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SAMENVATTING 

Een (stof)structuur kan een weerspiegeling zijn van krachten, waaruit de (constructieve) werking kan 
warden afgelezen. Verschillen in vermazing en verlopende afstanden tussen gaten in het net, 
vertellen de reactie van de stof op zijn belastingen. Vorm en patroon vertalen de belichaming van de 
drager. Een strak kledingstuk over een rondgevormd lichaam, zal op verschillende plekken uitrekken 
of gaan lubberen. Stof bezit zowel technisch structurele eigenschappen als poetische taal. De 
mogelijkheid tot uiting, communicatie en houding ten opzichte van de maatschappij, is afleesbaar in 
patroon en structuur. 

In de verbinding als technische en poetische expressie van de structuur, ligt de essentie van de 
setting van de structuur in de eenheid van maken en begrijpen; het 'Machens en Verstehen' (Gottfried 
Semper, der Stil). Het begrip 'Tektoniek" verbindt de schijnbaar tegenstaande gebieden van de kunst 
en techniek binnen de architectuur, de spirituele en technische kwaliteit van het materiaal. Het vormt 
de esthetische uitdrukking van constructieve wetmatigheden. 

Het creeren van een unieke verweving tussen constructie en architectuur vormt de kern van deze 
opgave. Dit geschiedt door het inzetten van de weefstructuur, waarbij zonder fysieke verbindingen 
een constructie wordt gevormd. Weven beschrijft tektonische oppervlakken, waarbij structuur en 
patroon, constructie en architectuur, huid en constructie een zijn. 

Weven 
In zijn toepassingen uit de oudheid creeert weven oppervlaktes en volumes door het regelmatig in 
elkaar vlechten van buigzame elementen. Buiging van de elementen, die allemaal terug willen keren 
in hun originele vlakke onvervormde positie, creeert wrijving in de contactvlakken van de 
overlappende elementen. leder element staat onder invloed van omliggende elementen en wordt 
hierdoor licht gekromd, er ontstaat voorspanning. Deze tweedimensionale wrijving tussen boven, 
onder en naast elkaar gelegen elementen, beheerst het individuele segment en vormt de samenhang 
van een weefstructuur. 

De essentie van de weeftechniek ligt in het voorspannen, als logisch gevolg van het weven en 
representeert de mogelijkheden van de structuur. Verschillende vertaling van deze voorspanning 
binnen geweven structuren levert drie onderstaande weeftechnieken op. Deze drie ruimtelijke 
structuren zijn onderzocht op architectonische en constructieve kwaliteiten, waarbij de taal van de 
structuur essentieel is. Taal is de manier waarop patroon als representatie van technisch en 
esthetische capaciteit wordt ingezet. 

1. Swastika-structuur; stapeling van stijve elementen. 
De taal van de structuur is de kromming, behorende bij de verschillende stapelpatronen en de 
dikte van de elementen. Mogelijkheden in vorm ontstaan door schakeling van verschillende 
patronen. Voorspanning ontstaat door kromming van de elementen als gevolg van eigen 
gewicht van de elementen. 

2. Harmonika; het fixeren van slappe elementen in een stijve rand. 
Door opkrommen van de elementen en schranken van de randen, ontstaat een stijve 
geometrie. De taal is het type patroon en de onderlinge verspringende afstand binnen het 
patroon, dat zorgt de mate van opkrommen van de structuur. Schakeling van de verkregen 
gesloten systemen creeert de architectuur. 

3. Weefsels; slappe elementen die door wrijving krachten overbrengen waarbinnen de 
geometrie zorgt voor extra strekte en stijfheid. Patroon bepaalt hier de technische 
driedimensionale structuur, de toepasbaarheid en het uiterlijk. Taal is de manier waarop 
patroon als representatie van technisch en esthetische capaciteit wordt ingezet. 

Weefsels kunnen iedere geometrie beschrijven door verschil in patroon en techniek. Patroon en dus 
constructieve werking hebben direct invloed op de architectuur en bieden de grootste vormvrijheid. 
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Ontwerpmethode Weefsels 
De oneindige verweven elementen worden uitgevoerd als houten strips, relatief buigslappe 
elementen, met een hoge wrijvingscoefficient. Verschillende weefpatronen en weeftypen resulteren in 
lokale kromming van het element en warden vertaald in voorspanning. Het weefpatroon (lokale 
kromming) bepaalt de geometrie (globale kromming), en anders om. Technische en esthetische 
eigenschappen bepalen de sterkte en stijfheid van de geometrie . 
Er is een duidelijk interactie tussen vorm en patroon. Het aandeel lokale kromming bepaalt de 
mogelijkheid in overdracht van krachten. Het patroon bepaalt de dichtheid van de structuur en de 
afmetingen van de elementen. Geometrie en patroon vormen samen de basis voor de ontwerp
methode voor weefsels. Vanuit een studie naar relaties en combinaties van weefpatronen en -
technieken binnen een bepaalde vorm met constructieve en architectonische eigenschappen zijn 
verschillende geometrieen en weef-vormtechnieken onderzocht. 

Door het daadwerkelijk praktisch toepassen van verschillende patronen in fysieke modellen wordt 
gevoel verkregen voor mogelijkheden in vorm en patroon. Het verweven van verschillende patronen 
levert zowel voor constructie als architectuur interessante knopen en ontmoetingen tussen vormen. 
Dynamische geometrieen die bijvoorbeeld onthullen, verhullen, grof of fijn zijn van structuur, 
resulteren in werkelijke modellen die inspireren en uitdagen om verder te onderzoeken. 

Op het Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam worden aan de hand van het concept "Streetfashion" 
verschillende plekken en gebruikers vertaald naar weefsels, patroon en vorm. De weefstructuur 
creeert een tektonisch systeem dat plekken verschaft voor schaduw, interactie, identiteit, resulterend 
in een weefsel dat samen met landschap een intermediair tussen verschillende gebieden vormt. 
Het autonome ontwerp van weefsels wordt gevoed door zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten en 
puurheid vanuit de structuur. Ruimtes warden gecreeerd door compositie, belijningen, intensiteiten 
van patronen, waarbij schaal ten opzichte van mens en omgeving en taal van het patroon centraal 
staan. Het weefsel wordt gevormd door een interactieve wisselwerking tussen kwaliteiten van 
architectuur en van constructie. 

Constructieve verdieping in de techniek 
De interactie tussen constructie en architectuur is afhankelijk van structuur en geometrie en komt 
samen in het patroon. De technische grondslag van de ontwerpmethode gaat dieper in op 
eigenschappen van de weefstructuur in geometrie en patroon. 
Geometrie vormt de basis voor de krachtsafdracht, waarbij door schaal- en boogwerking in 
combinatie met een bepaald patroon een optimum kan warden gevonden, uniek voor iedere 
geometrie. 
Het patroon laat zich lezen als tektonische uiting van zwakke plekken, decorerende architectuur. 
Patroon heeft invloed op de stijfheid, creeert mogelijkheden voor schakeling van weefsels, kan delen 
binnen een geometrie versterken en uitlichten. De mate van lokale kromming, hart-op-hartafstanden, 
dikte en breedte van elementen bepalen de kwaliteit van het patroon. 

Principedetails creeren in termen van weven beeindiging en koppeling van elementen. De plek waar 
het weefsel start is de zelfkant. Tegengaan van ontrafeling als functie van de zelfkant wordt opgelost 
in patroon. In een schoen met kramplaten drukt het weefsel zich vast en wordt middels schuifkrachten 
krachten afgedragen naar de fundering. Bij de uitwaaiering van de elementen van het weefsel over 
het maaiveld, worden elementen in een huls geschoven, wat het mogelijk maakt om meubels uit de 
elementen te creeren. 

Ondanks de vele onzekerheden, beschrijving van kromming, nivellering van de constructie, relaxatie 
van het hout, werkelijk krachtsoverdracht in knopen is een unieke en ultieme combinatie gevonden 
tussen facetten van de weeftechniek op constructief en architectonisch gebied. Houten weefsels, uit 
strips van 20*200 mm2 beschrijven een dynamische vorm met een overspanning van 10 meter. Een 
weefsel zonder fysieke verbinding dat wordt gevoed door mogelijkheden en kwaliteiten van de 
structuur en de poetische kracht uit het patroon identiteit verschaft. 

Manja van de Warp iv 



STRUCTURAL FABRIC 

INHOUDSOPGAVE 

VOORWOORD .................................................................................................... i 

SAMENVATTING ................................................................................................ iii 

IN LEIDING ALGEMEEN ....................................................................................... ix 
Probleemstelling ......................................................................................................... ix 
Doelstelling ................................................................................................................ ix 
Plan van aanpak .......................................................................................................... x 

DEEL 1 : STOFSTRUCTUREN ALS CONSTRUCTIE 

1 INLEIDING.... .. ... .... .. .. . .. .. .. . ....... .. ... .. . . ..... .. . . .. .. .. ..... ..... ..... .. . . ... ...... ... ... ........ ... 1 

2 DEFINITIES M.B.T. STRUCTUUR EN PATROON ................................................. 2 

3 CONSTRUCTIE ONDERZOEK STOFSTRUCTUREN ............................................ 3 

3.1 Stofstructuren en verwerkingsprincipes................................................................... 3 
3.2 Onderzoek structuren middels modellen en verwante constructieprincipes.... ...... . .... ... 4 

4 TAAL STRUCTUUR........................................................................................ 7 
4.1 Referentieprojecten vertaling structuur............................... ... .. .. . .. .. . .. ... . .. .. .. .. ...... .. .. 7 

4. 1. 1 Beijing stdion Herzog en de Meuron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
4.1.2 CCTVtoren Beijing Rem koolhaas........................................................................... 7 
4.1.3 Timber bubble; Uitkijktoren Helsinki Ville Hara............................................................ 7 

4.2 Patroon, identiteit en kleding.................................................................................. 8 
4. 2. 1 Stoff en, weerspiege/ing van tijd en identiteit.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
4.2.2 Rietveld academie; neighbourhood knitting................................................................ 9 
4.2.3 Patroon; taa/ en teken............................... .............................................. ............... 11 

4.3 Tektoniek; taal en structuur.................................................................................... 12 

5 WEEFTECHNIEKEN ....................................................................................... 16 

5.1 Weven algemeen............................................................................. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
5.2 Weven als construtcieprincipe................................................................................ 19 
5.3 Harmonika-principe................................................................................................ 19 

5.3.1 Gridshe/1................................. ............... ....... ..... ..... ............ ... .... ...... .. . . ... ...... ...... 19 
5.3.2 Harmonikasysteem.................................................................................... ............ 21 
5.3.3 Variant 1: Synclastisch dubbelgekromd oppervlak. ................. ...... .... ... .. ...... .. ......... ..... 21 
5.3.4 Variant 2: Henket-mode/.... ........................... ..... ....... ......... ... ........ .. . .. ..... ... ... ....... ... 22 
5.3.5 Variant 3: Anticlastisch dubbelgekromd oppervlak.... .... ............. ............. ......... .... ... . .. ... 22 
5.3.6 Geometrische eigenschappen ................................................................................. 23 
5. 3. 7 Opleggingen en schakeling weefeenheden... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
5.3.8 Conclusie ....... ...................................................................................................... 23 

5.4 Swastika-principe........... ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . ... . . . . . .. . . . .... . ... . . . . ... . . . . .. 25 
5.4.1 Leonardo da Vinci's swastika's................................................................................ 25 
5.4.2 Het gestapelde swastika-principe [3].............. ............. ........... .......... ...... ....... ... ......... 25 
5.4. 3 Geometrische eigenschappen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25 
5.4.4 Constructieve eisen....................................................................................... ......... 26 
5.4.5 Swastika-principe met buigslappe e/ementen.... ......... .. . ...... ..... ................ ... .......... ...... 27 
5.4.6 Conclusie....... ... . . . ... .. ....... ........... ........ ..... .. .. . . ... .. . .... ..... .. ....... ...... .. . .............. .... ... 27 

Manja van de Worp V 



STRUCTURAL FABRIC 

5.5 Weefsels........ .. . ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . ..... 28 
5.5. 1 Geodetische weefsels......... .. . ... ...... ... ......... .... ..... ...... .. .... ..... .... ........ ... . . .... ... ......... 28 
5.5.2 'Deresonated' weefsels..... .... ..... . ... ...... . . .......... ... ... . . .... ... .. ...... . .. .... .... . . . .... . .. .......... 28 
5.5.3 Conc/usie.... ...... .................. ...... ......... ...... ..... ..... .. . ..... ... .. ....... ......... .. .. ... . ....... .. .... 30 

5.6 Referentieprojecten............................................................................................... 31 
5.6.1 Aichi Japan; Mr. Yukataka Hikosaka......................................................................... 31 
5.6.2 Shigeru Ban; Bamboo Roof.................................................................................... 31 
5.6.3 AA School London; Hybgrid........................................................... .......................... 32 

5.7 Keuze weefstructuur.............................................................................................. 32 

6 EINDCONCLUSIE DEEL 1. ... . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . 34 

DEEL 2 : WEEFSELS 

1 INLEIDING .................................................................................................... 37 

2 DEFINITIES........................................... .. . . . . . ........ .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .. . . . . . . 38 

3 TECHNIEK VAN HETWEVEN .......................................................................... 39 

3.1 Textiele weefsels................................................................................................... 39 
3.2 Weefpatronen....................................................................................................... 40 

3. 2. 1 Biaxiale weefpatronen...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
3.2.2 Triaxiaal weven............... ........ ....... ......... ............ ......... ............... .. .......... ............. 42 
3.2.3 Conclusie.......... ... ............ ......... ............ ............... ......... ......... .... .. ...................... 43 

3.3 Weeftechnieken.................................................................................................... 43 
3.3. 1 Basistype vlak weven............... ... ...... ..... ......... ....... .. ....... ............... ....................... 43 
3. 3. 2 Driedimensionaa/ weven... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
3. 3. 3 Structureel en decorerend dee/ patroon.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
3.3.4 Dichtmaken van weefse/s.. .... ...... ... ........................ ..... .... ......... ................... ........... 47 

4 MATERIAAL................................................................................................. 48 

4.1 Bamboe............................................................................................................... 48 
4.2 Composieten, frozen fabric.................................................................................... 48 
4.3 Hout. .................................................................................................................... 49 

4.3.1 Relaxatie hout...... ..................... ..... .... .................. ........................... ......... ............ 49 
4.3.2 Triplex............................................................................................................... 50 

5 WEEFGEOMETRIE........... .. . . . . . . . . . .. . . .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 51 

5.1 Schaalwerking ...................................................................................................... 51 
5.1. 1 Van schaa/ naar grid............................................................................................. 51 
5. 1. 2 Gridshe/1s.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 52 

5.2 Geweven geometrieen ........................................................................................... 53 
5. 2. 1 G/oba/e kromming.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
5.2.2 Geweven koepelstructuren....... .... ..... ... .... ............... .. ....... ........................... ...... ...... 54 
5.2.3 Enkelgekromde geweven oppervlakken............... ...................... ................................ 55 
5.2.4 Schake/ing van enke/gekromde oppervlakken.... ............ ...... .............. .... .............. ....... 56 
5.2.5 Geometrie beschreven met parabo/en...... .................................. ...... ........ ............ .... 57 

Manja van de Worp vi 



STRUCTURAL FABRIC 

6 CONSTRUCTIEF GEWEVEN KNOOP ............................................................... 59 

6.1 Wrijvingskracht................................................................................................... .. 59 
6. 1. 1 Wrijvingscoefficienten... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60 
6.1.2 lnvloed belastingen............................................................................................... 60 

6.2 Be lasting werkend op de geweven knoop.................................... ........................... .. 62 
6.2. 1 Vaste ondergrond..................... ......... ...... ..................... ......... ...... ...... ...... ...... ....... 62 
6. 1. 2 Hellingshoek element met horizontaal......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
6. 1. 3 Oppervlak voor overbrengen wrijving... . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

6.3 Bepaling van de voorspankrachten......................................................................... 64 

7 KRACHTSWERKING WEEFSEL........ .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ... 66 

7.1 Uitgangspunten schematisering .............................................................................. 66 
7.1. 1 Spanning ten gevolge van de eindkromming.............. ................................................ 69 
7. 1. 2 Spanning ten gevolge van de lokale en globale weefkromming.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 72 

7.2 Superponeren van spanningen............................................................................... 73 
7.3 Resultaten............. .... ............ ........................ ....... ..... ........................................... 76 

7.3.1 Resultaten bij het superponeren van de spanningen.............................. ............ ...... ... 76 

8 MODEL ALS TEKTONISCH ONDERZOEKSMIDDEL.. .. ..... .. .. ..... ..... ... ... .... .. ... .. ... 78 

8.1 lnsteken van weefsels in elkaar............................................................................... 78 
8.1.1 Patroon t.p.v. insteken weefsel................................................................................ 78 
8. 1. 2 De manier van insteken van weefsels onderling........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78 

8.2 Overbrengen van krachten in gezamenlijk geweven knoop........ .. . .. . ...... .. . . .. . . . . . . . . . . . . ... 81 
8. 2. 1 Globale werking ingestoken weefsels............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 82 

9 ONTWERPMETHODE VOOR WEEFSELS................................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 

10 PRAKTISCHE TOEPASSING WEEFSEL......................................................... 86 

10.1 Refrentieprojecten weefsels.................. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 86 
10.1.1 Yona Freindman- Museum of simple Technology...................................................... 86 
10.1.2 PS1 NY- Canopys Warm-up festival....................................................................... 87 
10.1.3 Yung Ho Chang- Bamboo Shoots......................................................................... 88 

10.2 Kwaliteiten van weefsels bepaald uit modelonderzoek...................... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
10.3 Ontwerp plein...................................................................................................... 91 

10.3.1 Landschappelijk ontwerpen I publieke ruimtes. ... ....... ..... ............. .. . .. ... .. ..... ....... .. ...... 91 
10.3.2 Programma........................................................................................................ 92 
10. 3. 3 Ontwerp weefsels.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 93 

10.4 Bouw van een weefsel.......................................................................................... 94 
10.4. 1 Bouw van een vlak weefsel............ . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 
10.4.2 Opbouw van geweven geometrieen........................ ................................................ 96 

10.5 Details................................................................................................................ 98 
10.5.1 Zelfkant weefsel.... ......... ...... ...................... ...................... ...... ...... ...... ....... .......... 98 
10.5.2 Verbinding met kramplaten... .... .............................. ......... ...... .. ..... .. ....... ...... ... . . . .... 99 
10.5.3 Aansluiting uitwaaierend element over maaiveld...... ............... ... .. ... ...... ............ ...... .. . 100 
10. 5.4 Doorkoppelen van elementen................... ... . . .. .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 101 
10. 5. 5 Randaansluiting... . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102 

11 CONCLUSIES....................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 

12 AANBEVELINGEN........................................................................................ 105 

13 LITERATUURLIJST ................................................................................ . 106 

Manja van de Worp vii 





DEEL 1 

d'9 D'!T. , C9 Vil£.N 

A.LS CO~STRUCi~~E 





STRUCTURAL FABRIC 

INLEIDING ALGEMEEN 

Binnen alle gebieden van het ontwerpen warden steeds meer nieuwe en innovatieve materialen en 
technieken ontwikkeld en toegepast. Voor ingewikkelde geometrieen moet vaak een nieuwe 
constructievorm warden bedacht om het ontwerp realiseerbaar te maken. Vaak warden hier nieuwe 
structuren voor ontworpen. Echter kunnen reeds bestaande structuren, bijvoorbeeld textielstructuren 
of structuren uit de natuur, oak de basis vormen voor het constructieve ontwerp. 

Uit fascinatie voor de taal van structuren, mode als communicatiemiddel en de combinatie van 
constructie en architectuur, ontstaat de opgave 'Structural Fabric, innovatief inzetten van 
stofstructuren en/of -verwerkingspricipes als architectonische constructie'. In dit zowel constructief als 
architectonisch onderzoek, wordt weven als bestaand principe door diepgaand onderzoek als een 
nieuwe toepassing ingezet voor het constructief en architectonisch ontwerp van gebouwen, 
componenten, overkappingen, e.d .. 

Probleemstelling 
lnventieve ontwerpers zoeken voortdurend naar nieuwe toepassingen van structuren en materialen. 
Nostalgische materiaalverwerkingsprincipes en stofstructuren zijn bestaande principes, die door 
diepgaand onderzoek als een nieuwe toepassing ingezet moeten kunnen warden voor het 
constructief en architectonisch ontwerp van gebouwen. 

Doelstelling 
Het ontwerpen van een 'setting', waarbij stofstructuren en/of het verwerken van stoffen als 
uitgangspunt wordt genomen voor het architectonisch en constructief ontwerp. 
Het onderzoek van de wetmatigheden die ten grondslag liggen aan weefsel en de vertaling daarvan 
in constructieve en architectonische principes voor gebouwcomponenten. 

De weefstructuur, als stofverwerkingstechniek, is aanleiding voor zowel de constructie als de 
architectuur. Op basis van de mogelijkheden om de structuur in zijn puurste technische en poetische 
vorm in te zetten, wordt een structuur gekozen. Er wordt niet gestart met een locatie en ontwerp, 
maar met het onderzoeken van kwaliteiten van een structuur en patroon als essentie van de techniek. 
Dit afstuderen heeft zich gevormd tot een combinatie van praktisch onderzoek, met constructieve 
toetsing en architectuur als taal van de techniek, trial en error testen van structuren en patronen. Het 
letterlijk in de vingers krijgen van de weeftechniek. Dit resulteert in een autonome ontwerpmethode 
voor een geweven architectonische constructie. 

Het onderzoek naar weven is innovatief door het construeren en vormgeven zonder fysieke 
verbindingen en de verschaling van de kwaliteiten van een eeuwenoude structuur naar 
gebouwschaal. Dit zowel constructief, voor wat betreft de krachtswerking, als esthetisch ten de 
aanzien van de architectonische identiteit. 

Vanwege de omvang van het verslag en de beoogde leesbaarheid, bestaat het verslag uit de 
volgende twee zelfstandige delen: 

1. Stofverwerkingtechnieken als constructie 
Hierin wordt de vertaling van stofverwerkingstechnieken naar een constructief principe, structuur, 
uitgelegd. De betekenis van het weven als drager van identiteit, tijd en techniek, wordt verder 
uitgewerkt. Hierbij warden drie weefstructuren vertaald naar een constructief werkend principe 
met architectonische kwaliteiten. 

2. Weefsels 
Dit deel beschrijft de ontwikkeling van een ontwerpmethode voor weefsels. Een weeftechniek 
waarmee met slappe elementen middels wrijving krachten in de knopen warden overgedragen, 
door voorspanning als gevolg van het weven. De ontwerpmethode is ontwikkeld aan de hand van 
fysieke modellen, numeriek onderzoek en poetische taal van structuur en patroon. Zowel de 
technische als architectonische principes warden voor het ontwerpen van weefsels beschreven. 
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Plan van aanpak 
Eerst zal onderzoek gedaan worden naar de manier waarop stoffen en/of het verwerken van stoffen 
ingezet kunnen worden als constructie (dit in samen werking met textiele vormgeving aan de Gerrit 
Rietveld Academie). Er wordt gekeken naar cases, waarin (stof)structuren al ingezet zijn in de bouw. 
Daarnaast worden de kwaliteiten van verschillende stoffen onderzocht en constructieve principes 
bekeken. Met behulp van fysieke modellen zal inzicht worden verkregen in de constructieve en 
architectonische kwaliteiten van de bekeken en ontwikkelde structuren. Gedurende deze 
onderzoeken zal op basis van de resultaten conceptuele 
beeldvorming plaatsvinden. 

Na dit onderzoek naar stofstructuren, zal een principe worden uitgekozen. Voor deze structuur wordt 
een setting gezocht. Op basis van kwaliteiten en taal van de structuur, worden ontwerpvarianten 
ontwikkeld zowel numeriek als met behulp van modellen, om zo gevoel te krijgen voor het ontwerpen 
van weefsels. 

Het uiteindelijk resultaat van de afstudeeropdracht zal bestaan uit een ontwerpmethode voor 
weefsels, een onderzoek naar een weefstructuur vertaald naar een techniek met esthetische 
kwaliteiten. Zoveel mogelijk facetten die betrekking hebben op het constructief / architectonisch 
ontwerp worden (globaal} onderzocht, zodat een zo goed mogelijke beeld van de eigenschappen van 
de structuur kan worden verkregen. Dit wordt vastgelegd in een verslag, tekeningen en maquettes. 
Het constructieve principe wordt onderbouwd met berekeningen. 
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1 INLEIDING 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

Reeds bestaande structuren, bijvoorbeeld textielstructuren of structuren uit de natuur, kunnen als een 
basis voor constructief ontwerp warden ingezet. Na analyse van deze bestaande structuren kunnen 
positieve constructieve eigenschappen vertaald warden naar de schaal van een gebouw. Op deze 
manier kan een directe relatie ontstaan tussen de (constructieve) structuur en de architectuur. Er is 
steeds meer vraag naar deze directe relatie, denk maar aan onze consumptiemaatschappij, 
waarbinnen merken zich willen uiten in architectuur met een bepaald image en ontwerpers zich willen 
onderscheiden met innovatieve technieken. Een structuur kan een bepaald denkbeeld weerspiegelen. 
Oak binnen constructief ontwerpen kunnen deze reeds bestaande structuren de constructie van 
ingewikkelde vormen en toepassingen eenvoudig en helder beschrijven. 

Een van de structuren die in een nieuwe toepassing ingezet kan warden binnen het constructief 
ontwerp zijn de stofstructuren en stofverwerkingsprincipes zoals bekend in de textielsector. Bij deze 
structuren wordt op microniveau een samenhang tussen de draden gecreeerd hetgeen vertaald kan 
warden naar een constructief principe. 

Staffen als inspiratie 
De 'knotted chair' (figuur 1.1) van Belgisch industrieel ontwerper 
Marcel Wanders, heeft als aanleiding gediend voor de keuze van 
mijn afstudeeronderwerp. Het ontwerp van deze stoel is 
gebaseerd op een eeuwenoude knooptechniek: macrame. Uit 
een onwaarschijnlijk huwelijk van ambachtelijke en industriele 
technieken is dit vederlichte stoeltje geboren. Het 'touw', 
bestaande uit een aramide vlecht met een kern van carbon
vezels, wordt eerst in de vorm van de stoel geknoopt. 
Vervolgens wordt het slappe weefsel gedrenkt in epoxyhars en 
opgehangen aan een raamwerk om uit te harden. Net als 
Gaudi's ongkeerde gebouwmodellen ontstaat de vorm van de 
stoel door de zwaartekracht. Bij belasting van de stoel wordt de 
uitgeharde supervezel aangesproken op zijn hoge treksterkte. 

Figuur 1.1: 'knotted' chair 

De constructieve werking van de knooptechniek is hier niet meer helemaal zuiver. De epoxyhars 
versterkt de structuur waardoor de stoel uit iedere willekeurige verharde structuur zou kunnen 
bestaan. Mijn doel is de originele werking van de structuur te handhaven en te verschalen naar het 
niveau van een component van een gebouw. 

In dit deel warden de vertaling van stofstructuren naar een constructief ontwerp beschreven en de 
taal van een patroon, identiteit, kleding en tektoniek theoretisch architectonisch onderzocht. 
Aan de hand van vergelijking van bestaande structuren uit de natuur, met de techniek van het weven, 
wordt de techniek onderzocht. Er warden drie verschillende principe van het weven bekeken en 
onderzocht. 

■ Het harmonika-principe 
■ Het swastika-principe 
■ Textiele Weefsels 
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2 DEFINITIES m.b.t. STRUCTUUR EN PATROON 

De aanpak van deze inventarisatie naar stofstructuren, zowel op constructief als architectonisch 
gebied begint met het onderzoeken van de toepasbaarheid en mogelijkheden van stofstructuren. Er 
wordt een onderscheid gemaakt binnen het constructieve onderzoek in analyses naar (stof)structuren 
en verwerkingsprincipes, het maken van modellen en casestudies. De architectonische kwaliteiten 
warden direct hieruit vertaald en er ontstaat een koppeling tussen deze twee gebieden. 

Aan de hand van definities wordt onderscheid gemaakt, zowel architectonisch als construtcief, in de 
verschillende onderdelen van een structuur. 

Struc·tuur (de - (v.), -turen) 
1 lnwendige bouw van een stof of van een organisch geheel => textuur 
2 Wijze van opbouw van een samengesteld geheel => bouw, samenstelling 

Patroon 
Een patroon bestaat uit een herhaling van eenvoudige eenheden of ontstaat uit een herhaalde 
toepassing van dezelfde regels. 

Pa·tr22.n2 (het -, patronen) 
1 model, voorbeeld => ma/ 
2 decoratieve tekening => dessin 
3 structuur die in een bepaalde situatie inzicht verschaft 

Visuele patronen kunnen zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld cirkels, vierkanten en of elk ander 
basisfiguur. Met spreekt oak van een patroon als er niet een strikte herhaling plaatsvindt, 
bijvoorbeeld in het geval van het werk van Maurits Cornelis Escher wordt de herhaling 
gekenmerkt door geleidelijke veranderingen van de basisfiguur. Bij fractals ontstaat het patroon 
door herhalin van een berekenin . 

Setting 
1a The context and environment in which a situation is set; the background. ➔ Architectuur 

b The time, place, and circumstances in which a narrative, drama, or film takes place. 
2 Music. A composition written or arranged to fit a text, such as a poetical work. 

ldentiteit 
1 De individuele karakteristieken waaraan een object of een persoon herkend kan warden. 

Weefsel 
1 Een groep van gelijksoortige eel/en met dezelfde taak. 

Textiel 
De definitie van textiel luidt: 'al wat geweven is'. Het is afgeleid van het Latijnse woord texere dat 
weven betekent. Het is dus garen dat op een of andere manier aan elkaar verbonden wordt en 
dat kan dus ook door breien, haken, of kno en ebeuren. 

Structuur betekent hier de technische werking van het patroon. De afleesbaarheid, dus meer de 
visuele eigenschap en herhaling van verschillende eenheden geldt als. Patroon en structuur zijn bij 
het weven onlosmakelijk verbonden. 
Een structuur weerspiegelt haar eigen karakter / identiteit en vormt tegelijkertijd een setting waarin 
dingen zich afspelen. Dit vormt dus de relatie tussen de constructie en de architectuur. 
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3 CONSTRUCTIEF ONDERZOEK STOFSTRUCTUREN 

De analyse naar stofstructuren wordt onderverdeeld in kwaliteiten van stofstructuren en 
daarnaaststofverwerkingsprincpes en bestaande structuren in constructies. Op deze manier kan er 
een relatie tussen de stoffen en een bestaande constructieve structuur warden gelegd. 

3.1 Stofstructuren en verwerkingsprincipes 

Stofverwerkingsprincipes en verwante structuren. 
Een (stof)structuur (figuur 3.1) kan een weerspiegeling zijn 
van krachten. Uit structuren kan de (constructieve) werking 
afgelezen warden. Onderlinge samenhang tussen 
elementen is direct zichtbaar. Bijvoorbeeld in een 
netstructuur toegepast in lichte draagconstructies. 
Verschillen in vermazing en verlopende afstanden tussen 
gaten in het net, tonen ons de reactie van de stof op zijn 
belastingen. Trekken we bijvoorbeeld een strak 
kledingstuk over ons lichaam, zal dit op verschillende 
plekken uitrekken of gaan lubberen. Concentraties van 
krachten leidt tot verdichting van de structuur. 
Krachtconcentratie wordt direct vertaald in extra Figuur 3.1 Figuur 3.2 
constructiemateriaal. Dit gebeurt ook in de natuur, waar de Staffen netstructuur Radiolaria 

structuur wordt bepaald door de optredende belastingen en de principes van groei (figuur 3.2). Denk 
hierbij aan radiolaria, micro-organismen die zich in de oceaan bevinden. Maar oak bijvoorbeeld 
spinnenwebben die in een bepaald patroon draden aan elkaar verbinden. 

Voorbeelden van structuren ontstaan door speciale stofverwerkingsprincipes zijn breien en weven. 
Breisels bestaan uit in lussen gelegde draden. Deze warden door naalden lusvormig met elkaar 
verbonden en vormen daarmee een samenhangend geheel. Bij weven warden draden, om en om, 
onder de juiste hoeken onder en over elkaar gelegd en vormen op deze manier een samenhangend 
geheel. Wrijving tussen de verschillende elementen in een knoop creeert de samenhang en 
vormstabiliteit van weefsels. Breisels zijn in beginsel elastischer dan weefsels en door de geringe 
draadspanningen kunnen dunnere en zachtere garens gebruikt warden. Breiwerk heeft echter een 
geringe vormvastheid, het kan gaan lubberen en uitzakken. Weefsels zijn in het algemeen stugger en 
vaster. Ze bieden weinig flexibiliteit in het vlak van het weefsel. Er bestaan verschillende breisels en 
weefsels ieder met een eigen identiteit en bijbehorende eigenschappen, waarbij de samenwerking 
tussen de draden vertaald kan warden naar een constructief systeem. 

Binnen (stof)structuren bestaan ook non-wovens. Deze term verwijst naar stoffen gemaakt van 
draden die aan elkaar verbonden warden door deze met elkaar te laten versmelten. Er zijn twee 
soorten non-wovens: stoffen met een vrijwel eeuwige levensduur gemaakt van verschillende textiele 
vezels, gekoppeld door natuurlijk en synthetische rubber en germpregneerd met hars, en stoffen met 
een beperkte levensduur met wegwerpmaterialen als vezels. Er bestaan vele soorten non-woven 
producten. Deze kunnen gecreeerd warden met bepaalde eigenschappen en zo perfect ingezet 
warden binnen de gevraagde situatie. Hier is de directe samenwerking tussen de draden niet meer 
terug te vinden. Door het samenpersen van de draden werkt het geheel als een vlak, waarbij de 
eigenschappen mede bepaald door het toegepaste materiaal van de draden. 

Weven en tensegrity1
; ruimtelijk weven. [2] 

Weven en tensegrity delen dezelfde grondbeginselen. Binnen het weven warden gesloten, in 
spiraalvorm opgebouwde patronen, om en om geschakeld. Ditzelfde gebeurt bij tensegrities. Elk 
weefelement wordt, bij vertaling van een weefsel naar een tensegrity, een drukelement. Hierbij 
houden ze hun natuurlijke "spiraalvorm". Door middel van trekelementen wordt er een gesloten 
systeem verkregen van druk- en trekelementen. De trekelementen warden op spanning gebracht, 
waardoor er een continu treknetwerk ontstaat. De trekkrachten warden permanent overgedragen aan 
de constructie, dit is dus een vorm van voorspannen. In tensegrity-constructies is het zeer belangrijk 
dat er complete driehoeksverbanden zijn in het treknetwerk. Dit geeft aan of de constructie stabiel of 
instabiel is. lnstabiele vormen moeten warden gestabiliseerd met extra trekelementen. 

