrengen figuur 9.3 d: voorspankabels bevestigen 
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figuur 9.3 e: bevestiging passtuk onderklemprofiel figuur 9.3 f: bevestigen ETFE-kussens 

 

figuur 9.3 g: aanbrengen bovenklemprofiel, etc figuur 9.3 h: bevestigen passtuk 
luchttoevoerbuizen 

 
 
Figuur 9.3 a – knoopdetail: 
Startpunt is het reeds besproken centrale deel (zie figuur 9.2 n). 
 
Figuur 9.3 b – elementen inhangen: 
Vervolgens kunnen de glaselementen, met vooraf ingelijmd onderprofiel voor het bevestigen van het 
ETFE-kussen (detail zie § 9.2), worden ingehangen en afgedicht met het afsluitstuk (figuur 9.2 g)  
 
Figuur 9.3 c – diagonalen aanbrengen: 
De diagonalen kunnen worden aangebracht, voor zover de structuur dit toelaat. De diagonalen 
verzorgen in de bouwfase de stabiliteit. 
 
Figuur 9.3 d – voorspankabels bevestigen: 
Wanneer de hele structuur is opgebouwd volgens de stappen 01-03 kunnen de voorspankabels los in 
het bevestigingselement gehangen worden. Middels een bout worden de verschillende onderdelen bij 
elkaar gehouden. De constructie wordt vervolgens onder de gewenste voorspanning gebracht. Tot slot 
wordt de bout vastgedraaid, zodat de voorspankabels vastgeklemd worden.  
 
Figuur 9.3 e – bevestiging passtuk onderklemprofiel: 
Nu de feitelijke constructie klaar is wordt op de knoop ook het onderprofiel voor de ETFE-kussens 
bevestigd. Deze profielen worden in het element geschroefd en zijn afgeschuind overeenkomstig het 
bijbehorende knoopdeel. Ter plaatse van het scharnierpunt van de glasbalk wordt een dilatatie 
gemaakt, zodat het onderprofiel niet kapot gaat, mocht het element gaan draaien. Deze voeg wordt 
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met een flexibele kit opgevuld. Ook de aansluiting in het midden van de knoop, ter plekke waar de vier 
onderprofielen samenkomen, wordt met een kit of rubber waterdicht gemaakt. 
 
Figuur 9.3 f – bevestiging ETFE kussens: 
Vervolgens kunnen de ETFE-kussens worden bevestigd. De bevestiging van de ETFE-kussens wordt 
besproken in § 9.2).  
 
Figuur 9.3 g – aanbrengen bovenklemprofiel, etc: 
Achtereenvolgens wordt het afdichtprofiel geplaatst, wordt vogelwering geplaatst (2 draden) en wordt 
waar nodig de luchttoevoerbuis bevestigd. Dit alles wordt met bouten gefixeerd, die in het onderprofiel 
van het ETFE-klemdetail worden gedraaid. 
 
Figuur 9.3 h – bevestigen passtuk luchttoevoerbuizen: 
Tot slot worden de geplaatste buizen middels een koppelstuk aan elkaar bevestigd. Aan dit koppelstuk 
zijn voor de 4 omliggende kussens aftakkingen gemaakt, die vervolgens aan het kussen zijn 
bevestigd. Ook wordt een stalen pin bevestigd op het knooppunt, zodat men zich bij onderhoud kan 
zekeren. De kussens kunnen worden opgeblazen. De koepelconstructie is nu gebruiksklaar. 
 
Tot slot is in afbeelding 9.4 het resultaat te zien van een compleet knoopdetail. 

figuur 9.4: Totaaloverzicht knoopdetail 

 
9.1.5 Detailtekening 
In figuur 9.5 is het knoopdetail weergegeven van één van de knopen in de constructie. De elementen 
in de verschillende knopen van de koepelconstructie sluiten allemaal onder een andere hoek op 
elkaar aan. Het aansluitprincipe is voor alle details echter hetzelfde. Voor de overzichtelijkheid van het 
detail, is de horizontale doorsnede weergegeven. In de werkelijkheid staan de elementen onder een 
variërende hoek. Dit geeft alleen maar een onduidelijk beeld van het principe. 
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POM schijf

aluminium gefreesd kruisprofiel

aluminium knoop

geëxtrudeerde aluminium schoen

4 x 15 mm gehard glas

rubber afdichtstrip

figuur 9.5: horizontale doorsnede kwart detail 

 
9.2 Aansluiting klemprofiel voor ETFE-kussen aan glas 
 
De standaardprocedure voor de bevestiging van een ETFE-kussen is het vastzetten van de randen 
van het kussen in een aluminium profiel, welke bevestigd is aan de hoofddraagconstructie. Vanwege 
de membraankrachten in de kussens is een goede bevestiging noodzakelijk. De 
hoofddraagconstructie moet in staat zijn deze belastingen op te nemen. 

 vogelkering
 aluminium klemprofiel
 kunststof luchtoevoerbuis d=20mm

 4 x 15 mm gehard glas
 epoxylijmverbinding
 geëxtrudeerd aluminium onderprofiel

 geëxtrudeerd aluminium afdekprofiel

 kunststof klemprofiel

 pees d=8mm

 3 x 0.15 mm ETFE-folies
 afdichtrubber

 
figuur 9.6: detail aansluiting  kussenprofiel aan glas 

 
Er zijn globaal twee procedures voor het bevestigen van een ETFE kussen.  
Bij de eerste methode wordt op maaiveldniveau het ETFE-kussen in een stijf frame bevestigd. Het 
frame moet in staat zijn de membraankrachten van het kussen op te nemen. Daarnaast moet het ook 
aan de vervormingseisen voldoen. Vervolgens wordt het frame ingehesen in het werk, waar het op de 
hoofddraagconstructie wordt bevestigd. Groot voordeel is dat het kussen op maaiveldniveau bevestigd 
kan worden. Nadeel zijn de afmetingen van de randprofielen die groot zijn in verband met de 
membraankrachten die kunnen oplopen tot 3,5 kN/m. 
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De tweede methode gaat er vanuit dat het frame reeds op de hoofddraagconstructie is bevestigd en 
dat het kussen ter plekke bevestigd wordt. Groot voordeel hiervan is dat het klemprofiel slank kan 
blijven, omdat dit reeds bevestigd is. Voorwaarde is wel dat het profiel goed en voldoende bevestigd is 
aan de hoofddraagconstructie. Nadeel is dat het inhangen van het doorhangende ETFE-profiel 
bewerkelijker is. Om het profiel dicht te kunnen maken, dienen de kussens zichzelf op hun plaats te 
houden in het klemprofiel. 
 
Voor dit ontwerp spelen transparantie en elegantie een belangrijke rol. De uitstraling van het relatief 
slanke glas kan ineens teniet gedaan worden, wanneer er een zwaar randprofiel op wordt bevestigd. 
Het profiel neemt veel zonlicht weg. Daarom is gekozen voor de tweede variant. Hiervoor zijn diverse 
varianten gemaakt, waarvan de uiteindelijke variant is weergegeven in figuur 9.6. 
Het onderprofiel voor de bevestiging van het ETFE-kussen wordt middels een epoxylijm bevestigd aan 
het glas. Er is gekozen voor lijm om grote spanningsconcentraties op het glas te voorkomen. Lijm 
functioneert alleen goed wanneer het belast wordt in afschuifrichting. Omdat er zowel verticale (denk 
aan wind) als horizontale krachten (membraankrachten) via het detail afgedragen moeten worden, 
moet ook in die twee richtingen een lijmvlak aanwezig zijn. Het horizontale vlak betreft de bovenkant 
van de glasplaten. Het verticale vlak kon op twee manieren worden gevonden. De eerste mogelijkheid 
was verlijming van het profiel aan de buitenzijde van het glaselement. Dit heeft diverse nadelen. 
Vanwege de maatafwijkingen in de dikte van de afzonderlijke glasplaten, moet er genoeg speling 
worden gehouden tussen glas en profiel, zodat deze altijd past. Er kan zich dan een situatie voordoen 
dat er meer dan genoeg ruimte is, als de platen allemaal dunner zijn dan de nominale dikte. Lijm is 
geen vulmiddel en de capaciteit neemt af naarmate de dikte van de lijmverbinding toeneemt. 
Daarnaast resulteert het aan de buitenkant bevestigen in een aantasting van het strakke beeld van het 
element. Als gevolg hiervan is besloten het profiel in het glas te verlijmen. De maatafwijking wordt nu 
een stuk minder, omdat er slechts met twee platen rekening gehouden hoeft te worden. Daarnaast 
blijft het glasoppervlak onaangetast. 
 
De pees van het kussen wordt vooraf in een kunststof klemprofiel geplaatst. Zodoende kan bij het 
inhangen simpelweg dit klemprofiel in het aluminium onderprofiel geklikt worden. Het kussen blijft nu 
op zijn plek zitten, zodat zonder problemen het profiel afgedicht kan worden. Dit is noodzakelijk als het 
kussen in het werk wordt bevestigd, omdat voor het opspannen van een ETFE-kussen al redelijk wat 
kracht is vereist. 
 
Vervolgens kan het profiel worden gesloten. Voor de waterdichtheid is een rubber geplaatst tussen 
kussen en afdichtprofiel. Op alle profielen dient een vogelwering te worden aangebracht. Vogels 
kunnen namelijk met hun scherpe snavel de kussens beschadigen. Daarnaast moet op sommige 
profielen een luchttoevoerbuis worden geplaatst om de kussens op te blazen. 
 
9.3 Dakraamprincipe 
 
Een koepelconstructie is een geschikte vorm om voor de ventilatiebehoefte uit te gaan van het 
schoorsteenprincipe. In het kort wil dit zeggen, dat op een laag niveau in de koepel koude lucht 
aangevoerd wordt. Dit gebeurt zowel passief (door middel van te openen ramen) als actief (wanneer 
de buitenlucht niet voldoende verkoeling kan leveren). Deze koude lucht wordt in de koepel verwarmd 
door de zon en zal opstijgen. Uiteindelijk bereikt de warme lucht de top van de koepel en moet worden 
afgevoerd. Hiervoor dient een opening te worden gerealiseerd in de top van de koepel. Als gevolg van 
de toepassing van ETFE-kussens voor de dakbedekking is het niet eenvoudig een opening te 
realiseren. Hiervoor moet namelijk een ETFE-kussen wijken voor het dakraam wat resulteert in een 
horizontale belasting op het glas als gevolg van membraankrachten in de aansluitende kussens. De 
kussens zijn in een aluminiumprofiel bevestigd op het glas (zie 9.1.2) en omdat er aan weerszijden 
van het glas een kussen bevestigd is, houden de horizontale krachten elkaar in evenwicht. Echter, 
wanneer er een dakraam gerealiseerd moet worden, valt er aan een zijde een kussen weg en wordt 
het glas permanent horizontaal belast. Dit is niet gewenst. Voor de sterkte van het glas is dit niet direct 
een probleem, maar de doorbuiging wordt veel te groot.  
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figuur 9.7: stromingsschema lucht door koepel figuur 9.8 a: situatie 
glasbalk belast door 2 
kussens 

figuur 9.8 b: situatie glasbalk 
belast door 1 kussen 

Aangezien een dakraam noodzakelijk is, dient voor dit probleem een oplossing gevonden te worden. 
De uiteindelijk gekozen oplossing is een kabel verwerkt in het ETFE-kussen aan de zijde waar het 
glas niet belast mag worden. Deze kabel neemt nu de horizontale belasting op en draagt deze direct 
af naar de knopen. Dit principe is afgebeeld in de figuren 9.9 a-b. De vorm van het opgeblazen kussen 
wordt nu iets anders. Het gebied tussen de kabel en het glas wordt opgevuld met een stuk vlak ETFE. 
Dit stuk is iets korter dan de afstand tussen kabel en glas, zodat dit licht op spanning wordt gebracht 
als het kussen wordt opgeblazen. Dit resulteert in een kleine horizontale kracht op het glas, die 
verwaarloosd kan worden. 
 

figuur 9.9 kussen met kabel figuur 9.10 a : visualisatie dakraam 
gesloten 

figuur 9.10 b : visualisatie dakraam 
geopend 

 
De toegepaste kabel heeft een peil van minimaal 300 mm. Dit ter voorkoming van te grote krachten in 
de kabel en dus te grote krachten op de knopen. Dit principe wordt aan alle vier de zijdes van de 
dakraamopening gerealiseerd. Een uitwerking van dit detail is te zien in figuur 9.11. Dit detail is de 
middendoorsnede van de glasbalk, dus daar waar het peil het grootst is. Het frame van het dakraam 
heeft een afmeting van 100 x 200 mm, zodat er voldoende doorsnede is om aan de sterkte- en 
doorbuigingseisen te voldoen. Het frame wordt middels een schaarconstructie omhoog en omlaag 
bewogen. Deze schaarconstructie bevindt zich in een gelast vierkant frame van aluminium U-
profielen. Wanneer het raam zich in gesloten toestand bevindt (afbeelding 9.11) zakt het frame in de 
U-profielen, zodat het netjes is weggewerkt. Het frame wordt afgedicht met een afdichtprofiel, wat over 
de glasbalk valt, zodat in gesloten toestand een waterdichte situatie wordt verkregen. Het frame van 
U-profielen wordt aan de aluminium knooppunten verbonden, zodat het glas hierdoor niet belast 
wordt.  
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ETFE klemdetail

aluminium schaarconstructie 2* 40x40x3 mm

aluminium buisprofiel 200x100x5 mm

aluminium U-profiel 200x130x5 mm

ingesealde staalkabel tbv 
opnemen membraankracht

2-laags ETFE-folie

geëxtrudeerd aluminium afdekprofiel

figuur 9.11: detail dakraam en aansluiting aangepast ETFE-kussen aan glas 

 
9.4 Nooduitgangen 
 
De positie van de nooduitgangen is reeds eerder besproken in het verslag. Op deze posities bevinden 
zich ETFE-kussens. Ook hiervoor moet een detail worden ontworpen, waardoor een nooduitgang kan 
worden gerealiseerd. In grote lijnen ontstaan dezelfde problemen als bij het dakraam. De omliggende 
kussens belasten nu de (in dit geval) zwaar belaste glaselementen. Om dit te voorkomen is voor 
dezelfde oplossing gekozen als voor het dakraam, dat wil zeggen dat de omliggende ETFE-kussens 
een ingesealde staalkabel krijgen, die de membraankrachten opneemt en afdraagt naar de knopen 
(zie figuur 9.9 a-b en 9.11 voor het principe). Vervolgens worden in plaats van de aluminium U-
profielen aluminium hoekstalen gebruikt, zodat de nooduitgang open kan draaien, zoals afbeelding 
9.12  laat zien.  

 

figuur 9.12: nooduitgang geopend  
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Het frame voor het kussen is identiek aan dat van het dakraam, inclusief het afdekprofiel voor een 
waterdichte verbinding. De werking van de nooduitgang wordt als volgt voorgesteld. Aan de 
binnenzijde van de koepel wordt een beugel gemonteerd, die in geval van nood ingeduwd kan 
worden. Deze beugel ontgrendeld het kussenframe, welke van te voren door een opgespannen veer 
gefixeerd is aan de fundering. Deze veer wil vervolgens ontspannen en zal de deur open naar boven 
open doen draaien.  
 
9.5 Ventilatieopeningen  onderrand koepel 
 
Naast het dakraam zijn ook aan de onderzijde van de koepel te openen delen nodig ten behoeve van 
natuurlijke ventilatie. Omdat de ETFE-kussens geen mogelijkheden hebben om als opening te dienen 
is besloten een rand onder de koepel te realiseren, waar te openen ramen in kunnen worden 
gemaakt. De meest eenvoudig manier is het optillen van de koepelconstructie, zodat er een vrije rand 
ontstaat. Dit is dan ook in zekere zin gebeurd. Echter, vanwege de geometrie van de structuur, wordt 
deze niet overal even netjes afgesneden op maaiveldniveau. Het idee ontstond nu om de benodigde 
ruimte voor de ramen te gebruiken om een nette aansluiting op maaiveldniveau te realiseren. In figuur 
9.13 geeft de bovenste stippellijn (aangeduid “lijn 1”) aan waar de constructie in de berekening is 
afgesneden. Met de pijlen is aangegeven welke elementen niet netjes worden afgesneden. 
Maatgevend voor dit snijvlak is het onderste element van de meest verticaal staande glasboog (deze 
is dik weergegeven). Vanwege de constructieve werking kan dit element niet langer worden, terwijl 
een verlenging van de onderste elementen tot de middelste lijn (“lijn 2”) zou resulteren in een mooie 
aansluiting van de probleemgebieden. Om toch een mooie aansluiting te krijgen is besloten het 
snijvlak van de constructie schuin te plaatsen. In het midden van de structuur begint de lijn van het 
snijvlak op het uiterste punt van de middelste boog, waarna de snijlijn geleidelijk afzakt naar het 
niveau van “lijn 2”. Deze oplossing voorkomt dat het middelste element langer moet worden en dat de 
in eerste instantie niet netjes afgesneden elementen nu wel mooi aansluiten op de betonnen ring. Tot 
slot is er voor gekozen de hele structuur nog iets op te tillen (tot “lijn 3”) om zodoende een 
doorlopende ring te creëren, waardoor het lijkt alsof de koepel zweeft. Door het optillen krijgen ook de 
te openen ramen een grotere afmeting, zodat voldoende frisse lucht kan worden binnengelaten. 
 

figuur 9.13: weergave van de totstandkoming van de vrije rand onder de koepel 
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10 Conclusie 
 
Aan het begin van dit verslag staat in de doelstelling beschreven dat het nieuw te ontwerpen 
kassencomplex een opwaardering moest zijn voor het park, het afstand nemen van het clichébeeld 
van de huidige plantenkassen en dat de kassen zo transparant mogelijk moesten zijn.  
 