Manja van de Worp 3 



STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

De getransformeerde geweven cellen beschrijven nu de inwendige structuur van de tensegrity 
constructie. Het is uniek voor tensegrity constructies dat drukelementen elkaar niet raken, behalve bij 
structuren met twee drukelementen. 

3.3 a: Rattan octahedron geweven 3.3 b: Geweven spaceframe naar 3.3.c: Boven aanzicht tensegrity-
spaceframe tensigrity-constructie constructie, geweven structuur 
Figuren 3.3 a-c: 30 weven in relatie tot tensegrity 

Kenneth Snelson maakte driedimensionale geweven vormen waarbij hij repeterende elementen 
gebruikte die in drie richtingen geweven warden (figuren 3.3 a-c). De essentie van ieder gesloten 
gevormde driedimensionaal geweven volume ligt ten grondslag bij de tensegrity. Trekelementen zijn 
echter niet meer nodig. De kromming (voorspanning) van het element, veroorzaakt doordat andere 
elementen op de knooppunten het element naar boven danwel naar beneden duwt, zorgt voor de 
voorspanning. 
De ruimtelijk geweven patronen zijn oneindig uitbreidbaar en er zijn vele verschillende soorten 
geometrieen mogelijk. Op deze manier zou een weefsel goed bruikbaar zijn als constructieprincipe. 

3.2 Onderzoek structuren middels modellen en verwante constructieprincipes 

'Lightness': Adriaan Beukers [2] 
Lichtheid wordt niet alleen bepaald door de materiaalkeuze. Er is altijd een samenhang tussen vorm, 
materiaal en vervaardigingsproces. Blikjes kun je bijvoorbeeld lichter maken door de wand van een 
honingraatstructuur te voorzien. Vorm, materiaal en maakproces vormen een drie-eenheid. Het ligt 
voor de hand dat de balans tussen de drie elementen kritischer wordt, naarmate de constructie 
minder mag wegen. 
Constructies moeten daarom effectief zijn. Orn te beginnen betekent dit, dat ze een zo laag mogelijk 
eigen gewicht moeten hebben, zodat ze meer veranderlijke belasting kunnen dragen. Verder hangt 
efficientie af van de soort spanningstoestand waarin de constructie verkeert. Dan is buiging in het 
algemeen ongunstig, omdat ze leidt tot zowel druk als trek. Weinig materialen zijn goed in het 
opnemen van beide. Daarom is het verstandig het materiaal aan te passen aan de optredende 
spanning. Het opnemen van trekbelasting heeft het voordeel ten opzichte van druk dat er minder 
materiaal voor nodig is. Trek leidt tot ranke en dunne constructie-elementen. Zuivere druk kan warden 
opgenomen met de boogvorm volgende de druklijn die hoort bij de belasting (kettinglijn). 

De natuur levert talrijke voorbeelden van structuren die met minimale hoeveelheden materiaal een 
maximale hoeveelheid energie kunnen opvangen. Haar materiaaleconomische constructieve 
principes zijn bekend. De driehoek is een dergelijk grondbeginsel. Verbindt drie latjes met de 
uiteinden aan elkaar en het geheel is volkomen vormvast. 

"The word 'tensegrity' is an invention: a contraction of 'tensional integrity.' Tensegrity describes a structural
relationship principle in which structural shape is guarenteed by the finitely closed, comprehensively continuous, tensional 
behaviors of the system and not by the discontinuous and exclusively local compressional member behaviors. Tensegrity 
provides the ability to yield increasingly without ultimately breaking or coming asunder". 
- Richard Buckminster Fuller (exerpt from Synergetics, p. 372.) 
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Een herhaling van driehoeken levert een vlak vakwerk (2D) en 3D een spaceframe op. De 
middelpunten van drie even grote bollen tegen elkaar vormen samen ook een driehoek en de 
middelpunten van zes bollen rondom een bol in het midden vormen een zeshoek. (Figuur 3.4c en 
3.4d) 

Figuur 3.4a 
Een natuurlijk gevormd 
schuim, van zeepbellen 

,.. 
Figuur 3.4b 
Polyurethaan (foam) Deels open 
en gesloten structuur 

Figuur 3.4c 
Skelet foamstructuur vormt 
mesh van honingraat structuur 

Figuur 3.4d 
Vereenvoudigde 
structuur 

Oat is een vorm die je overal tegenkomt waar materiaal geminimaliseerd moet worden, droge klei, 
basalt, de honingraat, noem maar op. Een vlak dat is verdeeld in driehoeken hoeft niet plat te zijn. 
(Bijvoorbeeld een prisma) 
De echte ruimtelijke pendant van de zeshoek ontstaat bij het stapelen van bollen. Als zij wanden met 
elkaar delen, zoals in zeepsop te zien is, dan blijkt dat het veertienvlak een ideale krachtenverdeling 
oplevert. En dat is dan ook precies wat je ziet in schuim (Figuur 3.4b). Ook dat is een 
veelvoorkomende lichte structuur. 

Op prestatie gebaseerde optimalisatie methode voor Topologisch Ontwerpen van constructies. [4] 
Het op basis van prestatie ontwerpen is tegenwoordig een populair concept voor constructief 
ontwerpen. Het beschrijft de benodigde en inwendige capaciteit van de bekeken constructie. 
Constructieve reacties als trek en vervorming worden ingezet als indicatoren om de capaciteit te 
evalueren. 

Figuur 3.5 Michel Truss (1904); Performanace based optimalisation 

In de PBO methode (The Performance Based Optimization) worden moderne constructieve 
optimalisatie theorieen en prestatie gebaseerde ontwerpconcepten gecombineerd. De topologische 
optimalisatie van een constructie wordt behandeld als een probleem van optimalisering van prestatie 
(capaciteit) van de constructie. De prestatie van een geoptimaliseerde constructie wordt geevalueerd 
door te kijken naar verhouding tussen gewicht van de constructie en de constructieve capaciteit. De 
PBO methode gebruikt de eindige elementenmethode om de constructie optimaal te modelleren en te 
analyseren. De berekenings-resultaten worden beoordeeld op spanningen en vervormingen, waarna 
elementen die niet of nauwelijks invloed hebben warden verwijderd. De POB methode is te gebruiken 
voor optimalisering van continuum constructies die op trek belast zijn. Hiermee zouden verschillende 
weefstructuren onderzocht kunnen warden. 

Formfindinq; Zeepbellen. 
Frei Otto, een van de voornaamste constructief ontwerpers van de afgelopen eeuw, hervat onderzoek 
naar een eeuwenoude vraag: "Hoe kunnen we meer bereiken met minder materiaal en inzet?" Met 
lichte draagconstructies ontwierp hij zeer lichte en uiterst sterke en stijve materialen. Hij gebruikte 
nieuwe materialen, als dunne kabels, dunne membranen en synthetische stoffen. Het inzetten van 
netten en membranen leidde tot onderzoek naar de meest efficiente vorm bij deze constructies. Het 
vlak tussen bepaalde randen moest het kleinst mogelijke oppervlak beschrijven. 
Met behulp van zeepbellen kun je de minimale oppervlaktes tussen bepaalde randvormen 
beschrijven. Het zeepvlies zoekt naar een pad waarbij een constante (gelijkmatig verdeelde) 
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spanning in het vlies ontstaat. Kan er op deze manier geen vlak tussen de verschillende randen 
ontstaan, of worden randen van een bestaand vlak verschoven dan knapt het zeepvlies kapot. Zo kan 
een schaalmodel vertellen wat de juiste vorm van een vlies tussen verschillende randen is. 

Tabel 3.1 Oppervlak van verschillende geometrische lichamen met gelijk volume. 
Aantal zijden Volume Oppervlakte 

Tetraeder 4 1 dm3 7.21 dm2 

6 1 dm3 6 dm3 

8 1 dm3 5.72 dm3 

Dodecaeder 12 

lcosaeder 20 

NVT 

1 dm3 5.32 dm3 

1 dm3 5.15 dm3 

1 dm3 4.84 dm3 

Een zeepbel, heeft net als een ballon een erg dunne 'huid', gedragen door lucht. De rubberen huid 
van een ballon is elastisch en sterk, je kunt de ballon opblazen. Als het mondstuk los laat, drukt de 
rubberen huid de lucht naar buiten en de ballon vliegt weg. Hetzelfde gebeurt als je een zeepbel 
opblaast en dan stopt. De waterige huid van de bel is elastisch, net als rubber, en net als bij een 
ballon wordt de lucht er uit gedrukt waardoor je een platte schijf als zeepvlies overhoudt. In 
tegenstelling tot de rubberen ballon, die in niet opgeblazen toestand geen spanning meer heeft, heeft 
de bel altijd wel een bepaalde spanning, hoe klein het oppervlak ook is. Als je een bel opblaast en er 
voor zorgt dat de opening dichtgaat zul je zien dat de bel zich zo klein mogelijk wil maken met het 
kleinste huidoppervlak voor het volume lucht dat in de bel zit. De vorm die dan ontstaat, is een bol. De 
spanning in de zeepbel probeert het zeepvlies te laten krimpen tot een vlies met de kleinst mogelijke 
oppervlakte, en dat is een bolvorm. 
In tabel 1.1 is bij gelijke inhoud van verschillende geometrische lichamen, het totale beschreven 
oppervlak van de vorm weergegeven. De bol beschrijft het kleinste oppervlak gelijk aan de 
bevindingen uit vormen beschreven met een zeepvlies .. 

Conclusie. 
In de natuur vinden we doorontwikkelde structuren, die de basis kunnen vormen voor een vertaling 
van een stofverwerkingstechniek naar een constructieve structuur. Uit jarenlange optimalisatie en 
meest efficiente inzet van materiaal, zijn structuren ontwikkeld die zich laten lezen als een lichte 
draagconstructie. 
Onderzoekers als Frei Otto en Buckminster Fuller hebben zich ook bezig gehouden met deze 
vertaling van structuren uit de natuur naar een constructie. 
Bij stoffen ligt ook een basis in patroon en structuur, ontwikkelt door bekwaamheid in vakmanschap 
en een gelijkenis met inzet van materiaal of type structuur waar nodig, denk maar aan verstevigende 
naden. Maar ook architectonische eigenschappen als plooi en soepelheid zijn onderdelen van de taal 
van de stof. Het kan dus ingezet worden als basis voor het constructief en architectonisch ontwerp. 
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In dit hoofdstuk warden projecten bekeken waarbij structuren en patronen ingezet zijn. De taal van de 
structuur als weergave van de techniek wordt hierbij onderzocht en (eventuele) varianten voor 
beschreven. 

4.1 Referentieprojecten vertaling structuur 

4.1.1 Beijing stadion van architecten Herzog en de Meuron 
Het ontwerp voor het Olympisch stadion in Beijing 2008 (figuur 4.1 a) doet den ken aan een 
vogelnest, een wirwar van staven die elkaar onderling steunen. Gevel en constructie zijn identiek, 
de structuur vormt de architectuur. De basisvorm voor het stadion is nog steeds herkenbaar echter 
de architectuur is geheel nieuw. De driedimensionale vakwerken steunen elkaar en gaan over in 
een ruimtelijke structuur, net als bij een vogelnest met haar geweven twijgen. In deze structuur zijn 
de gevels, trappen en het dak gerntegreerd (figuur 4.1 b). Net als vogels de delen tussen de twijgen 
vullen met een zachte vulling, wordt hier ook de ruimte opgevuld met een licht materiaal. Het 
stadion krijgt een transparant beweegbaar dak. 

Figuur 4.1 a: Stadion Beijing ontwerp 
Herzog en de Meuron (2008) 

Figuur 4.1 b Deel 
vakwerkconstructie als 
vogelnest 

Figuur 4.2 Compressegrity 
constructie. Structuur komt overeen 
met het vogelnest stadion Beijing 

De structuur van het vogelnest, waarbij de slappe elementen tot een sterke en stijve constructie 
worden gevlochten is hier een illusie. De vraag is of het dak ook als vogelneststructuur zou kunnen 
werken op grote schaal. 
Bij een compressegrity constructie, ontwikkeld door Buckminster Fuller, (figuur 4.2) wordt in 
tegenstelling tot bij tensegrity constructies continu trek in de elementen gecreeerd en discontinu druk. 
Hierbij vormen slappe opgespannen elementen een samenwerkend geheel door de discontinue druk 
die deze elementen opspant. Hierbij vormt de lucht de discontinue druk en de rubber ballon samen 
met de kabels de continue trek. Het geheel zou dan gezien kunnen worden als een blaashal met 
omwikkelde trekstrips, die als bij een garenklosje rend het midden om de opening gedraaid zijn. 
Eenzelfde wijze van ligging van de elementen rend de opening van het dak is terug te zien in het 
stadion van Beijing. De compressegrity constructie zou hier dus prima ingezet kunnen worden. 

Een andere manier is het ender continue spanning brengen van het dak, door bijvoorbeeld het 
eigengewicht. Een slappe structuur kan zo in zijn vorm worden gedrukt en de (mogelijk) willekeurige 
strips werken volledig samen. Op deze twee manieren zou dus met andere constructieprincipes de 
vogelnest structuur op grate schaal kunnen warden ingezet. 

van architect Rem Koolhaas 

Figuur 4.3 CCTV toren, Koolhaas, Beijing (2002) 
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Het gebouw wordt gevormd door twee voorover 
leunende torens, die 90 graden gebogen worden aan 
de top en voet. Zo ontstaat er een continue koker die 
wordt beschreven als een gekruiste ruimtelijke 'Z' 
(figuur 4.3). Een expressieve structuur is opgenomen 
in de externe fa9ades van het gebouw om zo een 
gevelbuis te creeren. Het patroon van diagonalen 
weerspiegelt het verloop van de krachten in de 
constructie. 
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De stalen kokers die de gevelbuis vormen zijn allemaal even diep maar verschillend in breedte of 
wanddikte, afhankelijk van de belasting die ze opnemen. In de gevelbuis is een betonnen kern 
opgenomen die de vloeren draagt. 

Naar het patroon van de gevelstructuur is veel onderzoek gedaan. Er zijn verschillende varianten 
bekeken. De structuur van de gevelbuis bepaalt de architectuur. lnteressant is hierbij dat het 
krachtenpatroon duidelijk afleesbaar is. Overgangen tussen verschillende vermazingen zijn in de 
uiteindelijke variant abrupt opgenomen. 

4.1.3 'Timber bubble'; Uitkijktoren Helsinki Ville Hara 

Figuur 4.4 Timber Bubble, 
Ville Hara 

Figuur 4.5 Testmodel 
krommen houten strips 

Helsinki's Korkeasari Zoo organiseerde in 
samenwerking met Wood focus Finland een prijsvraag 
voor studenten van de HUT (Helsinki University of 
Technology) Wood Studio voor een ontwerp van een 
10 m hoge houten publieke uitkijktoren op een 
markante plek midden in de dierentuin (figuur 4.4). 
Het winnende ontwerp van Ville Hara heeft twee 
opgetilde platforms gekoppeld door trappen en wordt 
omhuld met een organisch gevormde bolvormige 
gridshell, gemaakt van dunne gelamineerde houten 
elementen. Met behulp van computer- en 
schaalmodellen is de uiteindelijke 

constructieve vorm bepaald. De slanke houten elementen werden getest op buiging en de 
mogelijkheid tot torsie. Wanneer dit niet voldoende was, werd resultaat geboekt door middel van 
stamen van de elementen, een techniek die veelvuldig gebruikt wordt bij het bouwen van houten 
boten. Hiervoor werden 1 op 4 schaalmodellen gemaakt (Figuur 4.5). De 72 elementen, 60 mm in 
doorsnede, werden voorgevormd in zeven verschillende krommingen en ter plaatse gemonteerd. De 
elementen warden met elkaar verbonden door een simpele boutverbinding, verstevigd door 
dubbelzijdige kramplaten (er zijn meer dan 600 verbindingen!). Het op het oog ranke raamwerk van 
kruisende houten strips is zeer sterk en stabiel. Het grid werkt als een schaal en kan warden 
geperforeerd op plekken zonder zijn kracht te verliezen. 

De vorm is als een mand, die kromt naar de top en wordt met een rand wordt gefixeerd. Het houten 
grid werkt niet puur constructief maar kan deels warden beschouwd als een schil. Hij werkt namelijk 
samen met de trappen en de platforms die de kromming bepalen en punten fixeren. 

Conclusie. 
De taal van een structuur, het visuele patroon, komt vaak niet overeen met de technische werking van 
het visuele patroon. Wanneer de taal van de structuur wel overeen komt met de constructieve 
werking is de ultieme combinatie van constructie en architectuur maakt. 

Manja van de Worp 8 



STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

4.2 Patroon, identiteit en kleding 

Er bestaan sinds mensenheugenis talloze verschillende patronen. leder patroon 
heeft zijn eigen geschiedenis en kwaliteiten. leder patroon heeft ook zijn eigen 
identiteit. Kleding geldt als een manier van communiceren en begint met de 
technische opbouw van de structuur. Enkele citaten: 

een patroon is een geheel van lijnen, vormen en kleuren zoals die 
bv. voorkomen als tekeningen op kledij, tapijten of behangpapier 

( Oxford woordenboek) 

een patroon is een regel die beschrijft hoe de entiteit te maken die in dat 
patroon gedefinieerd wordt 

{definitie van Christopher Alexander, architect) 

elk patroon is een driedelige regel, die een verband uitdrukt tussen een zekere 
context, een probleem en een oplossing 

Onderliggende regelmatigheden van waaruit gedrag van individuen verklaard 
wordt. 

lslamitische patronen waren grote kunstwerken, naast dat alles geweven werd 
kon eenvoudig van het ene patroon naar het andere patroon overgegaan 
worden. (M.C. Escher, wiskundige patronen, derde figuur van onder) De 
Arabische patronen komen voort uit de wiskunde die er al vroeg op een hoog 
peil was. 

De eerste kunstwerken bestaan vaak uit magische tekens, die geboorte, leven 
en dood verbeelden. Van vruchtbaarheidsbeelden tot levenstekens, overal 
ontwikkelden zich symbolen als voorloper van het schrift. Door het vlechten van 
slaapmatten, het naaien van dierhuiden tot kleding en tenten, het weven van 
stoffen en het bakken van potten om er water en voedsel in te bewaren 
ontdekte men overal ter wereld de schoonheid van patronen. 

De herhaling van motieven en patronen schiep een gevoel van harmonie en 
beeldde de verbondenheid uit van de verschillende elementen, zoals die in de 
natuur werden ervaren. Elk motief is een symbool met een bepaalde betekenis, 
een grondgedachte en voor elke stam een eigen interpretatie. De overeenkomst 
in motieven over de hele wereld doet vaak denken aan universele tekens, zoals 
we die nu kennen in de bewegwijzering. Patronen dienden als verfraaiing met 
een spirituele werking als verafgoding en bescherming. De psychedelische 
ervaring van het patroon hielp bij het beoefenen van de religie. 

4.2.1 Steffen, weerspiegeling van tijd en identiteit [4] 
De primitieve totem, die diende om sociale verhoudingen begrijpbaar te maken, 
gaf identiteit voor het leven. De totems die de primitieve samenleving vormden, 
waren samen een geheel en gaven eenheid aan de cultuur. Voorbeelden zijn 
de patronen en weeftechnieken van lndiaanse culturen, die de representatie 
van een cultuur vormden, en door afleesbaarheid status aanduidde binnen de 
gemeenschap. 
De moderne totems, de grote ideologieen, verlenen een identiteit met een 
voorbehoud. Voor de moderne totems geldt wat voor de primitieve totems niet 
gold; je kunt ze inwisselen. Na de moderne totems kwamen de lifestyle trends. 
Trends verschaffen niet meer dan een vliesdunne identiteit, zo dun als de 
beeldbuis waarover ze worden aangereikt. Of eigenlijk, trends verschaffen niet 
zo zeer een identiteit alswel een jasje voor identiteit. Een identiteit die met ieder 
nieuw jasje van identiteit verandert. 
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Visuele invloeden en onderlinge relaties (Freud: mens ➔ object) 
Orn een basale vorm van identificatie op te kunnen laten treden is het nodig dat men, letterlijk en 
figuurlijk, onder de indruk komt van hetgeen men waarneemt. Hetgeen we percipieren drukt zijn 
stempel op ons gedrag. De perceptie moet indrukwekkend genoeg zijn, boeiend en voldoende intens. 
Men moet in beslag genomen warden of in de ban raken van wat men percipieert. 
De mogelijkheid van Spinoza imitatio, Hume sympathy, toont ons dat menselijke relaties zich altijd 
afspelen tegen een achtergrond die gekenmerkt wordt door een directie band tussen onszelf en de 
andere, of, door een relatie van participatie waarbij de grens tussen onszelf en de ander zoniet 
verdwijnt, dan toch uitermate vaag is. 

Figuur 4.6 Chinese jongeren, waarbij 
mode een zeer belangrijke rol s eelt 

j i ,.1,.:;J 

Figuur 4.7 uiting van identiteit op plek 

Textielen vormen door hun ontwerpen en functie verschillen 
tussen individuen en verschillende groepen. Dit in termen van 
klasse, religie, activiteit, geslacht, status en respect. (Bijvoorbeeld 
bij de eeuwenoude totem.) Door deze verschillen verschaffen ze 
een bepaalde identiteit. 
De vertaling van stof naar ruimte, identiteit en kleding, die kan 
warden aangetrokken, is een feit. Denk hierbij aan graffiti als 
uitting en markering van een plek of het verplaatsen van 
hangjongeren van de ene naar de andere plek. De identiteit van 
de plek wordt mede verkregen door de drager van de plek. 
De gevel krijgt door vorm en patroon een bepaalde identiteit 
(gevel als jas van identiteit). De grens of overeenkomst met de 
ander of andere plek wordt beschreven en laat zich lezen als 
kleding. Plekken en stoffen als visuele identiteit zijn een ultieme 
combinatie. Als persoon kun je een bepaalde plek aantrekken en 
daarmee onderdeel warden van de identiteit die de structuur en 
het patroon uitten. 

4.2.2 Rietveld academie; "neigbourhood knitting" 
In de beginfase van mijn afstuderen is er deelgenomen aan het project 'Neigbourhood knitting' op de 
Gerrit Rietveld Academie (GRA) in Amsterdam (figuur 4.8). De afstudeerrichting Textiel leidt 
studenten op tot vakbekwame textielontwerpers met een persoonlijk handschrift in hun werk. Middels 
deze samenwerking is meer inzicht verkregen in de mogelijkheden van stoffen en patronen en vanuit 
een ander oogpunt naar stoffen gekeken. De taal van de stof, als de afleesbaarheid van de techniek 
en bijbehorende esthetica (figuur 4.9), en de manier van dragen en de drager zijn hierbij zeer 
belangrijke eigenschappen van het product. Hoe voelt een stof, wat is textiel? 

'"'~ 
Figuur 4.8 Gerrit Rietveld Figuur 4.9 Breisel 
Academie Amsterdam 

Figuur 4.10 Sjaal ontworpen door Viktor 
en Rolf. 

Het project Neigbourhood Knitting stelt de opgave om een sjaal te breien voor een instantie (denk 
hierbij aan een advocatenkantoor of postkantoor), uit de omgeving. Deze sjaal moest de identiteit van 
de instantie weergeven, zowel in techniek, steek, patroon als drager. (figuur 4.10 toont een sjaal van 
de ontwerpers Viktor en Rolf.) 
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De breisteken en technieken werden in verschillende stalen onderzocht. De draagwijze van de sjaal 
en bijvoorbeeld het ontwerpen van een collectie, en andere vormen van identiteit werden hieraan 
gekoppeld. Het dragen van een sjaal samen met de structuur bepaalt de identiteit. Maak je de sjaal 
bijvoorbeeld lang en breed, dan kun je jeer helemaal mee verhullen. 
Taal, drager en structuur warden een. 

4.2.3 Patroon; taal en teken 
Code en boodschap, van kleding, warden bepaald door collectieve waarden en normen, eigen aan de 
gemeenschap. Het verband tussen het betekenisgevende (bijvoorbeeld de kleding, of het toegepaste 
patroon) en de betekenis wordt als het ware vastgelegd in een collectief contract. Dit is hetzelfde als 
bij tektoniek, waarbij taal van de vakman in identiteit van het product samenkomen (paragraaf 4.2.4). 
In de consumptiesamenleving warden goederen niet meer geladen met een code die verwijst naar of 
specifiek is voor de gemeenschap waarin ze zijn ingebed, maar met algemeen en wisselende codes 
die enkel nag verwijzen naar het systeem van de goederen zelf. In orde van de tekens 
vertegenwoordigt de mode het zuiver speculatieve stadium, geen enkele dwang tot coherentie noch 
tot referentie, kortstondige aantrekkingskracht. 

Figuur 4.11 a Dragen structuur 

Uiten 
Houding 
ldentiteit 
Visueel 
ldentificeren 
Gedaantewisseling 
"Language' 
Code 
lnteractie 
Overgangen 
Vormen 
Pose 
Karakteristiek 
Merk (brand) 

Figuur 4.11 b Affiche prada 

You need to excite and energize people. There has to be the same shock and sense of surprise.' Rei Kawakub 

Belichaminq: Mode als tweede huid, huid is de belichaming van vorm, en uiting van de structuur 
Vroeger was een jurk niet meer dan een vorm waarin het lichamen gevormd werd. Hedendaagse 
mode gaat over omringen van het lichaam met de meest transparante en dunste 'huiden'. (huid als 
tijdelijke identiteit) Hierin ligt de vertaling naar architectuur. Het gemeenschappelijke gebied van 
architectuur- en modeontwerpers ligt in het verdiepen in technische details, structuren en uiterlijk. 
Bewijs hiervoor is het gemeenschappelijk gebruik van het woord fabric. Fabric is sprekend, als taal in 
techniek en identiteit. Net als bij verschillende kunststromingen zijn ook in de architectuur en de mode 
reacties op de (destijdse) maatschappij, een expressie van levensstijl. Mode krijgt steeds meer een 
extra lading, een niveau van overgave die status, roem en waar men toe behoort (identiteit collectief 
en individueel) weergeeft. Mode creeert vluchtige symbolen die kortstondig warden aangeplakte. 
Uitdaging in mode ligt in uitdrukken van verschil of individualiteit, in plaats van opgeslokt warden in de 
massa industrie. 

Conclusie 
De vertaling van stof naar gebouw, verschaft identiteit voor de kortstondige drager die de ruimte in 
bezit neemt. Het toekennen van eigenschappen aan de structuur, open, grof, geschied als mode
uiting en als expressie van zichzelf. De manier van inname van de plek, zitten, liggen e.d. bernvloed 
andere gebruikers. Het is mede een communicatiemiddel, zowel dor structuur als door manier van 
dragen. De stofstructuur kan warden ingezet als belichaming en huid en structuur van een gebouw 
(structural fabric). 
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De bekwaamheid van materiaalbewerking als vakmanschap is door de industrialisatie zo verandert 
dat het de tradities van techniek en materiaal, heeft onderdrukt over bijna de gehele wereld. Zowel 
door invloeden van nieuwe technieken als van economie. Tradities in de meest veelomvattende zin 
van het woord bestaan niet meer. Handen kunnen niet meer denken en mensen zijn niet langer 
geinteresseerd in het maakproces. 
In eerdere culturen was traditie een vorm van ethische patroon (een matrix voor identiteit) dat 
onderlinge relaties aanduidde en zelfbegrip creeerde. De spirituele kwaliteit van het materiaal vervalt. 
Een gebouw is zowel een architectonische expressie van elk individueel deel als van het 
samengesteld geheel. Hierbij correspondeert de uiterlijke constructie/structuur met de innerlijke 
"structuur" van het gebouw. 

Het begrip tektoniek. 
Het begrip Tektoniek verbindt de schijnbaar tegenstaande gebieden van kunst en techniek binnen de 
architectuur, de spirituele en technische kwaliteit van het materiaal. In het midden van de 196 eeuw 
kwam het verval van de eenheid binnen techniek en kunst in de bouw, men richtte zich op fictieve 
vorm als ontwerpinteresse, het modernisme. [5] (Stefan Polonyi) 
Heden ten dage wordt minder waarde gehecht aan de "einklang zwischen Form und Konstruction"., 
terwijl dit eerder niet het geval was, waarvan Vladimir Suchov, Buckminster Fuller, Leonardo da Vinci 
voorbeelden zijn (figuren 4.12a-c). De taal van de constructie creeerde de architectuur, waarbij zeer 
complexe vormen/geometrieen zowel op statica als architectuur gevoelsmatig bepaald werden. 

_,,,,,,, 
Figuur 4.12a Geniale raciiomast Vladimir 
Suchov 

Een radiomast in Moskou, 300 m hoog, 
in de jaren 20 van de vorige eeuw 
gebouwd. De staal-schaarste in Rus
land leidde tot een extreem zuinig 
ontwerp, 2200 ton tegen bijvoorbeeld 
8850 ton staal voor de Eiffeltoren. 
Ontwerp van Vladimir Suchov, een 
russisch ingenieur die van 1853-1939 
leefde. 

In 1947 ontdekte Fuller de 
toepasbaarheid van de geodetische 
meetkunde en toonde met zijn theorie 
aan, dat deze constructie tot de 
sterkste, lichtste en de meest 
economische kan worden gerekend. 
De nieuwe technologieen baseerde hij 
op onderliggende organisatieprincipes 
die terug te vinden zijn in de natuur. 
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Figuur 4.12c Leonardo da Vinci; 
schets fractiling tree 

In zijn schetsboek, maakt da Vinci 
een schets over het fractiling patroon 
van bomen. Het beschreef dat de 
totale dikte van de takken over elke 
beschreven boog gelijk zal zijn aan 
de dikte van de slam. 

Samenvoegen, binnen het begrip tektoniek, betekent hierbij 'het verbinden', wat zowel bij Gottfried 
Sempers architectuurtheorie als de Grieken centraal stond in het ontwerpen van gebouwen. De 
afmetingen van het te verbinden deel, de bevestigingseigenschappen en de mogelijkheden van 
verbinden zijn begrenst, en uiten daarmee de eigenschappen van de verbinding. Net als bij weven ligt 
de essentie van de techniek in de knoop en hebben de mogelijkheden van verbinden invloed op de 
werking van de totaalvorm. De verbinding geldt als poetische en technische essentie van het 
bouwwerk. 
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Ontstaan en herkomst tektoniek. 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

Gottfried Semper was de eerste architectuurtheoreticus die de wetenschappelijk gefundeerde brug 
legt tussen fysische natuurkunde, geometrie, wiskunde en esthetische aspecten van de bouw. 
"Der Stil" bood een vertaling van deze architectuurtheorie, waar het gaat om de eenheid van maken 
en begrijpen; 'Machens en Verstehen'. Semper verstaat onder Stijl, het spraakvermogen van de 
verbinding. Spraakvermogen van de techniek, als esthetica in detail en uitdrukking van vakmanschap. 
[6] Der stil, 

De vertaling van Gottfried Semper van tektoniek als de leer van innerlijke opbouw van een kunstwerk 
tot een onwrikbaar systeem, vindt zijn oorsprong in het timmermansgilde, het Griekse Tekton. Het 
verenigt de schijnbaar wedersprekende bij elkaar horende verschijning van constructie 
(maakbaarheid), kunst en techniek. De term evolueert van iets zeer specifiek en tastbaars tot een 
meer generieke manier van construeren met poetische achtergrond, die later zelfs een aspect van 
dichten wordt. Deze ontologische 3 revolutie suggereert een geleidelijke overgang van het 
ontologische naar het representationale. Later in het Latijns, wordt de term architectus, ontstaan uit 
het Griekse archi (een persoon met autoriteit) en tekton (een vakman of bouwer), gebruikt voor de 
opperste bouwer. 

Tektoniek als de esthetische uitdrukking van constructieve wetmatigheden. 

'\ .. 

Figuur 4.13 Knoop als essentie Figuur 4.14 detail Carlos Scarpa 
techniek Semper 

Constructie en architectuur. 
Tektoniek verlangt naar een constructie die zich niet enkel onderscheidt door vakmanschap van de 
ontwerper of door de artistieke overmeestering van het gebouw. Voor de architectuur betekent dit dat 
de architectuur een belichaming moet zijn en zich moet verenigen met constructie en maakbare vorm. 
We zoeken hier niet naar een technische openbaring van maakbaarheid, maar meer naar een 
potentiele poetische manifestatie van structuur/constructie als in de originele Griekse zin van poesis 
als een daad van maken en onthullen. 

Tektoniek gaat om de formele aanvulling van zijn verschijning in relatie tot de assemblage waar het 
deel van uitmaakt. De term representeert niet alleen constructie maar ook een eerlijkheid van 
materiaal, en de poesis van "het maken", zoals het wordt bedreven in de architectuur als in andere 
verwante kunsten. (Karl Botticher en Gottfried Semper) 

Deze vergelijking kan parallel gezien worden aan de vergelijking die Semper maakt tussen structural
technical en structural-symbolic. Semper's idee van de onschendbaarheid van de knoop, als het 
oorspronkelijke/oer/fundamenteel tektonisch element, als de fundamentele (nexus) verbinding waarbij 
gebouw wordt gearticuleerd als weerspiegeling van zichzelf. (figuren 4.13 en 4.14) 

3 

van 
Ontologie staat voor de leer over hoe de wereld ten diepste in elkaar steekt /over de belangrijkste eigenschappen 

datgene wat bestaat/ over datgene wat alle bestaande dingen met elkaar gemeen hebben. 
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Bekleidungs-Architektur. 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als construclie 

De moderne uitspraak van de constructieve eerlijkheid is afgelopen decennium is volgend Stefan 
Polonuyi [7] op de spits gedreven en ontaard. Want ook de constructieve architectuur is; 'de koude 
van het vurige en door a/le corrosie gevat, en daarmee ommanteld, verpakt, verblindt met een woord; 
Bekleidet'. Sculpturenschmuck en ornamenten deden zich aan als leugen en bedrog, als overbodige 
last in het tijdperk van de geveldictatuur. De architectuur van de bekleding is sinds de 
architectuurhistorische uiteenzetting van Gottfried Semper, een feit. 

Semper 
Semper citeert bij het begrip 'Bekleidung' de Grieken en de Romeinen, waarbij constructie is onder te 
verdelen in dragende en ruimte scheidende functies. De vloerkleden en tapijten zijn de zichtbare 
wanden en de dikke steens muren waren noodzakelijk voor constructieve doeleinden. In het Duits, de 
taal van Gottfried Semper, is er een woord dat het zichtbare deel van de ruimtebegrenzer betekent; 
die Wand, een woord dat de grondslag en dezelfde betekenis heeft als Gewand, dat weven van stof 
betekent. Het constructieve deel van de ruimtebegrenzing heeft een andere naam; der Mauer. 
In de verschijningsvorm ligt voor Semper de essentie van architectuur, als de esthetica die uit 
waarneembare bemiddeling van het statisch constructieve vertaalt door vorm, wordt beschreven. De 
opvatting dat de massieve wanden oorspronkelijk dienden als drager voor textiele bekleding, die de 
juiste en legitieme representatie voor het ruimtelijke concept vormt, blijft nog altijd een van de meest 
belangwekkende paradigmawisselingen in het denken over het primaat van constructie, bekleding en 
ornament. De werking van de materialen, hun ruimtelijke kwaliteiten, autonomie van elke ruimte met 
diens Klangfarbe, harminieert met een andere. 

Adolf Loos. 
Adolf Loos staat lijnrecht tegenover de ideeen van Semper 
over de scheiding van constructie en bekleding; hij beschrijft 
het gevaar van imitatie. Hij stelt een wet op voor het inzetten 
van bekleding, waarbij de mogelijkheid het beklede materiaal 
met de bekleding te wisselen, te alien tijde uitgesloten moet 

, zijn. Bekleding en constructie vormen een geheel. 
Loos stelt ook een vervoeging op van Sempers begrip 
Bekleidung, die de scherpe scheidingen tussen bekleding en te 
bekleden lichaam oplost. De mens is met zijn huid als een 
boom met zijn schors bekleed. De bekleding als huid is hierbij 
onderdeel van het lichaam. (Bij de geweven knoop het 
decorerende patroon.) Hierdoor is de volkomen willekeur aan 
de beschrijving onttrokken. De huid staat in delicate 
verhouding met zijn constructie. Deze wordt niet 
tentoongesteld, maar ook niet bedekt. Ze schijnt door, in 
woordelijke en overdraagbare zin. Loos stelt architectuur als 
taal, de verschijningsvorm van constructieve vorm. Wanneer 
Loos spreekt van verschijningsvorm van de constructie is deze 
onafhankelijk van de het doel van de constructie, en daarmee 

Figuur 4.15 lnterieurontwerp Adolf Loos tegen strijdig met de gedachten van Semper over essentie van 
architectuur in het detail. 

Toch ligt in de definitie van bekleding als huid de sleutel naar een begrip van verhouding van kunst en 
constructie in de architectuur, beiden worden als complementair gezien. 
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STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

Maskerade. 
Tevens behandelt 'Der Sti/', twee soorten contrasterende machten; 

1. Met verstand gestuurde vaardigheden (ontwerpen als inzet van essentie uit techniek en 
maakbaarheid), en 

2. Zijn drang naar maskerade, (het spreken van een andere taal, illusie) 
Op deze maskerade speelt Semper in met een voetnoot;"Fasschungslaune". Fasschungslaune dat 
het lustbetoonde versiersel is als bederf in de mens, wat ooit uit de Dorische zuil zijn grondslag legde 
in Griekse architectuur, nestelde zich in de textuur van de antieke bouwwerken. 

Het masker simuleert niet alleen en geeft verstrooiing, maar in de kunst heeft het aanspraak op 
volledige vernietiging van het materiele, het stoffelijke. Achter het masker spreekt de materialiteit en 
maakbaarheid. Het verwijdert zich steeds meer van de oorspronkelijke taal en zijn bewerker. Het 
spreekt zijn eigen taal, de taal van het masker. 

Semper heeft niet de bedoeling om de ornamentele gevels in twijfel te trekken. Oat hij de textuur van 
het weven en vlechten als oudste culturen toevoegde, maakte twee dingen duidelijk. 

1. De textiele oorsprong van architectuur is tegelijkertijd zijn moderne ziel, veel duidt er 
ondertussen op, dat bouwstoffen als beton, staal en glas de rij afgaan en in kundige 
ruimtebegrenzende sensitieve omhullingen veranderen, die organische huiden gelijken. 

2. Zijn verwijzing naar de geest van de textiele kunst als geboorte van de architectuur, maakt de 
gevel tot vertaling van het innerlijke en dwingt de gevel Uberhaupt taal te spreken. Waarbij 
geldt dat de tekst van een bouwwerk slaat op het verhulde en niet op wat onthuld wordt. We 
moeten het zoeken in de omhulling zelf. Textiel wordt als communicatieve functie gesteld van 
de architectonische fa9ade. Hij drukte op het feit dat de beeldende taal een 
oppervlaktefenomeen is. De tekst van een beeld of gebouw is een vast bestanddeel van zijn 
textuur. Zo waren het verhullen en het maskeren een voorteken. 

Conclusie met betrekking tot weven. 
In de knoop ligt volgens Semper de essentie van de techniek. Het is echter niet alleen een uiting van 
technische eigenschappen, maar heeft op een poetisch deel. De artistieke overmeestering ligt in het 
creeren van broches op de stoffen, extra versterken van patronen in beeld niet noodzakelijk voor de 
constructieve eigenschappen. Het structurele en decorerende patroon vormen samen een dialoog, 
zowel in patroon als in vormentaal. 

De vraag of een structuur als architectonische constructie "Bekleidung'' is, kan zowel met ja als nee 
warden beantwoord. Ja, wanneer "Bekleidung'' gezien wordt als huid, waarbij deze huid onderdeel is 
van het lichaam en niet los kan warden gezien van zijn drager. 
Maskarade is hierbij geen lustbetoond versiersel als het een uiting is van een poetische eigenschap 
van de techniek. 
Nee, het is geen bekleding maar kleding, in structuur en uiting in taal, waarbij constructie en gevel 
een zijn en de overgebleven ruimte lichaam wordt. De structuur bepaalt vorm en compilatie, en het 
uiterlijk en context (maatschappij) waarin het gedragen wordt. Geprojecteerd op structuren en de 
afleesbaarheid, is de taal zeer belangrijk, niet alleen die van de techniek, maar oak het poetische, 
ontologische karakter. 

Tektonische structuren laten zich lezen uit de kracht van de verbinding, van de techniek, zowel 
constructief als architectonisch. 
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5 WEEFTECHNIEKEN 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

Weven is uitermate geschikt als stofverwerkingsprincipe en om in te zetten als techniek voor het 
maken van constructies. Hieronder volgt een uiteenzetting over de weeftechniek in het algemeen en 
haar constructieve eigenschappen. Verder wordt een onderzoek toegelicht naar drie weeftechnieken 
ingezet als constructief principe: ten eerste het swastika-principe, een aaneenschakeling van gesloten 
gestapelde buigvaste weefeenheden, ten tweede het harmonika principe, begrensde geweven 
buigslappe elementen gefixeerd in de randen en ten derde weefsels van doorgaande geweven 
buigslappe elementen. 

5.1 Weven in het algemeen 
Weven maakt tegenwoordig in veel landen een groot deel uit van de industriele activiteiten. Weefsels 
worden vaak vervaardigd op hoge-snelheid weefmachines. Weven houdt echter niet op bij het maken 
van kleding en textiele producten. Het speelt een belangrijke rol in het vervaardigen van bijvoorbeeld 
beeldschermen, metalen hekwerken en trekkabels. 

In het algemeen geschiedt weven door vervlechten van twee draden die elkaar onder juiste hoeken 
kruisen: de schering- en inslagdraden. De scheringdraden zijn de verticale draden die parallel 
opgespannen worden in het spinnewiel. De inslagdraden kruisen de scheringdraden in een boven- en 
onderritme. De oorsprong van de manier van kruisen, het patroon, biedt vele verschillende 
weefstructuren. Van een simpel 'plain weave', tot 'twills' en 'satins' tot gecompliceerde 
computergegenereerde weefsels. Dit is echter allemaal weven in twee richtingen. Er kan ook in drie 
richtingen geweven worden. lndianen gebruikten deze techniek voor het maken van manden, kleding 
etc. 

◄ 

◄ 

◄ 

' 

l 

., 
► 

Figuur 5.1 a-b Patronen ontworpen door indianenstammen Figuur 5.2 Twill weefsel Figuur 5.3 Satin weefsel 

Zowel de schering- als de inslagdraden kunnen zichtbaar zijn in het eindproduct. Door de 
scheringdraden op een zeer kleine afstand op te spannen kunnen door volledig de inslagdraden 
blinderen; dit wordt een 'warpfaced' textiel genoemd. Tegengesteld kunnen de inslagdraden ook de 
scheringdraden bedekken: een 'weftfaced' textiel. Er zijn verschillende manieren van weeftechnieken 
voor handweven of het maken van patronen. De figuur is gecreeerd door alleen de inslagdraden in 
bepaalde gebieden te gebruiken, in plaats van de weefstructuur zelf. 

Draden hoeven elkaar niet om en om te kruisen, tijdens het weven kunnen er ook draden over 
geslagen worden. Hierdoor kunnen bepaalde patronen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de twill en 
satin weeftechniek. De satin-weeftechniek (figuur 5.3) vormt een minimum aantal vlechtingen binnen 
de stof. Een zelfde aantal draden worden gepakt en overgeslagen door de inslag en de 
scheringdraden. Bij de twill-weeftechniek zijn duidelijk over de diagonalen parallelle banen te 
herkennen (figuur 5.2). Deze structuur wordt gecreeerd door de inslagdraden over een scheringdraad 
en dan onder twee of meerdere scheringdraden te weven. 
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STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

5.2 Weven als constructieprincipe 

Definitie: 
Weven is in essentie een vormcontinue samenhang van draden die een oppervlak creeeren. In zijn 
toepassingen uit de oudheid creeert weven oppervlaktes en volumes door het regelmatig in elkaar 
rijgen van buigzame elementen. Onder bepaalde hoeken kruisen deze elementen elkaar afwisselend 
boven en onder. Wrijving tussen de verschillende elementen in een knoop zorgt voor de onderlinge 
samenhang van de weefstructuur. leder element staat onder invloed van omliggende elementen en 
wordt hierdoor licht gekromd. Veel materialen zijn elastisch waarbij ze een aantal originele 
eigenschappen behouden. Buiging van de elementen, welke allen terug willen keren in hun originele 
vlakke onvervormde positie, creeert wrijving in de contactvlakken van de overlappende elementen. 
Deze tweedimensionale wrijving tussen boven, onder en naast elkaar gelegen elementen, beheerst 
het individuele segment en geeft samenhang aan een stof. 

Bij weven warden elementen onder en over elkaar gelegd, waardoor ze samen een gesloten systeem 
vormen. Weefstructuren zijn bijna niet vervormbaar en krachten warden overgedragen door wrijving 
ten gevolge van voorspanning bij het krommen van de buigslappe elementen. Er zijn twee 
fundamentele manieren van stof-weefstructuren; de standaard twee-richtingen vlakke weeftechniek 
(figuren 5.4a,b), waarmee vierkante openingen warden gevormd, en de in drie richtingen 
driehoekige/hexagonale weeftechniek figuur5.4c,d). In geweven stoffen, wordt het patroon visueel en 
herkenbaar. 

Figuur 5.4: a-d Basis vormen van gesloten weefeenheden Figuur 5.5 Dualiteit weefsel 

Binnen een weefsel warden kleinere gesloten weefeenheden gevormd door de op en onder elkaar 
liggende elementen. Als we punten waarop ieder bovenliggend element binnen een gesloten 
weefeenheid de onderliggende kruist met elkaar verbinden ontstaat een spiraalvorm. Deze kan zowel 
kloksgewijs als tegen kloksgewijs zijn. ledere aangrenzende weefeenheid heeft een tegengestelde 
spiraalvorm, deze dualiteit leert ons de beginselen van de natuurlijke structuren. (figuur 5.5) 
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Figuur 5.6 E.Q. Column 

Een weefstructuur kan ook ontstaan zonder dat de elementen direct aan 
elkaar gekoppeld zijn. Voorbeeld is de E.Q. Column, een tensegrity
toren. (figuur 5.6). Het is tevens mogelijk om driedimensionale volumes 
te beschrijven als weefstructuren. Door de spiraalvormige kloksgewijze 
of tegenklosgewijze connectie van de elementen in de kruispunten 
hebben deze driedimensionale constructies alle karakteristieken van de 
cellen van de geweven stofstructuren. Het enige verschil is dat ze 
ruimtelijk zijn. 

Sterk(t)e eigenschappen van weven 
Een typisch gegeven van een geweven structuur is dater geen verbindingsmiddel wordt toegepast bij 
de kruising van de elementen. Dit gegeven kennen we eigenlijk alleen bij contactvlakken onder 
permanente druk, hierbij is ook geen verbindingselement nodig (bijvoorbeeld boogstenen in een 
boog). Als constructief gegeven is dit natuurlijk zeer interessant om verder te onderzoeken. Tevens 
kan met relatief slappe elementen een vele malen stijver geheel gemaakt warden. 
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Het maken van knopen in weefsels. 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als construclie 

Knopen in weefsels warden verkregen door het om en om over en onderdoor gaan van een element 
ten opzichte van het andere. De capaciteit van de geweven knoop en samenhang van de elementen 
zijn afhankelijk van de afstand tussen de elementen, de dikte en het weefpatroon (figuur 5.7). 

h o.h.-afstand 

Figuur 5.7 Doorsnede over weefsel van buigslappe strips 

Conclusies. 
1. Omdat de elementen dikte en een bepaalde stijfheid hebben, krommen de elementen elkaar op. 

Deze relatief kleine opkromming heeft alleen effect als er een bepaalde verhouding is tussen de 
afstand tussen de twee naaste elementen, de dikte en de stijfheid van het element. 

2. Bij vierkante weefsels kan deze manier van het aan elkaar koppelen van elementen alleen bij 
dichte patronen. Bij deze patronen is bij grotere afstand tussen de aangrenzende elementen geen 
samenwerking meer tussen de kruisende elementen en zal er geen knoop gevormd warden. Een 
hexagonaal weefpatroon kan daarentegen wel grate openingen hebben en een vaste weefknoop 
behouden. Oak kunnen elementen elkaar om de twee of meerdere elementen pas weer kruisen, 
twill-weven. Dit weefpatroon is minder stijf. 

3. De afstanden tussen de weefknopen kunnen echter grater zijn wanneer de dikte van het element 
wordt vergroot. Hierdoor kromt het element meer op en heeft de kromming invloed over een 
grotere afstand. 
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5.3 Harmonika-principe. 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

Wanneer vlakke gridstructuren in een bepaalde vorm gedwongen warden, kan er een bepaalde 
voorspanning ontstaan, waardoor een sterke en stijve structuur gevormd kan warden. 

5.3.1 Gridshell 
Voorbeelden van dit soort constructies zijn de gridshells (netwerkschalen) die vanuit een plat vlak in 
een dubbele kromming warden opgetild, aan de randen warden gefixeerd en zo een stijf 
dubbelgekromd vlak beschrijven. De knooppunten warden in beginsel in een vast patroon 
gepositioneerd. Doordat tijdens het optillen de elementen in de knopen verhinderd warden te 
verplaatsen, krommen de elementen op en wordt het vierkante raster uitgetrokken naar horizontale 
en verticale ruiten. Het eigen gewicht van de constructie zorgt ervoor dat de vorm naar beneden 
wordt gedrukt wat ook voor extra spanning in de elementen zorgt (figuur 5.8). 

Een gridshell kan gezien warden als een schaal met grate openingen waarbij de strips een grid 
varmen. De stabiliteit van de driedimensionale vorm wordt behouden door de vlakke afschuifkracht en 
stijfheid verkregen door verhindering van rotatie in de knooppunten van de elementen, of door 
introduceren van schoren. Er zijn over de hele wereld 5 gridshells gebouwd. De gridshells zijn in 
verschillend materiaal ontworpen. Het expo-paviljoen van Japan voor de expo 200 in Hannover, 
ontworpen door Shigeru Ban (figuur 5.9), bestaat uit kartonnen kokers, terwijl de Downland gridshell 
uit houten elementen bestaat. 

Een gridshell kenmerkt zich door het eerst plat vervaardigen van de constructie op de locatie en het 
daarna tot een dubbelgekromde vorm 'optillen' en fixeren. Door de geringe buigstijfheid van de 
elementen, bijvoorbeeld van hout of bamboe, is het mogelijk deze te vervormen. De dubbele 
kromming van de gridshell verzorgt de vormstabiliteit en is zeer belangrijk voor het opnemen van 
asymmetrische belasting. Gedurende de uitvoering moeten de elementen in staat zijn rotatie op de 
knopen en buiging en torsie van de elementen op te nemen. De knopen moeten wel aan elkaar 
verbonden zijn, maar vrij kunnen roteren en torderen. (figuur 5.10) 

Figuur 5.8 Vlak grid Figuur 5.9 
gridshell Shigeru ban 

Paper gridshell 

-
Figuur 5.1 O Knoop van Figuur 5.11 Grids hell Frei Otto 
dubbellaagse gridshell 

Wanneer uit constructief oogpunt 'zwaardere' elementen moeten warden toegepast, is het mogelijk 
dat de benodigde buiging en torsie van het element niet meer kan warden bereikt zonder breuk. Het 
is dan magelijk een gridshell gevormd door een dubbele laag elementen toe te passen zodat de 
vervormingcapaciteit blijft behouden maar de sterkte wordt verhoogd (figuur 5.11 ). Er warden 
schuifverhinderingselementen geplaatst die de horizontale verschuiving tussen twee parallelle lagen 
verhinderen. De eerste (dubbellaagse) gridshell is gebouwd vaor de Bundesgartenschau in 
Mannheim, Duitsland in 1975 en ontworpen door Frei Otto. 

5.3.2 Harmonika-systeem. 
Een harmonika-systeem kan gezien warden als een samensmelting van een gridshell met een 
uittrekbaar traphekje dat kinderen beschermt tegen het naar beneden vallen van de trap. De gridshell 
is in staat om van een vlakke slappe gridstructuur naar een stijve dubbelgekromde vorm te gaan. De 
verhindering van het verplaatsen van de knopen in de eindsituatie hierbij is zeer belangrijk. Een 
harmonika traprekje (figuur 5.12) kan uitgetrokken warden en ook een dergelijk grid beschrijven en 
later opgekromd worden en in een vaste gekromde vorm warden gefixeerd. Worden nu bij het 
traprekje de beginafstanden tussen de knopen veranderd, dan zal bij uittrekken de structuur 
apkrommen. De verkorting van de afstanden tussen de randen zorgt net als bij de gridshell voor een 
kromming. Alleen wordt de slappe gridstructuur nu uit elkaar getrokken en niet in elkaar geduwd zoals 
bij een gridshell. 
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STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

~ 
Figuur 5.12 Harmonika Figuur 5.13 Geweven structuur gefixeerd in randen en Figuur 5.14 Patroonverschillen en 
traphekje vervorming door patroon elementen opkromming elementen 

Door een constructie in een bepaalde kromming te dwingen en terugkeren naar de onvervormde 
toestand te verhinderen, kan dus een constructief interessant en goed werkend systeem ontstaan. 
Door een structuur te bedenken waarin in vervormde toestand de plaats van de punten (in projectie) 
verschilt van de onvervormde toestand, ontstaat een harmonika-systeem (figuur 5.13). In vervormde 
toestand wordt bij dit systeem door het verplaatsen van de punten ten opzichte van de uitgangspositie 
de geprojecteerde afstand tussen de knopen korter (figuur 5.14). Echter bevindt zich tussen de twee 
knopen het nog steeds even lange element, dat nu een kortere geprojecteerde lengte heeft en dus 
logischerwijs opkromt om deze afstand te kunnen overbruggen. 

De onvervormde begintoestand kan iedere willekeurige vierhoek beschrijven. De afstanden tussen de 
punten over de randen van de vierhoek warden steeds grater of kleiner. Dit kan volgens ieder 
willekeurig verband. Het koppelen van deze punten met tegen-overgelegen randpunten geeft op deze 
manier een langere afstand dan in vervormde toestand waardoor de kromming zal plaatsvinden. Er 
wordt extra stijfheid gecreeerd door koppelen van alle in onvervormde toestand kruisende elementen. 
Tijdens het vormen van de constructie blijkt dat de gekoppelde punten eigenlijk iets ten opzichte van 
elkaar willen verschuiven. Deze verschuiving wordt verhinderd door koppeling waarbij de elementen 
in verticale zin aan elkaar warden verbonden waarbij alleen rotatie en buiging mogelijk blijft. Rotatie 
treedt op omdat de elementen gekoppeld aan twee tegenovergestelde randen bij de ene rand naar 
links verplaatsen en de andere naar rechts. Pure buiging zou ontstaan bij louter opkrommen en niet 
verplaatsen van de knopen ten opzichte van elkaar. 

Intern gelegen knopen kunnen warden vervangen door een geweven knoop. Hierdoor is verschuiving 
van de knoop mogelijk en ontstaat er nagenoeg geen torsie in het element. Bij de randen is een 
schuifvaste knoopverbinding noodzakelijk voor het opkromrnen van het systeem. Vervorming van de 
randen door opgelegde verplaatsing drukken de elementen in de gekromde vorm. Er behoeft op deze 
manier dus maar een zeer klein aantal schuifvaste knopen gemaakt te warden. 

Hieronder warden drie verschillende varianten van het harmonika-principe uitgelegd. Constructieve 
en architectonische eigenschappen zullen kort warden toegelicht. 
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5.3.3 Variant 1: Synclastisch dubbelgekromd oppervlak 
Bij deze variant kan met iedere willekeurige vierhoekige grondvorm worden begonnen. De 
knoopafstanden over de randen worden steeds groter naar de stompe hoek toe, vanwaar deze 
structuur uit elkaar getrokken wordt. De elementen zijn verschiliend in lengte (figuur 5.15). 

/ 
w 

/ 

Figuur 5.15 Patroon synclastisch harmonika-model: 
onvervormd en vervormd (stippellijn) 

Figuur 5.16b Gekromde uitgetrokken 
structuur 

Wordt er aan de stompe hoeken getrokken dan kromt de structuur op tot een synclastisch 
dubbelgekromde vorm (figuur 5.16a-b). De punten verschuiven t.o.v. elkaar waardoor de projectie 
afstand van de randstaven korter wordt terwijl het element dezelfde lengte behoudt en deze afstand 
moet beschrijven. Alie randen krommen op naar boven. De kromming van de structuur kan naar 
beneden of naar boven plaatsvinden, net hoe de structuur wordt belast. De relatie tussen de 
kromming en de opgelegde verplaatsing, kan beschreven worden door een eenvoudige formule, 
afhankelijk van de grondvorm van het element. 

5.3.4 Variant 2: Henket-model 
Architectenbureau Henket & Partnesr (Job Schroen) is ook bezig geweest met een dergelijk soort 
structuur. Deze variant is gebaseerd op eenzelfde soort principe als de eerste twee varianten, het 
heeft echter ook de mogelijkheid om vanuit een geheel dichte structuur te starten (figuur 5.17a). De 
logica is dat de elementen steeds met een groter danwel kleiner wordende afstand, in rechte lijnen 
haaks op het kruisende patroon, aan elkaar worden verbonden. De punten liggen op een lijn en 
blijven bij vervormen ook op een lijn liggen. Alie elementen zijn even lang in tegensteliing tot de 
eerste variant. 

Figuur 5.17a Volledig ingeklapte 
structuur 

Figuur 5.17b Deels uitgetrokken vorm Figuur 5.17c Opengetrokken 
structuur 

Wordt de structuur iets uit elkaar getrokken dan zien we dat bij de stompe hoek de grote afstanden 
liggen, wat overeenkomt met de structuur van variant 1, figuur 5.17b. Deze zal naar eerder onderzoek 
dus alleen hol of bol opkrommen. De kromming geschiedt omdat de afstand van de randen korter 
wordt en de elementen daartussen hun lengte behouden en dus uit het vlak moeten krommen. De 
kromming is in tegenstelling tot de eerdere patronen niet symmetrisch. In de ene richting kromt hij 
meer op dan in de andere richting. De structuur beschrijft een deel van een donut. (De donut-vorm 
ontstaat door het grote verschil in kromming in de twee richtingen.) 
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5.3.5 Variant 3: Anticlastisch dubbelgekromd oppervlak 
Bij deze variant wordt begonnen met een ruitvorm. (Figuur 5.18) De knoopafstanden over de randen 
worden nu steeds kleiner naar de stompe hoek toe, vanwaar deze structuur uit elkaar getrakken 
wordt. De elementen zijn wederam verschillend in lengte. 

Figuur 5.18 Patroon anticlastisch harmonikamodel: 
onvervormd en vervormd (stippellijn) 

Figuur 5.19a Onvervormde structuur 

Figuur 5.19b Vervormde structuur 

Figuur 5.19c Vervormde structuur 
vooraanzicht 

Wordt deze gridstructuur aan de stompe hoeken uitgetrakken, dan ontstaat er een dubbelgekromd 
zadelvlak. Hierbij blijft het midden op dezelfde plek en verplaatsen de tegenover elkaar gelegen 
hoekpunten naar beneden danwel naar boven. De randen van de structuur warden naar binnen 
getrakken. Orn de vorm van deze zadelvlakvorm (hyparvlak) te kunnen beschrijven moeten de randen 
om en om convex en concaaf krammen. De kromming van de elementen is hierbij in het midden het 
kleinst en aan de randen het grootst (figuur 5.19a-c). 

5.3.6 Geometrische eigenschappen 
De kramming van een harmonika-model is afhankelijk van een aantal factoren: 

1. De opgelegde verplaatsing 
2. De beginvorm 
3. Verandering van de afstand tussen de randknopen 

Ad 1 . De opgelegde verplaatsing is de mate van uittrekken van het model. Hoe verder het element 
uit getrakken wordt hoe grater de kromming. Er ontstaat echter wel een limietwaarde bij 
uitrekken. Deze ontstaat wanneer elementen op trek warden belast nadat ze eerst op druk 
zijn belast. 

Ad 2. De beginvorm is de mate waarin de ruitvorm afwijkt van een vierkant. 
De elementen van de randen van twee modellen zijn alien gelijkt. Worden deze modellen 
bekeken met identieke randlengtes en wordt model 1 beschreven door een meer afwijkende 
vierhoek in begintoestand, dan zal deze minder opkrammen wanneer de opgelegde 
verplaatsing even graot is. De totale opkramming van model 1 zal wel grater zijn omdat het 
model verder uit elkaar getrokken kan worden. 

Ad 3. Wanneer de afstand tussen de twee randknopen vergraot geeft dit bij uittrekken van de vorm 
een gratere kramming. De toename van de knoopafstanden, bijvoorbeeld lineair of 
kwadratisch, heeft hierop geen invloed, mits de afstand zo groot mogelijk is. Bij een 
kwadratische toename is het wel eenvoudiger om de afstand grater te maken. 

Er kan naast een symmetrische kromming ook een verschillende kramming in x en y richting 
verkregen worden. Dit door bij de beginstand de randelementen ongelijk in lengte te maken. 

Manja van de Worp 22 



5.3.7 Opleggingen en schakeling weefeenheden 

STRUCTURAL FABRIC 
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Orn het harmonika-principe constructief te laten werken moet de uitgetrokken vorm warden gefixeerd. 
Dit heeft zowel constructieve als architectonische consequenties. Deze zullen hier nader warden 
toegelicht. 

,,.:.;. 

Figuur 5.20 Schakeling weefeenheden Figuur 5.21 Creeren steunpunten 

1. Creeren van steunpunten. 
Op de hoekpunten waar de structuur uit elkaar getrokken wordt, kunnen vaste opleggingen gecreeerd 
warden. Er wordt een gesloten dubbelgekromde weefeenheid gecreeerd. Bij het schakelen van 
meerdere weefeenheden kunnen intern gelegen opleggingen weggelaten warden indien alle 
weefeenheden in een lijn liggen. Is dit niet het geval, dan moeten er extra ondersteuningen ter plaatse 
van de knikken in de werklijnen van de weefeenheden gerealiseerd warden. De verticale belasting 
kan dan door dit steunpunt opgenomen warden. Dit steunpunt kan opgenomen warden in het 
architectonisch ontwerp. 

2. Vrije schakeling van weefeenheden met extra middelen (figuur 5.21) 
Wil men de weefeenheden afzonderlijk op iedere willekeurige manier aan elkaar kunnen schakelen 
en steunpunten vermijden dan kan men extra middelen inzetten. 
1_De hoeken vormvast maken na uittrekken van de structuur. De stijve hoeken weerhouden de 
harmonika van terugkeren in zijn originele vorm. De randelementen zouden hier stijver uitgevoerd 
kunnen warden of ter plaatse van de onderste vervormde vierhoek gevuld kunnen warden met een 
stijf paneel. 
2_ Trekelementen toepassen haaks op de richting van uittrekken van de structuur. In plaats van uit 
elkaar trekken van de structuur in de hoeken warden de randen naar elkaar toe getrokken. Deze 
trekelementen kunnen ingeweven warden tussen de andere elementen, waardoor een knoop in drie 
richtingen gecreeerd wordt. 

Bij vrije schakeling is een grate architectonische vrijheid. De schakeling van de losse weefeenheden 
moet een stabiel geheel vormen en daarbinnen kunnen alle mogelijke configuraties optreden. 

5.3.8 Conclusie 
Omdat de elementen in het midden geweven zijn heeft de structuur een stuk minder stijfheid. 
Wanneer een element wordt belast komt het ter hoogte van een van de aangrenzende kruispunten 
met een ander element los en is de overspanningslengte dus twee keer zo groat. Een goede knoop 
kan gemaakt warden door een dichtere geweven structuur. Hier warden de slanke elementen 
vervangen door bredere aan elkaar grenzende elementen. Er kan oak in een later stadium elementen 
in een derde richting warden toegevoegd. Dit is echter niet de essentie van de structuur. 

Een geweven structuur blijkt bij dit principe dus zeer goed toepasbaar, er hoeven alleen koppelingen 
te warden gemaakt aan de randen. Door kromming, lichte torsie en samenwerking van de 
verschillende elementen wordt er een uitermate stijve constructie van geweven elementen gevonden. 
De varianten kunnen door de verschillende convexe en concave krommingen van de rand aan elkaar 
geschakeld warden en zo een grater afwisselen convex en concaaf gekromd oppervlak vormen. 
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Uit architectonisch oogpunt kan de structuur gelezen warden als een patchwork van verschillende 
stoflapjes. Door de mogelijkheid van uittrekken van de structuren heeft het een gevoel van stof (figuur 
5.22). 
Er kan gespeeld warden met de taal van de structuur die wordt bepaald door het patroon en de 
manier van schakelen. Verschil in afmetingen en materiaal van de elementen kan als esthetische 
kwaliteit warden ingezet. 

Patchwork als schakeling van verschillende gesloten harmonikastructuren (figuur 5.23), kan ook met 
gebruik van verschillende groottes, geslotenheid van het patroon (afstand in mazen) kan ook als taal 
warden ingezet. 
Deze structuur zou goed ingezet kunnen warden als een gevel die een vloeiende vorm moet 
beschrijven. De harmonika structuur kan ook holtes beschrijven. 

Voordelen van de structuur zijn dat overgangen tussen convexe en concave oppervlakken eenvoudig 
kan warden gerealiseerd. De schaal van de structuur kan aangepast warden naar behoefte. Het kan 
zowel op schaal van een gevel element warden toegepast of in geheel als overkapping. 

Nadeel is dat er maar een patroon mogelijk is, tenzij er achteraf elementen aan het grid warden 
toegevoegd. Wanneer deze elementen haaks op de structuur warden aangebracht kunnen deze als 
druk elementen ingezet warden waardoor er geen opleggingen aan de getrokken randen meer nodig 
zijn. 
Daarnaast ben je gebonden aan bol- of hypar-modellen, dit belemmert de mogelijkheid van het 
creeren van willekeurige geometrische vlakken. 
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Het swastika principe is een weeftechniek, waarbij korte buigstijve elementen, door het op elkaar 
stapelen, tot een constructie worden samengesteld. Zwaartekracht zorgt voor een stabiliteit van de 
losse elementen. 

5.4.1 Leonardo da Vinci's swastika's [8] 
Leonardo da Vinci experimenteerde met mogelijkheden om constructies te maken door het eenvoudig 
stapelen van elementen. In een van zijn notitieboeken, Codex Atlanticus f. 328 v-a, vinden we 
patronen die een van deze principes beschrijft (figuur 5.24). Dit principe, het swastika-principe 
genaamd, is gebaseerd op stijve elementen die geschakeld worden zonder verbindingen en zo 
bolvlakken, cilindervlakken, of delen hiervan, kunnen beschrijven. 

Figuur 5.24 Schets Leonardo Figuur 5.25 Swastika brug Leonardo da 
da Vinci, swastika principe Vinci 

Eenzelfde principe als bij weven is hier te herkennen. Een element ligt onder het ene en op het 
andere element en dit gaat zo rond tot een gesloten geheel wordt gevormd. Op deze manier worden 
de elementen door het eigen gewicht op elkaar gedrukt en ontstaat een geweven constructief 
systeem gecreeerd door stijve korte elementen, waarmee belastingen kunnen worden opgenomen. 
(Ruimtelijk voorbeeld is gegeven in figuur 5.25) 

5.4.2 Het gestapelde swastika-principe [3] 
Gestapelde swastika-constructies worden gecreeerd met buigstijve korte elementen. Elk element 
heeft vier inkepingen, twee eindpunten op de hoeken aan de bovenzijde en twee interne punten aan 
de onderzijde, gelegen op gelijke afstand tussen de inkepingen op de uiteinden. Bij het creeren van 
een gestapeld swastika-model wordt de volgende regel toegepast; een eindpunt van het ene element 
wordt gekoppeld aan een vrij intern punt van een ander element (figuren 5.26a-b). Aan het eind moet 
ieder punt van een element twee elementen met elkaar verbinden. Het principe is steeds uitbreidbaar 
met een gesloten weefpatroon, waarbij een gesloten geheel van elementen gevormd wordt. De 
structuur wordt begonnen met een gesloten vorm die steeds uitgebreid kan worden aan de onderzijde 
van de structuur. Dit hoeft niet per se in een cirkelvormige uitbreiding, ieder willekeurig gesloten 
deelpatroon kan aangesloten worden. 

Figuur 5.26a Twee stapel- Figuur 5.26b Basis weef- Figuur 5.27a Patroon Figuur 5.27b Ruimtelijke 
swastika-weefeenheden stapeling swastika-stapeling swastika-stapeling 

5.4.3 Geometrische eigenschappen 
Bij de gestapelde swastika-constructies houdt wrijving en zwaartekracht de elementen bij elkaar. De 
structuren kunnen echter niet oneindig worden uitgebreid. Gaat de structuur naar een halve bol dan 
kan de bol niet meer met rechte elementen worden beschreven omdat de resultante van de 
zwaartekracht dan niet meer voldoende is om het element naar beneden te drukken en de elementen 
door de grote scheefstand van elkaar af glijden (figuren 5.27a-b). 
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Door het stapelen van de elementen ontstaat een bepaalde kromming. Deze wordt gecreeerd doordat 
bij koppeling van de eind- en interne punten, dubbele hoogte ontstaat. De verhouding tussen de 
lengte en de diameter van het element bepaalt de mate van kromming. Ook bepaalt de vorm van 
stapelen, het patroon, de mate van kromming. leder patroon heeft zo zijn eigen karakteristieken. 