Het opwaarderen van het park middels dit ontwerp is mijn inziens geslaagd. Er is een bijzonder 
ontwerp gerealiseerd. Dit is vooral te danken aan de koepelconstructies, die in hoofdzaak zijn 
opgetrokken uit constructief toegepast glas en ETFE-kussens. Het bijzondere materiaalgebruik wordt 
doorgezet door de toepassing van kartonnen kolommen in het entreegebouw en de gangen. De 
speelse bewegingen van het karton binnen het complex zijn naast de bijzondere verschijning ook 
functioneel, vanwege het feit dat ze richtinggevend en ruimtescheidend zijn en zelfs een constructieve 
functie vervullen. De natuurlijke uitstraling van de kartonnen kolommen en de visuele scheiding die het 
vormt, maken van het grootschalige complex toch een aangename verblijfsruimte. 
 
Het overgrote deel van de tropische kassen die over de wereld verspreid staan zijn opgetrokken in 
dezelfde stijl en vanwege de vaak beperkte budgetten eenvoudig maar functioneel. De nieuwe kassen 
voor de botanische tuin van Meise dienen uiteraard functioneel te zijn, maar ook van deze tijd, zodat 
de concurrentie kan worden aangegaan met onder andere het “Eden project” en de “National botanic 
garden of Wales”.  
 
Het derde doel was de zoektocht naar optimale transparantie. Dit is heden ten dage een belangrijk 
aspect en er wordt dan ook veel onderzoek naar verricht, vooral in de tuinbouwkassensector. De 
meeste bloemen en planten uit de kassen komen uit landen waar het aantal zonuren en de 
zonintensiteit groter is dan in België. De belemmering van het zonlicht komt voornamelijk door de 
noodzakelijke constructie. Hieruit ontstond het idee de kasconstructie uit te voeren in glas. Of hiermee 
de ultieme transparante kas is gerealiseerd valt te betwijfelen, daar een dik glaspakket het 
toetredende zonlicht vermindert. De afmetingen van de glaselementen zijn ook groter dan bij een 
vergelijkbare stalen kas. Ook zijn voor de bevestiging van de ETFE-kussens aluminium profielen 
gebruikt en zijn er de nodige staalkabels voor diverse doeleinden aanwezig. Ondanks dat kan gesteld 
worden dat de kas transparant is, maar de ultieme transparante kas is hiermee niet gevonden. 
 
Constructief toegepast glas staat in vergelijking tot staal of beton nog in de kinderschoenen. De 
regelgeving voor het toetsen van glasconstructies is nog heel beperkt. Dit maakte het des te 
interessanter om met behulp van onderzoeksrapporten en artikelen, maar niet minder, met gezond 
verstand, toch uiteindelijk een glasconstructie te realiseren, waarvan met redelijke zekerheid gezegd 
kan worden dat deze voldoende sterkte, stijfheid en stabiliteit heeft.  
 
Naast de mechanische werking van de constructie zijn ook de details bij glasconstructies zeer 
belangrijk. Dit is zowel uit het oogpunt van de krachtenoverdracht als vanuit de te bereiken 
architectonische uitstraling. De uitdaging was dan ook om een goede balans te vinden tussen de 
constructieve werking en de esthetische kwaliteit van het detail. Vanwege de beperkte tijd die voor het 
afstuderen staat is de constructieve werking van het detail vooral kwalitatief bekeken en is een 
kwantitatieve uitwerking noodzakelijk, aangevuld met experimenteel onderzoek om een definitieve 
uitspraak te doen omtrent de haalbaarheid en maakbaarheid van het detail.  
 
Tot slot kan worden opgemerkt dat glas in sommige gevallen best een goed alternatief kan zijn ten 
opzichte van gangbare constructiematerialen, zeker wanneer het gebouw, naast het vervullen van 
haar functie, zich wil onderscheiden van de rest. “Gelukkig” hebben de meeste mensen bij glas nog 
steeds het gevoel van “handle with care”, zodat ze met lichte angstgevoelens, maar vooral met ontzag 
de koepels zullen betreden.  
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A Diverse onderwerpen 
 
A.1 Zonnestand [1] 
 
Gedurende het jaar beschrijft de zon een bepaalde baan. De positie van de zon is afhankelijk van de 
tijd van het jaar, de plaats op de aarde en het tijdstip van de dag. In onderstaande figuur is deze 
positie gedurende een kalenderjaar weergegeven voor Noordwest Europa. 

 
figuur A.1 a: bovenaanzicht van de zonnebaan gedurende zomer, lente en herfst en winter  

 

figuren A.1 b-c: perspectief van de zonnebaan gedurende zomer(rood), lente/herfst (paars) en winter (blauw)  
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figuur A.2: hoekverdraaiingen aan de hand waarvan de zonnestand bepaald wordt 

 
De cijfers of letters tussen de haken {x} verwijzen naar de cijfers of letters in figuur A.3  
In te voeren variabelen: 
r straal bol 
b afstand middelpunt bol tot maaiveld 
α hoek van de zonnestralen ten opzichte van het maaiveld (A.2). 
γ azimuth; hoekverdraaiing zon ten opzicht van de zuid-noord-as (A.2). 
 
Uit te rekenen variabelen: 
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figuur A.3: schaduwlengte bij willekeurige zonnestand 
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A.2 Varianten koepelverdeling 
 
Om uiteindelijk te bepalen wat de beste positionering van de koepels is, is er een variantenstudie 
gemaakt. Deze studie dient (zo goed mogelijk) aan de volgende gestelde voorwaarden te voldoen: 

- geen enkele koepel mag een andere koepel overschaduwen 
- het terrein moet goed ingedeeld zijn 
- het dient een esthetisch goede compositie te zijn 

 
Het resultaat van de studie is in onderstaande afbeeldingen gepresenteerd. Dit wordt vervolgens kort 
geanalyseerd en tot slot wordt de uiteindelijke variant aangewezen. 

 
figuur A.4 a: variant 01 figuur A.4 b: variant 02 

  
figuur A.4 c: variant 03 figuur A.4 d: variant 04 
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figuur A.4 e: variant 05 figuur A.4 f: variant 06 

 
figuur A.4 g: variant 07 figuur A.4 h: variant 08 

 
De varianten 1 en 6 hebben beide één koepel welke in een schaduw van een andere koepel vallen. 
De varianten 4, 5, 6 en 7 verdelen het kavel niet optimaal. Daarnaast zijn er enkele varianten die 
nauwelijks ruimte overlaten voor het entreegebouw wat aan de noordzijde gepositioneerd is. De 
varianten 2, 3 en 8 blijven nog over, maar hiervan heeft variant 8 de mooiste verdeling van de 
koepels. De koepels staan mooi verdeeld over het kavel en ten opzichte van elkaar. Uiteindelijk is 
besloten variant 8 als uitgangspunt te nemen voor het ontwerp. 
 
A.3 Detailvarianten 
 
In dit deel staan een aantal ontwerpvarianten voor het detail weergegeven. Per detail wordt kort 
ingegaan op het principe en de gedachte achter de keuze. 
 
A.3.1 Variant 1 
De meest gebruikelijke manier om glas met metaal te verbinden is middels bout-klemverbindingen. 
Deze verbindingen komt tot stand door aan weerszijden een staalplaat middels een bout vast te 
klemmen aan het glas. De staalplaten kunnen vervolgens overal aan bevestigd worden. Binnen dit 
principe zijn globaal twee veelgebruikte varianten. Bij de eerste variant worden ruime gaten in het glas 
aangebracht, waardoor de bout gaat. Voordeel is dat de hoeveelheid staal beperkt kan blijven. Nadeel 
is dat de glasdoorsnede wordt aangetast en er zich spanningsconcentraties voordoen rond het 
boutgat. Bij de tweede variant worden de bouten niet door het glas maar voorbij het glaselement 
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aangebracht. Vaak wordt naast het vastklemmen ook lijm als extra veiligheid toegepast. Voordeel is 
dat het glas niet aangetast wordt. Nadeel is de toegenomen hoeveelheid staal. In de figuren A.5 a-b 
staat een voorbeeld hoe dit principe toegepast zou kunnen worden voor de koepelconstructie. In 
eerste instantie is gekozen de bouten door het glas te doen, om zo min mogelijk staal te gebruiken.  

 
figuur A.5 a: detail variant_bovenaanzicht figuur A.5 b: detail variant 1_isometrie 

 
A.3.2 Variant 2 
Omdat de glasconstructie wordt voorgespannen en het glas daarmee alleen op drukkrachten wordt 
belast, ontstond het idee om een hele simpele oplossing te verzinnen. In feite is het detail niet meer 
dan een aantal sleuven in een centraal deel waar de glasvinnen inschuiven. De voorspankabels 
resulteren in een verticale reactie, waardoor vervolgens een wig de voorspankracht in het glas inleidt. 
Het idee hierachter is dat de wig resulteert in een geleidelijke belasting van het glas.  

figuur A.6 a: detail variant 2_verticale doorsnede figuur A.6 b: detail variant 2_isometrie 

 
A.3.3 Variant 3 
Het idee achter deze variant is het realiseren van een scharnierende verbinding, gecombineerd met 
een eenvoudige opbouw van het detail. Daarnaast is er geen gevaar voor knoopinstabiliteit, omdat er 
ook in werkelijkheid maar één scharnier aanwezig is. In figuur A.8 a-c is weergegeven hoe het detail 
wordt opgebouwd. Allereerst worden in A.8a de losse knoopdelen middels een centrale pen met 
elkaar verbonden. Deze lossen onderdelen kunnen afzonderlijk van elkaar scharnieren. Ze steunen 
dan ook niet tegen elkaar. Vervolgens kan het glaselement, verlijmd in een extrusieprofiel, met een 
voorspanbout momentvast verbonden worden met de centrale knoop. De elementen zijn makkelijk 
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vervangbaar. Er zitten echter twee grote nadelen aan dit detail. De eerste is de benodigde ruimte om 
de bout in het detail te kunnen draaien, maar het grootste nadeel is, dat er geen goed scharnier 
ontstaat. De richting van de scharnier is namelijk niet loodrecht op het element, waardoor zuivere 
rotatie om de zwakke as niet optreedt. 

figuur A.7 a-b: detail variant 3 

 

  
figuur A.8 a-c: opbouw knoop   

 
A.3.4 Variant 4 
Als reactie op variant 3 is deze variant ontstaan. Het idee van het bevestigen met een bout aan een 
centraal deel bestaat nog steeds. Alleen worden nu vier scharnieren gerealiseerd. Ieder element heeft 
een scharnier gekregen. Dit scharnier staat nu wel loodrecht op de elementas. De bout verhindert 
alleen de zuivere scharnierende werking, maar een redelijk scharnier wordt verkregen. Echter, de 
benodigde ruimte voor de bout vereist grote afmetingen van het detail, wat de architectonische 
uitstraling niet ten goed komt. De mogelijkheid tot vervangen van de elementen kan eenvoudig 
gerealiseerd worden. In de figuren A.9 a-b zijn voor twee verschillende knopen de horizontale 
doorsnede weergegeven. In aanzicht zijn ook al de voorspankabels weergegeven. Deze moeten ook 
aan het detail gekoppeld worden. 
 



TU/e      technische universiteit eindhoven / faculteit bouwkunde / capaciteitsgroep constructief ontwerpen                      

Ontwerp van een kassencomplex voor de nationale plantentuin van België    104

figuur A.9 a-b: detail variant 4 
 
A.3.5 Variant 5 
Vervolgens is getracht de nadelen van variant 4 uit het detail te krijgen. Dit betreft de boutverbinding 
en de niet geheel zuivere scharnierende werking. In de gebruiksfase zal de constructie geheel onder 
drukkrachten verkeren. Echter in de bouwfase of in niet voorziene situaties kan het voorkomen dat het 
detail onder trekbelasting komt. Hierdoor is het niet mogelijk alleen een steun voor het element te 
creëren, wat de makkelijkste oplossing zou zijn. Om aan alle eisen te voldoen is uiteindelijk gekozen 
om het glaselement verlijmd met een extrusieprofiel met cilindrisch einde (zie afbeelding A.10) in een 
“wasknijpervormige” opening te schuiven. Door het in elkaar grijpen van beide delen, is er (behoudens 
de afdichting aan boven- en onderzijde) geen extra boutverbinding noodzakelijk. Ook wordt een zuiver 
scharnier gecreëerd en is de vervangbaarheid gecreëerd. Daarnaast ziet het detail er fraai uit. Door 
de onderlinge verdraaiing van de cilindrische scharnieren kan knoopinstabiliteit worden voorkomen, 
daar de knoop niet vrij om zijn eigen as kan draaien. Uiteindelijk is besloten om dit principe toe te 
passen voor de koepelconstructie. 

figuur A.10 a-b: detail variant 5 
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B Materialen 
 
B.1 Glas  
 
B.1.1 Materiaal glas [2] 
Constructief glas staat nog in zijn kinderschoenen. Pas sinds enkele decennia wordt glas “bewust” 
toegepast als constructiemateriaal. “Onbewust” wordt het al veel eerder gebruikt. Denk hierbij aan het 
samenspel tussen staal en glas van de plantenkas in Bicton botanical gardens. Zonder de 
sterktebijdrage van glas zou de kas niet overeind blijven. Tegenwoordig kan echter niets meer aan het 
toeval overgelaten worden en is glas alleen toepasbaar, wanneer bewezen kan worden dat het sterk 
en betrouwbaar genoeg is. In theorie behoort glas tot een van de sterkste materialen. Alleen zoals 
bekend is glas ook zeer breekbaar bij verkeerd belasten. Daarnaast zorgen scheurtjes in het 
glasoppervlak, ten gevolge van het afkoelproces, voor een sterke reductie van de treksterkte van het 
floatglas (normaal vensterglas). Deze scheurtjes groeien onder trekbelastingen, totdat het bezwijkt. 
Het brosse breukgedrag (dus bezwijken zonder waarschuwing) is in de bouw niet acceptabel. Dit in 
combinatie met het onvoorspelbare gedrag van de krimpscheurtjes maken van glas in eerste instantie 
geen geschikt constructiemateriaal. Toch is er een methode ontwikkeld om glas als constructief 
materiaal toe te kunnen passen. Hiervoor worden twee handelingen uitgevoerd. 

- harden: floatglas wordt verhit tot +/- 600 °C en daarna zeer snel afgekoeld. Als gevolg hiervan 
ontstaat een trekzone in het midden van het glas en een drukzone aan de randen van het glas. 
Deze drukzone zorgt er voor dat de krimpscheurtjes (verantwoordelijke voor de lage treksterkte) 
dicht gedrukt worden.  

- lamineren: Minimaal 2 gehard glazen platen worden op elkaar gelijmd. Dit gebeurt normaliter met 
een PVB-tussenlaag. Dit is een elastisch polymeer dat onder verhitting in een autoclaaf de 
glasplaten met elkaar verbindt. Mocht een van de platen bezwijken dan is het element als 
geheel niet bezweken. De PVB-folie zorgt er voor dat het gebroken glas niet naar beneden valt, 
zodat mensen niet gewond kunnen raken of dat het vallend glas meer schade kan aanrichten. 

De belangrijkste kenmerken van glas zijn reeds besproken. Om een goed beeld te krijgen van het 
materiaal en haar eigenschappen zijn de voor- en nadelen op een rijtje gezet. 
 
Voordelen: 

- transparant, daardoor zeer gewild bij architecten 
- grote esthetische kwaliteit 
- grote rekenwaarde druksterkte 
- geen poriën, dus damp- en waterdicht 
- goed toepasbaar in agressief milieu 
- goed schoon te maken, vuil zet zich niet vast 
- grote vormvrijheid (mede door gietmogelijkheden) 

 
Nadelen: 

- geringe trek- en buigtreksterkte (na harden wordt deze wel aanzienlijk groter) 
- bros breukgedrag. Geen waarschuwing bij bezwijken 
- scheurgroei door vochtintreding 
- gevoelig voor stootbelasting 
- grote aandacht aan aansluitdetails noodzakelijk 

 
Voor het materiaal glas zijn diverse materiaaleigenschappen bekend en weergegeven in tabel B.1: 
Volumieke massa ρ 25,0 kN/m3 
Elasticiteitsmodulus E 70000 N/mm2 
Glijdingsmodulus G 28000 N/mm2 

Constante van Poisson µ 0.23 - 
Treksterkte (floatglas) 45 N/mm2 
Druksterkte 800 N/mm2 
Hardheid (Mohs schaal) 5-6 - 
Smelttemperatuur 600 °C 
Thermische uitzettingscoëfficient 9x10-6 K-1 

Tabel B.1: Materiaaleigenschappen glas 
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B.1.2 Glasverbindingen [3] 
De meest gebruikelijke manier van het verbinden van glasplaten met elkaar geschiedt door middel van 
klemmen, zodat deze constructief als een geheel werk. Tussen de klemplaten wordt een zacht 
elastisch materiaal geplaatst; meestal neopreen (kunstmatig rubber). In de glasplaten bevinden zich 
voorgeboorde gaten, waardoor het stalen klemelement tezamen met bouten voor een klemverbinding 
zorgen. De gaten in het glas zijn groter dan de boutdoorsnede om contact van de bout met het glas te 
voorkomen en zodoende spanningspieken rond het boutgat te vermijden. Eventueel kan een 
neopreen of nylon ring om de bout worden geplaatst als krachtenverdeler. De bouten worden 
voorgespannen om de schuifverbinding tot stand te brengen. Nadeel van geboute details is de 
hoeveelheid staaloppervlak (voornamelijk bepaald door de boutdiameter, aantal bouten, en afstanden 
ten opzichte van elkaar en de rand van het element) en het doorboren van het glas. 
 