Figuur 5.28 Holle 
swaslikastructuur 
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Figuur 5.29 Overgang schakeling bol naar hol 

Overgangen van verschillende krommingen zijn eenvoudig te maken. leder patroon heeft een tegen
patroon, dit is het basispatroon dat ieder patroon in gelijke regelmatige stukken verdeeld. leder 
swastika patroon kan aan hetzelfde basispatroon kan aan elkaar geschakeld warden. Er ontstaan wel 
zwakke plekken op de raakpunten van de verschillende patronen (figuur 5.29). 

Overgangen van hol naar bol zijn moeilijk te maken. Wanneer er een holle gestapelde structuur 
gecreeerd wordt is de gehele structuur omgekeerd (figuur 5.28). Door een groat eigen gewicht of door 
de randen naar beneden te trekken kan de structuur onder spanning komen te staan. De koppeling 
tussen de twee krommingen levert een zwakke plek in de structuur. 

5.4.4 Constructieve eisen 
Door de zwaartekracht, ofwel het eigen gewicht van de elementen, warden de inkepingen van de 
verschillende elementen op elkaar gedrukt en warden de elementen door wrijving aan elkaar 
verbonden. Hierdoor ontstaat een losgestapelde constructie die goed op druk belastbaar is. 
Wanneer de randen van de structuur gefixeerd warden en de continue belasting groat genoeg is, blijft 
de constructie in zijn vorm en vormt een stijf geheel. Is een van deze factoren echter niet meer 
aanwezig, of zijn de elementen te licht of wordt de rand niet gefixeerd, dan bezwijkt de constructie 
zeer eenvoudig. Andere manieren om de constructie ook zonder deze twee randvoorwaarden te laten 
te voldoen zijn de volgende. 

Figuur 5.30 Voorspanning Figuur 5.31 Voorspanning 5.32a Patroon 
door trekkabels door tentdoek schakeling 2 patronen 

1. Voorspanning door kabelnet of membraan (figuren 5.30 en 5.31) 

Figuur 5.32b Overgangen 
krommingen 

Over het tegen-patroon zouden (span)kabels kunnen !open die zo de constructie onder continue 
drukspanning brengen. De toegevoegde constructie vindt zijn oorsprong in het swastika-principe. 
Op dezelfde manier kan de constructie onder spanning gebracht warden door een membraan dat 
onder de constructie wordt opgespannen. 

2. lnklemmen van de onderrand. 
Bij kleine koepelvormige structuren zou de onderrand van de koepel ingeklemd kunnen warden. Deze 
inklemming drukt de buitenste ring elementen op de daarop volgende, deze weer op de daarop 
volgende, enzovoorts. Wordt de structuur te groat, dan kan de inklemspanning niet overgebracht 
worden en werkt deze methode niet meer. 

Manja van de Worp 26 



STRUCTURAL FABRIC 
Deel 1: Stofstructuren als constructie 

5.4.5 Swastika-principe met buigslappe elementen 
Bij het swastika-principe waarbij buigslappe elementen warden ingezet, warden de elementen 
opgekromd. De elementen willen terugkeren in de oorspronkelijke rechte vorm en verzorgen zo een 
zekere voorspanning. Door het schakelen van deze elementen in een swastika-patroon, waarbij de 

Figuur 5.33 Swastika principe van 
Buckminder Fuller met buigslappe 
elementen 

Architectuur. 

Figuur 5.34 Swastika 
voorgespannen met doek 

5.4.6 Conclusie 

eindpunten wederom verbonden warden met interne punten van twee 
andere elementen, kan een gesloten volume warden beschreven. Dit 
in tegenstelling tot de gestapelde buigstijve elementen. 
Ook bij deze manier van weven moet rekening gehouden warden met 
(af)schuiven van de elementen. Wanneer het volume wordt belast, 
warden de elementen ontlast en neemt de voorspanning af, waardoor 
de wrijving in de knopen minder wordt. Er kunnen ook maatregelen 
getroffen warden tegen afschuiven, denk aan toepassen van een 
ingeklemde bol tussen de twee elementen. Deze bol verhindert 
afschuiving, maar de elementen kunnen wel ten opzichte van elkaar 
roteren. 

De taal van de structuur, door verandering van patroon en daarmee 
samenhangende kromming, is een zeer interessant gegeven. 
Verschillende schakelingen van patronen kunnen gemaakt warden. 
lnteressant wordt het wanneer de elementen die voor voorspanning 
zorgen niet geheel over de structuur lopen, maar bepaalde delen 
bedekken (figuur 5.34) In de afmetingen kan voldoende aanpassing in 
kromming warden verkregen om een dynamisch karakter te verkrijgen. 

Het swastikaprincipe heeft als voordeel dat het eenvoudig overgangen tussen verschillende patronen 
kan creeren die daarmee hun eigentaal spreken zowel in kromming van het patroon als in uitstraling. 
De verhouding van de mens ten opzichte van het patroon is vaak zo groat dat het patroon niet als 
bijvoorbeeld in figuur 5.33 wordt ervaren. 
Helaas blijft de toepassing van de swastika-structuur vooral inzetbaar voor volledig naar de grand 
lopende, dubbel (positief) gekromde vormen. Overgangen van hol naar bol zijn niet mogelijk zonder 
onderbreking van de structuur. Door gebruik te maken van een hybride constructie kunnen delen 
speelser warden ingezet. Wei moet er dan gelet warden of er nog voorspanning verkregen kan 
warden door het eigen gewicht en of de afschuiving niet wordt vergroot. 
Het is een snelle bouwwijze en uniek in zijn soort. 
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Weefsels ontstaan door het in elkaar weven van lange buigslappe elementen, draden, linten, strips, 
etc. Hieronder zullen bestaande constructieve principes geprojecteerd warden op weefsels om zo de 
constructieve eigenschappen van het weefsel te onderzoeken. 

5.5.1 Geodetische weefsels 
Een geodetische structuur is een driedimensionale structuur, bestaande uit driehoeken, vijfhoeken en 
zeshoeken. In 1947 ontdekte Richard Buckminster Fuller de toepasbaarheid van de geodetische 
meetkunde voor bolkoepels en toonde met zijn theorie aan, dat deze constructie tot de sterkste, 
lichtste en de meest economische kan warden gerekend. 

Op basis van een geodetisch patroon kan een geweven koepel gemaakt warden. De elementen 
warden hierbij niet fysiek gekoppeld, maar geschakeld door ze te weven in een patroon van 
driehoeken, vijfhoeken en (in hogere frequenties) zeshoeken. Deze koepels warden beschreven met 
lange continue elementen. Deze elementen kunnen over en onder elkaar warden geweven zoals bij 
strips of twijgen in manden. 

Figuur 5.35a Vlak uitgelegde 
structuur geodetisch patroon 

Figuur 5.35b Gekromde 
structuur geodetisch patroon 

Figuur 5.36 Hol en bol geschakeld 
geodetisch patroon 

Deze weefstructuur, gebaseerd op een geodetisch patroon, kan vanuit vlakke begintoestand 
opgekromd warden tot een koepelvorm. (Figuur 5.35a-b) 
De hexagonale geweven structuur beschrijft een driedimensionaal volume. Stijfheid moet gehaald 
warden uit het krommen van het oppervlak. De elementen moeten aan de randen aan elkaar 
gekoppeld en gefixeerd warden zodat de vorm gehandhaafd blijft, net als bij eerder beschreven 
technieken. De afzonderlijke elementen blijven op deze manier maar in een richting gekromd en er 
ontstaat geen torsie in het element. 

Geometrische eigenschappen 
Naast bolvormen kunnen oak andere geometrien met een dubbele kromming warden beschreven met 
een hexagonaal weefpatroon. Dubbele kromming zorgt voor krachtsafdracht via schaalwerking. Enkel 
gekromde patronen dragen krachten af door boogwerking. 

Er kunnen eenvoudig overgangen tussen verschillende weefsels gemaakt warden. Deze weefsels 
kunnen ieder een aparte geometrie beschrijven en door doortrekken van bepaalde elementen aan 
elkaar verbonden warden. 

5.5.2 'Deresonated' weefsels 

'Deresonated domes'. 
'Deresonated domes' zijn afgeleid van resonerende tensegrity domes. Hoewel de patronen van 
'deresonated', (niet resonerende) koepels gebaseerd zijn op patronen gebruikt voor geodetische 
constructies, wordt de pure trek in een element (van de resonerende tensegrity-constructie) vertaald 
in een continue buiging van het element. Normaal houdt een trekelement (kabel bij de tensegrity
constructie) de constructie onder continue voorspanning. Dit wordt nu gerealiseerd door de continue 
buiging van de elementen. Dit is niet bepalend voor de zuiverheid van het patroon. 
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Pneumatiques; Jean Paul Jungmann, Antoine Stinco en Jean Aubert (Juni 1967). [8] 
Jean Aubert hield zich voor zijn afstudeerproject voor de 'Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts' 
bezig met het ontwerp van een opblaasbare koepel (figuur 5.37b). Het zou een verplaatsbaar theater 
worden voor 5000 toeschouwers. De constructie van de koepel is een zelfdragende pneuconstructie, 
gemaakt van opblaasbare kokers geschakeld in een geodetisch patroon. De kokers zijn verenigd in 
een canvas schil. 

Figuur 5.37a Uitgeklapt Figuur 5.37b :The Inflatable Moment. Pneumatics and Figuur 5.38 Deresonated dome 
patroon van geweven Protest in 68, Princeton Architectural Press, NY) Buckminsterfuller 
eenheden bij een 
geodetische koepel 

Door het geodetisch patroon van de koepel van Jean Aubert vlak uit te leggen, zie je dat het patroon 
beschreven kan worden aan de hand van rechte elementen (figuur 5.37a). Deze zijn op bepaalde 
plekken ontkoppeld omdat deze op de bol een korter pad beschrijven. Wanneer we de losse uiteinden 
in de platte structuur dicht maken ontstaat dus de dubbele kromming van een bol. De elementen 
worden, door doorkoppeling van de elementen over meerdere knopen, voorgespannen. Dit omdat 
deze elementen continu onder overdruk staan waardoor het element zich van nature tot een rechte 
buis wil vormen. 

Deresonated weefsels 
Normaliter warden elementen aan twee knopen verbonden. Bij de hierboven beschreven principes 
wordt een element aan drie knopen verbonden die in twee richtingen niet op een lijn liggen. Hierdoor 
wordt het element in twee richtingen gekromd, de eerste kromming is buiging en de tweede kromming 
veroorzaakt torsie. Door deze torsie krijgt het element extra stijfheid en drukt het het bovenliggende 
element op, waardoor een sterkere en stijvere geweven knoop verkregen kan warden. Wanneer de 
elementen tussen de drie hoofdknopen meerdere tussenknopen overslaan, zal de kromming en de 
torsie minder groat zijn en daarmee de opdrukking van het bovenliggende element kleiner zijn. 

Figuur 5.39a Door krommen stijfheid Figuur 5.39b Opbouw deresonated Figuur 5.39c 3D model deresonated weefsel. 
creeren in de structuur. weefsel 

Net als bij de structuren van Buckminster Fuller en van Jean Aubert kunnen ook patronen met lange 
elementen (die veel meer knopen koppelen) op deze manier geschakeld warden. Wordt de structuur 
uitgevouwen tot een plat vlak, dan zullen niet alle staven in de knooppunten verbonden kunnen 
blijven. Door deze punten wel aan elkaar te verbinden kromt de structuur op. Het principe kan echter 
alleen toegepast warden op dit geodetisch patroon omdat hier de elementen doorlopen over het 
gehele patroon. Het patroon komt overeen met de hexagonale manier van weven. 
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Er kunnen op deze manier eenvoudig overgangen gemaakt worden tussen holle en bolle vlakken. 
Worden er twee gesloten gekromde patronen hol en bol aan elkaar geschakeld dan krijgen de 
elementen een dubbele draaiing die voor een zeer stijve constructie zorgt. De kromming zorgt voor 
een bepaalde voorspanning in de constructie. Net als bij de 'deresonated' domes. Er is wel behoefte 
aan een koppeling van de knopen op de rand van de ene naar de andere overgang. Als hier geen 
directe verbinding tussen de kopen zou zijn, willen de doorlopende elementen een rechte lijn gaan 
beschrijven in plaats van een s-vorm. 

Architectuur. 

Figuur 5.40 Weefsel 

5.5.3 Conclusie 

Weefsels zijn in toepassing en vorm zeer vrij. Patroon heeft 
hier zowel de taal van de technische als de esthetische 
eigenschappen. Orn tot vormen te komen die geheel onder 
druk staan kunnen hangmodellen worden omgekeerd. 
Hiermee kan een zeer grote verscheidenheid aan vormen 
word en beschreven. 
Zonder consequentie kunnen overgangen tussen hol en bol 
worden gevormd. Het weefsel kan onderdeel zijn van een 
hybride constructie. Structuur en patroon kunnen oneindig 
veel mogelijkheden uitten. 

Overgangen tussen holle en bolle vormen kunnen worden toegepast waardoor de vormvrijheid zeer 
groot is. Er wordt met slappe elementen een stijf geheel gevormd. De structuur verenigt de 
architectuur en de constructieve werking en hebben beide direct invloed op elkaar. Het constructieve 
systeem is daarbij afhankelijk van de geweven knoop en het patroon. 
Net als bij de harminka-structuur is hier een zeker gevoel van stof, niet alleen door patroon, maar ook 
door de slappe elementen die worden toegepast. Daarnaast is de schaal van het patroon in 
verhouding met de schaal van de mens en goed ervaarbaar. Er kunnen talloze uitdrukkingen met de 
structuur worden gecreeerd. 
Er kunnen ook met meerdere lagen elementen worden gewerkt waardoor er holtes in het weefsel 
kunnen worden gevormd. 

Het nadeel is dat voor iedere weefstructuur de samenhang met de geometrie anders is. Dit gegeven 
creeert een legio mogelijkheden maar dit zowel voor de architectuur als voor de constructie. 
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In deze paragraaf warden referentieprajecten bekeken waarbij structuur is ingezet op een tektonisch 
manier. Hieruit blijkt dat de setting alle vormen kan aannemen en tot op heden de structuren zelf niet 
constructief (dragend) uitgevoerd zijn. Wei wordt er bijvoorbeeld op de Architects Assosiating school 
of Architecture in Landen steeds meer aandacht besteed aan ontwerpen vanuit structuren. 

5.6.1 Aichi Japan; Mr. Yutaka Hikosaka 
Het expo paviljoen voor de expo 2005 in Japan heeft vele milieuvriendelijke technologische 
toepassingen, waarvan een de geweven omhulling. De architect besloot om, om de ontworpen 
gebouwen, een schil te plaatsen. De externe geweven schil reduceert de hoeveelheid direct zonlicht, 
terwijl het de wind aangenaam doorlaat. Het creeert een buffer die de interne atmosfeer van het 
gebouw beschermt, zoals de dampkring random de aarde. (Figuur 5.39) 

1••••• EXPO 
f '• ~HI ••• 

I I 
'I 

Figuur 5.41 a Expo paviljoen door Y. Hikosaka 2005 Japan 

De externe schil is gemaakt met de zesknopige weeftechniek (hexagonaal patroon) welke typisch is 
voor het weven van kooien met rand bamboe. Echter is het zeer moeilijk om hard en rand bamboe te 
weven, dit in tegenstelling tot plat bamboe. De externe kooi wordt dan oak gemaakt van plat bamboe. 
Door het weven van elementen in drie richtingen kan de op te nemen belasting in drie richtingen 
warden ontbonden en wordt een vaste knoop tussen de elementen verkregen. Het geeft dus een 
relatief sterk en stabiel geheel. 

De geweven schil wordt ondersteund door een 'kooi' van rand bamboe liggers. Deze warden 
ondersteund door kolommen die uit de omsloten gebouwen komen. De schil wordt door de bamboe 
kooi heen geweven. Ondanks de flexibiliteit en het niet breken van de bamboe schil ender belasting 
door wind kent het wel grate vervormingen. Zo groat dat het gebouw de grand zou raken. Daarom is 
gekozen om het gebouw om de negen meter te ondersteunen. 

5.6.2 Shigeru Ban; Bamboo Roof 
Rice Gallery nodigde in 2002 Shigeru Ban uit om een plekgebonden structuur te ontwerpen: Bamboo 
Roof, een openlucht paviljoen gecreeerd door een open weefstructuur van bamboe elementen die de 
Rice Gallery plaza overkapt. 

Figuur 5.42a Bamboo Roof, shigeru Ban Rice Gallery NY Figuur 5.42b Detail v.d. aansluiting kolom 
aan structuur 

Deze structuur is een swastikastructuur gebruik makend van buigslappe elementen die door het 
weefpatraon opgekramd warden. Echter heeft de toepassing van de swastika structuur hier weinig 
invloed op de krachtswerking van het geheel (figuur 5.42a-b). 
De constructie wordt gekarakteriseerd door een dak dat zich vrij kan vormen en oneindig uitbreidbaar 
is en geen geometrische limieten kent. Het concept is simpel maar toch complex. Het is gecreeerd 
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door een systeem van in elkaar hakende units, elk bestaande uit 4 bamboo platen en 4 
connectiepunten. Het geheel heeft een lichte structuur en is mogelijk zeer transparant. Het dak wordt 
omhoog gehouden door stalen pylonen die op verschillende plekken aan het dak zijn verbonden. Het 
dak krijgt zijn kromming door het bij elkaar brengen van deze kolommen, die stijf verbonden zijn aan 
het geheel. 

5.6.3 AA school London; Hybgrid. 
Hybgrid is bedacht met als doel een gridshell te creeren die aanpasbaar is. Het vormt een combinatie 
van een gridshell met een spaceframe. Een gelaagde gridshell met een uniform grid gemaakt van 
elastische elementen wordt globaal gedefinieerd door locale manipulaties door koppelelementen die 
de afstand tussen de twee lagen bepaalt. Hieruit volgt een vorm waarbij meerdere evenwicht 
configuraties mogelijk zijn. 

Figuur 5.43a 3D beeld hybgrid Figuur 5.43b Afstand tussen elementen resulterend in 
kromming 

De physische articulatie is gebaseerd op het elastisch vervormen van de elementen. In constructies 
zorgt deze vervorming voor een extra vormvrijheid op een simpele en economische manier, en 
behoudt de langeduur eigenschappen van het materiaal. De hybgrid verkrijgt deze eigenschappen 
door gebruik te maken van de elastische eigenschappen van materialen zoals polymeren en vezel
composieten. Vezel-composieten hebben een extreme geoptimaliseerde elastische capaciteit. Het 
systeem is opgebouwd uit een grid gemaakt van vezel-composiete strips. Deze strips zijn continu en 
voorgevormd zodat de capaciteit van het element behouden blijft, het traagheidsmoment blijft 
(nagenoeg) gelijk en er worden geen onnodige spanningen in het materiaal gebracht. 

De productiemethode is relatief eenvoudig, aangezien tijdens het bouwen de krommingen aangepast 
kunnen worden. Het koppelelement heeft 4 verschillende posities die de afstand tussen de lagen en 
dus de krommingen bepalen. De vrijheden die worden gecreeerd in opkrommen van de strips zijn 
vertaald in een software-programma zodat hiermee vormen ontworpen kunnen worden. Het is 
gebaseerd op simpele regels georganiseerd door een algoritme gebaseerd op de combinatie van de 
vier positief van het koppelelement of de kromming. 

Er is geen relatie tussen formfinding en de werkelijke vorm tijdens het gebruik. Bij formfinding 
verandert de vorm iedere keer wanneer de rand voorwaarden veranderen. Het beschrijft een vlak met 
een minimaal oppervlakte. 

5. 7 Keuze weefstructuur 

Het herleiden van een weefstructuur naar een constructief principe heeft geleid tot drie varianten, de 
swastika-weefstructuur, de harmonika-weefstructuur en de weefsels, allen constructief zeer 
interessant. Tijdens dit onderzoek is door het maken van fysieke modellen zowel inzicht verkregen in 
de ruimtelijke eigenschappen als de mogelijkheden van de verschillende structuren. De manier van 
maken vertelt veel over de kritieke punten en de mogelijkheden van de structuur. Zonder 
berekeningen, maar wel door vergelijkingen met bestaande constructieve principes, is constructief 
inzicht verkregen in de structuur. 
Gebaseerd op de globale werking en eerste indrukken van de structuur, wordt relatief snel een keuze 
gemaakt, zodat naar de gekozen structuur een meer uitgebreid onderzoek kan worden gedaan. Er 
wordt niet gekozen om alle drie de varianten uit te werken. De potentie ligt echter in een volledige 
globale vertaling van de weefstructuur naar een architectonische constructie. 
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Er wordt gekozen om de weeftechniek weefse/s verder uit te werken. Bij deze structuur is in 
tegenstelling tot de andere drie structuren naast de uitwerking op constructief gebied, de architectuur 
de meeste potentie biedt. De vrije vormgeving heeft de doorslag gegeven, waarbij bij weefsels 
eenvoudig overgangen tussen holle en bollen vormen gemaakt kunnen worden en dit de deze 
structuur vrijer inzetbaar maakt. Daarbij komt de schaal van het patroon van de weefse/s het best 
overeen met de schaal van personen, zodat deze het best ervaarbaar is en ingezet kan worden als 
kwaliteit. 
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Architectonische eigenschappen als plooi en soepelheid bepalen het karakter/ de identiteit van de 
stof. Er wordt een vertaling gemaakt van stof naar ruimte en identiteit. De stofstructuur (de 
weefstructuur) beschrijft de grens of overeenkomst tussen jou en de ander of tussen twee ruimtes. 
Het creeert identiteit door eigenschappen van de techniek in patroon en structuur. 
De taal van de weefstructuur als consequentie voor zowel de constructie als architectuur is een 
bijzonder gegeven. Stofstructuren op kleine schaal kunnen worden verschaald, en net als structuren 
uit de natuur herleid tot, naar een constructieve structuur. 

Tektoniek (Gottfried Semper). 
In de verbinding ligt de essentie van de weeftechniek en vormt het de esthetische uitdrukking van de 
constructieve wetmatigheden. Niet alleen de technische vertaling van de structuur maar ook de 
poetische taal van de structuur worden hierin verenigd. 

Orie weefstructuren. 
Er zijn drie varianten ontworpen en bekeken, de swatika-structuur, de harmonika-structuur en de 
weefsels. Deze zijn middels vergelijking met bestaande constructieve principes en in fysieke modellen 
onderzocht. 
Bij het swastika-principe wordt met stijve gestapelde elementen door het patroon een bepaalde 
kromming verkregen. Het eigengewicht drukt de elementen op elkaar en zorgt voor voorspanning. Bij 
het harmonika-principe bepaalt een verlopend grid, gefixeerd aan randen de kromming die ontstaat bij 
het uit elkaar trekken van de hoekpunten van de structuur. Dit kan zowel synclastische als 
anticlastiche vormen opleveren. Bij weefsels worden met buigslappe elementen, weefstructuren, die 
we bijvoorbeeld kennen bij het weven van manden, op gebouwschaal geweven. Het patroon en de 
vorm bepalen de werking en taal van de weefstructuur. 

Uit de drie vertalingen wordt de weefstructuur weefsels, gekozen om verder uit te werken. Deze heeft 
de grootste interactie tussen constructieve en architectonische kwaliteiten en mogelijkheden. Ze 
hebben tevens de grootste vormvrijheid, waardoor ook de architectuur van een groot aandeel kan 
innemen van het onderzoek. 

Gemeenschappelijk hebben de weeftechnieken het gebruik van voorspanning. Voorspanning in 
combinatie met wrijving tussen oppervlakken maakt het mogelijk om zonder verbindingen krachten 
over te brengen. Weefsels bieden verschillende mogelijkheden om vertaald te worden, waarbij de 
tektoniek van iedere structuur anders is. 
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In deel 1, stofverwerkingsprincipes voor constructies, is globaal inzicht verkregen in het vertalen van 
stofstructuren naar een constructief principe. Het weven is hierbij naar drie verschillende 
constructieve principes vertaald, waarbij de weefstructuur als constructie zowel als architectonische 
setting wordt ingezet. 

In dit voorliggende deel 2 wordt de weefstructuur 'weefse/s' verder uitgewerkt. 
Een weefstructuur gebaseerd op oneindige elementen die door voorspanning en wrijving krachten in 
de knopenkan overbrengen. Dit principe geeft de meeste vrijheid in ontwerpen vanuit de structuur en 
representeert de beste vertaling van de combinatie constructie en architectuur. 

Het woord weefsel wordt gebruikt voor de geweven constructie. Het woord heeft verschillende 
betekenissen; geweven stof of samenhangend gehee/ van eel/en. De weefselleer (histologie) 
onderzoekt de opbouw en de bijzondere functies (specialisatie) der weefsels, dus van groepjes_cellen 
die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen. Vandaar het woord weefsel voor deze 
constructie. 

Een weefsel kan krachten overbrengen door het onder en over elkaar doorgaan van elementen, 
zonder gebruik te maken van fysieke verbindingen. Orn een weefpatroon te realiseren moeten de 
elementen om elkaar heen krommen. Er ontstaat een voorspanning in deze gekromde elementen 
omdat ze terug willen keren in hun oorspronkelijke niet gekromde toestand. De elementen drukken 
tegen elkaar en kunnen door wrijving krachten overbrengen. Voorspanning in de knopen ,door de 
geweven elementen, maakt het mogelijk om krachten over te brengen. 

Als eerste warden de constructieve en architectonische eigenschappen van weefsels besproken, 
waarbij het volgende aan de orde komt: 

• Techniek van het weven 
• Materiaal 
• Weefgeometrieen 
• De constructief geweven knoop 
• Krachtswerking weefsel: uitgangspunten voor de relatie tussen kromming, patroon en 

spanning 

Daarna wordt aan de hand van drie modellen de theorie geprojecteerd op een ontwerp, waarbij wordt 
ingegaan op patroon en geometrie. 

Tot slot wordt de toepassing van weefsels besproken aan de hand van fysieke modellen en 
ontwerpstudies, met speciale aandacht voor de opbouw en detaillering van een weefsel. 
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Hieronder warden een aantal definities weergegeven zoals die in de tekst terugkeren. 

Struc·tuur (de - (v.), -turen) 
Onderling van elementen Niet hetzelfde als patroon, structuur is de constructieve werking van de 
onderlinge samenwerkende elementen. 
1 lnwendige bouw van een stof of van een organisch geheel => textuur 
2 Wijze van opbouw van een samengesteld geheel => bouw, samenstelling 

Patroon 
Een patroon bestaat uit een herhaling van eenvoudige eenheden of ontstaat uit een herhaalde 
toepassing van dezelfde regels. 

Pa·troon2 (het -, patronen) 
1 model, voorbeeld => ma/ 
2 decoratieve tekening => dessin 
3 structuur die in een bepaalde situatie inzicht verschaft 

Visuele patronen kunnen zijn opgebouwd uit bijvoorbeeld cirkels, vierkanten en of elk ander 
basisfiguur. Met spreekt oak van een patroon als er niet een strikte herhaling plaatsvindt, 
bijvoorbeeld in het geval van het werk van Maurits Cornelis Escher wordt de herhaling gekenmerkt 
door geleidelijke veranderingen van de basisfiguur. Bij fractals ontstaat het patroon door herhaling 
van een berekenin . 

Weefsel 
Dooreengewerkt stelsel van stripvormige elementen van hout, die samen een structuur vormen met 
een bepaald patroon in een bepaalde geometrie 

Het woord weefsel wordt gebruikt voor de geweven constructie. Het woord heeft verschillende 
betekenissen; geweven stof of samenhangend gehee/ van eel/en. De weefselleer (histologie) 
onderzoekt de opbouw en de bijzondere functies (specialisatie) der weefsels, dus van groepjes 
cellen die dezelfde functie vervullen of samen een orgaan vormen. Vandaar het woord weefsel voor 
deze constructie. 

Lokale kromming 
Kromming die ontstaat ten gevolge van het onder en over elkaar door gaan ven elementen, het 
weven. 

Globale kromming 
Kromming ten gevolge van het creeren van een geometrie, vorm. 

Geometrie 
Ruimtelijke vorm, die al dan niet eenvoudig wiskundig kan warden beschreven 

Voorspanning 
Aanbrengen van lokale kromming ten behoeve van het overbrengen van krachten in de geweven 
knoo . 
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Orn de inzicht te krijgen in de techniek van het weven warden eigenschappen van geweven stoffen 
omgeschreven naar constructieve eigenschappen van de weefstructuur. Orie basis weeftechnieken 
warden hierbij bekeken, plain, twill en satin weave. 
De technische eigenschappen van deze patronen warden verder uitgediept, waarbij de richting waarin 
de geweven elementen elkaar kruisen en de kromming van de elementen van essentieel is. De hoek 
waaronder de elementen elkaar kruisen heeft invloed op de stabiliteit en de het krommen van de 
elementen op de manier van voorspannen (ten behoeve van krachtsoverdracht) en de hierarchie 
tussen de elementen. 

Patroon is de uiterlijke verschijning van de structuur (onderlinge samenhang van elementen) van het 
weefsel. Het patroon vormt samen met de geweven geometrie de basis voor de constructie. Deze 
onderlinge samenhang wordt onderzocht aan de hand van de volgende aspecten. Achtereenvolgens 
zullen warden de volgende onderwerpen behandeld: 

textiele weefsels, 
weefpatronen 
weeftechnieken 

3.1 Textiele weefsels 
Een weefsel ontstaat door het onder en over elkaar doorgaan van elementen in een onderling 
samenhangend patroon. Hierbij spant men een aantal draden parallel op in een weefgetouw (zie 
figuur 2.1 ). De opgespannen draden heten schering. Dit zijn de verlicale dragende elementen van de 
stof. Vervolgens warden een voor een andere draden haaks hierop, tussen de schering door, 
ingelegd. Deze draden heten inslag. Deze draden warden strak tegen elkaar aangedrukt. 

Figuur 3.1: Weefgetouw 

Naturalistic Drawing 
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Figuur 3.2: Tekenwijze van geweven patronen 
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In figuur 3.2 wordt de tekenwijze van een geweven patroon getoond. De warp is de schering en de 
weft is de inslag. De selfedge van een weefsel is de zelfkant die voorkomt dat het weefsel rafelt en 
vormt de fysieke beeindiging van de stof. Aan de boven- en rechterzijde van de schematisering van 
het weefpatroon, wordt weergegeven hoe de schering en inslag zich ten opzichte van elkaar bevinden 
en verhouden. 

Het weefpatroon bepaalt net als bij andere stofverwerkingstechnieken de mechanische en thermische 
eigenschappen en de soepelheid van de stof. Mechanische eigenschappen vertalen zich in de 
verschuiving van de draden ten opzichte van elkaar en daarbij de stabiliteit in het vlak van de stof. De 
thermische eigenschap wordt gevormd door de openheid van de structuur en het aantal elementen 
dat elkaar kruist. Een stof opgebouwd uit meerdere lagen met ingesloten openingen heeft een 
thermische isolatiewaarde, denk hierbij aan een wollen trui. Het materiaal waarmee geweven wordt 
hangt zeer nauw samen met de verschillende eigenschappen van een weefpatroon. 

Aan hoe de stof gedragen wordt kan de manier van weven, het weefpatroon en het weeftype warden 
afgelezen. De plooiing van de stof, de openheid van de structuur, de textuur van het oppervlak zijn 
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hierbij enkele voorbeelden. Een stof representeert een bepaalde identiteit, behorend bij haar 
eigenschappen. ledere stof met daarbij behorende weefpatroon en weeftechniek spreekt haar eigen 
taal. Drager en techniek warden een. 
Dezelfde eigenschappen kunnen geprojecteerd warden op zowel de constructie als de architectuur 
van het weefsel. 

3.2 Weefpatronen 

Het type draad, de afmetingen van de draden, de afstand tussen de draden en het percentage van 
draden in elke richting, kunnen gezien warden als de mechanische en thermische eigenschappen van 
elke unieke weeftoepassing. Hieronder warden de kwaliteiten van de verschillende basis 
weefpatronen (plain-, twill-, en de satin-weeftechniek) beschreven. (figuren 3.4 - 3. 7) Dit zijn de drie 
basisvormen van weven die ten grondslag liggen aan de meeste eweven roducten. 
Er zijn twee typen weefpatronen: biaxiaal, waarbij 
elementen in twee richtingen, en triaxiaal waarbij 
elementen in drie richtingen warden geweven. 
Triaxiale weefsels zijn constructief gezien stijver dan 
biaxiale weefsels. Aangezien de elementen in drie 
richtingen lopen, is het weefsel beter bestand tegen 
afschuifkrachten en dus stabieler. (figuur 3.3) 

3.2.1 Biaxiale weefpatronen 

Figuur 3.3: Type weefpatronen 

In deze paragraaf warden eigenschappen van geweven stoffen in verschillende patronen, herleid tot 
constructieve eigenschappen. Op deze manier kan een link gemaakt warden tussen de eigenschap 
op kleine schaal en de constructieve eigenschap op grate schaal. 

Omschrijving van de verschillende eiqenschappen van stof naar constructie. 
Voorspanning. Mate van kromming in de elementen 

Voorspanning is zeer belangrijk aangezien deze de mate van knoopwrijving bepaalt. 
Stabiliteit/soepelheid. De mogelijkheid van afschuiving in het vlak, dit maakt de stof stug. 

Het schranken van elementen bepaalt de stabiliteit van het weefsel in het vlak. 
Glad oppervlak. Bepaalt door de mate van kromming en dikte van de elementen en hiermee 

het hoogteverschil tussen het onder en overgaande element. Dit bepaalt de 
grofheid van de stof. 

De structuur van het oppervlak bepaalt de mate van voorspanning. Wanneer het oppervlak 
relatief glad is, is de voorspanning lager en kunnen er minder krachten overgebracht warden 
en is de stabiliteit minder. 

Balans/symmetrie. De verhouding tussen het aantal kruisingen van de schering ten opzichte van 
de inslag. 

De symmetrie heeft invloed op de stabiliteit van het weefsel. 
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Eigenschap 
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Bij dit weefpatraon warden alle elementen om en om geweven. (figuur 3.4a) De plain weave heeft 
door het grote aantal kruisingen een stabiel en daarmee vormvast oppervlak. Als stof gedraagt het 
zich stijver dan andere patranen door het grate aantal kruisingen van draden. Plain weave heeft een 
graf oppervlak, door het krammen van de elementen om ieder ander element. 
De plain weave is de eenvoudigste manier van weven. Variaties zijn mogelijk wanneer een dubbele of 
drievoudige schering of inslag gebruikt wordt, mogelijk in verschillende combinaties, weergegeven in 
figuur 3.4b. 