Er zijn drie typen krachten welke een verbinding over moet kunnen brengen. Dit zijn axiale krachten, 
zoals druk en trek in lijn met de zwaartelijn van het element, buigende momenten, resulterende in 
druk- en trekzones in het element en dwarskrachten, die krachten geven loodrecht op de zwaartelijn. 
 
Drukkrachten kunnen vrij eenvoudig door middel van contactdruk (met elastisch medium ertussen) 
over worden gedragen. Trekverbindingen daar en tegen zijn gecompliceerder. Hiervoor dient een gat 
in het element gemaakt te worden, waar vervolgens een nylon passtuk met ingeboord boutgat in 
geplaatst wordt. Het nylon zorgt voor een verspreiding van de kracht over een zeker glasoppervlak. 
Een stalen pin wordt in het gat aangebracht en aan beide zijden wordt daaraan de stalen 
trekverbinding bevestigd. Hierdoor ontstaat een symmetrische verbinding. Twee materialen zijn 
geschikt als vulmateriaal, namelijk poluarmide PM (nylon) of polyoximethyleen (POM). De 
elasticiteitsmodulus bedraagt ongeveer 1500 N/mm2 en heeft een uiterste drukkracht van 120 N/mm2. 
Vanwege de relatief grote verplaatsingen werkt de verbinding als veer. Dit is gunstig voor bijvoorbeeld 
dynamische of schokbelastingen. Het nylon geeft een drukkracht op het glas, maar in het glas zelf 
ontstaat een trekkracht. Deze trekkracht is de maatgevende situatie van de verbinding. Extra nadeel is 
het ontstaat van grote spanningen rond het boutgat in combinatie met een grillige glasrand. De 
spanningsconcentratie kan oplopen tot een factor 10-30. Gehard glas is noodzaak en polijsten van de 
glasrand is een pre. 
 
Een buigend moment is niet veel meer dan een druk- en trekkracht en een dwarskracht. Een 
diagonaal dient opgenomen te worden om deze dwarskracht over te kunnen dragen. 
 
Lijmen en smelten 
 
De beste verbinding is het maken van een volledige overlap tussen de elementen en de overlap als 
lijmverbinding uit te voeren. Hiervoor zijn drie soort lijm bruikbaar, te weten UV-uithardende lijm, 
epoxy-lijm en siliconenlijm. De eerste twee geven een sterke en stijve verbinding, de laatste een 
slappe maar elastische verbinding. Afhankelijk van het soort belastingsoverdracht kan de geschikte 
lijm worden gekozen. Belangrijk is het detail zo te ontwerpen dat de elementen goed op elkaar 
passen. 
 
Glas aan elkaar smelten is een nieuwe techniek en is tot op dit moment voornamelijk theoretisch. 
Twee varianten zijn mogelijk. Ten eerste het compleet versmelten van platen tot een plaat of het aan 
elkaar smelten (overeenkomstig lassen bij staal) van platen met elkaar.  
 
B.1.3 Knikstabiliteit drukelementen [4] 
Glaselementen zijn vanwege de hoge druksterkte en de vaak slanke doorsnedes gevoelig voor 
instabiliteitsverschijnselen. Uit een studie blijkt dat de kniksterkte van constructieve glaselementen 
onder druk altijd wordt beperkt door de treksterkte van het glasoppervlak. 
Bestaande ontwerpmethodes voor materialen, zoals de knikkrommen voor staal, zijn niet zondermeer 
toepasbaar voor glaspanelen, vanwege de volgende aspecten die bij glas anders zijn: 

- productietoleranties 
- initiële uitbuiging 
- het ideaal elastische gedrag zonder plastische vervormingen of “strain hardening” zoals bij staal 
- de uiterste breuksterkte van glas, wat geen materiaaleigenschap is, maar afhangt van de 

opgewekte druksterkte als gevolg van het hardingsproces, de mate van beschadiging en de 
belastingsduur. 
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Op druk belast gelast dient aan de randen afgeschuind te worden om spanningspieken te voorkomen. 
Daarnaast moet de belastingsintroductie minimaal 2x de glaspaneeldikte t bedragen vanaf de hoeken. 
Hoeken zijn de zwakste plekken bij het hardingsproces. 
Het lamineringsproces  heeft tot gevolg dat de glasranden niet gelijk liggen ten opzichte van elkaar en 
daardoor kan een homogene krachtsinleiding niet worden gegarandeerd. Wanneer meerdere 
elementen worden toegepast om de krachten op te nemen dient het element gevangen te worden in 
een stalen schoen gevuld met giethars. 
De uiterste kniklast Ncr (bifurcatie knik) zal in werkelijkheid nooit bereikt worden als gevolg van 
imperfecties in de lineariteit, excentriciteiten, etc. De uiterste belasting NK is bereikt wanneer de 
uiterste oppervlaktetrekspanning is bereikt als gevolg van horizontale uitbuiging. 
 

De parameters die het meeste invloed hebben op belastingsgedrag: 
- de glasdikte t 
- de initiële geometrische vervorming w0 
- het visco-elastische gedrag van de PVB-folie 
- de breuksterkte van glas 

 
De dikte van vlakglas is vaak minder dan de nominale waarde vanwege het goedkope 
productieproces, wat een reductie van de kniksterkte tot gevolg heeft. 
De initiële uitbuiging is meestal een gevolg van het hardingsproces, vanwege het ongelijkmatig 
afkoelen van het gelamineerde element. Deze vervorming kan oplopen tot L/386. Dit kan erg 
verschillend zijn tussen verschillende leveranciers. 
De PVB-folie werkt als een glijverbinding tussen het glas. De sterkte is afhankelijk van de temperatuur 
en belastingsduur. 
De oppervlakte drukspanning wordt niet gelijk verdeeld over het glasoppervlak. Aan de randen of 
hoekpunten kan de waarde groter of kleiner zijn dan in het centrale gedeelte 
 
Knikmodellen voor gelaagd glas: 
Enkellang glas: 
Het belastingsgedrag kan bepaald worden met de 2e orde differentiaalvergelijking voor een staaf met 
lengte L belast met een drukkracht N, met scharnierende opleggingen en een initiële sinusvormige 
uitbuiging w0 en een kracht aangebracht met een excentriciteit e. 
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De kritische kniklast is hiervan af te leiden en bedraagt: 
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De geometrische slankheid is weergeven als: 
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De maximale verplaatsing is: 
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De maximale oppervlaktespanning bedraagt: 
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PVB gedraagt zich als glijverbinding tussen de lagen glas. Met behulp van elastische 
sandwichtheorieën of eindige elementenmodellen kan het belastingsgedrag geanalyseerd worden. 
Voor een 2-laags sandwichpaneel kan de kritische belasting als volgt bepaald worden: 
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Vergelijking 3 en 6 resulteren in de geometrische slankheid: 
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Testresultaten enkelgelaagd glas: 
De differentiaalvergelijking komt goed overeen met het gedrag van een enkele glasplaat. De initiële 
breuk ontstaat altijd aan de trekzijde en in de meeste gevallen binnen een afstand van 3x de glasdikte 
van de glasrand.  
Waar de invloed van de glasdikte t, de initiële uitbuiging w0 en de belastingsexcentriciteit e goed 
voorspelbaar zijn (aan vergelijking 5), is de invloed van de breukspanning op de uiterste belasting veel 

ingewikkelder. De druksterkte van glas maxσ (+/- 400-600 N/mm2) is vele malen hoger dan de 
treksterkte. Voor een glaselement (L>300 mm, t<19 mm, met initiële uitbuiging) is de bezwijkvorm 
altijd het overschrijden van de maximale treksterkte op het glasoppervlak. 
Het glas kan in principe bezwijken op ieder willekeurig punt. Vaak is de plek met de kleinste ingesloten 
drukkracht of de mate van beschadiging de reden voor het overschrijden van de maximale treksterkte. 
 
Om berekening van op druk belaste elementen eenvoudiger te maken zijn kolomkrommen ontwikkeld. 
Bij staal worden deze krommen verkregen gebaseerd op de slankheid λk, zodat voor iedere 
staalgradatie dezelfde krommen gebruikt kunnen worden. Voor glas is de slankheid daar en tegen 

afhankelijk van de maximale treksterkte 
+
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Vanwege het grote verschil in treksterkte (afhankelijk van leverancier) is het niet mogelijk 1 kromme te 
gebruiken. Het resultaat is een serie krommen voor verschillende treksterktes  
 
In deze figuur zijn de resultaten weergeven voor de kniksterkte (σk;uiterste druksterkte) van 
glaselementen onderhevig aan een drukbelasting met een initiële uitbuiging w0=L/300. Voor de dikte 
van de elementen is een dikte t aangenomen van 97.61% van de nominale dikte. 
Eventuele horizontale belasting of eindmomenten kunnen in rekening worden gebracht met de 
interactieformules zoals deze bij staalberekeningen worden toegepast (eurocode 3). Voor korte 
glaspanelen blijken deze formules erg conservatief te zijn. 
 
Een andere aanpak is het direct uitrekenen van de trekspanning met formule (5). Dit is goed mogelijk 
vanwege het ideaal elastische gedrag van glas. De berekende maximale treksterkte moet kleiner zijn 
dan de uiterst opneembare oppervlakte trekspanning. Er dient gerekend te worden met een 
gereduceerde glasdikte t (bijv. 97.61% van de nominale glasdikte en een redelijke aanname voor de 
initiële uitbuiging. 
 
Test resultaten gelamineerd veiligheidsglas: 
 
De kniktesten (icm PVB-tussenfolie) lieten duidelijk het visco-elastische belastingsgedrag zien. Een 
eindige elementen model vertoonde goede overeenkomsten met het testmodel. Het afnemen van de 
uiterste kracht in de verplaatsingsgestuurde is typisch voor gelamineerd glas. Bezwijken vindt plaats 
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aan het oppervlak van het glas ten gevolgen het overschrijden van de treksterkte van het 
glasoppervlak. 
 
Proeven en simulaties onder verschillende temperaturen en belastingsnelheid tonen het effect van 
belastingscapaciteit van de elementen. Nader onderzoek naar de eigenschappen van PVB-folies heeft 
aangetoond, dat naast de temperatuur en belastingsduur, ook de dikte en kniklengte van invloed zijn 
op de glijweerstand. Voor lage temperaturen en erg korte belastingen, kan bijna dezelfde capaciteit 
gehaald worden als van een monolitische plaat. 
Voor een eenvoudigere berekening mag uitgegaan worden van een elastische werking van de PVB. 
Voor de toetsing van gelamineerd glas kunnen dezelfde krommen worden toegepast als die voor 
enkel glas bestaan., als een diktevermindering en initiële uitbuiging wordt aangehouden (zelfde orde 
van grootte). De geometrische slankheid kan bepaald worden met vergelijking 11. 
 
Een 2e benadering, een maximum spanningsberekening, waarin 2e orde effecten worden 
meegenomen. De doorsnede van een gelaagd element kan vervangen worden door een monolitisch 
element met dikte teff: 
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, afgeleide van vergelijking 6. 
Hierna volgt de rekenprocedure voor monolitisch glas, met in acht name van glasdiktereductie en 
initiële uitbuiging.  
 
B.1.4 Kipstabiliteit [5] 
Onderzoek naar kipinstabiliteit is nog nauwelijks gedaan. Bij glas is het gebruikelijk kip te voorkomen 
of er voor te zorgen dat de doorsnede voldoende is om kipproblemen uit te sluiten. Toch zijn er een 
aantal ontwerpformules om te onderzoeken of kip een mogelijk gevaar vormt. Met behulp van de 
formules wordt Mcr bepaald. Mcr is vergelijkbaar met de Eulerse kniklast (FE) bij centrisch gedrukte 
kolommen. Het betreft dus een bovengrens van de kiplast en er is dus geen rekening gehouden met 
enige vorm van imperfectie. De rekenwaarde van het moment mag nooit de waarde van het kritisch 
elastisch kipmoment (Mcr) overschrijden, gedeeld door een veiligheidsfactor van 1.7. 
 
Om de juiste formule te selecteren is het noodzakelijk te bepalen hoe de oplegcondities van het 
element zijn en hoe het eventueel gesteund wordt. Voor de elementen van de glaskoepel zijn de 
volgende gegevens bekend: 

- De glasvinnen in de koepel overspannen van knoop naar knoop.  
- De kritische kiplengte is de systeemlengte. 
- De opleggingen (glasknopen) vormen een gaffeloplegging.  
- De sterke as is (bij benadering) een momentvaste oplegging. 
- De zwakke as is scharnierend opgelegd. 
- Er zijn geen steunen loodrecht op de elementas. 

Aan de hand van bovenstaande criteria dient de volgende kipformule te worden toegepast: 
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waarin, 
 =CRM  kritisch elastisch kipmoment. 

 =32 , gg   constanten verkregen uit tabel B.2. 

 =ayL   afstand tussen effectieve stijve oplegging (gaffeloplegging). 

 =yEI   buigstijfheid sterke as. 

 =GJ   torsiestijfheid. 
 =hy   hoogte boven het centrum van aangrijpen belasting. 
 
Het torsietraagheidsmoment (J [mm4]) voor een rechthoekige doorsnede is als volgt te bepalen: 
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waarin, 
 d en b de diepte, respectievelijk breedte zijn van de glasvin. 
 
De factoren g2 en g3 zijn slankheidsfactoren en zijn te bepalen met behulp van tabel B.2.  
 

 
tabel B.2: slankheidsfactoren g2 en g3 
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Toelichting bij tabel B.2: 
- Voor verschillende elementen zijn momentlijnen weergegeven. Om de juiste factoren (g2 en g3) te 

bepalen is het niet belangrijk of het mechanicaschema (eerste kolom) exact klopt met dat in de 
tabel, maar dient het patroon van de momentenlijn (tweede kolom) overeen te komen. 

- In de derde kolom moet gekozen worden of de randoplegging om de zwakke as scharnierend of 
momentvast is, zodat de juiste waardes voor g2 en g3 bepaald kunnen worden. 

  
 
B.2 ETFE  
 
De belangrijkste bevindingen en eigenschappen van ETFE zijn [8]: 

- verwachte levensduur 40 jaar (getest gedurende 30 jaar); 
- transparantie 94-97 %; 
- isolatie standaard drie lagensysteem: 1,96 w/m2 * K; 
- gebruikelijke foliediktes: 0,1 mm, 0,15 mm en 0,2 mm; 
- stroomuitval is geen probleem bij toepassing van de juiste maatregelen; 
- energieverbruik bij 700 m2 (overkapping): 30 Watt; 
- brandeigenschappen zeer gunstig; 
- hagelbestendig; 
- akoestisch transparant (positieve eigenschap, want geen nagalmen); 
- extern niet reinigen, intern eens in de 5 – 10 jaar; 
- eigen gewicht is verwaarloosbaar; 
- maximale overspanning kussens ± 5 m; 
- horizontale spatkrachten in de spanten meenemen in de berekeningen; 
- uitgebreid getest. 

 
ETFE-foliedaken bestaand uit pneumatische kussens tussen de twee en vijf lagen uit een 
gemodificeerde co-polymeer, Ethyleen Tetra Fluor Ethyleen. De kussens worden opgeblazen door 
een kleine opblaasunit tot ongeveer 220 Pa overdruk, welke de folies een constructieve stabiliteit geeft 
en de overkapping hoge isolatiewaarden.  
 
Levensduur:  
ETFE folie wordt niet aangetast door UV licht, atmosferische vervuiling en andere vormen van 
weersomstandigheden. Het materiaal wordt niet bros en verkleurd niet. De verwachte levensduur is 40 
jaar. 30 jaar wordt in vele gevallen al gegarandeerd. De folies zijn onder de meest extreme 
omstandigheden getest en vertoonden geen degradatie. Daarnaast kan het materiaal recyclet worden 
en opnieuw gebruikt. Hierdoor is het ook een milieuvriendelijke toepassing. 
 
Transparantie: 
De maximale transparantie voor het zichtbare licht bedraagt 94-97%. Daarnaast laat het ook bijna alle 
UV-straling door (83-88%). Vooral het doorlaten van UV-licht is voor de plantenkassen een groot 
voordeel ten opzichte van glas. 
 
Isolatie: 
De isolatiewaarde van een ETFE-kussen is goed. Een standaard kussen van drie lagen heeft een U 
waarde van 1,96 w/m2 * K. Toepassen van meerdere lagen verhoogt de U-waarde. 
 
Foliedikte en kussenhoogte: 
De  meest gebruikte foliediktes bedragen 100 µm, 150 µm en 200 µm (0,1, 0,15 en 0,2 mm). De 
hoogte van het midden van een kussen bedraagt ongeveer 10% van de vrije overspanning.  
 