Plain Dutch Weave (enkel weven 1) 

Plain Dutch weave is een ander type plain weave. Het heeft minder maar dikkere scheringdraden en 
meer maar dunnere inslagdraden, die zeer dicht bij elkaar liggen. De scheringdraden liggen 
onvervormd tussen de inslagdraden door het grate verschil in stijfheid. De inslagdraden creeren het 
oppervlak. Dit resulteert in een dichte structuur, met een hoge treksterkte en hoge stabiliteit. 

Figuur 3.5 a: Enkel 
patroon 

Twill weave 

Figuur 3.5 b: Diamand 
twill 

Voldoende 
Matig 

Twill weaves zijn ontstaan uit de behoefte om minder kruisingen te maken tussen schering- en 
inslagdraden. Een of meer draden warden alternerend over en onder twee of meer scheringdraden 
geweven, op een regelmatig repeterende manier. Hiermee wordt een richting aan het weefsel 
gegeven (figuur 3.5a), wat resulteert in diagonale ribben. De twill weave is zeer soepel in het vlak, 
met slechts een kleine reductie in stabiliteit ten opzichte van de plain weave. 
De diamond twill (figuur 3.5b) is een subvorm van de twill weave. In deze techniek lopen de 
diagonalen uit elkaar in tegenovergestelde richting vanuit een centraal punt. 

De twill weave heeft een andere binnen- en buitenkant van de stof. Dit kan extra benadrukt warden 
door drie of vier soorten elementen te gebruiken en deze om en om in te zetten. De twill weave is 
zeer geschikt als toepassing voor ingewikkelde patronen. 

1) De plain weave en de dutch plain weave zijn de twee basisvormen van het weven. In vervolg word! de naam plain 
weave vervangen door dubbel weven, voor het in elkaar weven van slappe elementen. 
De plain dutch waeve word! in het vervolg enkel weven genoemd, naar het in een richting weven van slappe 
elementen om de in andere richting vele malen stijvere elementen. 

Manja van de Worp 41 



Figuur 3.6 a: Enkel 
patroon 

Satin weave. 

Figuur 3.6 b: variant op 
satin weave 
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Satin weave maakt het mogelijk om een zeer dicht patroon te creeren door het zo min mogelijk 
kruisen van elementen. Dit resulteert in stoffen met een dichte en strakke weefstructuur. Het patroon 
heeft echter een lage stabiliteit en er moet gelet warden op asymmetrie van het patroon. Deze 
asymmetrie geeft een zijde van de stof een richting in de inslag en de andere zijde in de schering 
richting; horizontaal en verticaal (zie figuur 3.6a). 
Het satin weefpatroon wordt meestal gebruikt in "appearel" kleding zoals avondjurken en verfijnde 
kleding. Satin weaves zijn zeer glad en hebben een hoge drapeerkwaliteit (flexibiliteit). 
Ondanks dat de satin-stoffen zwaarder zijn in textuur dan de twill geweven stoffen, is de meest 
karakteristieke eigenschap van de satin weave de soepelheid, wat ten koste gaat van de sterkte. 

3.2.2 Triaxiaal weven 
Buckminster Fuller2 constateerde dat triaxiaal ten opzichte van biaxiaal weven, vier keer de 
trekcapaciteit heeft en beter bestand is tegen afschuiven. Triaxiale weefsels kunnen ingezet warden 
ter verduurzaming van de stof of om kosten te besparen, bijvoorbeeld bij kleding, parachutes, zeilen, 
tenten, etc. In drie richtingen geweven tennisrackets hebben 60% meer tegenwerkende kracht, die 
ontstaat door toenemende wrijving tussen de elementen. ledere vlakke, gekromde of irreguliere vorm 
kan triaxiaal warden geweven, zoals, hoeden, manden, ballen en geodetische koepels. 

Figuur 3.7a Hexagonaal 
weefpatroon 

Figuur 3.7b Patroon met 
medium density 

Beoordeling 
Goed 
Goed 
Slecht 
Mati 
Goed 
Goed 

In figuur 3. ?a is het elementaire triaxiale weefsel te zien. De elementen lopen in drie richtingen en 
hebben een vele grotere schuifsterkte ten opzichte van biaxiaal weven. 
De opbouw is als volgt. Eerst warden de twee schuin lopende elementen op elkaar gelegd zonder te 
weven en wordt het derde element ingeweven. Wanneer de elementen gelijke dikte hebben ontstaat 
er een dubbel weefsel door de krachten uit het ingeweven element op de andere elementen en de 
gelijke stijfheid. Wanneer in een richting zwaardere elementen warden gebruikt, wordt een enkel 
weefsel gecreeerd waarbij deze zware elementen warden verbonden door diagonaal kruisende meer 
buigslappe elementen. Het triaxiaal weefsel gebruikt 50% minder materiaal dan een biaxiaal weefsel 
om hetzelfde oppervlak te weven bij dezelfde hart-op-hartafstand van de elementen. 

2) Richard Buckminster "Bucky" Fuller (1895 -1983) was een ontwerper, architect en uitvinder. Zijn bijdrage aan de 
architectuur en constructie waren immens, waaronder de ontwikkeling van de geodetische koepelstructuur 
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De eigenschappen van de stoffen kunnen herleid warden tot constructieve eigenschappen die ingezet 
kunnen warden voor het ontwerpen van weefsels. Hierbij zijn de voorspanning, de grofheid van de 
structuur en de stabiliteit de belangrijkste eigenschappen. 

Voorspanning laat zich lezen door de openheid van het patroon, de mate waarin krachten kunnen 
warden overgedragen. Wanneer het grid meer open is, zijn er meerdere knopen een op een 
geweven, en is de voorspanning grater. Bij een plain dutch weave is de voorspanning het grootst, 
waarbij slappe elementen om stijve elementen warden gekromd. 
Het oppervlak van het weefsel is grof wanneer de grootste kracht overdragen moeten warden. Door 
het een op een weven (plain weave) wordt er het hoogst aantal kruisingen gecreeerd en kunnen de 
meeste krachten overgebracht warden en is daarmee het grofste weefpatroon. 
Er is een groat verschil in stabiliteit tussen een plain weave en daarnaast een twill- of een satin 
weave, waarbij om meerdere elementen wordt gekromd. Doordat de elementen elkaar pas na twee of 
meer elementen kruisen, is er minder samenhang tussen de afzonderlijke elementen en het geheel 
minder stabiel. 

Hexagonale (triaxiale) weefsels kunnen het beste toegepast warden als stabiliserend deel van de 
structuur, of in de gezamenlijk geweven knoop bij kruising met een ander weefsel. Hexagonaal weven 
geeft een visueel open structuur; deze is meer geschikt dan een biaxiaal weefsel. De triaxiale 
structuur heeft zes knopen in tegenstelling tot vier knopen bij de biaxiale structuur en kan meer, en in 
drie richtingen, krachten overbrengen. 

Bij weefsels waarbij een meer willekeurig patroon wordt gebruikt, moet onderscheid gemaakt warden 
tussen de delen die constructief werken en delen die meer als decoratie voor het patroon gelden. 

3.3 Weeftechnieken 

Binnen het weven zijn twee type weefpatronen te onderscheiden; patronen die vlak geweven warden 
en daarna gekromd warden en patronen die alleen driedimensionaal geweven kunnen warden. 
Daarnaast zijn er nag twee deeltypes te onderscheiden, het enkel weven en het dubbel weven, 
hiervoor beschreven als de twee varianten van de plain weave. Enkel en dubbel weven vormen de 
basis voor structurele patronen. Normaliter warden elementen met gelijke stijfheid gebruikt. Dit maakt 
het dubbel weven het basis weeftype (voor stoffen). Wanneer een richting meer dominant moet zijn in 
structuur of decoratie wordt enkel weven toegepast. Hieronder wordt de constructieve werking van de 
twee weeftechnieken beschreven. 

3.3.1 Basistype vlak weven 
Krachten warden overgebracht in een weefsel door lokaal krommen van elementen als gevolg van 
het weven. De grootte van de lokale kromming bepaalt de maximaal overdraagbare kracht in de 
geweven knoop. De grootte van lokale kromming wordt bepaald door de hart-op-hartafstand van de 
elementen, de dikte van de elementen en het weeftype. Bij vlak weven wordt de structuur eerst 
geweven en daarna gekromd. 
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Figuur 3.9a 
bovenaanzicht 
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Bij dubbel weven wordt zowel de schering als inslag geweven. Dit geeft in twee 
richtingen gekromde elementen. (figuur 3.9) De kromming van het element wordt 
bepaald door de hart-op-hartafstand tussen de elementen en de uitbuiging. De 
uitbuiging is bij dubbel weven de halve hoogte van een element. Elementen 
moeten in twee richtingen krommen, de hoogte en de stijfheid van het element 
bepalen de minimale afstand tussen de elementen. Hierdoor blijven de elementen 
van gelijke dikte relatief ver uit elkaar en ontstaat er een "open" weefstructuur. Dit 
in tegenstelling tot enkel weven. 

I 

Figuur 3.9b Doorsnede over dubbel weefpatroon 

Bij het dubbel weven mogen de stijfheidsverschillen tussen de elementen in de twee richtingen niet te 
groat zijn. Wanneer dit wel het geval is, zal een element nauwelijks vervormen en ontstaat er een 
enkel gekromd weefsel. 
Het dubbelgekromde weefsel gebruikt slankere elementen en kan daardoor minder grate 
overspanningen realiseren. Door verandering in patroon kan echter wel de stijfheid van elementen 
warden vergroot, wanneer bijvoorbeeld elementen om de twee elementen geweven warden, twill 
weave, en daardoor dikker kunnen warden uitgevoerd. 

Figuur 3.1 Oa 
bovenaanzicht 

Bij het enkel warden stijve schering-elementen door (relatief) slappere inslag
elementen ingeweven. (figuur 3.10b) Het schering-element vervormt hierdoor niet 
of nauwelijks. Doordat alleen de inslagelementen krommen, kunnen deze in de 
richting van de schering tegen elkaar aan geplaatst warden. Hierdoor kan een 
nagenoeg gesloten vlak gecreeerd warden (figuur 3.1 0a). 
De grotere kromming (ten opzichte van het dubbel weven) en de daarbij horende 
grate voorspanning, resulteert in het kunnen overbrengen van grate krachten met 
een buigslap element. 
Oak de twill en satin weave kunnen enkel geweven warden. 

idi;'lJ ==-=== ---- --
! --------------

Figuur 3.1 Ob Doorsnede over enkel weefpatroon 

.---------~t ------------- --1-~ __ .------------ I 

Een enkel geweven geometrie krijgt door het verschil in stijfheid van de elementen een dragende en 
een niet-dragende richting. De niet-dragende richting verdeelt de krachten werkend op de geometrie 
over de verschillende stijve elementen. Het niet geweven stijve element zal door het verschil in 
stijfheid meer krachten naar zich toe trekken. 

Figuur 3.11 Extra moment t.g.v. enkel weven 

Manja van de Worp 

Als gevolg van het enkel weven, waarbij maar een element 
wordt geweven, ontstaan momenten in het niet geweven meer 
stijve element. Deze extra buigende momenten leveren een 
vermindering van de capaciteit, zowel in krachtsafdracht als in 
geometrie. 
Moment is kracht maal arm. Wanneer de geweven elementen 
dicht bij elkaar liggen, is het momenten kleiner dan bij een meer 
open structuur. 
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3.3.2 Driedimensionaal weven 
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Sommige patronen kunnen alleen in driedimensionale geometrieen geweven warden. De patronen 
die hiervoor warden gebruikt, zijn varianten op hexagonaal geweven patronen en komen uit de 
weeftechniek van manden. Hierbij kan het patroon niet eerst vlak geweven warden. 

Figuur 3.12a Basket weave 

'.3tandar,j 

Top vie"w"s of 
2-frequency domes, 
1 /2 truncation 

Figuur 3.12 b Bovenaanzicht koepel met driehoekpatroon en basket weave 

Deze driedimensionale weefpatronen zijn zeer sterk, alleen moeilijk te weven omdat het weefsel pas 
werkt wanneer het aan de rand gefixeerd is, waarbij in de tussentijd de elementen te allen tijde 
moeten warden vastgehouden. Net als bij het weven van manden, heb je eigenlijk je handen en 
voeten nodig bij het op hun plek houden van alle elementen. 
De plek van de knopen verandert tijdens het weven van het patroon. De voorspanning in de knoop 
creeert wrijving en daarmee hinder bij het verschuiven en zal hierdoor extra krachten oproepen. Dit 
bemoeilijkt het toepassen van deze weeftechniek op een grate schaal. 

Belangrijk bij het weven van dimensionale vormen is dat de knopen van het weefsel op een deel van 
een bol liggen. Dit betekent dat in dit punt de raaklijn aan het ene element gelijk is aan de raaklijn van 
het andere element. De twee normalen van de twee bogen kruisen elkaar. 
Bij de basketweave is te zien dat alle elementen eenzelfde rotatie maken vanuit de randen ten 
opzichte van de top en zo de vijfhoek in het midden creeren. De normalen van de twee elementen in 
de knopen zijn hier gelijk. De volgende elementen die warden ingestoken hebben een andere globale 
kromming en daarmee een andere normaal. Deze elementen warden namelijk parallel aan elkaar 
ingeschoven (figuur 3.13b). Hierdoor ontstaat torsie in een van de twee elementen zodat door het 
torderen van het element de normalen aan elkaar gelijk warden. Bij iedere vorm van 
driedimensionaal weven moet met dit feit rekening warden gehouden. 

Figuur 3.13a Voorbeeld 
basketweave dome Ford Rotunda 
Dome, Buckminster fuller 

Figuur 3.13b Parallel 
verschoven elementen 

Figuur 3.14a Dubbel 
krommen door 
weefpatroon 

Figuur 3.14b 
Model 
dubbelgekromd 
door weefpatroon 

Een andere manier om een gekromd weefsel te beschrijven is het weefsel aan een zijde eerst vlak te 
weven (figuur 3.14a). Het krijgt zijn driedimensionale vorm door het inweven van de losse einden 
onder dezelfde hoek als aan de verweven zijde. Later kunnen er in een derde richting extra 
elementen ingeweven warden. Oil is alleen mogelijk wanneer de elementen heel slap zijn en 
eenvoudig te vervormen. Het creeren van een stijf oppervlak heeft als consequentie dat de elementen 
dicht bij de rand moeilijker te vervormen zijn wanneer er meerdere elementen tussen warden 
geplaatst. 
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Naast de in paragraaf 3.2 beschreven basispatronen, plain, twill en satin weave, zijn er nog tal van 
andere (sub)patronen, de zogenaamde 'decorerende patronen'. Dit zijn afleidingen en combinaties 
van de bovengenoemde drie basis 'structurele' patronen. Onderscheid kan gemaakt worden in het 
structurele deel van het patroon, dat de krachten overbrengt en de basis vormt voor de constructieve 
kwaliteit, en het decorerende deel van het patroon dat voornamelijk het uiterlijk bepaalt. Deze 
elementen werken niet constructief, maar moeten wel de belasting overdragen naar de constructieve 
delen. Het structurele patroon wordt bepaald door de constructieve eisen en vormt samen met het 
decorerende deel van het patroon, de architectonisch kwaliteit. 

l Ill 
J'r . 

I 
Figuur 3.15 Weefpatroon combinatie van Figuur 3.16a Structureel patroon 1 Figuur 3.16 b Structureel patroon 2 
decorerend en structureel patroon 

In figuur 3.15 is een weefpatroon weergegeven waarin zowel een deel structureel als decorerend is. 
Voor het structurele deel kunnen twee varianten worden onderscheiden, weergegeven in figuren 
3.16a-b. Het in figuur a weergegeven structurele patroon wordt in de weefknoop het minst gekromd 
(twill en satin weave). Dit betekent dat grotere elementen kunnen worden toegepast, aangezien de 
kromming dan kleiner is. 
Het structurele patroon in figuur 3.16b kan nog stijver worden uitgevoerd. Het decorerende deel kan 
dan zelfs per maas verschillen en ook door verschil in kleur van elementen een heel varierend beeld 
geven. 

Een belangrijk verschil tussen geweven stoffen en een geweven houten constructie is de 
belemmering in spanning en de benodigde afmetingen van het element om krachten over te dragen. 
Hierdoor zijn patronen meer open dan de patronen van geweven stoffen. 
Een duidelijk verschil ontstaat er bij een plain weave en een twill weave beide dubbel geweven. De 
afstand tussen de elementen is vele malen groter dan bij een twill weave. Dit is ook duidelijk te zien in 
figuur 3.15. Het middengedeelte is open (plain weave) en het rond geweven patroon is meer gesloten 
(twill of satin geweven). 
De benodigde dikte van geweven elementen, naast het type patroon, bepaalt de verhouding tussen 
open en gesloten. Een constructief geweven patroon voor een houten weefsel oogt hierdoor heel 
anders dan een geweven patroon met textiele draden. Dit is een van de inspirerende tektonische 
eigenschappen van de structuur. 

Aspecten van patronen, als taal van de structuur, binnen een weefsel: 
• Overgangen tussen patronen 
• Gezamenlijk geweven knoop tussen geweven delen 
• Binnen- en buitenkant patroon 
• lnsteken van een los weefsel in een ander weefsel 
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3.3.4 Dichtmaken van weefsels. 
Door de grotere stijfheid van houten elementen ten opzichte van textiele draden kan bij de 
"verschaling" van de techniek niet zonder meer gesloten weefsels gecreerd warden. De dikte en 
kromming van de toegepaste elementen bepaalt de openheid van de structuur. 

Figuur 3.17 Decorerend 
ingeschoven strip t.b.v. 
dichtmaken weefsel 

Het dichtmaken van constructieve houten weefsels gebeurt in termen van 
het weven. Er wordt geen dak op het weefsel bevestigd of doek overheen 
gespannen, maar er warden extra decorerende elementen ingeweven. Bij 
enkel weven kunnen de geweven elementen tegen elkaar aangelegd 
warden en vormt het geheel een nagenoeg gesloten vlak. Gesloten wil 
hierbij zeggen dat de meeste wind en regen wordt buitengehouden. Het 
weefsel is niet geheel gesloten aangezien er altijd kieren blijven. 

Een dergelijke oplossing is niet toepasbaar voor het weeftype waarbij in 
twee richtingen wordt geweven. De hart-op-hartafstand wordt bepaald door 
de maximaal toelaatbare spanning in het betreffende element. Hierbij 
zouden in de mazen van dit weeftype een tweede weefsel als decorerend 
patroon, geplaatst kunnen warden. Hierin zit bijna geen spanning. Dit kan 
op deze manier het vlak afsluiten. Verschillende kleuren en typen hout 
kunnen hierbij toegepast warden. 

De eigenschappen van een patroon bepalen zowel de constructie als de architectuur. Zowel 
stijfheid, stabiliteit in het vlak en de belasting die kan warden overgebracht, warden door het 
patroon bepaald. 
Het patroon is de tektonische eigenschap van het weefsel, die de structuur van het weven, 
zichtbaar maakt. 
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4 MATERIAAL 

Een weefsel kan uit verschillende materialen opgebouwd warden - staal, aluminium, hout. Deze 
elementen moeten buigslap zijn zodat ze eenvoudig zonder te veel spanning in een gebogen vorm 
gebracht kunnen warden. Belangrijke bij de keuze voor een type materiaal is de wrijvingscoefficient 
van het wrijfoppervlak en de E-modulus. Daarnaast is de krachtswerking in de constructie oak van 
belang voor de keuze van het materiaal. Slappe elementen bij geweven constructies, verkrijgen 
stijfheid door een dubbelgekromde geometrie. 

Wanneer we kijken naar de schaalwerking van verschillende koepels met een gelijk gewicht is de 
buig- en knikstabiliteit grater bij massievere koepels met grotere wanddiktes. Omdat massa extra 
gewicht betekent wordt er gezocht naar materialen met een lage dichtheid/soortelijke massa. Dit geeft 
een grate benodigde hoogte bij dezelfde capaciteit. De verhouding tussen de E-modulus en de 
dichtheid geeft een indruk van de prestatie die een materiaal in een koepel- of schaalconstructie 
levert. Vanwege de gunstige verhouding E/ p is hout als constructiemateriaal voor weefsels 

geschikter dan bijvoorbeeld beton of staal. [3, Frei Otto] 
Materialen die goed toepasbaar zijn in geweven constructies zijn bamboe, kunststof en hout. 

4.1 Bamboe 

' Figuur 4.1 Canopy MOMA 

Voor tijdelijke gebouwen is bamboe een goed alternatief. Het is licht en 
sterk. Zijn flexibiliteit maakt het uitermate geschikt voor het maken van 
dubbel gekromde oppervlakken. De treksterkte van bamboe is relatief 
hoog, namelijk de helft van staal en de druksterkte is ongeveer 
hetzelfde als die van beton. 
Bamboe kan toegepast warden als ronde profielen (onbewerkt bamboe) 
of als plybamboo: triplex van bamboefineer. De ronde doorsnede heeft 
als voordeel dat er minder rekening gehouden hoeft te warden met kip 
of torsie van het element. Echter, de duurzaamheid van bamboe is 
gering en het toepassen van bamboe in een regenklimaat is niet 
verstandig, vandaar de zeldzame toepassing van het materiaal in ons 
land. Daarnaast heeft bamboe de eigenschap dat het snel breekt. 
Bamboe is geen homogeen materiaal, dus zal het op zijn zwakke 
punten bezwijken, (net als hout), echter kan dit opgelost warden door 
plybamboo toe te passen. 

4.2 Composieten, frozen fabric 

Een composiet materiaal is een materiaal dat is opgebouwd uit 
verschillende componenten. Vaak warden hiermee vezelversterkte 

.. kunststoffen bedoeld. De vezels zorgen voor de strekte en de matrix 
(vaak uitgevoerd in kunststoffen) houdt de vezels samen en zorgen voor 
het overbrengen van schuifspanningen. Kunststof strips kunnen oak 
ingezet warden in een geweven constructie. Hieraan kunnen bepaalde 
eigenschappen warden toegekend.* Echter is de puurheid van het 
materiaal geen eis meer om mee te ontwerpen en levert de beperking in 
het materiaal weinig consequenties op voor het ontwerp. Vezels met 
verschillende eigenschappen warden tot een materiaal geperst en 
nemen vooraf onderzochte en toegepaste eigenschappen aan. 
De essentie van het weven ligt voor een deel juist in de consequenties 
van het materiaal en daarom is gekozen om niet te werken met 

Figuur 4.2 Bouwstoffen composieten. (voorbeeld Hybgrid deel1 § 5.6.3) 
composiet 

* Hierover is contact geweest met dhr. Adriaan Beukers, faculteit lucht en ruimtevaartkunde TU Delft, [5]. 
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Hout heeft een lage buigstijfheid en is daardoor relatief eenvoudig te krommen. Het is net als bamboe 
een licht en relatief sterk materiaal. Daarnaast vraagt de geringe buigstijfheid om relatief grate 
doorsnedes, wat positief werkt in schaalconstructies. 
Aangezien hout relaxeert, kan de geweven constructie sterker belast warden aangezien deze 
spanningen er deels weer uitvloeien. Het element wordt eerst belast tot de maximale buigspanning. 
Na een maand is deze "voorspanning" afgenomen met 33% ten gevolge van de relaxatie. De 
constructie heeft ten gevolge van de relaxatie capaciteit gekregen om externe belasting op te nemen. 
Relaxatie heeft oak nadelen deze warden in (uitgebreider beschreven in § 4.3.1). Zo neemt de 
spanning nag meer en sneller af ten gevolge van het vochtig warden van hout. en het daarna weer 
opdrogen. De sterkte wordt hierdoor grater, maar de voorspanning, nodig om krachten in de knoop 
over te brengen, neemt hierdoor af. 

Er wordt gekozen voor hout aangezien dit de beste eigenschappen heeft om een geweven 
constructie te maken. Naast licht, sterk en buigslap geldt dat de spanning die door relaxatie 
wegvloeit uit het materiaal, weer kan worden ingezet voor opname van externe belasting. 
Hout heeft tevens karakteristieken die ingezet kunnen worden als architectonische 
eigenschap, zoals het uiterlijk van verschillende soorten hout en de verweerbaarheid. Naast 
hout kan ook triplex worden gebruikt met een grotere buigcapaciteit. IN vergelijking met 
compositien heeft hout tektonisch eiegenschappen door beperking en mogelijkheden van het 
materiaal. 

4.3.1 Relaxatie hout 
Relaxatie is het verminderen van spanningen in de loop van tijd bij gelijkblijvende vervormingen. Orn 
meer inzicht te krijgen in het relaxatiegedrag van hout, wordt het proces bekeken van het 
vervaardigen van gelamineerde liggers. Zowel gelamineerde liggers als dubbelgekromde houten 
meubels (figuur 4.3), warden opgebouwd uit dunne (voorgekromde) lamellen. Orn de spanning ten 
gevolge van het voorkrommen te verkleinen warden de elementen nat gemaakt en tijdens het 
droogproces harden de elementen uit en neemt de sterkte toe. Ten gevolge van het uittreden van 
vocht uit de constructie vloeien spanningen sneller uit de constructie. Er wordt hierbij niet gerekend 
met een afname van de rekenwaarde voor de maximale buigspanning (Zie figuur 4.4). 

Ooorsnede A-A 

Rimv = 5667 mm 

(koepell = IOm, h = 3m) 

t =24mm 

h = t( weeftel bestaat uit 1 lame/) 

k = 0 7 6 + 0 001 · Rinw 
kro ' ' t 

5667 
kko = 0,76+0,001--- = 0,996 

r 24 

Figuur 4.3 Dubbelgekromd Figuur 4.4 Gekromde staaf met rechthoekige a m;O;d ~ kkro • fm;O;d 
triplex meubel doorsnede 

Bij weefsels vloeit na bepaalde tijd de aangebrachte voorspanning uit het hout. Dit proces versnelt 
door het wisselen van vochtgehalte van het hout als gevolg van het weer. Consequentie van deze 
relaxatie is dater gelet moet warden op veranderingen in luchtvochtigheid. 

Het gebouw kan het beste in de zomer als tijdelijke setting warden ingezet. In deze periode is er 
nagenoeg geen regen en kan het weefsel aan het eind van de zomer weer afgebroken warden. Dit 
kan zeer eenvoudig aangezien er alleen verbindingen aan de randen warden toegepast. 
Het weefsel zou oak op een droge beschutte plek kunnen warden toegepast, of warden bekleed met 
een membraan. Echter, is er te weinig bekend over de gevolgen van relaxatie om te kunnen 
inschatten hoe lang er genoeg spanningen in blijven om krachten over te dragen. Daarom wordt hier 
een conservatieve aanname gedaan en gerekend met een referentieperiode van 1 jaar. 
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4.3.2 Triplex 
Zowel hout als triplex komen in aanmerking als materiaal voor geweven constructies. 
De weefsels warden vervaardigd uit zeer buigslappe houten elementen. Bij een overspanning van 10 
meter geeft dit elementen met een hoogte tussen 12 en 24 mm en een breedte varierend van 50 tot 
200 mm. Houten elementen hebben voorgeschreven afmetingen met een ondergrens van 19*71 mm 
of 21 *96 mm (Vierzijdig geschaafd Europees naaldhout). Wanneer er kleinere afmetingen dan de 
standaardafmetingen moeten warden toegepast, wordt gebruik gemaakt van triplex. Voor het gebruik 
van constructief triplex geldt dat de dikte minimaal 11 mm moet zijn en het triplex uit tenminste 5 
lagen moet zijn opgebouwd. 

Het gebruik van triplex levert veel voordelen op ten opzichte van het gebruik van gezaagd hout. 
De buigsterkte van triplex is vele malen grater dan die van gezaagd hout. Ondanks de toename in 
buigsterkte neemt bij grotere hoogtes van de triplex elementen de E-modulus en daarmee de stijfheid 
af. 

a=½I 
w 

Wanneer de kromming van het weefsel zowel globaal als lokaal gelijk blijft en de E
modulus verkleint en daarmee de spanningen verlagen, kan het element behorende 
bij de kromming extra gekromd warden of grotere afmetingen van het element warden 
ingezet. Wanneer de E-modulus kleiner is, krommen de elementen gemakkelijker en 
kan er door de grate toelaatbare buigspanning sterker gekromd warden, zowel 
globaal als lokaal. 
De doorbuiging neemt echter wel toe door de afname van E-modulus, maar door de 
grotere afmetingen van het element is de buigstijfheid van het element grater. 

Het inzetten van triplex maakt een grotere lokale kromming mogelijk en waardoor meer kracht kan 
warden overgedragen. Tevens zijn de afmetingen van de elementen grater en daarmee de capaciteit 
van de gehele constructie. Het kwadratisch oppervlaktemoment is bij toepassen van triplex 4 keer zo 
groat. Met weefsel opgebouwd uit triplex elementen kunnen grotere overspanningen warden 
gerealiseerd. 
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De geometrie van het weefsels is zeer belangrijk voor de krachtswerking in de geweven constructie. 
Aangezien er met zeer dunne strips wordt geweven, mogen zo min mogelijk krachten door buiging 
moeten warden opgenomen en wordt gekeken naar schaalwerking. Orn meer vrijheid in ontwerpen te 
krijgen warden ook enkelgekromde oppervlakken bekeken. 
Het grid, als vertaling van een volledig gesloten schaal en de kromming, bepalen de stijfheid en 
stabiliteit van de geometrie. 

Orn een geweven geometrie te vormen gaat een deel van de buigcapaciteit verloren. Krachts
overdracht wordt globaal bepaald door de geometrie en lokaal door het aandeel globale kromming. 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van kromming en patroon, eigenschappen van verschillende 
oppervlakken voor een geweven constructie beschreven. De relatie tussen geometrie, verlies van 
spanning en de capaciteit van de geometrie van het weefsel, warden onderzocht. 

5.1 Schaalwerking 

Orn meer inzicht te krijgen in het gedrag van geweven geometrieen waarbij zo weIrng mogelijk 
krachten door buiging worden opgenomen wordt gekeken naar dubbelgekromde oppervlakken. 
Gridshells worden onderzocht op de krachtswerking waarbij de eigenschappen vertaald naar 
eigenschappen voor geweven constructies. 

5.1.1 Van schaal naar grid 
Schalen hebben een natuurlijke schoonheid en efficientie, doordat de dubbel gekromde vorm in staat 
is de krachten op de constructie af te voeren door normaalkracht waarbij nagenoeg geen buiging 
optreedt. 
Een dubbelgekromd vlak kan gecreeerd worden door een massieve schaal (figuur 5.1, betonschaal 
Heinz Isler), maar ook door een driehoekig of vierhoekig grid, (figuur 5.2; Fuksas, Milaan). In het 
geval van een vierhoekig grid zijn er minder staven nodig, maar is de stabiliteit van een vierhoekig 
grid aanzienlijk kleiner dan bij een driehoekig grid. 

Grid-oppervlakken kunnen warden gevormd door roteren en transleren van krommen tot een 
oppervlak. Het patroon en de kromming vertelt iets over de krachtswerking. 

Onderscheid kan worden gemaakt in synclastische 
vormen en anticlastische vormen. Synclastische 
kromming is in elke richting hetzelfde, (figuur 5.4a), 
terwijl bij anticlastische vormen de kromming in de ene 
richting tegengesteld is aan de kromming in de andere 
richting (figuur 5.4b). 
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Figuur 5.4a 
synclastische vorm 

' ' 
Figuur 5.4b 
anticlastische vorm 
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5.1.2 Gridshells 
In 1958 startte Frei Otto zijn onderzoeken naar "vormen 
zonder buiging'. Hij gebruikte elementen die alleen op trek 
kunnen worden belast bijvoorbeeld rubber membranen, die 
op hun plek wordt gehouden met spijkers en vervolgens 
worden verstijfd met pleisterwerk. Omgekeerd resulterend 
in een dubbelgekromd vlak alleen op druk belast. 
In 1962 werd de eerste gridshell gebouwd, gemaakt met 
houten elementen. Hierbij werden in plaats van doeken 
slappe elementen gebruikt (figuur 5.5a). In twee 
hoofdrichtingen worden krachten naar de fundering 
afgedragen, bij de radialen voornamelijk door druk en 
tangentialen zowel door trek als druk. De elementen in de 
tangentiele richting zorgen voor onderlinge samenwerking. 
Een derde richting kan worden toegepast voor extra 
stabiliteit, getoond in figuur 5.5b. Net als bij een eischaal, 
kunnen er kleine gaten in worden geperforeerd en blijft toch 
de schaalwerking bestaan. Deze "buigvrije' vorm is 
eenvoudig te vervaardigen en zeer geschikt voor het 
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creeren van complexe vormen. Figuur 5.5b Gridshell, Wood and Downland 

Krachtswerking van gridshells [3]. 
De krachtswerking van gridshells wordt gekarakteriseerd door een hoge waarde van elasticiteit en 
relatief grote vervormingen ten gevolge van externe belastingen. De capaciteit van de constructie 
wordt bepaald door de stijfheid van het grid, de randen van de geometrie en door de ruimtelijk 
gekromde vorm. 

Gridshells kunnen zowel synklastisch als antiklastisch gekromd zijn. Zadelvlakken, antiklastisch 
gekromd, kunnen middels schakeling een grote verscheidenheid aan vormen creeren. De 
overgangsgebieden tussen synklastisch en antiklastische kromming zijn zwakke plekken in het grid. 
Zwakke plekken bevinden zich ook ter plaatse van de randen van de constructie, het grid is normaliter 
minder sterk gekromd en daardoor slapper in vergelijking tot de rest van het grid. De capaciteit van de 
constructie wordt mede bepaald door de kromming van het grid, omdat deze mede de verhouding 
tussen afdracht via normaalkracht en buiging bepaalt. 

Stabiliteit 
De doorsnede van de elementen, de montage van de knopen en de maaswijdte bepalen de stabiliteit 
van de randen. De schuifstijfheid (overbrengen van dwarskracht en momenten in de knoop) van het 
grid en de randen be"i"nvloedt de capaciteit ten zeerste, de weerstand in de knopen tegen verplaatsen 
moet gegarandeerd zijn, om zo met een vierkant grid stabiliteit te verschaffen. 
Stabiliteit is een van de belangrijkste aspecten voor de bepaling van de capaciteit van de constructie. 
Onderscheidt wordt gemaakt tussen twee verschillende vormen van instabiliteit; knik van individuele 
elementen en knik van het grid. Een individueel element, of verschillende aangrenzende elementen, 
kunnen sterk vervormen zonder het bezwijken van de constructie tot gevolg te hebben. Zolang de 
vervormingen binnen het elastisch gebied blijven en geen breuk in het grid optreedt, blijft de gridshell 
stabiel. 

Figuur 5.6 Proefmaquettes Frei Otto t.b.v. realiseren gridshells 
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De gridshell staat onder drukspanning ten gevolge van het eigen gewicht en andere uniform 
verdeelde verticale belastingen. De drukspanning neemt toe naar de onderrand. Naast deze 
drukkrachten werken buig- en torsie-momenten op de elementen, welke ontstaan door de geringe 
stijfheid van de elementen. 
De buigende momenten zijn evenredig met de kromming van de elementen. De torsiemomenten zijn 
kleiner dan de buigende momenten en afhankelijk van de richting van de elementen binnen het 
oppervlak en de mate van kromming van het grid. Een gridshell is gevoelig voor geconcentreerde 
belastingen aangezien de elementen zelf weinig sterkte en stijfheid bezitten en dit verkregen wordt 
door samenwerking van de verschillende elementen. 
De inwendige spanningen zijn niet constant, door kruip en relaxatie vloeien in loop der tijd de 
spanningen uit het materiaal. Vochtig hout relaxeert sneller dan droog hout. Wanneer er met vochtig 
hout of bevochtigd hout wordt gewerkt moet er wel rekening gehouden worden met krimp van het 
hout. 

Hangmodellen, die worden 'omgekeerd' tot op druk belastte oppervlakken, beschrijven de 
vorm van de gridshells. De kritische punten en de vormtechniek van gridshells kunnen in het 
ontwerpen van een weefsel worden meegenomen. Hierbij moet gelet worden op de instabiliteit 
door het vierkant grid en op asymmetrische belasting. Tevens kan de krachtswerking in de 
elementen worden omgeschreven naar het weefpatroon van een dubbelgekromde geometrie. 
In de radialen worden trek- en drukkrachten overgebracht en de tangentiele elementen zorgen 
voor onderlinge samenhang van de radialen. 

5.2 Geweven geometrieen 

Verschillende geometrieen worden onderzocht op mogelijkheden van weven. Hieronder vallen 
koepelstructuren met een volledige schaalwerking, enkelgekromde oppervlakken (cilinderdelen), en 
schakeling van verschillende configuraties van geweven enkel gekromde oppervlakken. 
De invloed van de globale kromming, het patroon en de krachtswerking wordt behandeld. 

5.2.1 Globale kromming 
Het aandeel globale kromming, en daarbij horende buigspanning, is van grote invloed op de geweven 
constructie. De globale kromming bepaalt zowel de krachtsafdracht van de constructie. Wanneer de 
globale kromming groot is, is de krachtsafdracht gunstiger, maar roet het grotere spanningen op. De 
invloed van de externe belasting, met betrekking tot buiging is dan minder. 
Echter wanneer er een groot deel van de toelaatbare buigspanning wordt ingezet voor het globaal 
krommen is het aandeel voor lokaal krommen kleiner. Lokaal krommen, bepaalt de krachtsoverdracht 
in de knoop. 

Het verzwaren van elementen geeft eveneens een groter aandeel globale kromming .. Deze zijn beter 
bestand tegen extrene belasting, waardoor er een kleiner buigend moment optreedt. De 
hoekverdraaiing in de knopen is kleiner waardoor ook de schuifkrachten in de knoop afnemen. De 
lokale invloed van de belasting op de knoop en schuifkracht is even groot. 

lnvloed doorbuiqinq op de globale kromminq 
Doorbuiging als gevolg van het toepassen van buigslappe elementen, kan invloed hebben op de 
globale kromming. In figuur 5.7 is te zien dat aan de randen van de geometrie de kromtestraal 
toeneemt en aan de top de kromtestraal afneemt. 

Maximale doorbuiging: 

umax = 0,004 · I 

Umax = 0,004.10.000 = 40mm 

Aan de randen van de geometrie is echter de 
grootste voorspanningskracht nodig en is daarbij 
verandering in kromming kritiek. Hoe groter de 
hoek van het element met de horizontaal, hoe 
groter de negatieve schuifkracht ten gevolge van 
de belasting. Per geval moet de invloed van de 
verandering in kromming die afhankelijk is van het 
weeftype, de toegepaste elementen en de 
geometrie worden onderzocht. 

Figuur 5.7 lnvloed doorbuiging op globaal aandeel buigspanning 
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Torsie in geweven elementen door type geweven grid. (figuur 5.8c) 
Geroteerde oppervlakken beschrijven een geometrie door middel van rotatie van een kromme vanuit 
een punt (gelegen in het oppervlak van de kromme). Vanuit dit punt wordt de kromme gespiegeld en 
op willekeurige hoek ten opzichte van de beginboog geroteerd. 
Getransleerde oppervlakken warden gevormd door het verschuiven van twee willekeurige krommen 
over elkaar. Bij translatie staan de elementen onder een hoek met de normaal van de andere 
kromme, bij een rotatiekoepel zijn deze gelijk. 

Wanneer de normalen van de elkaar kruisende strips binnen een geweven knoop, elkaar niet in de 
knoop kruisen, (zie 5.8a) zullen de strips om hun as draaien. De strips verdraaien (torderen) totdat 
beide normalen in nagenoeg dezelfde richting staan. Voorwaarde is dat de benodigde 
hoekverdraaiing kan optreden. Oat wil zeggen dat de torsiestijfheid over een zekere elementlengte 
(tussen twee knopen) voldoende gering is (figuur 5.9). 

Figuur 5.8a 
Translatiek eli'k --
Figuur 5.8b 
Rotatiekoepel normalen gelijk 

I ! / / / 

l / / 
I I/ 
I I I 
lh' ,,, 
/' 

Figuur 5.8c Rechts translatiekoepel 
Links rotatiekoepel 

Figuur 5.9 torderen buigslap 
element. 

De mate van torsie is afhankelijk van de hoek van insteken van elementen in een geweven geometrie 
en de mate van vrijheid die het element heeft om te torderen. Wordt het ingestoken elementen 
gefixeerd door de erop volgende kruisende strips, dan zal de torsiespanning grater zijn dan wanneer 
de afstand waarover getordeerd kan warden grater is. 

5.2.2 Geweven koepelstructuren 
Een koepel is een synclastische dubbelgekromde geometrie, die krachten afdraagt via schaalwerking. 
De krachtsafdracht van koepels is bekend en het grid is, voor de berekening van de geometrieen in 
ESA Prima Win, eenvoudig aan te passen. Asymmetrische belastingen veroorzaken buigspanningen 
in de elementen die kritisch zijn voor de constructie. 

Patroon. 
Koepelconstructies met een vierkant grid, kunnen in stabiliteit voorzien, wanneer de knopen moment 
over kunnen dragen. Aangezien de geweven knopen momenten kunnen overdragen door een koppel 
van afschuifkrachten in de knopen, wordt de geweven koepel stabiel. Het moment ten gevolge van 
het schranken van de elementen, moet opgeteld warden bij de afschuifkracht ten gevolge van de 
externe belasting op de knoop. 
Varianten op een orthogonaal geweven koepel zijn weergegeven in de figuren 5.12 en 5.13. Deze 
patronen zijn vele malen stabieler en kunnen door nagenoeg gelijke dichtheid van het patroon meer 
schuifkrachten overbrengen. (Er kunnen oak delen van de koepel met een derde richting warden 
ingeweven.) 

Figuur 5.10 Doorsnede 
rotatiekoepel 
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Figuur 5.11 Rotatiekoepel: Figuur 5.12 Drie richtingen Figuur 5.13 In 
verkleinen grid gridkoepel vierrichtingen gridkoepel 
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De beschouwde koepels zijn rotatieoppervlakken waardoor scheefstand van de elementen ten 
opzichte van de normaal niet leidt tot extra torsie in het element. Logisch gevolg van de rotatiekoepel 
is dat de elementen verdichten naar de rand van de koepel, hiermee moet rekening gehouden 
worden. 

Gebruiksfuncties van de geweven koepel stellen eisen 
met betrekking tot de hoogte. Orn met een aantal 
mensen onder de koepel te kunnen verblijven, wordt een 
hoogte van 3 meter aangehouden. Orn tot goede 
constructieve werking van de geometrie te komen 
(schaalwerking), heeft de koepel een overspanning van 
10 meter. Deze verhouding heeft te maken met het 
verschil in positief en negatief moment. 

Bevindingen uit toetsing modellen EPW. 
Door afdracht van krachten in alle richtingen, kunnen 
dubbelgekromde oppervlakken het beste dubbel 
geweven worden. Dit geldt zowel voor bi- als triaxiale 
patronen. Bij toepassing van enkel weven is een richting 
dominant, wat niet overeen komt met de geometrie. Een 
dichter dubbel geweven patroon is gunstiger. Dit vormt 
de beste vertaling van een massieve schaal naar een 
grid-schaal. (hier gebruikt elementen 12*200 mm h.o.h. 
500 mm) 

Figuur 5.15 3Dbeeld schaal weefsel t.o.v. 
personen 

Wanneer een deel van de koepel eraf wordt gesneden, en er een koepel met een dominante richting 
overblijft, bepaalt het patroon ten opzichte van de snede de mogelijkheden. Er is geen sprake meer 
van volledig schaalwerking. 

Wanneer de snede haaks op het grid ligt kan het best enkel geweven 
warden, met in de richting haaks op de snede de geweven elementen 
en evenwijdig aan de snede de niet-geweven elementen. Een andere 
optie is het verstijven van de rand door extra verweven elementen. 
Deze rand verzorgt een soort oplegging, waardoor de rest van het grid 
voor de rest dubbel geweven kan blijven. 
Wanneer de snede diagonaal ten opzichte van het patroon ligt, bepaalt 
het aantal overgebleven hele bogen de stijfheid. De laatste hele bogen 

.__Fi-gu_u_r_5-.1-6~S-n-ed_e_d-ia_g_o_n_aa_l_o_p~ kunnen hierbij worden verstijfd zodat er stijve ribben ontstaan. Hierbij is 
grid dubbel weven de beste oplossing (figuur 5.16). 

5.2.3 Enkelgekromde geweven oppervlakken 
Orn meer vrijheid te krijgen bij het ontwerpen worden naast volledige schalen ook enkelgekromde 
oppervlakken getoetst (figuur 5.17). Dit resulteert over het algemeen in minder stijve constructies, 
waarbij krachten in een richting worden afgedragen. Er worden enkel en dubbel geweven patronen 
bekeken, die zowel biaxiaal en triaxiaal geweven zijn. 

Figuur 5.17: Enkelgekromd 
oppervlak 

Manja van de Worp 

De enkel gekromde oppervlakken kunnen het best enkel geweven 
worden, zodat de elementen in de overspanningsrichting alleen globale 
gekromd worden en een grotere doorsnede hebben. Deze richting trekt 
de meeste krachten naar zich toe. In de andere richting zorgen de 
geweven elementen dat de bogen onderling samenwerken en de 
krachten verdelen. 
Diagonale structuren kunnen ook het best enkel geweven worden, 
waarbij twee niet geweven elementen worden verbonden door een zeer 
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Figuur 5.18: Dubbelgekromd 
diagonaal geweven oppervlak 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 2: Weefsels 

slap geweven element haaks op de overspanningsrichting. Het aantal 
volledige diagonale bepaalt de stijfheid en sterkte van het cilinderdeel. 

Delen van cilinders kunnen oak dubbelgekromd uitgevoerd warden als 
een zadeldak (figuur 5.18). Op deze manier wordt door schaalwerking 
krachten afgedragen en kan de structuur het best dubbel geweven 
warden. 

Door verschil in krachtsafdracht, meer door buiging dan door normaalkracht, zijn de mogelijkheden 
voor toepassing van enkele gekromde oppervlakken beperkt. Bij een asymmetrische belasting ten 
gevolge van persoon, wind en sneeuw, zijn de buigspanningen en de vervormingen dermate groat, 
dat er het best verweving met andere strips kan plaatsvinden. Hierdoor vormen de verweven 
oppervlakken en stabieler en stijver geheel. 

5.2.4 Schakeling van enkelgekromde oppervlakken 
Door schakeling van enkelgekromde oppervlakken kunnen de delen stijfheid aan elkaar ontlenen. Op 
de samenkomst van de geweven oppervlakken ontstaat een gezamenlijk geweven knoop. Hierin 
moet naast de afschuifkrachten ten gevolge van aangrijpende belasting oak afschuifkrachten ten 
gevolge van de globale werking van het geheel warden overgebracht. 

Het schakelen van de delen, kan het beste gedaan warden ter plaatse 
van de grootste buigende momenten. De delen kunnen het best in het 
midden of aan de randen met elkaar warden verweven (zie figuren 
5.19a-b). 

Het aantal minimale schakeling is onderzocht. Configuraties van 
~---------~ geschakelde strips belast door sneeuw, wind en persoon warden met 

Figuur 5.19a Schakeling t.p.v. elkaar vergeleken. Hieruit resulteert dat om de geconcentreerde puntlast 
midden ~---------~ ten gevolge van een hangend persoon op te nemen, zijn minimaal 5 

Figuur 5.19bSchakling t.p.v. 
randen 

elementen nodig hart-ophart 500 mm. 

Bij de schakeling van strips ontstaat er ten gevolge van asymmetrische 
belasting, zowel torsie als momenten in z-richting (om de sterke as van 
het element) in de elementen. Dit als gevolg van de grate 
hoekverdraaiing van de samengestelde knopen, door vervorming van de 
geometrie. De momenten om de z-as zijn bij de geconcentreerde 
puntlast het grootst, (windbelasting 20% van de puntlast). 

Door deze grate momenten om de z-as kan het instabiliteitsverschijnsel kip ontstaan. De afname in 
buigcapaciteit wordt beschreven in de factor k;ns· 

Element 24*200 h.o.h 1,0 m a m;O;d ~ kins · fm;O;d wordt a m;O;d ~ 0,44-16,9 ~ 7,44 NI mm 2
. 

De kniklengte is hierbij van groat belang. Die bepaalt de mate van vrij vervormen van het element. 
Het ongesteund toepassen van elementen over meer dan 2 meter is hierdoor niet mogelijk. 
Daarnaast is het los toepassen van elementen oak niet mogelijk door de grate geconcentreerde 
buigspanning ter plaatse van de geconcentreerde puntlast. 
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5.2.5 Geometrie beschreven met parabolen 
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Bovenbeschreven oppervlakken warden beschreven door 
elementen met gelijkblijvende kromming. Wanneer een 
parabool met varierende kromming, wordt gebruikt als 
geometrie voor een geweven constructie, bevinden zich aan 
de top de grootste globale kromming en aan de rand een 
zeer kleine globale kromming. In figuur 5.20 staan drie 
parabolen getekend met daarbij de kromtestaal in bepaalde 
punten. 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met een koepel 
met een overspanning van 10 meter en een uitbuiging van 3 
meter, kan met parabolen bij eenzelfde spanning, een 
hoogte warden gehaald van 6 meter. Dit betekent dat een 
twee keer zo grate hoogte gerealiseerd kan warden wanneer 
er met parabolen gewerkt wordt. Parabolen kunnen 
uitstekend warden ingezet, wanneer bij een kleine 
overspanning een grate hoogte moet warden gehaald. 

Het grid moet ter plaatse van de sterke kromming aan de top 
zeer open zijn, omdat bij een sterkere globale kromming 
maar weinig capaciteit overblijft voor lokaal krommen (figuur 

Figuur 5.20 Projecties verschillende parabolen 5.20). Naarmate je dichter bij het steunpunt komt, vergroot 
voor hoogte, breedte en straal de straal en verkleint de globale kromming. Er is ter plaatse 

Bij een geweven koepel, warden 
cirkelbogen met gelijke stralen ingezet 
met een kromtestraal van 5667 mm, 
bij een overspanning van 10 meter. 
De maximale kromtestraal bij de 
geometrie met parabolen is ongeveer 
4250 mm en aan de randen een 
minimale kromtestraal van 32000 mm. 

De verandering van kromming bij een 
parabool, kan met een curve warden 
beschreven (zie figuur 5.21a). Hierbij 
wordt voor ieder punt op de parabool 
een raaklijn getekend en een 
bijpassende kromtestraal gevonden. 
Al deze punten vormen de getekende 
curve. 
Zowel de bijbehorende straal, als 
richting van het element, kunnen 
hieruit warden afgelezen. De richting 

van de rand meer capaciteit voor het lokaal krommen. 

pu11tmod:<1Pd~lbolllg11en 
vandaarkljkenhoede 
verschlllendestralenlopenl 

. . . . 

~----------------------~ bepaalt of in het punt de normalen Figuur 5.21a: Curve die verschillende stralen beschrijft 
van de twee samenkomende Figuur 5.21b: Bovenaanzicht paraboolstructuur. 

elementen elkaar kruisen. 
Zo kan bepaald warden of er torsie optreedt ten gevolge van het onder andere hoeken samenkomen 
van elementen. 

Aangezien de kromming steeds verandert, vergt het zoeken naar een geschikt patroon meer tijd. 
Daarnaast is de werking van een koepelstructuur bekend en daardoor eenvoudiger te toetsen. Er 
wordt gekozen geweven geometrieen beschreven met parabolen niet verder te onderzoeken. 
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Geometrie en patroon zijn sterk met elkaar verbonden. De kwaliteiten van de geometrie en de invloed 
van lokaal en globaal krommen warden in het patroon zichtbaar. Globale kromming is essentieel voor 
het overbrengen van krachten, maar bepaalt oak het aandeel spanning dat overblijft voor lokaal 
krommen en daarmee de maximaal overdraagbare kracht. 

Dubbelgekromde geometrieen kunnen het best dubbel geweven warden. Enkel gekromde 
geometrieen, met een duidelijke overspanningsrichting, kunnen het best enkel geweven warden, 
aangezien hierbij oak een richting dominant is. 
De toepassing van een enkelgekromd oppervlak is beperkt; deze geometrie moet warden versterkt 
met een extra ingeweven oppervlak. 

Orn de belasting van een hangend persoon op te kunnen nemen moeten minimaal 5 elementen met 
elkaar samenwerken en over de gehele lengte verweven zijn. Los toepassen van strips is ten gevolge 
van deze belasting en kipinstabiliteit van het element niet mogelijk. 
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6 CONSTRUCTIEF GEWEVEN KNOOP 

Door voorspanning ten gevolge van het weven, warden door middel van wrijving krachten in de 
geweven knoop overgebracht. Door relaxatie zal de voorspanning na verloop van tijd afnemen. Het is 
zaak dat de voorspanning in de elementen zo groat mogelijk blijft, aangezien dan de meeste krachten 
kunnen warden overgebracht. 
Deze voorspanning is een logisch gevolg van het weven. De techniek voorziet in constructieve 
eigenschappen die gebruikt wordt voor het overdragen van krachten in de knopen. 

In deze paragraaf wordt de constructief geweven knoop beschreven, aan de hand van; 
Wrijvingskracht; ten behoeve van krachtsoverdracht 
lnvloed van belasting op de geweven knoop 
De belasting op geweven knoop 
Bepalen van de voorspankracht 

6.1 Wrijvingskracht 

Met het begrip wrijving wordt de weerstandskracht aangeduid, die ontstaat als twee oppervlakken 
langs elkaar willen schuiven, terwijl ze tegen elkaar gedrukt warden. 

De grootte van de wrijvingskracht is recht evenredig met de normaalkracht N (zie figuur 6.1 a) en 
hangt verder af van de aard van de oppervlakken (ruwheid) en of de elementen in rust zijn of in 
beweging. 
De wrijvingskracht is niet recht evenredig met het contactoppervlak. Als het contactoppervlak grater 
wordt, dan wordt bij gelijkblijvende normaalkracht de drukspanning (=krachUoppervlak) juist weer 
kleiner. Deze twee effecten heffen elkaar onder "normale" condities op, zodat alleen de 
normaalkracht invloed heeft op de grootte van de wrijvingskracht. 

Figuur 6.1 a Krachten bij wrijving tussen 
twee oppervlakken 

wmax =l·N 

F ::;; W max ~ geen beweging 

N = Fv,p + cos a · Fextern 

F = sin a· Fextern 

w max = l . (Fvsp + cos a. Fextern) 
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Figuur 6.1b 
Ontbinden F extern 

t 

F 

N 

a 

F extern 

Fvrsp 

maximale wrijvingskracht 

wrijvingscoefficient 

schuifkracht t.g.v. de externe 
belastin =Fextern,sina 
normaalkracht t.g.v. de externe 
belastin =Fvrs + Fextern,COSa 
De hoek die het element maakt 
met de horizontaal 

Externe belasting verticaal 

Voorspankracht (_I_ schuifvlak) 

De externe belasting wordt ontbonden in een schuifkracht 
evenwijdig aan het contactoppervlak en een drukkracht loodrecht 
op het contactoppervlak (figuur 6.1 b). 
De drukkracht werkt positief, Fextern,cosa, en de schuifkracht werkt 
negatief, Fextern.sina. 
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6.1.1 Wrijvingscoefficienten 
Tabel 6.1 geeft de wrijvingscoefficienten van hout weer bij verschillende combinaties van materialen. 

Tbl61w··· a e nJvmgscoe IcIen en voor verse ""ff ... t h"II d 1 en ecom t . I ina Ies van ma ena en 
Wriivinascoefficienten 
Materiaalcombinatie drooa nat vettia 
Hout/ hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15 
Metaal I hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0, 10 
Metaal / metaal 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0, 10 
Seton I hout 0,30-0,60 0,30-0,50 0,10-0,20 

Wanneer de elementen vochtig zijn neemt de bovengrens van de wrijvingscoefficient sterk af. De 
ondergrens blijft echter gelijk. Aangezien de constructie in de buitenlucht staat, moet de waarde voor 
de ondergrens warden gebruikt voor de berekening van de schuifkracht als gevolg van wrijving. Voor 
hout op hout is deze factor 0,2. Er wordt maar 1/5 van de erop werkende drukkracht vertaald naar 
een positieve wrijvingskracht. 

6.1.2 lnvloed belastingen 
Onderscheid wordt gemaakt tussen permanente belastingen en veranderlijke belastingen. 

Permanente belasting 
Eigengewicht. 
Het soortelijk gewicht van hout in klasse C24 is 380 kg/m 3 = 3,8 kN/m 3

. Dit is relatief weinig 
aangezien beton bijvoorbeeld een soortelijk gewicht heeft van 24 kN/m3 

• 

Het gewicht G van een element met afmetingen van 24*200 mm2 en een lengte van 12000 meter, 
bedraagt: (Dit is een element uit een enkel geweven koepelstructuur.) 

V4•200 =l·b-h = 12000*200*24 =00576m3 
2 IE9 ' 

G = 3,800 * 0,057 6 = 0,22 kN 

Voorspanning. 
Voorspanning werkt in de radiale richting op het element. De voorspanning werkt altijd positief, omdat 
de elementen tegen elkaar gedrukt warden. 
Door relaxatie van hout zal de voorspanning ten gevolge van het weven afnemen. Uit onderzoeken 
blijkt dat na 1 dag ruim 20% en na 1 jaar ongeveer 35 % spanningsvermindering optreedt. Er zal dus 
65% van de vooraf aangebrachte voorspanning op lange termijn overblijven [2]. Door belasten van de 
constructie zal deze voorspanning nag iets afnemen ten gevolge van de lichte verandering in 
kromming. Deze wordt verwaarloosd. 

Naast afname door relaxatie neemt de voorspanning ook af door wrijving. Externe belasting kan 
zowel positief als negatief werken, afhankelijk van het type belasting. Het kan een extra drukkracht 
leveren op de knoop (positief), of werken als negatieve schuifkracht. De voorspankracht heeft geen 
negatief werkende ontbondene aangezien deze belasting loodrecht op het element werkt. 
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Veranderlijke belasting 

Figuur 6.2a: Sneeuwbelasting Figuur 6.2b: Persoonsbelasting 

Ad1. Sneeuwbelasting (figuur 6.2a) 
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Figuur 6.2c: Windbelasting 

Ten gevolge van de sneeuwbelasting warden de oppervlakken van de elementen nat en is er een 
lage wrijvingscoefficient. Ten tweede werkt de sneeuwbelasting verticaal op het element. Bij iedere 
andere kramming van het element, en andere hoek ten opzichte van de horizontaal, is er een andere 
positief en negatief ontbondene. De negatief ontbondene neemt toe naarmate de hoek grater wordt. 
De asymmetrische sneeuwbelasting zorgt voor de graotste negatief optredende schuifkrachten. 
Asymmetrische sneeuwbelasting heeft de graotste invloed op de geweven knoop, aangezien de 
belasting het graotst is ter plaatse van de graotste hoek met de normaal. 

Ad2. Persoonsbelasting. (figuur 6.2b) 
De persoonsbelasting, een puntlast van 1,5 kN (rekenwaarde) is een zeer ongunstig werkende 
kracht. Deze asymmetrische belasting moet op ieder willekeurig punt op de geometrie kunnen 
aangrijpen. Schalen zijn goed bestand tegen gelijkmatig verdeelde belasting, maar in mindere mate 
bestand tegen geconcentreerde belastingen. De puntlast levert grate buigspanningen op in het 
element. Het maakt verschil of de belasting aangrijpt op de knoop of tussen twee knopen in. De 
impact van de kracht op naastgelegen knopen is in beide gevallen zeer groat, en resulteert in grate 
schuifkrachten. 

Wanneer de elementen verschuiven als gevolg van de grate schuifkrachten, is dit een waarschuwing 
voor de persoon die eraan hangt. De constructie zal echter niet bezwijken ten gevolge van de 
aangrijpende belasting, maar de kans op instabiliteit van de constructie wordt vergraot door de 
verschoven en maximaal belastte knopen. 

Ad3. Windbelasting (figuur 6.2c) 
Windbelasting werkt net als de voorspanning in radiale richting op het element. Hierdoor ontstaan er 
geen extra negatief werkende krachten. De windbelasting manifesteert zich als winddruk en 
windzuiging. Windzuiging werkt als positieve druk op het onderdoorgaande element. 

Windbelasting is een asymmetrische belasting en heeft dus grate invloeden op de wrijving kracht, 
door gratere hoekverdraaiing als gevolg van buiging. Bij een deel van een cilinder, zal de 
windbelasting in ene richting loodrecht op het vlak werken en in de andere richting alleen invloed 
hebben wanneer het cilinderdeel in deze richting schuin verloopt. Bij een koepel is er verschil in 
invloed van de wind door de orientatie van de koepel, hiermee moet rekening gehouden warden. 
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6.2 Belasting werkend op de geweven knoop 

lnvloed op de mate van krachtsoverdracht en invloed van de belasting op de geweven knoop zijn de 
vaste ondergrond, de hellingshoek die het element maakt met de horizontaal en het oppervlak 
waarover krachten dienen warden overgebracht. Per onderdeel warden de invloed op de 
krachtswerking beschreven en hieruit conclusies getrokken. 

6.2.1 Vaste ondergrond 
Normaliter wordt bij een wrijvingsberekening uitgegaan van een vaste ondergrond. Dit betekent dat 
het element op een oppervlak wordt gedrukt dat niet of nauwelijks vervormt ten gevolge van deze 
drukkracht. De vervorming van de ondergrond wordt hierbij dus verwaarloosd. 
Aangezien bij de geweven knoop de ondergrond niet stijf is en de vervorming niet kan warden 
verwaarloosd, warden een aantal voorwaarden gesteld. 

Heeft de doorbuiging als gevolg van de externe belasting te veel invloed op de kromming en daarmee 
op de voorspanning in de elementen, dan geeft dit verschil in krachtswerking. Wanneer de berekende 
doorbuiging niet binnen een bepaalde marge valt, moet er een ander patroon en /of element 
toegepast warden. Er wordt hierdoor gegarandeerd dat er sparake is van geringe doorbuiging en 
daarmee een vaste ondergrond voor de geweven knoop. 

Het eigengewicht van het element, als extra drukkracht op de ondergrond, wordt verwaarloosd. Deze 
externe kracht zou ervoor zorgen dat er een grotere kracht overgebracht kan warden door middel van 
wrijving. Hier gaan we echter uit van de eindkromming ten gevolge van het eigen gewicht en de extra 
belasting. 

6.2.2 Hellingshoek element met horizontaal 
De totale belasting wordt gevormd door zowel de extern aangebrachte kracht als de voorspankracht 
in vervormde toestand ten gevolge van weven. 
De extern aangebrachte belasting levert zowel een positieve bijdrage, (een drukkracht) als een 
negatieve bijdrage voor de schuifkracht, die tegengesteld is aan de wrijvingskracht. De hellingshoek 
van de elementen is van groat belang voor de uiteindelijke capaciteit van de geweven knoop. 

Figuur 6.3 Helling element t.o.v. 
horizontaal. 

Hoe grater de helling hoe grater de negatief werkende horizontale 
kracht en hoe kleiner de positief werkende verticale kracht. Wanneer 
het element zich dichter bij de oplegging bevindt wordt het horizontale 
deel van de actiekracht dus grater, zie figuur 6.3. 

Het grid kan zich verdichten naar de rand toe, om zo meer krachten 
over te kunnen brengen. Bij het ontwerp van de zelfkant (rand bij 
oplegging) wordt dit meegenomen. 

Ook bepaalt de hellingshoek of de drukkracht ten gevolge van de externe belasting groat genoeg is 
voor het overbrengen van deze kracht doormiddel van wrijving of dat anders een extra drukkracht ten 
gevolge van voorspanning nodig is. 

F ::;; W max ~ geen beweging 

sin a· Fextem ::;; 0,2 · cos a· Fextem 

Hoek(') 
0,2.cos(a) 
sin(a) 

10 
0,197 
0,17 

20 30 
0,188 0,173 
0,34 0,5 

40 50 60 70 80 
0,153 0,129 0,1 0,07 0,034 
0,64 0,77 0,86 0,94 0,98 

F is de negatieve afschuifkracht Tabel 6.2 Positief en negatiefwerkende ontbondene 1n b1J hoek met honzontaal 
W is een deel van de positieve drukkracht 

.. 

Het omslagpunt waarbij alleen externe belasting als drukkracht voldoet ligt bij een hoek a van 
ongeveer 12 graden tussen het element met de horizontaal. Vanaf deze hoek is er extra belasting, 
voorspanningen ten gevolge van lokale kromming, nodig om de externe kracht op te kunnen nemen 
door middel van wrijving. 

Geconcludeerd kan worden dat er nauwelijks krachten overgedragen kunnen worden zonder 
voorspankracht ten gevolge van het weven. 
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Kritische belastingen als gevolg van de negatief ontbondene bij een grate hellingshoek met de 
horizontaal, zijn de puntlast zeer dicht bij de oplegging en asymmetrische sneeuwbelasting. 

Voor de asymmetrische sneeuwbelasting is de hoek en de "geslotenheid" van het weefsel van groat 
belang. De geslotenheid bepaalt het oppervlak waarop de sneeuwbelasting werkt. De hoek bepaalt 
de verdeling tussen de positief werkende ontbondene als drukkracht en de negatief werkende 
schuifkracht. 

1,0 kN 

0,805 kN 

Figuur 6.4a Sneeuwbelasting NEN Figuur 6.4bSneeuw belasting Eurocode 

Verschil ontstaat er tussen de verschillende normen waarbij de belasting volgend de NEN de meest 
kritische is. 

6.2.3 Oppervlak voor overbrengen wrijving 
Voor het overbrengen van krachten via de geweven knoop is de oppervlakte waarover de 
wrijvingskracht moet warden overgebracht alleen van belang voor de lokale drukspanningen in het 
element (loodrecht op de vezel). 

Bij het dubbel weven (gekromde elementen in twee richtingen), zijn er twee of vier (druk)punten 
waarbij de wrijvingskrachten wordt overgedragen (figuur 6.5a) Door de druk van de twee elementen 
op elkaar, vergroot het contactoppervlak wanneer de maximale drukspanning wordt bereikt. Bij enkel 
weven (in een richting gekromde elementen), wordt via twee zeer smalle lijnvormige oppervlakken 
belasting over gebracht. (Figuur 6.5b) 
Daarnaast kan het element licht gedraaid zijn om de staaf-as ten opzichte van het aansluitende 
element en alleen aan een zijde het andere element raken(figuur 6.5c). Ditzelfde treedt op wanneer er 
twill geweven wordt en de schering over twee inslag-elementen gekromd wordt. 

Figuur 6.5a Puntenlasten bij dubbel Figuur 6.5b Lijnlasten bij enkel weven Figuur 6.5c Loskomen van element 
weven 

De voorspankrachten moeten, naarmate de hoek van het element met de horizontaal grater wordt, 
oak vergroten om voldoende wrijvingskracht te kunnen ontwikkelen. De invloed van de negatief 
werkende schuifkracht ten gevolge van de externe belasting vraagt om een grotere voorspanning. 
Belangrijk is hier dat deze negatieve invloed van de externe kracht (sneeuw en hangend persoon, 
wind werkt positief) zo klein mogelijk is. 
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Lokaal wordt bij het enkel weven de volledige 
voorspanning van het slappe op het stijve element 
overgebracht. Ondanks dat er maar in een richting 
geweven wordt, kunnen er wel in twee richtingen 
krachten warden overgedragen. 

Wanneer het niet geweven element in richting 1 
(figuur 6.6) wil afschuiven, wordt het tegen-gehouden 
door zowel de spanning ten gevolge van het weven 
als door de kramming van het element. Het element 
wordt eigenlijk ingeklemd door het geweven element. 
In richting 2 werkt de voorspanning door wrijving uit 
de voorspanning. 

De druk loodrecht op de vezel ten gevolge van de voorspanning geeft zeer kleine benodigde 
oppervlakken. Wanneer het gecreeerde oppervlak te klein is, zal het hout vloeien en het 
oppervlak vergroten. 

Wanneer hout niet voldoet en triplex moet warden ingezet voor de geweven constructie, is de druk 
loodrecht op de vezel grater aangezien de spanningen grater mogen zijn. Echter, de capaciteit is ook 
grater en triplex zal minder snel bezwijken aan druk loodrecht op de vezel. 

6.3 Bepaling van de voorspankrachten 

Orn de kracht uit de lokale kramming te berekenen wordt de lokale kramming ten gevolge van het 
weven geschematiseerd tot een ligger op twee steunpunten (figuur 6. 7). Op de twee randen van het 
element waar omheen wordt gekromd, ontstaan twee lijnvormige voorspankrachten. Aan de randen 
wordt het overdoorgaande element door twee (reactie-) krachten teruggedrukt. Alie krachten zijn door 
de symmetrische kromming even groat. Aan de twee zijde werkt een koppel dat de kramming in het 
element veroorzaakt. 

F 

Figuur 6.7a Voorspankrachten bij enkel weven 

Figuur 6.7b Voorspankrachten bij dubbel weven 

Uitgangspunt voor de berekening van de voorspankracht is de mogelijkheid om vanuit de bekende 
kromhoogte (u2 is h/2, bij dubbel weven of h bij enkel weven (figuren 6.7a-b) de onbekende 
voorspankracht te berekenen. De constructie wordt in het midden doorgesneden (met de 
richtingscoefficient nul) en daar geschematiseerd tot een inklemming. 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van een excelsheet waarmee eenvoudig voor alle geweven 
patranen de voorspankracht gevonden kan warden. 