Opblaasunits + functie overdruk: 
Het energieverbruik van de opblaasunits is minimaal, omdat de kussens alleen op overdruk hoeven te 
worden gehouden. Er is geen luchtcirculatie. Een enkele opblaasunit garandeert ongeveer 1000 m2 
dakoppervlak. 
De kussens worden gestabiliseerd door een lichte overdruk tussen de verschillende lagen en 
voorkomen dat de kussens slap gaan hangen. 
 
Luchtdrogers: 
De opblaaseenheden kunnen voorzien worden van ontvochtigers, aan te bevelen in vochtige ruimtes. 
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Stroomstoring: 
Bij een stroomstoring zal de ETFE-overkapping voor enkele uren druk behouden, ten gevolge van de 
terugslagklep in het inflatiesysteem. Mocht de stroom voor lange tijd uitvallen heeft dit geen schadelijk 
gevolg voor de kussens. Maar om dit te voorkomen is een kleine generator aan te bevelen. 
 
Brand: 
ETFE-folies hebben een lage vlambaarheid en zijn zelfverdwijnend. De kussens verdampen in de 
brand indien de hete damp veroorzaakt dat het folie terug krimpt vanaf de bron, waardoor de brand 
kan luchten in de atmosfeer. De kwantiteit van het materiaal in de overkapping is insignificant in 
brandtermen en er is geen kans op druppels folie 
 
Hagelbestendigheid: 
Ondanks dat men beweert dat de daken volkomen hagelbestendig zijn, komt het wel eens voor dat er 
een paar kussens schade oplopen. Dit staat echter niet in verhouding met de schade die bij glas 
opgelopen zou zijn. De zelfdichtende eigenschap voorkomt lekkage. Een opofferingslaag zou uitkomst 
kunnen brengen. 
 
Onderhoud: 
ETFE-folies zijn extreem glad, omdat ze niet geweven zijn maar het is een extrusiemateriaal. 
Daarnaast bezit het materiaal anti-adhesieve eigenschappen, waardoor het geen vuil aantrekt. Al wat 
er aan vuil op het dak terecht komt wordt door de eerst volgende regenbui eraf gespoeld. Externe folie 
hoeft daarom nooit schoongemaakt te worden. Interne folie dient eens per 5-10 jaar schoon gemaakt 
te worden, afhankelijk van het binnenklimaat. 
 
Gewicht: 
ETFE-foliekussens wegen slechts 2.0 - 3.5 kg/m2 
 
Kussenafmetingen: 
De grote van de kussenafmetingen wordt alleen beperkt door sneeuw- en windbelastingen. Daarnaast 
is de hoek ten opzichte van het maaiveld ook van belang op de uiterste afmeting. Als vuistregel kan 
worden aangehouden dat een rechthoekig kussen in een richting maximaal 3.5 meter kan 
overspannen en in de andere richting tot wel 30 meter. Wanneer in beide richtingen wordt 
overspannen is een grotere overspanning haalbaar. 
 
Draagvermogen: 
ETFE-folies hebben een zeer grote treksterkte en bieden weerstand tegen voortgaande scheuring. Er 
zijn reeds daken ontworpen die weerstand bieden tegen 2.20 kN/m2 windzuiging en 3.0 kN/m2 
sneeuwbelasting. Eventuele stalen draadnetten kunnen extra versterking leveren. 
 
Krachten uitgeoefend door kussens (tabel B.3 en figuur B.1): 
Pneumatisch gestabiliseerde elementen kunnen, in sommige gevallen, aanzienlijke sferische krachten 
op de draagconstructie veroorzaken ten gevolge van de lichte overdruk in het systeem en specifieke 
wind en sneeuwbelastingen. Waar de elementen aan beide zijden van het spant aanwezig zijn, 
werken de sferische krachten elkaar tegen en egaliseren ze elkaar, maar bij de randen moeten de 
sferische krachten worden opgenomen door de draagconstructie. 
Terwijl de folies vervormingen absorberen, moet de draagconstructie ten alle tijden blijven 
ondersteunen. 
De waarde voor de welving is ongeveer: f ≥ 0,1 * L 
 
Dakhelling Windzuiging 

 
Ws = - 0,6 kN/m2 
 
(- 0,6 * 0,8 * 1,25) 

Winddruk 
 
Wd = 1,00 * cp kN/m2 
 
(cp * 0,80 * 1,25) 

Typische sneeuwbelasting 
 
s = 0,75 kN/m2 
 
inclusief reductie voor  
dakhelling > 300 

α Hu = H0 Vu = V0 Hu = H0 Vu = v0 Hu  H0 Vu = V0 
0o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,938 * L 0,938 * L 0,375 * L 
10o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,860 * L 0,988 * L 0,364 * L 
15o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,812 * L 1,000 * L 0,350 * L 



TU/e      technische universiteit eindhoven / faculteit bouwkunde / capaciteitsgroep constructief ontwerpen                      

Ontwerp van een kassencomplex voor de nationale plantentuin van België    113

20o - 0,88 * L - 0,3 * L / / 0,761 * L 1,003 * L 0,331 * L 
25o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,35 * L 0,16 * L 0,706 * L 0,993 * L 0,308 * L 
30o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,46 * L 0,21 * L 0,650 * L 0,975 * L 0,281 * L 
35o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,57 * L 0,26 * L 0,515 * L 0,822 * L 0,219 * L 
40o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,68 * L 0,31 * L 0,400 * L 0,677 * L 0,165 * L 
45o - 0,88 * L - 0,3 * L 0,79 * L 0,36 * L 0,295 * L 0,527 * L 0,116 * L 

 
Hu =  horizontale kracht bodem 
H0 =  horizontale kracht top 
Vu =  verticale kracht bodem 
V0 =  verticale kracht top 
L =  overspanning 
f =  welving (ongeveer 0,1 * L) 
α =  dakhelling 
 

 
figuur B.1: belasting luchtkussen op draagstructuur 

Eigenschappen ETFE folies: 
 
Belangrijkste eigenschappen ETFE folies Waarde Testmethode 
Smeltpunt 275 oC ± 10 DSC 16 K/min 
Verlenging bij breuk 150 % - 200 % Getest stukken volgens 

ASTM D 1708 
Vermoeiingssterkte N/mm2 –  

geen breuk 
DIN 53452 

Vervorming onder belasting 4,0 % - 6,0 % ASTM D 621 
p = 15 N/mm2, t = 100 u 

Hitte uitwijking 
met Vicat VST / B / 50 in de lucht 

134 oC DIN 53460 

Bal druk hardheid 31 N/mm2 – 33 N/mm2 DIN 53456 
Koude breuk – longitudinaal 
Koude sterkte – dwars 

minus 180 oC 
minus 160 oC 

DIN 53372 

Treksterkte – voortplantend 180 N/mm DIN 53515, 23 oC 
Vochtopname geen DIN 53471 
Weerstand tegen weer geen kans Xenotest 150/ Hanau 
Lichttransmissie 95 % Ulbright bol / systeem 

gloeilamp 
Foliegewicht 100 µ 175 g/m2  
Brandbaarheidgraad B1  

(vlamvertragend, geen 
brandende druppels) 

DIN 4102 

Systeem eigenschappen en specificaties 
 
k – v – r waarden 2 lagen overkapping  
k – v – r waarden 3 lagen overkapping 

 
 
2,94 W/m2K 
1,96 W/m2K 
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k – v – r waarden 4 lagen overkapping 
k – v – r waarden 5 lagen overkapping 

1,47 W/m2K 
1,18 W/m2K 

g-waarde ( coëfficiënt voor transparantie) tussen 0,05 en 0,85  
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C Belastingen 
 
Vanwege de beperkte informatie belastingen op koepels (geldt met name voor de windbelasting) is 
gekozen om de Eurocode 1 [9] te hanteren voor het bepalen van deze belastingen. Achtereenvolgens 
worden de sneeuwbelasting, windbelasting en temperatuurbelasting besproken. 
 
C.1 Belastingscombinaties 
 
Veiligheidsklasse, belastingsfactoren en referentieperiode: 
De belastingscombinaties zijn bepaald aan de hand van NEN-6702. 
De publiekstoegankelijke kas valt in veiligheidsklasse 3 en heeft een referentieperiode van 50 jaar. 
De bij veiligheidsklasse 3 behorende belastingsfactoren voor de uiterste grenstoestand zijn: 
 gf ;γ (permanente belasting) = 1,2 (ongunstig) of 0,9 (gunstig) 

 qf ;γ (variabele belasting)  = 1,5 
  
De bij veiligheidsklasse 3 behorende belastingsfactoren voor de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn: 
 gf ;γ (permanente belasting) = 1,0 (ongunstig) of 1,0 (gunstig) 

 qf ;γ (variabele belasting)  = 1,0 
  
Fundamentele belastingscombinaties voor uiterste grenstoestand (UGT), volgens NEN 6702 - 6.4.2.1: 

- ∑
≥

⋅⋅+⋅⋅+⋅
n

i
repiiqfreptqfrepgf QQG

2
;;:1;; ψγψγγ         (C.1) 

- repgf G⋅;γ              (C.2) 
Incidentele belastingscombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), volgens NEN 
6702 – 6.4.3.1: 

- ∑
≥

⋅⋅+⋅⋅+⋅
n

i
repiiqfreptqfrepgf QQG

2
;;:1;; ψγψγγ         (C.3) 

waarbij in formule (C.1) en (C.3) elk belastingsgeval van een veranderlijke belasting éénmaal als 
Q1;rep moet voorkomen en waarin: 
 gf ;γ  is de belastingsfactor voor de permanente belasting; 

 repG  is het belastingsgeval voor de som van de permanente belastingen; 

 qf ;γ  is de belastingsfactor voor de variabele belasting; 

 tψ  is de factor voor de reductie van de belasting, behorend bij belastingsgeval Q1,rep = 1,0 voor  
 een referentieperiode van 50 jaar; 
 repQ ;1  is het belastinggeval voor een veranderlijke belasting met ranggetal 1; 

 i  is het ranggetal van het betrokken belastingsgeval; 
 n  is het aantal belastingsgevallen die naar hun aard gelijktijdig kunnen optreden; 
 iψ  is de factor voor de reductie van de belasting, behoren bij het belastingsgeval Qi;rep; 

repiQ ;  is het belastingsgeval voor een veranderlijke belasting met ranggetal i. 
 
Tot slot zijn er de bijzondere belastingscombinaties. Voor het geval er een glaselement als bezweken 
is beschouwd, mag voor de sterkteberekening met gereduceerde belastingsfactoren worden 
gerekend. Deze factoren bedragen 1.0 voor zowel permanente als variabele belastingen.  
 

Belastingsgevallen: 
 BG1: Permanente belasting (zie C.2) 
 BG2a: Sneeuwbelasting uniform (zie C.3) 
 BG2b: Sneeuwbelasting asymmetrisch (zie C.3) 
 BG3a: Windbelasting 0° (zie C.4) 
 BG3b: Windbelasting 9° (zie C.4) 
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 BG3c: Windbelasting 18° (zie C.4) 
 BG3d: Windbelasting 27° (zie C.4) 
 BG3e: Windbelasting 36° (zie C.4) 
 BG3f: Windbelasting 45° (zie C.4) 
 BG4: Temperatuurbelasting  

 
Belastingscombinaties UGT: 
 BC1: 1,35*BG1 
 BC2: 1,2*BG1 + 1,5*BG2a 
 BC3: 1,2*BG1 + 1,5*BG2b  
 BC4: 1.2*BG1 + 1,5*BG3a 
 BC5: 1.2*BG1 + 1,5*BG3b 
 BC6: 1.2*BG1 + 1,5*BG3c 
 BC7: 1.2*BG1 + 1,5*BG3d 
 BC8: 1.2*BG1 + 1,5*BG3e 
 BC9: 1.2*BG1 + 1,5*BG3f 
 BC10: 1.2*BG1 + BG4 
 
Belastingscombinaties BGT: 
 BC11: 1.0*BG1 + 1.0*BG2a 
 BC12: 1.0*BG1 + 1.0*BG2b  
 BC13: 1.0*BG1 + 1.0*BG3a 
 BC14: 1.0*BG1 + 1.0*BG3b 
 BC15: 1.0*BG1 + 1.0*BG3c  
 BC16: 1.0*BG1 + 1.0*BG3d 
 BC17: 1.0*BG1 + 1.0*BG3e 
 BC18: 1.0*BG1 + 1.0*BG3f 
 BC19: 1.0*BG1 + BG4 
 
Bijzondere belastingscombinaties: 
 BC20: 1.0*BG1 + 1.0*BG2a 
 BC21: 1.0*BG1 + 1.0*BG2b  
 BC22: 1.0*BG1 + 1.0*BG3a 
 BC23: 1.0*BG1 + 1.0*BG3b 
 BC24: 1.0*BG1 + 1.0*BG3c  
 BC25: 1.0*BG1 + 1.0*BG3d 
 BC26: 1.0*BG1 + 1.0*BG3e 
 BC27: 1.0*BG1 + 1.0*BG3f 
 BC28: 1.0*BG1 + 1.0*BG4 
 
C.2 Permanente belastingen 
 
De permanente belasting bestaat uit 2 delen, namelijk het eigen gewicht van het glas en het gewicht 
van de ETFE-kussens. Het gewicht van de ETFE wordt verwaarloosd, aangezien het aandeel hiervan 
aan het totaal erg minimaal is (eigen gewicht ETFE slechts 2 - 3,5 kg/m2).  
Eigen gewicht glas: 25 kN/m3 
 
C.3 Sneeuwbelasting Ψi=0 
 
C.3.1 Bepalen sneeuwbelasting volgens Eurocode 1: theorie 
De sneeuwbelasting wordt bepaald door de volgende formule: 
 ktei sCCs µ=             (C.4) 
waarin: 
  iµ  is de sneeuwbelastingvormcoëfficient 

  ks  is de karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond [kN/m2] 

  eC  is de liggingcoëfficiënt, welke meestal de waarde 1,0 heeft 

  tC  is de thermische coëfficiënt, welke meestal de waarde 1,0 heeft 
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 Aangenomen wordt dat de belasting verticaal werkt en refereert aan een horizontale projectie van 

het dakvlak. 
 Voor de belasting wordt uitgegaan van natuurlijke neerslagpatronen en wordt niet uitgegaan van 

het verwijderen of verplaatsen van sneeuw. In dat geval dienen andere belastingen in 
beschouwing te worden genomen 

 De liggingcoëfficiënt eC  kan een andere waarde dan 1,0 krijgen als meer extreme 
weersomstandigheden van toepassing zijn. 

 De thermische coëfficiënt tC  mag kleiner worden aangenomen dan 1,0 als warmteverlies door 
het dak plaats vindt. 

 
De Eurocode schrijft geen vormcoëfficiënten voor koepels, maar de vormfactoren voor een cilindrisch 
dak zijn vrij eenvoudig om te schrijven naar die voor een koepel. De factoren worden bepaald voor de 
middendoorsnede van de koepel en kunnen vervolgens om de verticale as van de koepel worden 
geroteerd, zodat voor het hele dakoppervlak de factoren bekend zijn. 
 
Voor een koepel dienen twee varianten beschouwd te worden, zoals weergegeven in figuur C.1. 

 
figuur C.1: sneeuwbelasting vormfactoren koepel 

De vormcoëfficiënten zijn als volgt te bepalen: 
  Voor °≤ 60β , 1µ  = 0,8 

   2µ  = 0,2 + 10h/l  met de restrictie 0,22 ≤µ  

   3µ  = 0,5 2µ  

  Voor ,60°>β  1µ  = 2µ  = 3µ  = 0 
 
Vervolgens beschrijft de Eurocode per land de te gebruiken karakteristieke sneeuwbelasting. In dit 
geval betreft dit België. De karakteristieke sneeuwbelasting is als volgt te berekenen: 
 =ks 0,50   [kN/m2],  voor een hoogte 100≤h  [m] 

 =ks 0,50 + 0,007(h - 100)/6 [kN/m2],  voor een hoogte 700100 ≤< h  [m] 
 
C.3.2 Eurocode toegepast  
Voor de berekening van de koepel dienen, zoals gebleken uit C.3.1, twee varianten beschouwd te 
worden.  Hiervoor moeten de 3 vormfactoren 1µ , 2µ  en 3µ  bepaald worden. Voor de varianten geldt 
dezelfde karakteristieke sneeuwbelasting. Deze bedraagt: 
 =ks 0,50, aangezien h =16 m < 100 m. 
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 1µ  = 0,8 

 2µ  = 0,2 + 10 x (16/50) = 3,4 > 2,0, dus 2,0 

 3µ  = 0,5 x 2,0 = 1,0 
 
Dit levert de volgende waardes op voor de sneeuwbelasting (zie ook figuur C.2 a-b): 
 4,05,00,10,18,01 =⋅⋅⋅=s  kN/m2 

 0,15,00,10,10,21 =⋅⋅⋅=s  kN/m2 

 5,05,00,10,10,11 =⋅⋅⋅=s  kN/m2 
 

s3s1

s2

 
figuur C.2 a-b: 2 varianten voor sneeuwbelasting 
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C.4 Windbelasting Ψi=0 
 
C.4.1 Bepalen winddruk volgens Eurocode 1: theorie 
De windbelasting bestaat globaal uit twee onderdelen, te weten, de externe winddruk of windzuiging 
en de interne over- of onderdruk. 
 