Manja van de Worp 64 



STRUCTURAL FABRIC 
Deel 2: Weefsels 

f(--•-~ __ I-a __ --, 

I<'-----~' - --~ 

-~,sD~' >I F 

B C 
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II 

Figuur 6_8 Schematisering bij lokaal weven 

Ml (F.(I-a)!). (a -I) 
<p1 =EI= EI 

Uz =((f)1 ·/)+ W2 = h 

(
(F.(l-a)/).(a·/)) ) I F.((l-a)-1)3 

u 2 = ---'----E-I--'----- . (1- a . + --'--3-E-I--'--

M 8 = (I - a )I · F 

M 
(J=-

w 

Tabel 6.3 Formules m.b.t voorspankracht uit weven. 

Logischerwijs is de kracht die ontstaat bij het enkel geweven element twee keer zo groot, aangezien 
de kromming van het element twee keer zo groot is. 
De kracht F is de kracht berekend aan een zijde van het element. De uiteindelijk voorspankracht op 
het element is twee keer zo groot, omdat er twee krachten op het element werken. Deze 
voorspankracht wordt opgenomen door druk loodrecht op de vezel, waarbij de druk kracht afhankelijk 
van het oppervlak waarover de kracht wordt overgedragen. 

Dubbel geweven u=9 mm 

u -EI 
F= 2 

(a-2a 2 +a 3 )+ ½ (l-a) 3 
-/

3 

1½ -11000 · 97200 

u=½·h= 1½=9mm 1=97200mm4 

E=IIOOON/mm 2 l=500!2=250mm 

F= 9-97200-11000 

(Ys -½5 + ½25 + /i25)· 2503 

F = 2851,2 

M 8 = (1- a )I· F = (1- 7s) · 250 · 2851,2 

MB =427680 

(J = M = 427680 = 39 6N I mm 2 

W 10800 ' 

Bij enkel weven u = 18 twee keer zo groot geen krachten worden overgebracht 
Hieronder wordt in een tabel de verschillende grootte van afschuifkracht die overgebracht kan worden 
in de geweven knoop weergegeven. 

Element [mmL] h.o.h. [m] weeftype Fdruk[kN] Fmax[kN] 

12*200 500 dubbel 0.43 0.86 
17*200 1000 dubbel 0.19 0.38 
12*200 1000 enkel 0.76 1.52 
12*200 800 enkel 1.51 3.02 
12*200 700 enkel 2.3 4.6 

Voor de enkel geweven delen worden slankere elementen gebruikt. Deze geven echter een 
veel grotere voorspankracht. Door de grote kromming worden er wel minder elementen 
ingezet en zal de schuifkracht groter zijn. 
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7 KRACHTSWERKING WEEFSEL 

De krachtswerking van een weefsel wordt voor een belangrijk deel bepaald door het voorspannen van 
elementen, waardoor middels wrijving krachten in de knopen kunnen warden overgebracht. 

~ 
I 

Globale kromming 

+ 

Lokale kromming 

1 1 
l l 

Figuur 7 .1 Superponeren lokale en globale 
kromming 

Door het onder en over elkaar door gaan van de elementen, 
komt er een buigspanning in het element waarbij het element 
weer in zijn oorspronkelijke vorm wil terugkeren. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de spanning ten gevolge 
van het globaal krommen en spanning ten gevolge van het 
lokaal krommen. De verhouding tussen de globale en lokale 
kromming bepaalt de mogelijkheden in geometrie en de kracht 
die door wrijving overgebracht kan warden. Aangezien deze 
kracht wordt bepaald door lokale kromming, moet deze zo groot 
mogelijk zijn zodat de benodigde dwarskracht en het moment 
overgebracht kunnen warden in de knoop. 

De relatie tussen kromming, weefpatroon en spanning ligt in de geometrie en het weefpatroon. 
Het weefpatroon (lokale kromming), de afmetingen van de elementen en de geometrie (globale 
kromming) warden zo gekozen dat de buigspanning gelijk is aan de maximaal toegestane waarde 

(buigsterkte fmo·d = 19,5 N/mm2 bij C24). 

24 2 
J,. d =-·0,75-1,3=19,5N/mm 

m,o, 1,2 

7 .1 Uitgangspunten schematisering 

Gelijkblijvende kromminq 
De spanning in het weefsel ten gevolge van het globaal en lokaal krommen, wordt bepaald aan de 
hand van de overspanning en uitbuiging van het weefsel, de hart op hart afstanden van de elementen 
en de dikte van de afzonderlijke elementen. 

Uit de straal, bepaald door het lokaal en globaal krommen, kan de kromming warden berekend en zo 
de spanning in het specifieke element.(Figuur 2-1) 

I EI 
r=-=-

EI M 
~M=-~a=-

K M r W 

Figuur 7.2 globale straal 

Orn de spanning ten gevolge van het weven te kunnen berekenen moeten de krommingen dus 
warden beschreven met cirkels, aangezien de gebruikte formule is gebaseerd op een constante 
kromming. Bij toepassing van een cirkel blijft de kromming gelijk. De richtingscoefficient is afhankelijk 
van de straal en die is overal gelijk bij een cirkel. Wordt de kromming met een sinusfunctie 
beschreven, wat betekent dat de kromming over het verloop van de sinusvorm verandert, dan kunnen 
de richtingscoefficienten op ieder willekeurig punt aan elkaar gelijk warden gesteld. Bij een cirkel kan 
dit alleen wanneer halve cirkels, mogelijk met een andere straal, aan elkaar warden geschakeld. 
Aangezien de richtingscoefficient 1 is in punt C, figuur 7.3. 
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Figuur 7.3: Aansluiting verschillende cirkelbogen 
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Figuur 7.3 toont het verschil in 
richtingscoefficient bij het aansluiten van 
twee cirkels met een verschillende straal. 
Wanneer richtingscoefficienten ongelijk zijn, 
zal ten gevolge van nivellering punt C naar 
de kant van de cirkel met de kleinste straal 
verschuiven. De kromming van cirkel I zal 
daarbij afnemen en de kromming van cirkel II 
toenemen. 

Echter zal de kromming van de elementen in werkelijkheid beschreven warden met sinusvormen. De 
nivellering betekent hier dat in een bepaald punt op de middellijn de raaklijnen aan beide sinusvormen 
gelijk zijn. Hiervoor kan een vergelijking geschreven warden. De sterker gekromde sinusfunctie 
vergroot de periode en verkleint amplitude en bij de minder sterk gekromde sinusvorm of verkleint de 
periode en vergroot de amplitude. De kromming van het overgaande element neemt af en de 
kromming van het onderdoorgaande element neemt toe. Het buigpunt verplaatst. 
Oak bij de sinusfunctie wordt geconstateerd dat het overgangspunt van de ene naar de andere sinus, 
verschuift. [2] verwijzing bijlage sinusberekeningen. 

Het weefsel wordt geschematiseerd door cirkelbogen, aangezien dit een continue voorspanning 
oplevert en een goede vereenvoudiging oplevert. Verschil met een sinusvorm, met ongelijke 
spanningen over de kromming, levert een veel complexer gedrag met betrekking tot spanningen in de 
kromming en nivellering. Het werkelijk gedrag zal aan de hand van proeven moeten warden bepaald, 
waarbij oak de invloed van nivellering dieper kan warden onderzocht. 

Nivellering 
Omdat het materiaal over de volledige doorsnede gelijk is, willen de sterk en de minder sterk 
gekromde delen naar elkaar toe trekken en evenwicht maken. Dit betekent dat de sterk gekromde 
vorm de onderliggende minder sterk gekromde vorm naar beneden drukt en er hierin dus een grotere 
kromming ontstaat (figuur 7.4). Uiteindelijk wordt er zo evenwicht gecreeerd en wordt de uiteindelijke 
kromming, voor zowel de sterke als de minder sterk gekromde vorm, gevonden. Dit levert de 
genivelleerde voorspanning op in de over- en onderdoorgaande elementen. 

( \ 
Figuur 7.4 Begin-/ en eindsituatie na nivellering Figuur 7.5 Nivelleren in twee richtingen 

De afzonderlijke energie door de voorspannen in de twee elementen in een knoop is in evenwicht, 
waarbij ze allebei in de eindsituatie evenveel energie verbruiken. Nivellering werkt in twee richtingen. 
Het evenwichtsschema ziet er dan uit als weergegeven in figuur 7.5. De nivellering vindt bij zowel een 
doorgaand element plaats, waarbij er verschil in kromming is naast elkaar, als bij in twee kruisende 
waarbij er een verschil in kromming is ten opzichte van boven- of ondergelegen element. Door 
nivellering van verschil in krommingen binnen een doorgaand element verschuift het buigpunt. Deze 
verschuiving is onderdeel binnen het vormen van evenwicht in het element. (De verschuiving ontstaat 
oak wanneer halve cirkels aan elkaar warden verbonden, als gevolg van de nivellering van de 
elementen boven elkaar.) 
Met deze nivellering wordt in de berekening van de spanning ten gevolge van globaal en lokaal 
krommen, geen rekening gehouden. Er kan wel geconcludeerd warden dat de maximaal 
aangebrachte spanningen afnemen en dat de waarde afhankelijk is van het verschil tussen de 
positieve en de negatieve kromming. Dit verschil wordt veroorzaakt door zowel het patroon, de 
afmetingen van het element als de grootte van de globale kromming. 
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Uitqangspunten voor het bepalen van de spanning ten gevolge van krommen. 
Voor het bepalen van de spanningen ten gevolge van weven zijn twee uitgangspunten gehanteerd; bij 
de eerste wordt de spanning bepaald aan de hand van de totale kromming in de eindfase en bij de 
tweede wordt de spanning gevonden door het superponeren van de globale weefspanning op de 
lokale weefspanning. 

1. De spanning bepaald aan de hand van de eindkromming door zowel het globaal als 
lokaal krommen. (figuur 7.6) 

2. Superponeren van de lokale kromming op de globale weefkromming. (figuur 7.7) 

1 

2b---------------------~------
Figuur 7.6 Kromming in eindsitualie Figuur 7.7 Superponeren globaal + lokaal krommen 

Als het weefsel gekromd is en gekeken wordt naar de eindkromming, is de straal van het over- of 
ondergaande element verschillend en dus de spanning anders. 

--------.-
Figuur 7.8a Verschil over en onderdoorgaan element. 

Straalglobaal 
10000mm 

Figuur 7.8b Superponeren globaal + lokaal krommen 

De straal van het overgaande element (straal A), waarbij de lokale kromming gelijk is aan de richting 
van de globale kromming, is het kleinst en ondervindt de grootste spanningen. Bij een vlak weefsel 
zijn de spanningen door het over en weer gaan van het element gelijk (principe 2.) 

De volgende symbolen warden gebruikt bij het berekenen van de spanningen. 

y is de hart-op-hartafstand van de elementen (m) 

r is de straal (m) 
/ is de overspanning (m) r 
w is de uitbuiging globaal bekeken f,--- ------;~~- _ ------, 
b is de breedte van het te weven element 
h is de hoogte van het te weven element 

Figuur 7.9 Symbolen 

Beide uitgangspunten zullen hieronder warden beschreven en met elkaar warden vergeleken. 

De spanningen warden berekend uit de globale en lokale straal. De globale straal kan direct uit de 
vorm warden berekend. Voor de lokale straal wordt eerst de hoek tussen de elementen bepaald en 
daarmee de loodrechte h.o.h.-afstand van de elementen. Hieruit wordt met het principe van een 
omschreven cirkel aan de hand van drie punten de lokale straal bepaald. 
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i. Spanning ten gevolge van de eindkromming 
Wanneer de spanning wordt bepaald ten gevolge van de eindkromming, bevat dit zowel de globale 
als de lokale kromming. Hieronder wordt de spanning bepaald aan de straal die optreedt in het over
en onderdoorgaande element. De straal van het overgaande element is kleiner dan de staal van het 
onderdoorgaande element. De straal van het overdoorgaande element is kritisch. In een knoop 
bevindt zich zowel een onder- als overdoorgaand element waardoor de genivelleerde voorspanning in 
iedere knoop gelijk is. 

Voor het bepalen van straal t.g.v. de eindkromming warden de volgende onderdelen berekend: 
1. Globale kromming op basis van de buigspanning 
2. Straal overgaande element m.b.v. een omschreven cirkel 
3. Straal onderdoorgaande element m.b.v. een omschreven cirkel. 

1. Bepalen van de globale kromming op basis van de maximale buigspanning 
2. 

Bepalen van de straal voor een willekeurige kromming cirkel 
(figuur 7.10). 

(r - w )
2 + (½)2 =r 2 oppervlakte van driehoek MAB 

B r 2 -2rw + w 2 + (¼y 2 = r 2 

M w2 + (¼y 2 =2rw 

Figuur 7.10 Symbolen voor het berekenen Spanning bepaald uit de straal van de globale kromming 
van de straal van de globale kromming 

K- 1/ 
I rglobaal 

M 
a=-

W 

M 

EI 

< J, EI 
(j - m;O;d ➔ rg/obaal > J, . W 

m;O;d 

3. Straal van het overdoorgaande element. 

E =I IOOON I mm 2 

(C24) 

W=¼·b·h
2 

I=}{2 -b-h 3 

Voor het bereken van de straal uit een omschreven cirkel, zijn de lengtes van de zijdes van de 
omschreven driehoek van belang. Deze warden berekend uit de hoek tussen twee radialen bepaalt 
door de hartophartafstand. Hieruit kan de loodrechte afstand tussen twee elementen warden 
berekend en zo de zijden van de driehoek. 

a. Bepalen van de hoek tussen twee radialen haaks op de elementen 
Aan de hand van de hoek tussen twee opeenvolgende elementen kan de kromming van het over en 
onderdoorgaande element warden gevonden. 

y a y-360 
~ a=-----

2 . J[ . rglohaal 360 2 · Jr · r g/obaal 
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b. Berekenen loodrechte afstand tussen de twee elementen (x) 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een over- en onderdoorgaand element (figuren 7.11, 7.12). 
Bij het overdoorgaande element is de lengte van de normaal de straal min de halve hoogte van het 
element en bij het onderdoorgaande element is de normaal de straal min de halve hoogte van het 
element. Bij het onderdoorgaande element wordt dus een flauwere kromming gemaakt. 

Fi uur 7.11 Krommin eli"k aan de lobale krommin a 

' ' ' 

~ ./4 ----4 
'·. 

,11-·Jl-

a/2 

x" =+n(o/i)(r- h~, )J 
h,." =r-( cos('.½){r- ~,) J 

2 2 

Fiquur 7.12 Kromminq leqenqesteld aan qlobale kromminq (b) 

x,=i{sm('.½)(r+ h~, )J 
h,., =r-( cos(3/i)-(r+ ~,) J (hoogte driehoek) 

a/2 
b = x - be1 (Halve basis driehoek) 

c;b 2 2 

Er kunnen drie punten op de cirkelboog die het gekromde element maakt warden beschreven. Twee 
aan het uiteinde op halve hart-op-hartafstand van het volgende element. Afhankelijk van het enkel of 
dubbel weven bevinden zich deze punten respectievelijk op r - h of r -1 / 2h . De loodrechte afstand 
x kan warden bepaald met behulp van de berekende hoek a . 
Het derde punt wordt gevormd door de afstand te bepalen tussen de loodrechte lijn x en de top van 
de cirkelboog. Dit punt wordt dan een halve breedte naar links verschoven. (Er wordt hier een kleine 
afwijking gevonden, maar deze wordt verwaarloosd zodat de coordinaten van punt C eenvoudig 
kunnen warden gevonden.) 

y/2 + 
C 

Figuur 7 .13 Omschreven driehoek ABC 

B 

C 

A 

Figuur 7.14 Omschreven 
driehoek 

c. Bepalen lengte zijden driehoek ABC die de omschreven cirkel beschrijft (figuur 7.14). 

a=lengte AC= ✓(he 2 
+be 

2
) 

b=lengte CB= ✓(he 2 
+(x-bc 

2
)) 

c=lengteAB= x 
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1. Straal A: behorende bij het overgaande element 
De straal van de omschreven cirkel van driehoek ABC (figuur 2-11) 
volgende formule: 

kan bepaald warden met de 

abc 
R=--------

4.opp driehoek ABC 
~ opp driehoek ABC = ½ .b.h = ½ .x.hc 

abc 

½,x.hc 

Voor straal B, behorende bij het onderdoorgaande element, geldt hetzelfde principe, maar zijn de 
krommingen anders. De twee verschillende krommingen warden apart bekeken en resulteren in twee 
verschillende waarden van de voorspanning. 

Relatie kromming, en spanning t.g.v. eindkromming. 

Geometrie 
y = 0,5m 

I= 10m 

Element 
h = 12mm 

b =200mm 

Hieronder wordt een voorbeeld van de uitkomst van 
een berekende spanning, geven voor een gekromd 
dubbel geweven boogdeel met onderstaande 
eigenschappen. 

w=3m I= 1112 · 200 · 123 = 28800mm 4 Onder de tabel staan de figuren 7.15b-c 
weergegeven waarin weergegeven is hoe de 
spanning is bepaald. 

E = 1 1000 NI mm 

Spanning bepaald uit 
eindkromming 

Kromming globaal 
Straal 5,6666667 m 
SQanning 
K 0,18 m-1 

M 0,06 kNm 

Spanning I 11,65 I N/mm2 

Kromming lokaal 
Hoek 5,06 

M 

Figuur 7 .15a Momentenlijn totale 
kromming 

2 

Deel A Kleinere straal 
x(m) 0,5 
He (m) 0,0115 
Be (m) 0,1497 

a (m) 0,150 
b (m) 0,691 
e (m) 0,499 

Straal (m) 4,51 

SQanning 
K (m-10 0,222 
M (kNm) 0,07 
Spanning 
N/mm2 

Figuur 7.15b Kromming overgaand 
element 

DeelB Grotere straal 
x(m) 0,50 
he -0,0005 
be 0,2502 

a (m) 0,250 
b (m) 0,250 
e (m) 0,500 

Straal -65,2 I 
SQanning 
K -0,015 
M 0,00 
Spanning 
N/mm2 

Figuur 7 .15c Kromming 
onderdoor aand element 

De spanning ten gevolge van globaal krommen, wordt hierbij herverdeeld over een sterker wordende 
eindkromming van het overgaande element en een afname in eindkromming van het 
onderdoorgaande element. Bij gelijke elementen de optelling gelijk aan de globale kromming. 
Wanneer de lokale eindkromming van het over- en onderdoorgaande element bij elkaar opgeteld 
warden volgt hieruit de globale kromming. 

Deze schematisering is onjuist aangezien er geen nivellering wordt meegenomen. 
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Bij deze schematisering warden de lokale en globale kromming bij elkaar opgeteld. De globale 
kromming wordt bepaald aan de hand van de kromtestraal van de geometrie. De lokale kromming 
wordt ook berekend aan de hand van een omschreven cirkel, de waardes van zijden van de 
omschreven driehoek echter eenvoudiger kunnen eenvoudiger berekend warden. 

1. Bepalen van de globale kromming 
Dit gebeurt op dezelfde manier als beschreven in 7.1.1. stap 1. De straal wordt omgerekend naar de 
spanning ten gevolge van de globale kromming met behulp van de afmetingen van het element. 

2. Bepalen van de lokale kromming 
De spanningen ten gevolge van de lokale kromming warden berekend uit de kromming uit het dubbel 
of enkel weven. 

a. Bepalen lengtes zijden driehoek ABC als basis voor omschreven cirkel voor puur lokaal 
weven. (figuur 7.16) 

500 

Figuur 7.16 Lokale weefkromming als basis voor de omschreven driehoek. 

a=lengte AC= ✓(h, 2 
+b,

2
) 

b=lengte CB= ✓(h, 2 + (x - b,
2 
)) 

c=lengteAB= x 

b. Straal van het lokaal gekromde element 

h, = hoogte van driehoek 

= h bij enkel weven 

= h I 2 bij dub be! weven 

b, =x/2-b/2 

De straal van de omschreven cirkel van een driehoek kan bepaald worden met de volgende formule: 

R = abc ~ opp driehoek ABC = ½ .b.h = ½
2 

.x.h, 
4.opp driehoek ABC 

abc 

De spanning ten gevolge van het globaal krommen (1) en de spanningen ten gevolge van het lokaal 
krommen (4 en 5) warden bij elkaar opgeteld en mogen samen niet grater zijn dan de maximale 
buigsterkte behorende bij de houtklasse. 
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7.2 Superponeren van spanningen 

Uitgangspunten 

STRUCTURAL FABRIC 
Deel 2: Weefsels 

De afzonderlijke stappen van het weven, lokaal en globaal krommen, kunnen los van elkaar gezien 
worden. In de bouw zal het weefsel eerst vlak geweven worden en ontstaat er een lokale kromming 
met de daarbij behorende spanning. Hierna wordt de constructie in zijn geheel gekromd. Dit is het 
globaal krommen, en deze spanningen worden er dan bij opgeteld 
(Zie figuur 7.17). 

l l f?:'£:iu;;;, l l 
·~ff";<ffo" ." 

f l l 1 
~·=o?.~ 

F-. fm,. 

+ . : \ I 

""· /-~:f -ft'.,,i~;oJx,- '-,Y, ' 
,,.:~ ·'- -'\ \ 

\._, ...) 
l:\ 

- y - s 

l l l l I F~, fm,. 

l l 
F1guur 7 .17 Superponeren lokale spanning F1guur 7.18 Krachten u1t lokaal krommen 
t.g.v. lokale kromming en globale kromming 

De globale kromming wordt bepaald door het moment dat nodig is om het element in de uiteindelijk 
vorm te krijgen. Dit leidt tot de continu negatieve momentenlijn. 

De pieken en dalen in de momentenlijn ten gevolge van het weven, betekenen verandering in 
kromming ten gevolge van het onderling onder- en over elkaar heengaan van elementen (figuur 7.18). 
Dit kan worden geschematiseerd als twee krachten ter plaatse van de top van het element en twee 
met gelijke grootte, en tegengesteld werkende krachten ter plaatse van het buigpunt. De tegengesteld 
werkende krachten drukken het overgaande element om het onderliggende element heen en het 
onderliggende element drukt met gelijke kracht terug. 

Het rechte deel in de momentenlijn betekent een gelijkblijvende kromming. In het schuine deel van de 
momentenlijn, gelegen tussen twee elementen, verandert de kromming. Verandering in hoogte van 
naast elkaar gelegen elementen of verandering in hart-op-hart afstanden resulteert in een niet 
symmetrische momentenlijn voor het lokaal krommen. 

Figuur 7.19 Globale kromming gelijk aan lokaal Figuur 7 .20 Globale kromming kleiner dan lokale kromming 

Door het optellen van het moment ten gevolge van het globaal krommen, verschuift de lijn alleen 
evenwijdig aan zichzelf omhoog en veranderen de actiekrachten ten gevolge van het lokaal krommen 
niet. De verhouding tussen de spanning ten gevolge van het globaal en lokaal krommen is van groat 
belang. Wanneer de spanning ten gevolge van het globaal krommen heel groat is, is er nag maar 
weinig ruimte voor het lokaal krommen en kunnen er daarmee minder krachten warden overgebracht 
in de geweven knoop (figuur 7.20). 

Wanneer de globale spanning zeer klein is, is er meer ruimte voor spanning door de lokale kromming 
en wordt het verschil tussen de pieken en dalen groter, en daarmee de kracht en de afstand s; 
afstand tussen "oplegging" en kracht (figuur 7.20). 
Wanneer de spanning ten gevolge van het globaal krommen vele malen groter is dan lokale 
kromming blijft de momentenlijn geheel negatief. Het element is geheel negatief gekromd ondanks 
het onder- en over elkaar doorgaan van de elementen. 
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Actiekrachten gedestilleerd uit de voorspanninq in de geweven knoop. 
Uit de momentenlijn kan berekend warden hoeveel voorspanning er op de geweven knoop werkt. De 
kracht ter plaatse van de knik, is het moment ter plaatse van de knik gedeeld door de afstand van de 
knik tot het momentennulpunt. 
Omdat de momentenlijn ten gevolge van de lokale kromming alleen evenwijdig aan zichzelf omhoog 
geschoven wordt blijven de hoeken gelijk en dus ook de verhouding tussen afstand s en het moment 
ter plaatse van de knik (figuur 7.21 ). 
De gevonden reactiekrachten zijn even groat voor het positieve en negatieve moment. De grootte van 
de reactiekracht is afhankelijk van de verhouding tussen het moment ten gevolge van de globale en 
ten gevolge van de lokale krommingen. Wanneer de spanning ten gevolge van de globale kromming 
kleiner wordt zal de resulterende kracht van de lokale kromming grater zijn. 

Wanneer gekeken wordt naar een gesuperponeerde momentenlijn kan warden geconstateerd dat, bij 
verschuiven de actiekrachten gelijk blijven. 
S is de afstand tussen kracht en momenten nulpunt. 
L is de afstand tussen de twee aangrijpen de krachten. (tussen kracht en begin element omheen 
gekromd wordt) 

F 
M, 

M; =F·s; 

S1 = 0,885.f 

S 2 =0,115.f 

~ I; l ··1 I l 
Figuur 7.21 bepalen kracht t.g.v. globaal krommen 

M, = M/okaa/ + M g/ohaal = F · s, 

M 2 = M/okaa/ - M glohaa/ = F ·S 2 

(0,0559+0,072) = F · (0,885-0,2) ~F = 0,72kN 

(0,0559- 0,072) = F · (0,115 · 0,2) ~ F = -0, 7 kN 

Uitqangspunten voor de verqelijking van de twee relaties tussen kromminq, patroon en voorspanning. 
In een excelsheet warden de relaties tussen kromming, patroon en voorspanning samengevoegd. De 
hieronder beschreven waarden zijn voor beide bij beide berekeningen als uitgangspunt genomen. De 
grootte van de spanning is afhankelijk van de globale kromming, de hart-op-hart-afstand, de afmetingen 
van de elementen en de E-modulus van het materiaal. 

Geometrie Element Hout c24 
y=0,5m h=12mm E = 1 1000 NI mm 2 

l=lOm b = 200mm 

w=3m I= 1 /12 · 200 · 12 3 = 28800mm 4 
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L 

Superponeren 
Lokale en globale 
spanning 
Kromming globaal 

Straal 5,6666667 m 
Sganning 
K 0,18 m·1 

M 0,0559 kNm 
Spanning 11,65 N/mm2 

Kromming lokaal dubbel 
x(m) 0,50 
he 0,0060 m 
x-b/2 0, 1500 

a (m) 0,150 m 
b (m) 0,350 m 
C (m) 0,500 m 

Straal 4,41 m 
Sganning 
K 0,23 
M 0,072 kNm 
Spanning 15,07 N/mm2 

Ml ~ 
~ ~ 

Ml ~ 
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Bij de eindspanning bij superponeren van 
de globale en lokale kromming neemt de 
kromming ten gevolge van het overgaande 
meer toe dan de afname van het 
onderdoorgaande element, dit is naar 
verwachting. 

Het verschil is ten opzichte van bepalen van 
de spanning uit de eindkromming is dat bij 
superponeren een zekere nivellering in 
rekening wordt gebracht. Zichtbaar in de 
verschuiving van de momentenlijn. 

In de figuren warden de manier van bepaling 
van spanning in beeld weergegeven. 
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7.3 Resultaten 

STRUCTURAL FABRIC 
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Hieronder warden de resultaten uit de relatie tussen globaal en lokaal krommen. Onderscheid wordt 
gemaakt in de invloed van de geometrie (globaal) en de invloed van het patroon en de afmetingen 
van de elementen (lokaal}. 

7.3.1 Resultaten bij het superponeren van de spanningen. 
lnvloed van de verschillende parameters op de spanning in het element. 
Onderscheidt wordt gemaakt op de lokale en globale invloed. 

Tabel 7 1 - nvloed veranderen Jiil op spanninqen 
Uitgangspositie Veranderen straal (pijl) 

v (m) 0,54 0,54 0,52 0,54 0,55 
I (m) 10 10 10 10 10 -

w(m) 3 2,5 2,5 3,5 3,5 

h (m) 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

b(m) 0,2 2 2 2 2 

spanninQ 1: Qlobal 11,65 10,56 10,56 12,4 12,4 

spanning 2 :lokaal 12,58 12,58 13,74 12,58 12,06 
Totaalspanning 24,23 23,14 24,3 27,47 24,46 

Globale invloeden aanpassen. {Tabel 7.1) 
Het veranderen van de hart-op-hartafstand heeft de grootste invloed op de spanningen. Dit heeft 
invloed op de verhouding tussen de globale en lokale kromming met behoud van de afmetingen van 
het element. Wanneer de hart-op-hartafstand verkleint neemt de spanning ten gevolge van het lokaal 
krommen toe. Orn met hetzelfde element aan de buigtreksterkte te blijven voldoen, moet een kleiner 
element warden gebruikt. Dit element zal minder buigspanning ten gevolge van het globale krommen 
teweeg brengen en meer lokale buigspanning. Dit resulteert in een grotere reactiekracht en daarmee 
een grotere afschuifkracht. 

Het veranderen van het pijl (w) of de overspanning (I) heeft alleen invloed op de globale kromming. 
Orn tot een maximale buigspanning te krommen, moet de hart-op-hartafstand warden aangepast of 
de afmetingen van het element. De invloed van een verandering van de uitbuiging op de kromming, is 
afhankelijk van de beginkromming. (zie tabel 7.2) 

T b 17 2 a e - nvoe d verqro en u, u1qmq op oename in spannmq "tb .. 

L w R a % stijging t.o.v. uitbuiging een L w % 
(m) (m) (m) (N/mm2

) halve m minder (m) (m) 
10 2 7,25 9,1 100 11,75 3 118 

10 2,5 6,25 10,56 116 100 10,68 3 107 

10 3 5,567 11,65 110 100 10,0 3 100 

10 3,5 5,321 12,4 106 100 9,57 3 96 

10 4 5,125 12,88 104 9,33 3 93 

Het opvoeren van de uitbuiging vindt kan tot een limietwaarde van de halve hoogte van de 
overspanning. De invloed van een wijziging van de uitbuiging op de buigspanning is het grootst voor 
schalen die het meest afwijken van een halve bolkoepel. Ditzelfde kan gevonden warden voor het 
veranderen van de overspanning bij gelijkblijvende uitbuiging (w). (Zie tabel 7.2) 
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Tabel 7.3 - lnvloed aan as 

spanning 1: 
lobal N/mm2 

0,54 

10 

3 

0,012 

0,2 

11,65 

12,58 

24,23 

f sen a metinqen van ele m 
Lokaal: breedte 

0,54 0,51 0,54 

10 10 10 

3 3 3,9 

0,012 0,012 0,012 

0,1 0, 1 0,1 

11,65 11,65 12,8 

11,24 12,66 11,24 

entop d e spanrnnq 

STRUCTURAL FABRIC 
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Lokaal : hoogte element h.o.h. 

0,54 0,43 0,54 0,7 1 

10 10 10 10 10 

3 3 3 3 3 

---~-----~ 

0,01 0,01 0,014 0,014 0,012 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

9,71 9,71 13,59 13,59 11,65 

8,74 15,17 17,12 9,58 3,3 

18,45 24,87 30,17 23,17 14,95 

Lokale invloeden aanpassen: afmetinqen element (tabel 7.3) 
Het vergraten van de afmetingen van de elementen en dus de krammingen heeft een grate invloed op 
de spanningen, deze warden vele malen hoger. De invloed van de breedte van het element is hierbij 
gering. Wanneer de breedte van de elementen aangepast wordt betekend dit een verlaging van 
spanning ten gevolge van het lokaal krommen. Hierdoor kunnen de elementen dichter bij elkaar 
warden geplaatst of kan de globale kramming warden aangepast. 

De hoogte van het element heeft een vele grotere invloed op zowel de globale als de lokale kramming 
en daarbij horende spanningen. Bij verkleinen van de hoogte neemt zowel de globale als de lokale 
spanning af. De invloed op de lokale spanning is hierbij grater. (globaal blijft er 83% over en lokaal 
70% bij een element van 10*200 mm. Het verschil van invloed is af te lezen uit de vergelijking voor 
het weerstandsmoment en de AKOM. Hierin komt de hoogte voor in het kwadraat of tot de derde 
macht en de breedte blijft tot de eerste macht. 

w = !... .bh2 I = _l .bh3 

6 12 
Verschil in hoogte en breedte heeft echter invloed op de sterkte en stijfheid van de gehele constructie. 

Dubbelofenkelweven 
Wanneer bij dubbel weven de hart-op-hartafstand van de elementen wordt vergraot kan de dikte van 
het element toenemen. Dit resulteert in een grotere globale kramming en een kleinere lokale 
kramming. Bij een dubbel weefsel kan dus beter een kleine hart-op-hartafstand warden gebruikt. 

Tabel 7.4 - Vergelijking dubbel en enkel weven Bij een gelijke hart-op-hart afstand kunnen de 

dubbel enkel 

y(m) 1 1 

I/m) 10 10 

w(m) 3 3 
him) 0,024 

h Im) 0,017 0,012 

b(m) 0,2 0,2 

spanning 1: 
qlobaal {N/mm2

) 17,47 11,65 
spanning 2: 
lokaal (N/mm2

) 7,42 13,8 

Totale spanninQ 24,89 25,45 

enkel 

1 

10 

3 
0,020 

0,013 

0,2 

12,62 

11,90 

24,52 

enkel 

0,92 

10 

3 
0,020 

0,012 

0,2 

11,65 

13,07 

24,72 

elementen van een enkel geweven geometrie 
maximaal warden ingezet, aangezien er in het 
radiale element alleen spanning ten gevolge 
van het globaal krammen optreedt. In de 
tangentiele geweven elementen, treedt 
spanning op ten gevolge van zowel globale als 
lokale kramming. De lokale kramming van deze 
elementen is grater dan bij het dubbel weven, 
dit levert kleinere elementen op. 
Bij een configuratie kunnen verschillende 
combinaties van radiale en tangentiele 
elementen warden ingezet. Wanneer het 
verschil in afmeting het grootst is zal de 
voorspanning in het element het graotst zijn. 
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8 MODEL ALS TEKTONISCH ONDERZOEKSMIDDEL 

Hierbij wordt de vergaarde kennis over de techniek op twee fysieke modellen geprojecteerd. Dit zowel 
op architectonisch als constructief gebied. 
Vanuit drie essentiele onderdelen binnen de ontwerpmethode voor weefsels zullen fysieke modellen 
warden besproken en de consequenties van bepaalde ingrepen duidelijk warden gemaakt. 
Aan de hand van de volgende ingrepen wordt de ontwerpmethodiek duidelijk gemaakt: 

1. lnsteken van weefsels 
2. Overbrengen krachten in geweven knopen 
3. Globale werking weefsel 

8.1 lnsteken van weefsels in elkaar 

Bij dit weefsel creeren doorgaande strips twee ruimtes. Vanuit de rand (zelfkant) van een cilinderdeel 
wordt met deze elementen een loop gecreeerd die nagenoeg haaks op de structuur van de cilinder 
wordt ingestoken. De reactiekrachten uit de loop moeten hier door middel van buiging in het 
cilinderdeel en via schuifkracht in de knopen warden afgedragen. 