De formules voor de externe (we) en interne (wi) windbelasting zijn respectievelijk: 
 peeerefe Czcqw ⋅⋅= )(               (C.5) 

 piierefi Czcqw ⋅⋅= )(                         (C.6) 
waarin: 
  refq  is de referentie winddruk 

  iec /  is de coëfficiënt voor de ligging, met ze/i de bijbehorende gebouwhoogte 

  pipeC /  is de externe/interne drukcoëfficiënt 
 
De totale winddruk is te verkrijgen door sommatie van externe en interne windbelastingen, met in acht 
name van het teken van de belasting. (druk, naar het oppervlak toegericht is positief, en zuiging, van 
het oppervlak afgericht is negatief). 
 
Formule ter bepaling referentie winddruk qref: 

 refref vq 2

2
ρ

=              (C.7) 

waarin: 
  refv  is de referentie windsnelheid 
  ρ  is de luchtdichtheid: 1,25 kg/m3 tenzij anders voorgeschreven 
 
Formule ter bepaling referentie windsnelheid vref: 
 0,refALTTEMDIRref vCCCv ⋅⋅⋅=           (C.8) 
waarin: 
  refv  is de standaardwaarde van de referentiewindsnelheid 

  DIRC  is de richtingsfactor met waarde 1,0 tenzij anders voorgeschreven 

  TEMC  is de tijdelijke (seizoens-)factor met waarde 1,0 tenzij anders voorgeschreven 

  ALTC  is de hoogtefactor met waarde 1,0 tenzij anders voorgeschreven 
 
Bovenstaande vier variabelen zijn per land verschillend. Voor België zijn de factoren als volgt: 

 
tabel C.1 : factoren ter bepaling referentiewindsnelheid 
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Formule ter bepaling ce: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )






+=

zczc
kzczczc
tr

T
tre

7122           (C.9) 

waarin: 
  Tk  is de terreinfactor, zie tabel C.2 

  ( )zcr  is de ruwheidcoëfficiënt van het terrein 

  ( )zct  is de topografiecoëfficiënt 

 
tabel C.2: terreincategoriën en gerelateerde parameters 

 ( ) 







⋅=

0

ln
z
zkzc Tr ,  voor 200min ≤≤ zz m       (C.10) 

 ( ) ( )minzczc rr = , voor minzz <         (C.11) 
waarin: 
  0z  is de ruwheidslengte, zie tabel C.2 

  minz  is de minimumhoogte, zie tabel C.2 
 
Aangezien het landschap nagenoeg vlak is geldt voor de coëfficiënt ct een waarde van 1,0 
 
Keuze oplosmethode 
Wanneer de gebouwhoogte onder 200 m blijft hoeft geen rekening gehouden te worden met 
dynamische aspecten. 
 
Bepalen aërodynamische vormcoëfficiënten Cpe: 
Allereerst dient bepaald te worden op welk oppervlak de windbelasting werkt: 
  21mA ≤ ,   dan 1,peC  toepassen 

  22 101 mAm ≤< ,  dan lineaire interpolatie tussen 1,peC  en 10,peC  

  210mA > ,  dan 10,peC  toepassen 
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figuur C.3: externe drukcoëfficienten Cpe,10 voor koepels met een cirkel als basis 

Bepalen vormcoëfficiënten Cpi: 
Vanwege de tegensprekende uitspraken in de Eurocode betreffende Cpi is besloten de waardes 
conform de NEN 6702 voor Cpi te hanteren, welke voor over- en onderdruk respectievelijk +0,3 en -0,3 
bedraagt. 
 
C.4.2 Eurocode toegepast 
Alvorens de maatgevende windbelasting te bepalen dienen eerst de externe winddrukken (we,A, we,B 
en we,C) bepaald te worden behorende bij de posities A, B en C volgens figuur C.3 en vervolgens de 
interne windbelastingen voor over- en onderdruk (wi,over en wi, onder). Dit leidt tot de volgende 5 
formules: 
 - ApeeerefAe Czcqw ,, )( ⋅⋅=  

 - BpeeerefBe Czcqw ,, )( ⋅⋅=  

 - CpeeerefCe Czcqw ,, )( ⋅⋅=  

 - overpiierefoveri Czcqw ,, )( ⋅⋅=  

 - onderpiierefonderi Czcqw ,, )( ⋅⋅=  
 
bepalen qref: 
 DIRC = 1,0  zie tabel C.1. Gekozen is voor de meest ongunstige situatie 

 TEMC = 1,0  zie tabel C.1. factoren in tabel gelden slechts voor 1 maand belast 

 ALTC = 1,0  zie tabel C.1. 

 0,refv = 26,2 m/s zie tabel C.1. 

 2,262,260,10,10,1 =⋅⋅⋅=refv m/s 

 ( ) 4292,26
2
25.1 2 =⋅=refq N/mm2 

 
Bepalen ce: 
 ze = zi = 16 m 
 terreincategorie III,  zie tabel C.2 
 Tk =0,22  zie tabel C.2 
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 0z =0,3 m  zie tabel C.2 

 minz 8 m  zie tabel C.2 

 ( ) 87,0
3,0

16ln22,0 =






⋅=zcr , voor 200min ≤≤ zz  m 

 tc =1,0 

 ( ) ( ) ( ) 1,2
0,187,0

22,0710,187,0 22 =





⋅

⋅
+⋅⋅=zce  

 
Bepalen Cpe, met behulp van figuur C.3 en Cpi: 
 h = 0 m, d = 50 m, f = 16 m 
 h/d = 0 
 f/d = 0,32 
  

5,0, +=ApeC  3,0, +=overpiC  

8,0, −=bpeC  3,0, −=onderpiC  

0, =CpeC   

 
Bepalen windbelastingen (w): 
 22

, /45,0/4505,01,2429 mkNmNw Ae ==⋅⋅=  

 22
, /72,0/7218,01,2429 mkNmNw Be =−=−⋅⋅=  

 22
, /0/001,2429 mkNmNw Ce ==⋅⋅=  

De tussenliggende waardes zijn te vinden door interpolatie tussen de windbelastingen overeenkomstig 
figuur C.3. 
 22

, /27,0/2703,01,2429 mkNmNw overi ==⋅⋅=  

 22
, /27,0/2703,01,2429 mkNmNw onderi −=−=−⋅⋅=  

 
Om te bepalen wat de maatgevende belasting is worden uiteindelijk 2 combinaties bekeken: 
 - overie ww ,+  

 - onderie ww ,+  
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D Invoerfile 
 
Voor de berekeningen met ANSYS® 7.1 wordt de constructie gemodelleerd met behulp van 
invoerfiles, dit in tegenstelling tot menig ander rekenprogramma, waar interactief een constructie 
opgebouwd wordt of waar modellen geïmporteerd worden uit CAD-programma’s. Een invoerfile is 
niets meer dan een tekstbestandje, bestaande uit commando’s waaraan bepaalde waardes worden 
toegekend. Het grote voordeel van invoerfiles is, is dat alles zelf in de hand kan worden gehouden, 
alle bewerkingen door de gebruiker zelf ingevoerd moeten worden (de gebruiker dient dus een zekere 
bagage te hebben van de theorie achter de eindige elemententheorie, met als voordeel dat je begrijpt 
wat het programma doet) en wanneer de invoerfile slim wordt opgebouwd, je met een paar simpele 
wijzigingen je model kunt veranderen, zonder opnieuw te hoeven beginnen. Tot slot is een invoerfile 
goed controleerbaar voor derden, zodat eventuele fouten opgezocht kunnen worden. 
 
Het definitieve model is gemaakt in combinatie met Microsoft Excel. Het grote voordeel van Excel is 
dat het repeterend en complex rekenwerk kan uitvoeren. Delen van dit Excel-bestand kunnen 
vervolgens eenvoudig worden ingevoerd in ANSYS. Voor de procedure van invoeren wordt verwezen 
naar de ANSYS-manual, standaard aanwezig bij het programma. Enige kennis van EXCEL en het 
gebruik van invoerfiles in ANSYS is noodzaak voor het kunnen begrijpen van de inhoud van dit 
hoofdstuk. 
 
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het EXCEL-bestand is opgebouwd en welke theorieën eraan 
ten grondslag liggen. Enige toelichting van de invoerfile is noodzakelijk om eventuele invoerfouten te 
kunnen opsporen. De feitelijke invoerfile is terug te vinden op de bijgevoegde CD-ROM. 
(berekeningen/invoerfile.xls). Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het aan te raden de invoerfile 
naast onderstaande tekst te houden.  
Om de relatie van onderstaande tekst en de invoerfile overzichtelijk te houden, zijn de hoofdstuktitels 
overeenkomstig met elkaar. Daarnaast is per hoofdstuk een onderverdeling gemaakt tussen 
commando’s en/of teksten die direct verband houden met elkaar doormiddel van scheef gedrukte grijs 
gemarkeerde tekst. 
 
D.1 Inhoud 
Het eerste deel van het bestand bestaat uit een inleiding. Dit is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de 
opbouw van het bestand en de gebruiker algemene informatie te verschaffen. 
 
  Inhoud – 1 
Aan de verschillende kleuren waarmee tekst gemarkeerd is binnen het bestand is te herkennen wat 
voor soort handeling het betreft. De eerste twee kleuren geel en lichtgroen zijn actiecommando’s. Dit 
wil zeggen dat de gebruiker data dient in te voeren of een handeling te verrichten om tot een bepaald 
resultaat te komen.  De tweede serie kleuren, felgroen en oranje, zijn informatiecommando’s. Hier 
hoeft door de gebruiker niets gedaan te worden, de kleuren worden alleen gebruikt ter verduidelijking. 
 
  Inhoud – 2 
In dit deel staat de feitelijke inhoud van het bestand. EXCEL maakt gebruik van tabbladen. Per “tab” 
wordt uitgelegd wat er zich bevindt. 
 
  Inhoud – 3 
Tot slot volgen er een aantal opmerkingen. Dit zijn vooral waarschuwingen. Deze waarschuwingen 
zijn het gevolg van bepaalde handelingen die uitgevoerd zijn welke niet goed kunnen functioneren als 
aan de opmerking niet wordt voldaan. 
 
D.2 01_N 
In dit deel wordt de knopen (met bijbehorende knoopcoördinaten) berekend van de koepelstructuur. 
Zoals in deel I reeds is uitgelegd bestaat de kasstructuur uit bogen geroteerd om een as door de 
oorsprong van een bol. Iedere boog is vervolgens opgedeeld in stukken (elementen). Deze stukken 
worden door de knopen aan elkaar verbonden. Achter de opdeling zit een zekere logica en deze kan 
gebruikt worden om EXCEL de knoopcoördinaten te laten bepalen. Het snijvlak (lees maaiveld) 
doorsnijdt deze structuur echter op een aangegeven plek. De snijpunten van dit vlak en de bogen 
worden ook knooppunten. Dit zijn de randknopen en worden besproken in “tab 02_N”, omdat de 
coördinaten van die knopen afwijken van het logische patroon. 
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  01_N – 1 
Het eerste deel van dit tabblad bestaat uit een aantal variabelen die direct verband houden met de 
afmeting van de koepel. Deze variabelen worden door heel het bestand heen gebruikt en vormen het 
startpunt van de totstandkoming van de uiteindelijke invoerfile. De variabelen zijn grafisch 
weergegeven in figuur C.4 Alleen de variabele “straal projectiecirkel” is hierin niet weergegeven. Deze 
wordt in 02_N – 2 besproken. 

a2....a(n-1)

an

a1

ί

 
figuur C.4: variabelen koepel 

  01_N – 2 

 
figuur C.5: relatie hoekverdraaiingen [α(1) – α(n)] ten opzichte van het projectievlak 

Om knopen te kunnen berekenen dient eerst het aantal stukken bekend te zijn waarin de cirkelboog 
wordt opgedeeld. Van de cirkelboog in figuur C.4 wordt alleen de rechterhelft gebruikt, aangezien de 
koepel symmetrisch is. Dit bespaart een hoop onnodig werk. Vanwege de opbouw van de file is het 
maximaal aantal segmenten (n) 15. Dit bestand is ingevuld voor een koepel met 11 bogen. 
Vervolgens dient per segment de hoekverdraaiing α(n) bepaald te worden. Bij deze invoerfile is een 
lineair verband tussen α(1) en α(11). Dit lineaire verband wordt weergegeven met “eenheden” en is als 
zodanig terug te vinden in het bestand. Al deze eenheden worden vervolgens opgeteld. Daarna wordt 
de totale hoek β [ arctan{Rkoepel/(Rbol-f)} ] gedeeld door de eenheden en vermenigvuldigd met zijn 
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eigen “eenheid” met de hoekverdraaiing α(n) als resultaat. Met behulp van deze hoek kan de positie 
op het projectievlak (xn*) bepaald worden. Dit gebeurt met de volgende formule:  
 [ ])(tan* nhx tot α⋅=  
 
Voor alle hoekverdraaiingen kan nu x* bepaald worden. Voor y* gelden dezelfde waarden als voor x*, 
zoals te zien is in figuur C.5. Omdat de structuur door het snijvlak (maaiveld) afgebroken wordt moet 
ook het snijvlak aangegeven worden in het projectievlak. Dit is de cirkelboog Rpc met straal: htot 

 
fR

R
h

bol

koepel
tot −
⋅   

 
  01_N – 3 
Om de knoopcoördinaten te berekenen moet eerst worden bepaald welke knopen meedoen en welke 
niet. Zoals te zien in figuur C.6 vallen een aantal knopen buiten het snijvlak en bestaan dus niet. Om 
de benodigde knopen te vinden is het volgende trucje toegepast: Iedere knoop heeft een x*- en y*-
coördinaat, zo ook ieder willekeurig punt op het snijvlak met straal Rpc. De waarde van pythagoras 
voor ieder punt (x*,y*) van het snijvlak is constant, aangezien dit de straal Rpc is. Wanneer nu voor 
iedere knoop de waarde voor pythagoras r* bepaald wordt, kan eenvoudig bepaald worden of een 
knoop binnen het snijvlak blijft, omdat Rpc – Rknoop > 0 [r*(toets); geeft een waarde van -1 wanneer 
toets ongeldig]  moet zijn. Wanneer de waarde exact 0 is wordt deze ook niet meegenomen, omdat 
het dan bij toeval de structuurknoop exact ook een randknoop is. Voor het overzicht wordt deze dan 
ook als randknoop beschouwd. Met deze theorie zijn alle coördinaten op het projectievlak binnen dit 
kwadrant van de koepel bekend (z*=htot).  

 
figuur C.6: overzicht elementknopen 

Om vervolgens de werkelijke knoopcoördinaten te vinden is een carthesisch coördinaatsysteem niet 
praktisch. Met spherische coördinaten zijn veel eenvoudiger de werkelijke koepelcoördinaten (R,θ,φ) 
te vinden. De procedure is als volgt: Allereerst moeten de carthesische coördinaten x*, y* en z* 
omgeschreven worden naar spherische coördinaten R*, θ* en φ*. De omschrijfformules zijn als volgt 
met bijbehorend plaatje C.7 a: 
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  222 zyxR ++=  

  





=
x
yarctanθ  

  





=
R
zarccosϕ  

 

 

 
 

 

 figuur C.7 a-b: spherische coördinaten volgens theorie en volgens ANSYS  

Echter de richting van φ in de theorie is van z naar het xy-vlak en bij ANSYS van het xy-vlak naar z 
(zie figuren C.7 a-b) De omschrijving is bedoeld voor gebruik in ANSYS dus de omschrijfformule voor 
φ wordt:  

  





−=
R
zarccos90ϕ  

De waardes voor R*, θ* en φ* zijn voor alle knopen bepaald en per boog gegroepeerd. De stap voor 
het bepalen van de koepelcoördinaten is nu vrij eenvoudig. De knoop op de koepel behorende bij de 
knoop op het projectievlak is te vinden door een lijn vanuit de knoop op het projectievlak te trekken 
naar het middelpunt van de bol. Het snijpunt van het boloppervlak met die lijn is de projectie van de 
knoop op de koepel. De richting (bepaald door θ* en φ*) blijft hierbij hetzelfde. Dus kan gesteld 
worden dat: θ = θ* en  φ = φ*. Alleen R ≠ R*, maar bedraagt voor alle koepelcoördinaten de straal van 
de bol (Rbol). De uiteindelijke coördinaten gebruikt voor de invoerfile (zie “tab” GEOMETRIE_LINK of 
GEOMETRIE_BEAM) zijn voor knoop q: (Rbol,  θ*, φ*) 
 
D.3 02_N 
De coördinaten voor de logische structuur zijn nu bekend. Om straks de (glas)elementen te plaatsen 
zijn ook de randknopen (bepaald door het snijvlak) noodzakelijk. Aangezien dit vlak geen logisch 
verband heeft met de structuur is het niet eenvoudig deze knopen te bepalen, met in acht name de 
flexibiliteit en aanpasbaarheid van de constructie. Uiteindelijk is toch een oplossing gevonden en 
wordt in het vervolg van de paragraaf besproken. 
 
  02_N – 1 
In dit eerste deel is een overzicht weergegeven van de reeds bepaalde knopen uit “tab 01_N”. Iedere 
cirkelboog staat uitgezet in een kolom. Deze knoopnummers zijn nodig ter bepaling van de 
knoopnummers van de randknopen. Deze nummering moet opeenvolgend blijven om bij het 
elementen genereren het een en ander te kunnen automatiseren.  
 
   02_N – 2 (bepalen randknopen evenwijdig aan x-as, zie figuur C.8) 
De geel gemarkeerde knoopnummers zijn door EXCEL bepaald aan de hand van de bovenliggende 
kolom met knopen. Het nummer van de knoop is één groter dan het grootste knoopnummer in 
bijbehorende kolom. Deze knoop maakt onderdeel uit van de betreffende boog en vervult daarin de 
functie als randknoop (voorbeeld zie figuur C.8). Hier wordt later ook de oplegging aan gekoppeld. 
Vervolgens moet van deze knoop de coördinaten bepaald worden. Dit gaat iets anders dan van de 
eerder berekende knopen.   

  22* totcp hRR += , met 222 ** cirkelcirkelcp yxR +=  

Om θ te kunnen bepalen zijn de y en x coördinaat nodig. De y-coördinaat is terug te vinden uit het 
projectievlak (zie figuur C.8) en de x- coördinaat wordt berekend uit het snijpunt van de lijn “boog 6” 
met de cirkel. De bijhorende formule wordt dan: 

  














+
=

22 *

*arctan*
yR

y

pc

θ  

Tot slot moet φ worden bepaald. Dit gaat volkomen hetzelfde als bij “tab 01_N” is gebeurd: 
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−=

*
*arccos90*
R
zϕ  

 
figuur C.8: locatie randknoop boog 6 op projectieoppervlak 

Vervolgens zijn de coördinaten vertaald naar koepelcoördinaten (R,θ,φ) en weergegeven in een tabel 
geschikt als invoerfile (in figuur C.9 vertegenwoordigen de blauwe cirkels de randknopen).  
 
   02_N – 3 (bepalen randknopen evenwijdig aan y-as, zie figuur C.9) 
De knopen voor de bogen evenwijdig aan de x-as (blauwe lijnen in figuur C.9) zijn nu allemaal 
bekend, maar er is nog eenzelfde set bogen die 90 graden gedraaid staan (groene lijnen) ten opzichte 
van de blauwe bogen. Deze groene bogen maken gebruik van dezelfde knopen als de blauwe bogen 
behalve de randknopen (groene cirkels). Deze randknopen dienen nog bepaald te worden. 
De knoopnummers worden nu zelf gekozen, omdat er geen verband te vinden is met de structuur. Het 
vinden van de coördinaten is vergelijkbaar, zoals gedaan in 02_N – 2, alleen zijn de x* en y* onderling 
verwisseld. Ook hier zijn de coördinaten tot slot in invoerfileformaat gezet. 
 

 
figuur: randknopen behorende bij constructiebogen 
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D.4 03_N (Bepalen randknopen kabels lopende van het midden naar de rand) 
De knopen benodigd voor het plaatsen van de elementen die het glas vertegenwoordigen zijn nu 
allemaal bepaald. Voor het stabiliseren en/of voorspannen van de koepel worden kabels gebruikt. 
Deze kabels maken grotendeels gebruik van dezelfde knopen. Echter de randknopen van de kabels 
vallen niet samen met de glasstructuur, zoals in afbeelding C.10 goed te zien is. De blauwe stippen 
zijn de nader te bepalen randknopen voor de kabels. Dit zijn de randknopen voor de kabels die lopen 
vanaf het midden van de koepel naar de rand van de koepel. De bepaling van de randknopen van de 
kabels loodrecht hierop worden in de volgende paragraaf behandeld. In figuur C.10 is een overzicht 
gegeven van de te bepalen randknopen. Slechts de helft is weergegeven, omdat de andere helft 
gespiegeld is ten opzichte van de spiegelas en als zodanig ook berekend wordt.  
 
  03_N – 1 
Het bepalen de coördinaten van deze randknopen is een stuk ingewikkelder dan van de glasstructuur, 
daar de knopen zich tussen de bogen bevinden. Om toch de positie van de knoop te bepalen is het 
volgende gedaan: Gezocht moet worden naar het snijpunt van de blauwe lijnen met het snijvlak (figuur 
C.10). Dit is het snijpunt tussen een lijn en een cirkelboog. In dit deel van de invoerfile wordt allereerst 
de formule van de blauwe lijn bepaald, vervolgens wordt het snijpunt van de lijn met de cirkelboog 
bepaald, wat resulteert in een x* en y*. De gevonden coördinaten kunnen vervolgens worden 
omgeschreven naar spherische koepelcoördinaten. De blauwe lijnen hebben een direct verband met 
de lijnen van de glasstructuur. Voor de bepaling van de formule voor een rechte lijn (een enkelgraads 
polynoom) zijn twee setjes coördinaten (x1 en 2 

* en y1 en 2
*) nodig. De waardes van de coördinaten zijn 

uit figuur C.10 af te lezen. De algemene formule voor een 1e graads polynoom is: 
  BAxy += ** ,  
waarin: 

  
2

*
1

*
2

*
1

*

xx
yyA

−
−

=  (de richtingscoëfficiënt van de formule) 
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De formule voor de cirkelboog is: 
  2*22*22*2* xRyRyx pcpc −=⇔=+  
Het snijpunt van de lijn met de cirkelboog wordt vervolgens bepaald: 

  

( )

( )

.,
2

4

21

02

2

2,1
*

22*2*2

2*22*2*2

2*22*

leidtresultatengoedetotwortelpositievedegevalditinwaar
a

acbbx

RBxABxA

xRBABxxA

xRBAx

c

pc
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pc

pc

−±−
=

−+++
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y* wordt gevonden door x* in te vullen in de algemene lijnformule. Tot slot moeten de gevonden 
coördinaten worden omgeschreven naar spherische koepelcoördinaten. Dit gebeurt 2 keer voor iedere 
set x* en y*, omdat middels symmetrie ook de andere randknopen te vinden zijn. Het enige verschil is 
dat de x en y coördinaten omgewisseld worden in de omrekenformules. 
 
Onder het kopje “knopen koppelgedeelte” worden de coördinaten bepaald benodigd voor de diagonaal 
tussen de kwadranten. 
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figuur C.10: positie randknopen centrum midden naar rand 

  03_N – 2 
De resultaten van 03_N – 1 worden genoteerd in invoerfileformaat. De nummering is met behulp van 
EXCEL systematisch gehouden. 
 
D.5 04_N (Bepalen randknopen kabels lopende van de rand naar de rand) 
Ook de knopen voor de kabels die van rand naar rand lopen (zoals weergegeven in figuur C.11) 
moeten worden bepaald. Zoals te zien is in de figuur is dit op eenzelfde manier te realiseren als is 
gedaan in 03_N. 
 
  04_N – 1 
Overeenkomstig 03_N – 1 worden hier de coördinaten bepaald van de punten. Ook hierin zit dezelfde 
symmetrie. 
 
  04_N – 2 

 
figuur C.11: positie randknopen rand naar rand 
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De resultaten van 03_N – 1 worden genoteerd in invoerfileformaat. De nummering is met behulp van 
EXCEL systematisch gehouden. 
 
D.6 05_E 
Vanaf dit punt zijn alle knopen gedefinieerd. De volgende stap is het genereren van elementen aan de 
hand van de eerder bepaalde knopen. Dit gebeurt zoveel mogelijk systematisch binnen de 
mogelijkheden van ANSYS. Waar nodig wordt met afbeeldingen verduidelijkt welke elementen 
gegenereerd worden. Deze elementen zijn weergegeven in lichtgroen. Mochten er al elementen 
gegenereerd zijn, dan zijn deze weergegeven in donkergroen. 
De elementen die in dit deel gegenereerd worden zijn alle elementen die behoren tot de glasstructuur. 
 
  05_E - 1 
In dit deel worden de (glas)elementen gegenereerd in de x-richting van het globale assenstelsel 
(overeenkomstig van links naar rechts in figuur C.12). 

 
figuur C.12: glaselementen x-richting 

Dit zijn elementen die de nummering van de knopen volgt. Met behulp van het “ENGEN-commando” 
kunnen systematisch elementen worden gegenereerd overeenkomstig de logische knoopstructuur. De 
glasstructuur wordt getoetst aan de hand van 2 elementtypen, om zowel een volledig scharnierende 
als momentvaste structuur te kunnen analyseren. De eerste is een LINK8-element. Dit 3D-element is 
in staat alleen normaalkrachten over te brengen. Het element heeft altijd scharnierende 
elementknopen. Het tweede elementtype is het 3D BEAM-element. Dit element kan zowel 
normaalkrachten, dwarskrachten als momenten opnemen en heeft per definitie momentvaste 
elementknopen. Met het aanbrengen van zogenaamde releases (alleen toepasbaar bij BEAM44) zijn 
scharnieren te modelleren. 
 
Vanwege de beperkte mogelijkheden binnen ANSYS geschiedt het genereren van de elementen bij 
de verschillende elementtypen op verschillende manieren. Voor het aantal en de nummering van de 
elementen heeft dit echter geen gevolg. Het is slechts een extra noodzakelijke handeling. Dit 
onderscheid is terug te vinden in de twee afzonderlijke kolommen. 
 
  05_E – 2 
Dit deel is vergelijkbaar met  05_E – 1, alleen worden hier de elementen loodrecht op de eerder 
gegenereerde elementen gemodelleerd. Ook hier is weer de scheiding tussen de elementtypen 
noodzakelijk. 
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figuur C.13: glaselementen y-richting 

D.7 06_E 
De volgende stap is het genereren van de diagonalen, waarvan de diagonalen, lopend van het 
centrum naar de rand, de eerste zijn, zoals te zien in figuur C.14.  
 
  06_E – 1 
Voor een groot deel is ook voor deze diagonalen een logisch knooppatroon aanwezig, waarmee de 
diagonalen systematisch gegenereerd kunnen worden. Echter het aantal te genereren elementen is 
niet zondermeer duidelijk, omdat het snijvlak dit bepaald. Dus als eerste wordt een overzicht gemaakt 
van de knopen die voor deze situatie zijn gegenereerd. De inhoud van weergegeven tabel bevat alle 
benodigde knopen voor het maken van de diagonalen. Om duidelijk te krijgen welke diagonalen bij 
een bepaald patroon horen, zijn ze trapsgewijs neergezet. Iedere rij knoopnummers resulteert later in 
een doorlopende serie kabels. Door een slim gebruik van de mogelijkheden van EXCEL, wordt ook de 
bijbehorende randknoop gevonden (paarse vakken) en op de juiste plaats gezet.  
 
  06_E – 2 
Vervolgens kan met de beschikbare elementcommando’s voor ANSYS met behulp van de tabel uit 
06_E – 1 de juiste elementen gemodelleerd worden. In feit is hier alleen de kolom met LINK-
elementen noodzakelijk, omdat de diagonalen kabels zijn en dus alleen normaalkrachten kunnen 
overdragen. Voor de zekerheid is ook een kolom met BEAM-elementen opgenomen, mocht dit om wat 
voor reden dan ook noodzakelijk zijn. 
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figuur C.14: diagonalen van midden naar snijvlak 

D.8 07_E 
Ook in de andere richting komen diagonalen. Deze diagonalen worden in dit deel gegenereerd. 

 
figuur C.15: diagonalen van snijvlak naar snijvlak 

  07_E – 1 
De gelopen procedure is identiek aan die van 06_E – 1 
 
  07_E – 2 
De gelopen procedure is identiek aan die van 06_E – 2 
 
Na het genereren van deze diagonalen zijn alle knopen en elementen bekend voor 1 kwadrant. Het 
bovenaanzicht hiervan is weergegeven in figuur C.16. ANSYS kan zelf de 3 overige kwadranten 
genereren. Dit wordt ondermeer besproken in D.2.12. Het resultaat is te zien in figuur C.17.  
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figuur C.a16 :compleet kwadrant  figuur C.17: 4 kwadranten 

 
 
D.9 08_E 
In figuur C.17 is goed te zien dat er nog een gat zit tussen de kwadranten. In dit laatste deel worden 
de elementen gegenereerde die de kwadranten met elkaar koppelen en de constructie voltooien. Dit 
gebeurt in 3 etappes, weergegeven in de figuren C.18 a-c. 
 

   
figuur C.18 a: elementen 08_E - 1 figuur C.18 b: elementen 08_E - 2 figuur C.18 c: elementen 08_E - 3 

  
  08_E – 1 
Allereerst worden de glaselementen tussen de kwadranten gemodelleerd. Dit gebeurt wederom voor 
zowel LINK- als BEAM-elementen. Hiervoor zijn ook de knoopnummers van de overige kwadranten 
noodzakelijk. Deze zijn nog niet gemodelleerd, maar dat gebeurt in de invoerfile zelf. 
 
  08_E – 2 
Vervolgens worden de diagonalen tussen de kwadranten gegenereerd. 
 
  08_E – 3 
Tot slot worden de middelste twee diagonalen gegenereerd.  
 
Alle knopen en elementen zijn nu bekend. De volgende stap is om alle gegevens in de goede 
volgorde en op een voor ANSYS leesbare manier op een rijtje te zetten. Zo ontstaat vervolgens de 
geometrie-invoerfile, waarmee vervolgens gerekend kan worden. Vanwege het proces zijn er 
uiteindelijk 3 geometrieinvoerfiles ontstaan. De opbouw van deze 3 invoerfiles is in principe hetzelfde, 
alleen naarmate het proces vorderde worden de invoerfiles uitgebreider en complexer. Omdat de 
invoerfile “GEOMETRIE_BEAM(2)” (C.5.12) het meest uitgebreid is wordt deze besproken. Van de 
andere twee invoerfiles wordt alleen vermeldt wat het resultaat is. 
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D.10 GEOMETRIE_LINK 
Deze invoerfile bevat alleen maar scharnierende elementen (LINK-elementen). Dit wil zeggen dat de 
uitvoer alleen normaalkrachten bevat. Deze structuur kan daarom alleen op de knopen belast worden 
door uitwendige belasting. Voordeel van deze geometrie is dat de uitvoer beperkt is en dat vrij 
eenvoudig het globale krachtenspel geanalyseerd kan worden. Dit is dan ook voornamelijk bedoeld 
om inzicht te krijgen in de krachtswerking 
 
D.11 GEOMETRIE_BEAM (1) 
Vervolgens worden de glaselementen vervangen door elementen met momentvaste verbindingen 
(BEAM-elementen). Hiervan worden met behulp van releases scharnierende opleggingen om de 
zwakke as gecreëerd. De kabels blijven LINK-elementen, omdat kabels alleen normaalkrachten 
kunnen overbrengen. Uiteindelijk bleek deze geometrie niet te werken en is een 2e versie gemaakt 
van deze geometrie, uitgebreid besproken in de volgende paragraaf. 
 
D.12 GEOMETRIE_BEAM (2) 
De definitieve geometrie-invoerfile is flexibel in gebruik. Naast de al gegenereerde kabels kruislings 
over de glasstructuur is er ook een set kabels toegevoegd evenwijdig met de glasstructuur om directer 
te kunnen voorspannen. Daarnaast kan iedere voorspankabel afzonderlijke voorgespannen worden. 
De glaselementen blijven scharnierend om de zwakke as. 
 
Voor de invoerfile (achter de stippellijn) staan cijfers. Deze cijfers zijn overeenkomstig met 
onderstaande en geven een toelichting over de gebruikte commando’s. 

[0] Openen preprocessor 
[1] De z-as wordt ingesteld als verticale as, dus de richting van de zwaartekracht. 
[2] Kiezen van het elementtype. Ieder elementtype heeft karakteristieke eigenschappen. 
[3] Met deze keyoption worden releases aangebracht aan beide kanten van het element om de 

zwakke as van het profiel. 
[4] Met deze keyoption wordt voor het LINK10 element zo ingesteld dat het alleen trek kan 

opnemen. Zodra er druk in wil komen, valt het element weg. 
[5] De variabelen B1 en H1 zijn zelf aangemaakte variabelen. Ze vertegenwoorden de breedte, 

respectievelijk hoogte van het glasprofiel. 
[6] Doorsnede-eigenschappen voor elementtype 1. Afhankelijk van het elementtype kunnen er 

diverse gegevens ingevuld worden, die in de ANSYS-manual zijn weergegeven. Voor BEAM44 
is dit als volgt ingevuld. R , referentienummer , opp , Iz , Iy , hz , hy , It.. z is in dit geval de sterke 
as en y de zwakke as. 

[7] Doorsnede-eigenschappen voor de diagonaalkabels. Hiervoor is de oppervlakte noodzakelijk en 
eventueel een initiële rek (voorspanning). 

[8] Doorsnede-eigenschappen voor de kabels evenwijdig aan de glasstructuur. Hiervoor is de 
oppervlakte noodzakelijk en eventueel een initiële rek (voorspanning). 

[9] Materiaaleigenschappen instellen, EX=elasticiteitsmodulus. 
[10] Materiaaleigenschappen instellen, GXY=glijdingsmodulus. 
[11] Zelf aangemaakte variabele om belastingsfactor eigen gewicht in de te stellen. 
[12] Density instellen. Eigen gewicht glas respectievelijk kabels in kg/mm3 vermenigvuldigd met de 

belastingsfactor. 
[13] Instellen valversnelling + richting (z-richting). 
[14] Wijzigen globaal coördinaatsysteem van carthesisch (x,y,z) naar spherisch (R,θ,φ). 
[15] Genereren knopen algemene structuur. De knoopnummers en de waardes voor R, θ en φ zijn 

gekopieerd uit tab ‘01_N’ en vervolgens in invoerfileformaat gezet. 
[16] Genereren randknopen glasstructuur. Gegevens gekopieerd uit tab ‘02_N’. 
[17] Genereren randknopen diagonalen. Gegevens gekopieerd uit tab ‘03_N’. 
[18] Genereren randknopen diagonalen. Gegevens gekopieerd uit tab ‘04_N’. 
[19] Wijzigen globaal coördinaatsysteem van spherisch (R,θ,φ) naar carthesisch (x,y,z). 
[20] Selecteren alle reeds gemaakte knopen. 
[21] Spiegelen knopen om y-as en knoopnummers verhogen met 1000. 
[22] Spiegelen knopen om x-as en knoopnummers verhogen met 2000. 
[23] Elementtype kiezen. 
[24] Real constant set kiezen. 
[25] Material properties kiezen. 
[26] Genereren elementen glasstructuur. Gegevens gekopieerd uit tab ‘05_E’. 
[27] Genereren koppelstukken (glas) tussen kwadranten. Gegevens gekopieerd uit tab ’08_E’. 
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[28] Genereren elementen diagonalen. Gegevens gekopieerd uit tab ‘06_E’. 
[29] Genereren elementen diagonalen. Gegevens gekopieerd uit tab ‘07_E’. 
[30] Genereren koppelstukken (kabels) tussen kwadranten. Gegevens gekopieerd uit tab ‘08_E’. 
[31] Genereren kabelelementen overeenkomstig de glasstructuur. In feite worden dus de elementen 

die het glas vertegenwoordigen gekopieerd, krijgen een ander typenummer, materiaalnummer, 
real constantnummer en elementnummer. De data uit tab ‘05_E’ wordt hiervoor gebruikt. 

[32] Genereren koppelkabelelementen tussen kwadranten overeenkomstig de glasstructuur. De 
data wordt verkregen uit tab ‘08_E’. 

[33] Selecteren elementen 1001 tot en met 13999. 
[34] Modelleren elementen overige kwadranten, overeenkomstig het eerste kwadrant. Bij ieder 

kwadrant worden de elementnummers met 1000 verhoogd. 
[35] Selecteren alle reeds gegenereerde elementen. 
[36] Plotten knopen en elementen. 
[37] Afsluiten preprocessor. 
[38] Openen solution fase. 
[39] Selecteren knopen met een z-waarde tussen 11530 en 11532. Dit zijn alle randknopen. In 

principe hebben al deze randknopen dezelfde z-waarde en is de aangebrachte marge 
overbodig. Echter, ANSYS maakt afrondingen en dan is de kans groot dat enkele knopen niet 
de exacte z-waarde hebben. Daarvoor is er een domein opgesteld waarbinnen alle randknopen 
liggen en waar de omliggende knopen niet in liggen. 

[40] Toekennen van een oplegging aan alle geselecteerde knopen. Alle vrijheidsgraden worden 
opgeheven. Toch ontstaan er scharnierende verbindingen, vanwege de releases die aan 
sommige elementen zijn toegebracht. Deze scharnieren zijn gewenst. 

[41] Rekenen met grote verplaatsingen, rotaties etc. Commando is noodzakelijk voor niet-lineair 
rekenen. 

[42] Hulpmiddel zodat ANSYS diverse niet-lineaire parameters zelf kiest gedurende de niet-lineaire 
berekening. Dit commando resulteert vaker en meestal sneller in een convergerende oplossing. 
Controle van de uitvoer is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de berekening goed is 
verlopen. 

[43] Aantal substeps waarin de belasting wordt opgedeeld. Substepgrootte dient voldoende klein te 
zijn om tot goede resultaten te komen. Te kleine substeps leidt tot een langere berekeningstijd. 

[44] Uitvoer van alle substeps berekenen. 
[45] Opslaan van deze uitvoer in de database. 
[46] Afsluiten solution fase 

 
Wanneer deze tab in zijn geheel wordt geselecteerd en ingelezen in ANSYS, is de geometrie, inclusief 
eigen gewicht constructie en voorspanning gereed. Vervolgens kunnen aparte invoerfiles voor de 
belastingen ingelezen worden (worden besproken in het vervolg van het hoofdstuk) om de invoer 
compleet te maken. Aparte invoer van de belastingen heeft als voordeel is dat de verschillende 
belastingen afzonderlijk gecombineerd kunnen worden, zodoende dat iedere belastingscombinatie 
gemaakt kan worden met minimale middelen. De belastingsgevallen besproken in D.2.13 – D.2.15 zijn 
knoopbelastingen. Dit is in eerste instantie gedaan, omdat de berekening is begonnen met LINK-
elementen. Zoals eerder vermeldt, kunnen LINK-elementen alleen in de elementknopen belast 
worden. Later ontstond het vermoeden dat lijnvormige elementbelastingen (realistischer) lokaal 
(globaal maakt het niet zoveel uit, want de totale vorm van de belasting verandert niet) toch essentieel 
andere uitvoer geeft dat de belastingen omgeschreven zijn naar lijnlasten. Erg veel verschil is er niet 
tussen het verkrijgen van knooplasten en lijnlasten, daarom wordt het principe alleen besproken voor 
de belastingsgevallen aangrijpend in de knopen en worden bij de elementbelastingsgevallen (D.2.16 – 
D.2.17) alleen de verschillen besproken ten opzichte van de knoopbelastingen.  
 
D.13 Wind (N) 
Het eerste belastingsgeval dat wordt gemaakt is wind.  De windbelasting op koepelvormige 
oppervlakken is bepaald met Eurocode 1  en hoe deze bepaald wordt is terug te vinden in C.4. Voor 
ieder willekeurig punt is nu te bepalen wat de windbelasting is. De variabele hierin is de vormfactor die 
te bepalen is uit figuur C.3. Het grote nadeel van deze windbelasting op ieder punt een andere 
belasting werkt. Wanneer voor ieder punt berekend moet worden wat de windbelasting is en deze 
belasting vervolgens een voor een in te moeten voeren in de geometrie, wordt dit een zeer tijdrovend 
werk. Eventueel aanpassen van de geometrie betekend ook aanpassen van de windbelasting. 
Zodoende wordt het onhaalbaar de juiste geometrie te vinden (vanwege het tijdrovende werk). Om dit 
probleem op te lossen is getracht de vorm van de windbelasting wiskundig te beschrijven en met 
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behulp van EXCEL de belasting te bepalen voor ieder benodigd punt op de koepel. Vervolgens is 
getracht om de invoerfile zo op te zetten dat het afhankelijk is van de geometrie, zodat wanneer deze 
aangepast wordt, de knoopbelastingen daarop aangepast worden. 
In onderstaand stappenschema is weergegeven hoe de windbelasting uiteindelijk in een invoerfile te 
vangen is die eenvoudig ingelezen kan worden in ANSYS® 7.1. 

6. Bepalen wiskundige formule voor windbelasting 
7. Bepalen knoopkrachten met behulp van Microsoft® Excel 
8. Kopiëren knoopkrachten in een krachten-invoerfile geschikt voor ANSYS® 7.1 

 
Ad 1. Bepalen wiskundige formule voor windbelasting 
Zoals uit de Eurocode is gebleken is de windbelasting over de koepel te vinden door de curve (te 
roteren om een lijn. Hierdoor ontstaat een 3D-volume (figuur C.19). Het rode deel in de figuur 
vertegenwoordigt de windvormfactor van de wind op willekeurige positie op de koepel (voor de 
duidelijkheid is in de afbeelding slechts de helft weergegeven), gezien loodrecht op de koepel.  

 
figuur C.19: doorsnede 3D windvormfactoren op koepel (transparant) 

Wiskundig gezien moet je de formule van de bol aftrekken van de windformule om de windvormfactor 
te vinden. Om tot de oplossing te komen moet een formule ontwikkeld worden met de drie variabelen 
x, y en z en moet vervolgens de formule van een carthesisch coördinaatsysteem (x,y,z) 
omgeschreven worden naar een spherisch coördinaatsysteem (R, θ,φ). Tot slot moet de variabele R 
(R2 in figuur C.20) hieruit vrijgemaakt worden. Wanneer vervolgens de straal van de bol (R1 in figuur 
C.20) hier vanaf getrokken wordt blijft de windvormfactor over. Er ontstaat echter een probleem 
wanneer R2 vrijgemaakt moet worden. Voor R2 ontstaat er namelijk hogere machten dan 2 en is 
analytisch zeer ingewikkeld vrij te krijgen. Gezocht moet worden naar een andere manier om toch de 
windvormfactoren te kunnen bepalen. 
 
Om de complexiteit van de 3D-ruimte te vermijden is gezocht naar een oplossing binnen het platte 
vlak, waarmee uiteindelijk toch de vormfactoren te vinden zijn in de 3D-ruimte. Dit probleem is als 
volgt aan te pakken: 
 
Allereerst worden formules opgesteld van de 2D-doorsnede (figuur C.20) om daarmee, vervolgens 
voor iedere willekeurig punt de windvormfactor bepaald. Dit begint met het bepalen van de formules 
voor cirkelboog 1, cirkelboog 2 en cirkelboog 3. Alle drie de krommen zijn delen van cirkelbogen met 
de algemene formule: ( ) ( ) 22

,0
2

,0 nnnnn Ryyxx =−+− , waarin n refereert naar het nummer van de 
cirkelboog volgens figuur C.20. In deze figuur vertegenwoordigd R1-R3 de windvormfactor, voor x<0. 
Voor x>0 moet R1 vervangen worden door R2.  
 
Algemene cirkelboog:  
 ( ) ( ) 22

,0
2

,0 nnnnn Ryyxx =−+−  
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2
,0

22
,0

=<=

−−+=

−−=−

nandersxvoorn

nodigwortelpositievealleenxxRyy

xxRyy

nnnnn

nnnnn

 

   
Cirkelboog (n) Rn x0,n Y0,n 

1 3,3818 1,2966 1,4297
2 3.7441 -1,0501 -0,0407
3 2.7531 0 0

Cirkelboog 1: ( )211 30.144.1143.1)( −−+= xxf  

Cirkelboog 2: ( )222 05.102.1404.0)( +−+−= xxf  

Cirkelboog 3: 2
33 58.7)( xxf −=  

 
figuur C.20: doorsnede midden koepel loodrecht op maaiveld 

De procedure voor het bepalen van de windvormfactor gaat als volgt: 
- opvragen x3 in ANSYS= x-coördinaat van de knoop; 
- berekenen y3 met formule “cirkelboog 3”; 
- bepalen richtingscoëfficiënt (A) van lijn R3; 
- opstellen formule [ f(xR3) ] lijn R3: f(xR3) = Ax; 
- berekenen x1 door bepalen van het snijpunt tussen f(x3) en f(xR3) 

( )230.144.1143.1 −−+= xAx ; 
- berekenen y1 met formule “cirkelboog 1”; 
- berekenen lengte R1= 22 yx + ; 
- bepalen vormfactor: R2 of 3 - R1 . 

 
Voor iedere knoop die precies op dit snijvlak ligt (dus z=0, centrum bol = (0,0,0)) is nu de 
windvormfactor te bepalen. Voor het vinden van de windvormfactor voor knopen buiten dit vlak moet 
de volgende procedure worden gevolgd: 
De windvormfactoren voor de hele koepel mogen volgens de eurocode 1 bepaald worden door het 
platte vlak te roteren om de x-as, dat wil zeggen dat voor iedere waarde van x de grootte (maar niet 
de richting!) constant is (zie figuur C.21). Dus de enige benodigde informatie zijn de x-coördinaten van 
de knopen, op te vragen in ANSYS. De juiste richting wordt verkregen door het 
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knoopcoördinaatsysteem om te zetten van een carthesisch coördinaatsysteem naar een spherisch 
coördinaatsysteem, zodat de richting van de windfactor altijd loodrecht op de koepel komt te staan. 
 
Commando’s tbv roteren carthesisch coördinaatsysteem naar spherisch coördinaatsysteem: 
  CSYS,2  !SPHERISCH COÖRDINAATSYSTEEM ACTIVEREN 
  NSEL,ALL  !SELECTEREN ALLE KNOPEN 
  NROTAT,ALL !ROTEREN KNOOPCOÖRDINAATSYSTEEM NAAR SPHERISCH 
    COÖRDINAATSYSTEEM 

 
figuur C.21: roteren platte vlak om x-as ter verkrijging 3D-beeld vormfactoren 

Ad2: Bepalen knoopkrachten met behulp van Microsoft® Excel 
Om uiteindelijk tot een invoerfile te komen die geschikt is voor gebruik in ANSYS® 7.1, moet de 
volgende procedure worden doorlopen: 

1. Met behulp van Microsoft® Excel worden voor alle knopen de vormfactoren berekend. 
2. De vormfactoren worden vervolgens gebruikt om de windbelasting per knoop te berekenen. De 

knoopbelasting is een puntlast. Iedere puntlast vertegenwoordigd een oppervlak van 2 
driehoeken van de koepel. 

 
figuur C.22: knoop i met bijbehorend oppervlak 

De vormfactoren zijn berekend met de formules gevonden onder punt 1. De bijbehorende belasting is 
een oppervlaktespanning. Bepaald moet worden wat voor iedere knoop het bijbehorende oppervlak is. 
Dit is voor een koepel geen sinecure. Daarom komt wederom het 2D-projectievlak als redmiddel naar 
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voren. In dit projectievlak is niet direct het oppervlak te bepalen, maar is wel te bepalen welk deel bij 
een bepaalde knoop hoort. In figuur ? is voor knoop i het bijbehorende oppervlak weergegeven 
(stippellijn). Het oppervlak wordt bepaald door de cijfers 1 t/m 4 beginnend linksonder met 1 en 
oplopend tegen de richting van de klok in. Met behulp van EXCEL wordt nu dit oppervlak voor ieder 
punt bepaald en vertaald naar een oppervlak op de koepel. In de invoerfile is dit proces weergegeven. 
Aan de hand van de met onderstaande nummers refererende grijs gemarkeerde nummers ([1]... etc) 
op de tab ‘wind (N)’ wordt dit proces stap voor stap besproken. 
 
[1] Voor knoop i wordt het coördinaat van punt 1 bepaald met behulp van de bekende waardes (dit 

zijn namelijk de bogen, waarvan in ‘01_N’ de waardes zijn bepaald) van het raster. Het punt ligt 
zowel in de x- als y-richting precies tussen twee lijnen in. Dus de x- respectievelijk y-coördinaat 
is de gemiddelde waarde van de omliggende lijnen. Als voorbeeld bepalen we de x coördinaat 

van knoop 1. Dit is: 7676.21
2

22007.193151.2422007.19 =
−

+  Dit principe is hetzelfde voor 

de y-coördinaat. De z-coördinaat is de hoogte van het projectievlak ten opzichte van het 
middelpunt van de bol. (bepaald in ‘01_N’) Vervolgens kan dit op deze manier voor iedere knoop 
bepaald worden. 

[2] Idem voor punt 2 
[3] Idem voor punt 3 
[4] Idem voor punt 4 
[5] Windbelasting bepaald volgens EC 1 exclusief de vormfactor (dus in feite het constante deel). 
[6] De coördinaten van punt 1 worden vervolgens omgeschreven naar koepelcoördinaten op de 

manier die al veelvuldig besproken is. 
[7] Idem voor punt 2 
[8] Idem voor punt 3 
[9] Idem voor punt 4. Nu alle 4 de punten van het oppervlak van knoop i bekend zijn, zijn ook de 

contouren van het oppervlak bekend.  
 
De volgende stap is het berekenen van het oppervlak op de koepel. Hier is in eerste instantie een 
probleem. De kans dat 4 willekeurige punten in een vlak liggen is theoretisch erg klein (figuur 
C.23a)Het oppervlak kan dus niet eenvoudig bepaald worden. 3 punten van de 4 daar en tegen liggen 
zeker in een vlak. Zodoende is gekozen om van de 4 punten 2 oppervlakken te maken. Ieder 
oppervlak is beschreven door 3 punten (figuur C.23 b). Iedere rand heeft een letter gekregen van a tot 
e. 

2

1

4

3

 

1

2

3

4

a'
b'

c'd'

e'

 
a'

2

b'

1
e' 3

 
figuur C.23 a: oppervlak 4 punten figuur C.23b: 2 x oppervlak 3 punten figuur C.23 c: omgeschreven cirkel 

[10] Berekenen van de lengtes a-e met behulp van de puntcoördinaten en de stelling van 
pythagoras. 

[11] In deze kolom wordt het oppervlak bepaald van driehoek met punten 1, 2 en 3 en driehoek met 
punten 1, 3 en 4. Om het oppervlak van een variabele driehoek te bepalen moet eerst 
afgevraagd worden wat er bekend is van de driehoek. Alleen de lengtes van de randen van het 
oppervlak zijn bekend. Er bestaat een theorie die van iedere willekeurige driehoek, waarvan de 
lengtes van de zijden bekend zijn, het oppervlak te bepalen. Hiervoor is de straal van de 
ingeschreven cirkel benodigd (zie figuur C.23 c). Deze is als volgt geformuleerd: 

))()()(( cbabacacbcba
abcR

−+−+−+++
= . Het oppervlak is dan als volgt te bepalen: 

R
abcA
4

= .  
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Vanaf dit punt volgt de invoerfile de theorie zoals die besproken is behorende figuur C.20. Er zal 
slechts beknopt ingegaan worden wat er bij betreffend cijfer in de invoerfile uitgerekend wordt. 
[12] Om te bepalen wat de vormfactor wordt moet de x-coördinaat van de knoop bekend zijn. Deze is 

bepaald in ‘01_N’ en zodoende voor iedere knoop bekend.  
[13] Deze x-coördinaat wordt verschaald met een factor 0.0001 om de formules voor de cirkelbogen 

bij figuur C.20 toe te kunnen passen. (deze verschaling is alleen uit oogpunt van 
overzichtelijkheid gemaakt om te voorkomen dat de vormfactor in het niets valt bij de straal de 
bol) (overeenkomstig x3 figuur C.20). 

[14] Bepalen de bijbehorende y coördinaat van de cirkel (figuur C.20, y3) 
[15] Van de lijn door (x3,y3) en de oorsprong wordt de RC bepaald en is daarmee de formule van die 

lijn bekend. 
[16] Afhankelijk van de positieve of negatieve waarde van x3 wordt het snijpunt berekend van de 

eerder geformuleerde lijn met bijbehorende cirkelboog 1 of 2. De waarde x1
 zit gevangen in een 

2e graads vergelijking en die kan met behulp van de abc-formule worden berekend. In deze 
kolom wordt de waarde a berekend 

[17] Idem voor b 
[18] Idem voor c.  
[19] Met deze drie variabelen kan nu x1 berekend worden. 
[20] Met x1 wordt y1 bepaald. 
[21] De lengte van lijn (0,0) tot (x1,y1) wordt nu bepaald, dit is R1 
[22] Vervolgens wordt de straal van de bol hiervan afgetrokken om de windvormfactor Cpe over te 

houden. 
[23] Cpi=0.3 conform NEN 6702. 
 
Ad3: Kopiëren knoopkrachten in een krachten-invoerfile geschikt voor ANSYS 
Tot slot moeten de gegevens uit Excel bruikbaar worden gemaakt voor ANSYS. Dit geschiedt op de 
volgende manier: Binnen dezelfde TAB is een gebied bestemd voor de invoerfile. Dit is het gebied 
voor de dikke zwarte streep. Hierin worden de benodigde commando’s gezet, waaronder 
knoopnummer, belastingstype en –richting. Vervolgens wordt de belasting berekend. Deze bedraagt: 
(Aabe+Acde)*windbelasting*(Cpe+Cpi). 
Het aanbrengen van de krachten van de windbelasting dient altijd loodrecht op de koepel te zijn. 
Binnen ANSYS worden knoopkrachten altijd georiënteerd in het globale carthesische 
knoopcoordinaatsysteem. Dit kan achteraf verandert worden. Wanneer de constructieknopen 
geroteerd worden naar het spherisch coördinaatsysteem kunnen de krachten in de goede richting 
gepositioneerd worden. Dit geschiedt middels de volgend commando’s, terug te vinden boven de 
invoerfile van de belasting: 
  CSYS,2  ! activeren spherisch coördinaatsysteem 
  NSEL,ALL  ! selecteren alle knopen 
  NROTAT,ALL  ! roteren alle knopen naar nieuwe coördinaten. 
Tot slot wordt met het FCUM-commando een belastingsfactor toegevoegd aan de belasting. Het 
gebied voor de dikke streep is bruikbaar binnen ANSYS. 
 
Opmerking: De invoerfile is zo opgesteld dat deze onder iedere willekeurige hoek op de constructie 
gezet kan worden. Hiervoor is de hoekverdraaiing variabel opgenomen in de formules. Hierdoor is 
eenvoudig de windbelasting voor verschillende richtingen te bekijken. 
 
D.14 Sneeuw(1)( N) 
Het principe voor de sneeuwbelasting is in grote lijnen hetzelfde als voor de windbelasting. De 
windbelasting is een oppervlaktebelasting die vertaald kan worden naar knoopbelastingen. Sneeuw(1) 
vertegenwoordigd de uniforme sneeuwbelasting. Allereerst is met EXCEL bepaald welke knopen een 
grotere hoek hebben dan 60 graden ten opzichte van het maaiveld. Deze doen namelijk niet mee. 
Vervolgens wordt per knoop het bijbehorende oppervlak bepaald in het 2D-projectievlak, wat 
vervolgens omgeschreven wordt naar het bij de koepel horende oppervlak. Er dient rekening 
gehouden te worden met het feit dat sneeuw werkt op het geprojecteerde koepeloppervlak. Wanneer 
volgens dezelfde procedure, als in de vorige paragraaf, het oppervlak bepaald wordt, wordt het 
verkeerde oppervlak bepaald. Dit probleem is vrij simpel op te lossen. De coördinaten van de 
hoekpunten zijn hetzelfde. Alleen de z-coordinaat moet overal 0 gesteld worden. Het oppervlak is nu 
precies het projectieoppervlak. Het knoopcoordinaatsysteem hoeft ook niet gedraaid te worden, daar 
de belasting in de zwaartekrachtrichting werkt en dat is de z-as van het carthesische 
coördinaatsysteem. 
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D.15 Sneeuw(2)(N) 
Sneeuw(2) beschrijft het asymmetrische belastingsgeval, zoals bepaald in C.3.2. De sneeuwbelasting 
is in principe bedoeld voor cilindrische dakvlaken, maar kan makkelijk omgeschreven worden naar 
een koepelbelasting. Dit gebeurt door de 2D-afbeelding te roteren om de as van de bol met 180 
graden.  
Het principe voor de invoerfile is weer vergelijkbaar met dat van wind(N) en sneeuw(1)(N). Alleen is nu 
niet voor iedere x-coördinaat (zoals bij wind) dezelfde waarde geldig, maar voor iedere ϕ. Dit is de 
hoek van de raaklijn van de koepel met het maaiveld. Dit is wederom verwerkt in EXCEL en tezamen 
met het bepaalde oppervlak (dezelfde als bij sneeuw(1)) kan zo de belasting per knoop bepaald 
worden. 
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E Uitvoer berekeningen 
 
E.1 Onderzoek maatgevende windrichting 
 
Voor deze koepelconstructie zijn 2 duidelijke hoofdrichtingen aan te wijzen, dit in tegenstelling tot vele 
andere koepelstructuren die veel eenduidiger zijn. Als gevolg van deze duidelijke richtingen moet de 
koepel worden getoetst op windbelasting onder variërende hoeken ten opzichte van deze 
hoofdrichtingen. De structuur bestaat uit 8 dezelfde delen, waardoor de te onderzoeken windrichtingen 
beperkt blijven tot een gebied van 45 graden, zoals in afbeelding 8.9 van het verslag is weergegeven. 
Uiteindelijk is besloten om 6 windrichtingen te analyseren. Deze richtingen zijn weergegeven in figuur 
8.10 van het verslag. 
 
De vorm van de windbelasting blijft onveranderd. De windbelasting wordt aangebracht zoals in 
hoofdstuk C.5.13 is toegelicht. Dit komt er op neer dat iedere knoop een aandeel van de windbelasting 
opneemt afhankelijk van de op die plek heersende windbelasting vermenigvuldigt met het 
bijbehorende oppervlak rond het knooppunt. 
 
Omdat eerder is gebleken dat de normaalkrachten veruit de maatgevende belasting vormt voor de 
glasvinnen is aan de hand van de normaalkrachtenverdeling bekeken wat de maatgevende situatie is. 
Daarnaast zijn de overige optredende krachten wel bekeken, maar daarin bleken zich geen 
opmerkelijke verschillen op te treden. De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in 
onderstaande afbeeldingen. Hierbij wordt opgemerkt dat de maatgevende variant niet overeenkomt 
met de uitvoer van de definitieve berekeningen (in het vervolg van het hoofdstuk), daar dit onderzoek 
in een vroegtijdig stadium is gedaan en er als gevolg van wijziging in de grootte van voorspannen 
verschillen in de normaalkrachten zijn ontstaan.  

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-153448
-135631

-117815
-99998

-82181
-64364

-46547
-28730

-10913
6904

JAN 15 2005
14:11:22

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =10
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =7.23
SMN =-153448
SMX =6904

 
figuur D.1 a: normaalkrachten wind 00 graden 
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1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-156106
-138717

-121329
-103941

-86553
-69165

-51777
-34388

-17000
387.915

OCT 12 2004
15:51:08

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =8.551
SMN =-156106
SMX =387.915

 
figuur D.1 b: normaalkrachten wind 09 graden 

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-157059
-140752

-124445
-108138

-91831
-75524

-59217
-42910

-26603
-10295

OCT 12 2004
16:04:04

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =10.925
SMN =-157059
SMX =-10295

 
figuur D.1 c: normaalkrachten wind 18 graden 
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1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-155522
-140841

-126159
-111478

-96797
-82115

-67434
-52753

-38072
-23390

OCT 12 2004
16:13:39

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =15.111
SMN =-155522
SMX =-23390

 
figuur D.1 d: normaalkrachten wind 27 graden 

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-150624
-137857

-125090
-112323

-99557
-86790

-74023
-61256

-48489
-35722

OCT 12 2004
16:21:17

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =19.179
SMN =-150624
SMX =-35722

 
figuur D.1 e: normaalkrachten wind 36 graden 
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1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-151428
-139750

-128072
-116393

-104715
-93037

-81359
-69681

-58003
-46325

OCT 12 2004
16:32:14

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =20.684
SMN =-151428
SMX =-46325

 
figuur D.1 f: normaalkrachten wind 45 graden 

 
Uit bovenstaande figuren blijkt dat de windrichting 0 graden de maatgevende situatie. Het resulteert 
zowel in de hoogste druk- als trekkrachten. Hieruit blijkt duidelijk dat de stijfheid van de koepel onder 
verschillende belastingsrichtingen behoorlijk verschillend is. Naarmate de hoek van de belasting groter 
wordt worden de uitersten van de optredende normaalkrachten steeds kleiner. Uit dit onderzoek kan 
de conclusie worden getrokken dat voor de uiteindelijke berekeningen alleen de windbelasting van 0 
graden (dus evenwijdig met een van de 2 hoofdrichtingen) meegenomen hoeft te worden. 
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E.2 Definitieve berekeningen 
 
Voor de uiteindelijke berekeningen zijn de belastingscombinaties BC 1-4, 11-13, 20-22 
(overeenkomstig hoofdstuk C.1) toegepast. De uitvoer hiervan is beperkt tot FX (normaalkrachten in 
het element) en MY (momenten om de sterke as). MZ (moment om de zwakke as) is niet aanwezig in 
de knopen en MX (torsiemoment), FY (dwarskracht sterke richting) en FZ (dwarskracht zwakke 
richting) zijn dusdanig klein dat ze niet meegenomen worden. Van alle belastingscombinaties is zowel 
de situatie van de Uiterste GrensToestand (UGT) als die van de BruikbaarheidsGrensToestand 
(BGT). De Bijzondere BelastingsCombinatie (BBC) is hetzelfde als de BGT en zal dus niet apart 
weergegeven worden. 
In §E.2.4 en §E.2.5 wordt dezelfde belastingscombinatie gebruikt, alleen is de verhouding in §E.2.4 
wordt de rekenwaarde vermenigvuldigd met 2/3. Dit wordt in het verslag toegelicht. 
 
E.2.1 Belastingscombinatie 1: Permanent 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-119346
-112300

-105254
-98208

-91162
-84116

-77070
-70024

-62978
-55932

JAN  8 2005
15:48:21

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =7.835
SMN =-119346
SMX =-55932

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

49908
55466

61023
66580

72137
77694

83252
88809

94366
99923

JAN  8 2005
15:56:55

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =7.835
SMN =49908
SMX =99923

figuur E.2 a: UGT_ FX glas figuur E.2 b: UGT_FX voorspankabels 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

0
404.902

809.804
1215

1620
2025

2429
2834

3239
3644

JAN  8 2005
15:55:57

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =7.835
SMX =3644

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-992991
-776806

-560622
-344437

-128252
87933

304118
520303

736488
952673

JAN  8 2005
15:48:36

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =7.835
SMN =-992991
SMX =952673

figuur E.2 c: UGT_FX diagonalen figuur E.2 d: UGT_MY glas 
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E.2.2 Belastingscombinatie 2+11+20: Permanent + sneeuw uniform 
1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-143085
-128700

-114315
-99929

-85544
-71159

-56773
-42388

-28003
-13617

DEC 15 2004
10:42:33

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =21.069
SMN =-143085
SMX =-13617

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

49416
55109

60801
66494

72187
77880

83573
89266

94959
100652

DEC 15 2004
10:45:51

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =21.069
SMN =49416
SMX =100652

figuur E.3 a: UGT_ FX glas figuur E.3 b: UGT_FX voorspankabels 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

0
1161

2321
3482

4642
5803

6963
8124

9284
10445

DEC 15 2004
10:44:57

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =21.069
SMX =10445

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-793285
-458041

-122797
212448

547692
882936

.122E+07
.155E+07

.189E+07
.222E+07

DEC 15 2004
10:42:55

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =21.069
SMN =-793285
SMX =.222E+07

figuur E.3 c: UGT_FX diagonalen figuur E.3 d: UGT_MY glas 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-126004
-115776

-105547
-95319

-85090
-74862

-64633
-54405

-44176
-33948

DEC 15 2004
14:19:41

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =15.401
SMN =-126004
SMX =-33948

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-670192
-407255

-144317
118620

381557
644495

907432
.117E+07

.143E+07
.170E+07

DEC 15 2004
14:22:24

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =15.401
SMN =-670192
SMX =.170E+07

figuur E.3 e: BGT_FX glas figuur E.3 f: BGT_MY glas 
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E.2.3 Belastingscombinatie 3+12+21: Permanent + sneeuw asymmetrisch 
1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-162986
-145056

-127125
-109195

-91265
-73335

-55405
-37475

-19544
-1614

DEC 15 2004
10:08:24

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =16.589
SMN =-162986
SMX =-1614

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

48996
54758

60521
66283

72046
77808

83571
89334

95096
100859

DEC 15 2004
10:22:18

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =16.589
SMN =48996
SMX =100859

figuur E.4 a: UGT_ FX glas figuur E.4 b: UGT_FX voorspankabels 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

0
1104

2207
3311

4414
5518

6621
7725

8828
9932

DEC 15 2004
10:20:10

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =16.589
SMX =9932

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-.110E+07
-759675

-419777
-79878

260021
599920

939819
.128E+07

.162E+07
.196E+07

DEC 15 2004
10:08:51

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =16.589
SMN =-.110E+07
SMX =.196E+07

figuur E.4 c: UGT_FX diagonalen figuur E.4 d: UGT_MY glas 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-139239
-126669

-114099
-101529

-88959
-76389

-63819
-51249

-38679
-26109

DEC 15 2004
15:00:07

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =11.606
SMN =-139239
SMX =-26109

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_12-10-2004_sneeuw                                                     

-.110E+07
-759675

-419777
-79878

260021
599920

939819
.128E+07

.162E+07
.196E+07

DEC 15 2004
10:08:51

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =16.589
SMN =-.110E+07
SMX =.196E+07

figuur E.4 e: BGT_FX glas figuur E.4 f: BGT_MY glas 
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E.2.4 Belastingscombinatie 4+13 (min): 2/3*( Permanent + wind 00graden) 
1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-126680
-113880

-101080
-88280

-75480
-62680

-49880
-37080

-24280
-11480

DEC 15 2004
13:56:43

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =6.22
SMN =-126680
SMX =-11480

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

50330
55835

61340
66845

72350
77855

83360
88865

94370
99875

DEC 15 2004
14:07:47

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =6.22
SMN =50330
SMX =99875

figuur E.5 a: UGT_ FX glas figuur E.5 b: UGT_FX voorspankabels 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

0
551.889

1104
1656

2208
2759

3311
3863

4415
4967

DEC 15 2004
13:58:01

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =6.22
SMX =4967

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-802773
-655339

-507904
-360469

-213035
-65600

81835
229270

376704
524139

DEC 15 2004
13:57:03

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =6.22
SMN =-802773
SMX =524139

figuur E.5 c: UGT_FX diagonalen figuur E.5 d: UGT_MY glas 
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E.2.5 Belastingscombinatie 4+13+22 (max): 3/3*( Permanent + wind 00graden) 
1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-140110
-122233

-104355
-86478

-68601
-50724

-32847
-14970

2907
20784

DEC 15 2004
11:26:37

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =9.948
SMN =-140110
SMX =20784

1

MN

MXX

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

50483
55974

61465
66956

72447
77938

83429
88920

94411
99902

DEC 15 2004
11:31:13

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =9.948
SMN =50483
SMX =99902

figuur E.6 a: UGT_ FX glas figuur E.6 b: UGT_FX voorspankabels 

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

0
903.397

1807
2710

3614
4517

5420
6324

7227
8131

DEC 15 2004
11:29:39

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =9.948
SMX =8131

1

MN

MX

X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-.121E+07
-.102E+07

-839625
-655611

-471596
-287582

-103568
80446

264461
448475

DEC 15 2004
11:29:08

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
MY       (NOAVG)
DMX =9.948
SMN =-.121E+07
SMX =448475

figuur E.6 c: UGT_FX diagonalen figuur E.6 d: UGT_MY glas 

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

-125895
-112724

-99552
-86381

-73209
-60038

-46866
-33695

-20523
-7352

DEC 15 2004
15:19:27

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =6.628
SMN =-125895
SMX =-7352

1

MN

MX
X

YZ

geometrie_30-08-2004_wind                                                       

50466
55947

61428
66910

72391
77873

83354
88835

94317
99798

DEC 15 2004
15:38:29

ELEMENT SOLUTION

STEP=1
SUB =8
TIME=1
FX       (NOAVG)
DMX =6.628
SMN =50466
SMX =99798

figuur E.6 e: BGT_FX glas figuur E.6 f: BGT_MY glas 
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F Tekeningen 
 

 
figuur F.1: plattegrond totaalcomplex 
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figuur F.2: doorsneden totaalcomplex 
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figuur F.3: koepeldetails 
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