De consequentie van het insteken van het patroon wordt uitgelegd aan de hand van: 
• Patroon van de gezamenlijk geweven knoop 
• De plek van de knoop 
• lnsteken van element 

8.1.1 Patroon t. p. v. i nsteken weefsel 

Figuur 8.1 b Splitsing cilinder 
en loop 

Figuur 8.2 lnsteken loop 
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Het weefsel heeft een duidelijk begin, de zelfkant. Vanuit hier ontspringt het 
weefsel in een deel van een cilinder en splitst het zich aan het eind in 
tweeen. Het eerste deel wordt teruggeklapt naar de zelfkant en creeert zo 
een tweede ruimte. Het andere deel klapt niet terug en waaiert uit over het 
maaiveld. Het duidelijke gezamenlijke begin, het opsplitsen in verschillende 
ruimtelijke kwaliteiten, verschil in binnen- en buitenkant van de loop en een 
derde weefsel dat ze verbindt, maken dit een zeer interessant weefsel. 
Deze twee weefsels kunnen heel anders warden vormgegeven in patroon 
en het karakter bepalen van het ingestoken deel ten opzichte van het 
cilinderdeel en het contrast tussen het splitsen van de elementen in het 
cilinderdeel. 

Schuifkrachten 
Het ingestoken weefsel, de loop, heeft ter plaatse van het insteken een zeer 
beperkte globale kromming (figuur 8.2). Dit betekent dater weinig spanning 
opgeroepen wordt door het globaal krommen en dus veel spanning 
gecreeerd kan warden door het weven. Met als resultaat dat grate 
schuifkrachten overgebracht kunnen warden in iedere knoop. Dit is 
noodzakelijk omdat de loop niet doorloopt tot aan de fundering en dus 
externe krachten moet overdragen door middel van schuifkrachten. 
Deze schuifkrachten bevinden zich voornamelijk ter plaatste van de eerste 
twee bogen. Hier kan het patroon aangepast worden waardoor grotere 
afschuifkrachten kunnen warden overgebracht. 
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Torsie door patroon. 
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Wanneer dikkere elementen warden toegepast zowel in het cilinderdeel als in de loop en daarmee de 
excentrische belasting op het cilinderdeel beter kan warden afgedragen, verandert het patroon. Door 
een twill weave toe te passen kunnen de om en om geweven elementen zwaarder uitgevoerd warden 
en een hoge wrijvingskracht overbrengen. 
Het twill weven heeft echter lokale consequenties aangezien torsie in de elementen optreedt, als 
gevolg van het asymmetrische patroon. Hiermee moet rekening gehouden warden met de dikte en de 
hart-op-hartafstand van de toegepaste elementen. 

: llTI,-- . . !-I~~ 

~-~M .:l.1±1:1.1. 
Figuur 8.3a Torderen elementen in patroon Figuur 8.3b twill weave Figuur 8.3c twill weave patroon 

Het rechtdoorgaande element, in y-richting, wordt getordeerd als gevolg van het twill weven, over 
twee elementen. Het element verdraait over de hoek tussen de twee elementen in x-richting (figuur 
8.3a). Het volgende element bepaald hierbij of het een of twee keer deze hoek verdraait. De 
verdraaiing is een keer de hoek tussen en bij twill weave twee keer de hoek die de twee elementen 
ten opzichte van elkaar maken (figuur 8.3c). 
De hoek die de onderlinge elementen maken is afhankelijk van de hart-op-hartafstand van het 
geweven element en het geweven patroon. Ook de dikte van de geweven elementen speelt hierbij en 
rol. 

Torsie insteken weefsel. 
Torsie treedt op wanneer het geweven element wordt 
verdraaid om zijn as. Bij het insteken van een weefsel in 
het andere, bepalen de afmetingen van het element, de 
hoekverdraaiing en de vrije lengte om te torderen de 
grootte van het torsiemoment. 
Door de relatief slappe elementen en dus lage 
torsiestijfheid, is een zekere torsie in het element mogelijk. 
Als de elementen verder van elkaar liggen is het verdraaien 
van het element gemakkelijker. 

Hoe grater de vervorming/hoekverdraaiing hoe grater de torsie. De elementen van het ingestoken 
weefsel moeten dus relatief slap zijn, wil het de torsie op kunnen nemen. 

8.1.2 De manier van insteken van weefsels onderling 
Het weefsel wordt haaks op de andere elementen ingestoken, zie 

ioop figuur 8.5. Dit betekent dat alle krachten door afschuiving naar de 

cilinderdeel 

Figuur 8.5 Haaks insteken van loop 

Figuur 8.6 lnsteken extra weefsel 
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fundering warden afgedragen. Wanneer het weefsel echter anders 
wordt ingestoken, kunnen de krachten op andere manieren warden 
afgedragen en wordt de knoop anders vormgegeven. 

Twee varianten van insteken van het weefsel en bijbehorende 
krachtswerking in de knoop wordt hieronder uitgelegd. 

lnsteken extra weefsel. 
Aan de start van de loop kan ook een extra weefsel warden ingestoken 
om zo de elementen te fixeren. Het extra weefsel neemt dan samen 
met het cilinderdeel de afschuifkrachten op ten gevolge van de 
scheefstand van de loop. Het extra weefsel doet oak mee in de 
architectuur en zorgt voor een verrassende dynamiek. 
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cllmderdeel 

Figuur 8.7a Haaks insteken loop Figuur 8.7b Diagonaal insteken weefsel Figuur 8.7c Extra weefsel toevoegen 

1. Diagonaal insteken van de loop in het cilinderdeel. (figuur 8. 7b) 
Wanneer de loop diagonaal in het andere weefsel wordt gestoken, loopt het geweven element door 
tot aan de fundering. Krachten kunnen hierdoor meteen warden afgedragen aan de fundering. 
Het weefsel kan hierdoor opener zijn aangezien de krachten uit de loop niet door wrijving 
overgebracht hoeven te warden. Wanneer een opener weefpatroon wordt gebruikt, kunnen 
elementen met een grotere hoogte en grotere sterkte warden toegepast. 
Het weefsel zou zowel enkel als dubbel geweven kunnen warden. Wanneer de elementen van de 
loop dikker warden uitgevoerd geven deze ook meteen steun aan het (noodzakelijk) dubbel geweven 
cilinderdeel waarin ze insteken. Het dubbel geweven cilinderdeel kan dan samen met de elementen 
uit de loop, grotere krachten overdragen. 

2. Extra weefsel toevoegen. (figuur 8.7c) 
Wanneer het weefsel haaks ingestoken wordt in het cilinderdeel, komen er extra krachten op de 
beginboog, namelijk de reactiekrachten uit de loop. Naast de afschuifkrachten ten gevolge van 
externe belasting moeten deze ook via afschuiving warden overgebracht. Het cilinderdeel wordt dan 
vanaf het middendeel belast met forse puntlasten. 

Een manier om deze krachten op de vangen is door een extra weefsel toe te voegen aan de 
constructie. Hierdoor krijgt de cilinder een grotere stijfheid en ontstaat er een triaxiaal weefsel op de 
samenkomst van de loop, het cilinderdeel en het toegevoegde weefsel. Het triaxiaal weefsel ontbindt 
de krachten uit de loop en kan deze middels zes knopen in plaats van vier bij een biaxiaal weefsel 
naar de fundering afdragen. 
Door deze toevoeging verandert de architectuur van het weefsel; dit moet op toegevoegde kwaliteit 
warden onderzocht. 

Piek van insteken van weefsel: 
Belangrijk voor het ontwerp van een 
gezamenlijke weefknoop, is dat het zowel 
krachten moet overdragen ten gevolge van 
globale krachtswerking (geometrie) als 
lokaal ten gevolge van externe belasting. 
Deze twee warden in de knoop bij elkaar 
opgeteld. 

Van invloed zijn het optredende moment 
door de scheefstand van de weefsels, de 
grootte van de geweven knoop en het 
patroon van de geweven knoop. 

q sneeuw + EG 

q sneeuw + E• 

q wind 

Figuur 8.1 Oa 
Krachtswerking in biaxiale 
weefknoop 

Figuur 8.9 geweven kruisende knoop Figuur 8.1 Ob 
Krachtswerking in triaxiale 
weefknoop 
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8.2 Overbrengen van krachten in gezamenlijk geweven knopen 

Het patroon van het weefsel kent een structureel deel, dat de krachten moet overbrengen een 
decorerend deel, dat samen met het structurele deel het beeld van het patroon bepaalt. Wanneer we 
een gezamenlijk geweven knoop bekijken, warden hierin krachten van het ene naar het andere 
weefsel overgebracht. Dit is een essentieel onderdeel van zowel de constructie als de architectuur. 

Figuur 8.11 Gezamenlijk geweven 
knoop 

Figuur 8.12 Structureel weefsel, 
patroon t.p.v. rand gezamenlijk 
weefsel 

Er zijn verschillende patronen 
(structuren) bekeken om de 
rand te versterken. Bij 
elementen met hart-op-hart 
afstand van 1 meter, warden 
patronen getest. Al deze 
patronen verdelen de rand in 
een dichter patroon. Veel van 
deze patronen leveren een 
grotere afschuifkracht als 
gevolg van het verkleinen van 
de hart-op-hartafstand. Echter 
door in diagonale richting 
elementen toe te voegen over 
de gehele knoop, wordt een 
stijf en stabiel randframe 
verkregen en halveren de 
schuifkrachten met 50% 
afnemen ten opzichte van de 
beginsituatie. 

Structureel patroon 
De krachtsoverdracht in de gezamenlijk geweven knoop door middel 
van afschuiving vindt vooral plaats langs de randen van de 
gezamenlijk geweven knoop. Dit is het structurele deel van de 
gezamenlijk geweven knoop. 

De grootte van de afstand tussen de elementen in de gezamenlijk 
geweven knoop, bepaalt hoe groat de afschuifkrachten zijn en de 
afstand van de belasting (persoonsbelasting) ten opzichte van de 
geweven knoop. De knoop bepaalt in hoeverre de delen met elkaar 
samenwerken en daarmee of ze de persoonsbelasting op kunnen 
nemen. 
Wanneer de hart-op-hart afstand grater is, is de schuifkracht kleiner, 
aangezien hierbij door torsie een deel van de krachten wordt 
overgebracht 

Echter wanneer de eerste elementen al het werk doen kunnen de 
andere elementen veel opener geweven warden. Tevens kan de 
kracht door het inweven van elementen onder ander hoek, beter 
verdeeld warden. 

Figuur 8.13a Randpatroon 1 

0,38 reductie van 50% 

Vz Vz 

Figuur 8.13b Ranpatroon 2 

0,39 reduclie van 50% 

Vz 

Bij deze varianten (figuren 8.13a-b) verkleint de dwarskracht tengevolge dan een puntlast. De volledig 
verweven randen vormen een groat stijf vierkant dat de krachten opneemt en overbrengt naar de 
andere richting. 
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8.2.1 Globale werking ingestoken weefsels 
Orn het weefsel constructief beter te laten werken, kunnen bestaande delen van weefsel warden 
verlengd en ingestoken warden in een ander weefsel. Oak kunnen er delen warden toegevoegd, 
waardoor de sterkte en stijfheid van het geheel aanzienlijk toeneemt. 

De kromming van het oppervlak bepaalt in grate mate de sterkte en stijfheid van het geheel (zie 
paragraaf 3.4). Oak de locatie van de knoop bepaalt de stijfheid en samenwerken van de delen. 
Voorde capaciteit van de knoop m.b.t. schuifkrachten zijn de hoogte van de knoop, de globale 
kromming de hoek van de verschillende oppervlakken ten opzichte van de verticaal en horizontaal 
zijn hierbij essentiele ontwerpelementen. 

Figuur 8.14 Globale geometrie aanpassen 

Verwevinq van strip A en B. 

Aanpassen globale geometrie (figuur 8.14) 
Aan de rechterzijde wordt een stabiel weefsel gevormd 
door strip A en strip B. 
Strip A kruist strip B aan het begin en aan het eind en 
waaiert uit over het maaiveld. Strip B Wordt vormgegeven 
als een krul, die opkromt in derde strip, strip C, de loop. 

Bij aanpassing is de consequentie voor de architectuur 
oak een bepalende factor. 

Door het verweven van strip A en B kunnen oppervlakken schuin ten opzichte van elkaar warden 
toegepast en wordt het moment overgedragen in de geweven knoop. De gezamenlijk geweven 
knoop maakt het dus mogelijk om de geometrie op deze manier in te zetten. Momenten in de knoop 
warden overgedragen door de schuifkrachten in de knopen, waarbij de afstand tot het midden van de 
gezamenlijk geweven knoop de grootte van de afschuifkracht bepaalt. 

Wanneer de stijfheid en standzekerheid van dit deel van het weefsel onvoldoende is, kan er nag een 
derde strip ingeweven warden waardoor drie geweven knopen ontstaan en in alle richtingen krachten 
kunnen warden overgedragen. 

Strip B wordt opgedeeld in twee stukken, een deel van een cilinder en een opkrullend eind. Hierdoor 
kunnen krachten in het weefsel direct naar de fundering warden afgedragen. De fundering bevindt 
zich ter plaatse van het talud onder de kruising van boog A en B. Door het opknippen van het 
weefsel in twee delen, kunnen krachten meteen naar de ondergrond warden getransporteerd maar 
gaat wel een deel van de voorspanning uit de geometrie verloren. 

Verwevinq strip B en C 
Het tweede deel van boog B, de krul, loopt door tot in boog C. Boog C is een op trek belast weefsel. 
Wanneer een grotere trek uitgeoefend kan warden, neemt de stabiliteit van het geheel toe. Door het 
ingeweven stuk B warden er extra drukkrachten verkregen die strip C naar beneden drukken 
waardoor de trekkracht toe kan nemen. Echter is de stijfheid van dit op trek belaste weefsel niet zeer 
groat. Wanneer het op druk wordt belast, bezwijkt het ter plaatse van het door deel B extra belaste 
deel. Tevens is de overspanning zeer groat. 

Door deel B te verlengen en in te steken in het eind van strip C, wordt extra stijfheid gecreeerd en 
neemt deel B een deel van de krachten van boog C over. Deel C kan hierdoor oak uitgevoerd 
warden als boog in plaats van een op trek belast weefsel. 
Wanneer het scharnierpunt, het punt waar de boog in het andere weefsel wordt geweven, zo hoog 
mogelijk ligt, ontstaan er de kleinste schuifkrachten in de geweven knopen. 

De vergaarde kennis maakt het mogelijk om fysieke modellen verder te ontwikkelen op zowel 
constructief als architectonisch gebied. 
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Uit alle vergaarde informatie over het ontwerpen van weefsels met zowel de constructieve als de 
architectonische eigenschappen, warden in dit hoofdstuk de belangrijkste elementen samengevoegd 
tot een ontwerpmethode. 
De ontwerpmethode van een constructief weefsel is niet zoals de meeste ontwerpen rechtlijnig. Nog 
meer warden hier alle onderdelen van de ontwerpmethode in figuurlijke zin verweven. 

lnzichten zijn verkregen door het fysiek maken en uitproberen van verschillende patronen, geometrie, 
weeftechnieken en de daarbij behorende constructieve en architectonische kwaliteiten en 
mogelijkheden. 

Belangrijke facetten bij het ontwerpen van weefsels zijn: 
• Voorspanning 
• Geometrie 
• Materiaal 
• Kromming 
• Patroon 
• De geweven knoop 
• lnstabiliteit 

Voorspanning. 
Met behulp van buigslappe elementen wordt door middel van het over en onder elkaar door gaan van 
elementen, voorspanningen in de elementen gecreeerd. Dit ten gevolge van lokaal krommen. Door 
lokaal krommen warden elementen tegen elkaar aan gedrukt en kunnen wrijvingskrachten warden 
overgebracht. Voorspanning door krommen is essentieel voor het overbrengen van krachten in de 
weefselstructuur. De relatie tussen kromming, voorspanningen, patroon en elementafmetingen vormt 
de basis van het weven. 

Geometrie. 
Omdat met slappe elementen wordt gewerkt, en een groat deel van de buigcapaciteit ingezet wordt 
voor voorspanning, moet de geometrie zo zijn ontworpen dat zij door middel van normaalkracht de 
meeste krachten overbrengt. Dit is het geval bij schaalwerking, bijvoorbeeld in koepels of 
hyperschalen. Bij enkelgekromde oppervlakken, die door boogwerking krachten afdragen, heeft dit 
consequenties voor het patroon en de mogelijkheden in vormgeving van een weefsel. 

Materiaal. 
Het materiaal hout wordt gebruikt omdat dit ten opzichte van andere materialen relatief buigslap is en 
een laag eigen gewicht heeft. Dit levert bij dubbelgekromde oppervlakken een relatief dik oppervlak 
waarbij de krachten meer door normaalkracht dan door buiging warden opgenomen. 

Kromming. 
Het aandeel lokale kromming bepaalt de overdracht van krachten in de knoop en het aandeel globale 
kromming de manier van krachtsafdracht. Deze twee krommingen warden gesuperponeerd en 
bepalen de mogelijkheden van het weefsel. Door relaxatie neemt de buigspanning als gevolg van 
krommen met 35% af; dit deel van de buigspanning kan voor externe belasting warden ingezet. Het 
aandeel globale kromming bepaalt hoeveel buigspanning er over is voor lokale kromming en 
overbrengen van krachten. Globale kromming, bepaalt door kromming en afmetingen van elementen, 
heeft oak invloed op de globale krachtsafdracht. Er moet een optimum warden gezocht tussen 
globaal krommen en lokaal krommen, waarbij de afmetingen, de h.o.h. afstand en de geometrie van 
invloed is. 

fm;O;d = (Ylokaal + (Yg/obaal + (Yextern - (Yre/axa/le 

Wanneer belasting zorgt voor te grate vervormingen heeft deze invloed op globale en lokale 
spanning, aangezien door vervorming de kromming verandert. De doorbuiging van de constructie 
moet dus gering zijn. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkel gekromde en dubbel gekromde oppervlakken en 
geometrieen met gelijkblijvende kromming. 
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Voor het bepalen van de spanning zijn kromming, E-modulus en afmetingen 
belangrijk. Wanneer de E-modulus verkleint, roept de kromming minder spanning 
op en kunnen grotere afmetingen behaald warden. Hierdoor vergroot de 
capaciteit van de constructie. Verlagen van de E-modulus kan door toepassen 
van lagere houtsterkten. Hierbij moet wel rekening gehouden warden met 
vervormingen. 

Wanneer triplex wordt gebruikt is de maximale toelaatbare spanning grater en kunnen elementen met 
4 maal grater kwadratisch oppervlaktemoment warden toegepast. Zwaardere elementen leveren 
meer krachtsafdracht door normaalkracht bij dubbel gekromde oppervlakken. 

Belastingduur. 
Aangenomen wordt dat bij extreem slecht weer zich geen mensen in/onder het weefsel bevinden. Dit 
betekent dat de constructie valt onder veiligheidsklasse 1. Door de onzekere werking van relaxatie 
(en het daarbij horende tijdelijke karakter van de constructie), wordt gerekend met een 
referentieperiode van 1 jaar. Er hoeft maar met 57 % van de totale veranderlijke belasting gerekend 
te warden. De veranderlijke belasting creeert de meeste buigspanning, een ongunstige spanning bij 
weefsels. Dar de korte referentieperiode warden de mogelijkheden van weefsels aanzienlijk vergroot. 

Patronen. 
Bij de dubbelgekromde oppervlakken, bijvoorbeeld koepelstructuren of hyparschalen, is sprake van 
schaalwerking en kan het best dubbel geweven warden, met een zo dicht mogelijk patroon. 
Bij enkel weven is een richting dominant. Enkel gekromde vormen kunnen daarom het best enkel 
geweven warden, in de richting die dominant is. Er ontstaan extra buigende momenten in het niet 
geweven element t.g.v. het omen om weven. 
De richting haaks op de overspanning is de verdeel-richting. Orn externe belasting op te kunnen 
nemen moeten minimaal 5 geschakelde geweven elementen warden toegepast. Bij 
stijfheidsverschillen tussen de overspan- en verdeelrichting, bepaalt het verschil in afmeting van de 
elementen de momentverdeling. 
Triaxiaal geweven patronen kunnen in drie richtingen krachten overbrengen. Deze zijnstabieler en 
meer vormvast. 

De geweven knoop. 
In de geweven knoop kunnen zowel dwarskrachten als momenten warden overgedragen. 
Dwarskrachten ontstaan als gevolg van externe belasting en momenten als gevolg van schranken 
van de geometrie. Momenten in de knoop warden opgenomen door afschuifkrachten in naastgelegen 
knopen. Belangrijk bij een geweven knoop is dat de normalen van de twee aansluitende elementen 
elkaar in een punt snijden. Wanneer dit niet het geval is ontstaat er torsie in het element. 

De capaciteit van de geweven knoop wordt bepaald door de weeftechniek, het patroon, de hoek van 
het element met de horizontaal, de dikte van de elementen en het (enkel- of dubbelgekromde) 
oppervlak. Dubbel weven geeft kleinere opneembare schuifkrachten ten opzichte van enkel weven, 
aangezien de voorspanning bij dubbel weven kleiner is. De randen van de geometrie zijn door de 
negatieve invloed van de externe belasting kritisch. De lokatie van een gezamenlijk geweven knoop is 
van invloed op de capaciteit van de gezamenlijk geweven knoop. 

De grootste schuifkrachten ontstaan door asymmetrische belasting en door hoekverdraaiing van de 
elementen. Ter plaatse van de geconcentreerde belasting kan de schuifkracht niet warden 
opgenomen door houten geweven strips van houtklasse C24, hier moet triplex warden gebruikt. 
De belasting in een gezamenlijk geweven knoop wordt voornamelijk langs de randen van de knoop 
afgedragen. Hier kan het patroon (lokaal) aangepast warden, zodat er grotere schuifkrachten kunnen 
warden overgedragen. Bij een dichter patroon zijn de schuifkrachten grater {hier is de invloed van 
hoekverdraaiing grater). Een dichter patroon heeft meer geweven knopen met een grotere 
voorspanning. Hierdoor kunnen meer krachten overgebracht warden. 
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lnstabiliteitsverschijnselen treden op door gebruik van zeer slanke platte strips. De verhouding tussen 
de hoogte en de breedte bepaalt de kans op kipinstabiliteit. Deze is bij slappe elementen het grootst. 
Het moment in z-richting is zeer groat als gevolg van grate doorbuiging gepaard met hoekverdraaiing 
in elementen haaks op het belaste element. 

Voor de torsie die optreedt door de externe belasting, maar ook door insteken van het weefsel in een 
ander weefsel en door verschillende patronen, moeten de elementen juist heel slap zijn. Wanneer de 
elementen slap zijn heeft de verdraaiing van het element de kleinste gevolgen. 
Hoe grater de hart-op-hart afstanden hoe beter. Torsie is daarnaast afhankelijk van de dikte van de 
elementen en de hoek waaronder de elementen elkaar kruisen. Seide tegengestelde eisen aan 
afmetingen en geometrie met betrekking tot hier beschreven instabiliteitsverschijnselen moeten tegen 
elkaar word en afgewogen. 
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10 PRAKTISCHE TOEPASSING WEEFSEL 

Door het maken van modellen in verschillende weeftechnieken, wordt gevoel verkregen voor de 
mogelijkheden in vorm en patroon. Het verweven van verschillende patronen levert zowel voor 
constructief als architectonische interessante knopen en ontmoetingen op. De ontworpen geweven 
modellen inspireren en dagen uit om de techniek verder te ontwikkelen en te onderzoeken. 

Hier warden de ontwikkelingen en resultaten op het gebied van ontwerpen met weefsels behandeld. 
De architectonische en constructieve kwaliteiten uit de weefsels, een toepassing voor weefsels op het 
Jonas Daniel Meijerplein in Amsterdam. Daarna wordt de detaillering van het weefsel besproken en 
de opbouw van zowel een vlak als gekromd weefsel. 

10.1 Referentieprojecten weefsels 

Tijdelijke structuren warden ingezet als bijvoorbeeld een paviljoen voor de wereldtentoonstelling of 
tijdelijke settings voor feesten. Belangrijk hierbij is de schaal ten opzichte van de mens. Het tijdelijke 
karakter, het gaat om verblijven. 
Refrenties gebaseerd op het begrip canopy, als referentie voor een geweven structuur warden hier 
beschreven. 

Definitie canopy 
1. A covering hung or held up over something or someone, usually for shelter. 

Thesaurus: awning, covering, shade. 
2. A wide overhead covering. 
3. archit. A roof-like structure over an altar, recess, etc. 
4. bot. The topmost layer of a wood or forest, consisting of the uppermost leaves and 

branches of trees. 
5. The fabric part of a parachute, that opens like an umbrella. 

10.1.1 Yona friedman - Museum of simple technology 
"- Het 'museum of simpele technology' was een 

experiment van wat beschreven zou kunnen warden 
als het zelfbewustzijn van de gemeenschap, opgericht 
door Friedman en door Eda Schaur. De inventiviteit van 
de architectuur met als basis de traditionele 
vakmanschap, gevoed door een simpel constructief 
idee, is vertaald en geverifieerd door middel van 
modellen. Vona Friedman gaat uit dat de essentie van 
het architectonische concept niet alleen ligt in 
technische tekeningen, maar oak in het maken van 

- prototypes. 
Figuur 10.1 Museum of simple technology, Friedman 

De koepels zijn opgebouwd uit bamboe geraamtes. De 
structuur wordt verstijfd door bamboe matten die de 
elementen op hun plek houden. De elementen zijn 
deels geweven. Verschillende onderdelen van de 
samenleving zijn vertaald in verschillende patronen. 
Alles is gebouwd zonder conventionele 
architectonische tekeningen, maar werden geschetst 
en aangepast tijdens het maakproces. De modellen zijn 
op echte schaal getest. Nadat de kennis door middel 
van verschillende studies was vergaard kon de 
definitieve constructies gebouwd warden. Het proces 
leerde dat iedere koepel, zowel degene gebaseerd op 
dezelfde tekening, anders vervaardigd werden. 

Figuur 10.2 Structuren bamboe geraamtes Museum of Simple technology 
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de jaarlijkse MoMA / PS1 Yonug Architects Program competitie gewonnen voor het ontwerp van een 
'urban beach' voor het spelen en loungen in de buitenplaats van PS1, de ontmoetingsplaats voor 
Warm Up, een wekelijkse muziek serie dat ongeveer 70000 bezoekers trekt elke Zaterdag. 

' Figuur 10.3a Canopy Figuur 10.3b T.p.v. naar beneden komen van Figuur 10.3c Vermazing en dubbele 
binnenplaats PS1 bamboe elementen ontstaan zitplaatsen elementen 

'Canopy' is een tijdelijke omgeving opgebouwd uit vers gesneden bamboescheuten. De structuur 
wordt gecreeerd door groen bamboe als een opvallende tektonische systeem die plekken verschaft 
voor schaduwplekken, structuur en varierende atmosferen, resulterend in wat de architect zich 
voorstelt als een 'dep landscape', dat effect heeft op de gehele diepte van de buitenruimte. Een dal in 
de structuur definieert ruimtes die openen naar de lucht, elke met een aparte klimaat omgeving voor 
verschillende types en schalen van actie en loungen. 

De structuur os terplekke gebouwd binnen een periode van 7weken. Voor de bouw, hebben ze zes 
weken op de bouwplaats iedere type boog getest, om zo de maximale overspanning, de minimale 
buigingsradius en de overlap dimensies te bepalen. Terplekke werden de bamboe scheuten onder 
Uv-bestand zeil gelegd en twee keer per dag bewaterd. 
De uitdaging van nArchitects berust op het fysische vertaling van een geometrische precieze 
constructie gebruikmakend van een natuurlijk materiaal met varierende karakteristieken. Door 'trail en 
error' zijn ze gekomen tot een serie van principes, details en handvaten die het mogelijk maken om 
de variatie van verschillende constructieve condities te beschrijven. Het type boog, de vorm en de 
kritieke straal van de boog bepalen de doorsnede eigenschappen, orientaties en de verbindingen. 
Binnen de opbouw van de 'canopy' warden eerst de constructieve delen opgebouwd en de niet 
dragende delen er later aan/tussen verbonden. 

Figuur 10.4a William E massie, playa urbana Figuur 10.4b PVC- Figuur 10.5 Grotto, fractilerende 
buizen als wand Playa grotstructuur 
Urbana 

William E Massie - Playa Urbana Urban Beach 2002 (figuren 10.4a-b) 
Playa urbana verenigt pierebadjes en schaduw elementen als een ontsnapping aan de stadse 
zomers. Het gebruikt concepten van oppervlakken en sensualiteit, het creeren van schaduw, privacy 
en plekken binnen nieuw landschap op de binnenplaats van PS1. Wanden gemaakt van PVC buizen 
golvend over door de binnenplaats in vormen die golven weerspiegelen, creeren schaduw. Oppervlak 
en sensibiliteit zijn gerelateerd aan het natuurlijk landschap, het stedelijke landschap en het 
landschap van het lichaam. 
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De Grotto is een landschappelijk element, gemaakt als vergelijking met een grot is gemaakt van EPS 
foam, een economisch alternatief voor een traditionele constructie. De elementaire unit van de Grotto 
is de ('boulder') kei, kan door gebruik te maken van een combinatie van algoritmes gebaseerd op de 
modulariteit van een Danzer deeltechniek (fractiling) transformeert in een uiteindelijke set van 
vierzijdige keien. Deze keien passen op verschillende manieren aan elkaar en het resulteert in een 
wild geordend drie dimensionaal patroon die zichzelf nooit herhaald. Door bepaalde delen uit te hollen 
wordt de Grotto gevormd en aangepast op het landschap van de binnenplaats. 

10.1.3 Yung Ho Chang - Bamboo Shoots 
Bamboo shoots is een grote overkappende structuur op het buitenruimte aangrenzend aan het China 
Pavilion, de Vergini garden. De skeletachtige beschutting wordt gefabriceerd door traditionele 
Chinese bamboe artiesten en ontworpen als een spiritueel toevluchtsoord voor bezoekers van de 
Biennale na de bezichtiging van vele kunstwerken. 

Figuur 10.6a Bamboo shoots Y. Chang Figuur 10.6b Detail Bamboo shoots 

Bamboo shoots wordt gecomponeerd en gevormd door geweven bamboe bogen. De structuur 
definieert de buitenruimte en deelt het op in verschillende ruimtes en plekken waar bezoekers zich 
doorheen kunnen bewegen en kunnen verblijven. Het is een tijdelijk bouwwerk als voorproef voor het 
blijvende paviljoen van volgend jaar. Het is een open volume, maar het geeft een gevoel van een 
beschutte ruimte. 

Tijdelijke gebouwen in vorm van een lichte architectonische constructies, leiden tot settings 
waarbij door interactie tussen landschap, techniek en architectuur, innovatieve systeem en 
structuren worden gecreeerd. 

10.2 Kwaliteiten van weefsels bepaald uit modelonderzoek 

Voor de fysieke modellen is gewerkt met smalle kartonnen strips, deze zijn eenvoudig te krommen en 
in verschillende diktes en kleuren voorhanden. Hiermee kunnen varianten op architectonische (kleur, 
breedte) en constructieve eigenschappen (dikte) worden onderzocht. De schaal van de fysieke 
modellen is uit de maakbaarheid, stijfheid strips en mogelijkheid tot weven, bepaald. Later is de 
schaal met betrekking tot de mens vastgesteld. 

Verschillende vormen worden op papier en in het hoofd bedacht op basis van kennis van de 
weeftechniek. Tijdens het maken doen zich andere mogelijkheden voor en hebben niet ingeschatte 
beperkingen, consequenties voor het ontwerp. Gevoel voor de techniek ontstaan tijdens het maken 
van de modellen. De mogelijkheden en beperkingen worden meteen duidelijk tijdens het vervaardigen 
van een weefsel. Het slechts bezitten van twee handen zorgt ervoor dat delen tijdelijk aan elkaar 
geplakt moeten worden, wanneer bijvoorbeeld een driedimensionaal weefsel gecreeerd moet worden. 
Het gebruiken van een deel van een bot als mal, was hierbij een mal een handig hulpmiddel. 

De volgende aspecten zijn met behulp van fysieke modellen onderzocht 
1. Kwaliteit van het patroon 
2. Constructief sterke en zwakke punten in het ontwerp 
3. Ruimtelijke kwaliteiten 
4. De schaal van het weefsel t.o.v. mens en omgeving 
5. Architectentonische taal van weefsel 
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De werkelijke constructieve kwaliteit is met papier niet te 
onderzoeken. Hiervoor zouden proeven gedaan moeten warden 
in een laboratorium. Er is wel duidelijk een verschil te voelen in 
het constructieve gedrag van patronen en de mogelijkheid tot 
schranken van een patroon. 

Daarnaast zijn patroonstalen gemaakt om de architectonische 
kwaliteit van het patroon te onderzoeken. Een patroon is zowel 
structureel als decorerend, waarbij het laatste heel vrij ingezet 
kan warden. Overgangen tussen verschillende patronen zowel in 
gezamenlijk geweven knopen als over het verloop van het 
oppervlak warden onderzocht en bepalen zowel de constructieve 
als architectonische eigenschapen. 

Figuur 10.7 weefsel deels structureel 
deel decorerend 

2. Ruimtelijk kwaliteiten 
Door de fysieke modellen is het dynamische karakter van de 
weefsels meteen af te lezen. Sterke ruimtelijke delen van het 
weefsel die warden gecreeerd door de manier van insteken of 
combinaties van oppervlakken, kunnen bij andere weefsels 
warden ingezet. 
Ruimtelijke kwaliteiten zijn afhankelijk van schakeling van 
oppervlakken, het dynamisch karakter, de manier van insteken 
van bepaalde weefsels in de andere, het doorlaten lopen van 
weefsels waarmee later weer andere vormen warden gecreeerd 
(soort van Mobiuslint), etc. 

Figuur 10.9 a-d Dynamisch karakter van een weefsel 

Figuur 10.8 Vloeiende beweging 
weefsel 

Het dynamische karakter van het weefsel leidt je door verschillende plekken die samen met patroon, 
de identiteit creeren. Door de eigenschap van weefsels dat ze met een elementen meerdere ruimtes 
kunnen beschrijven lopen elementen over in ruimte maar ruimtes ook over in elkaar. 

Door het belasten (met de hand duwen op bepaalde plekken) kunnen sterke en zwakke punten 
warden gevonden in het weefsel. Op de zwakke plekken, kan zowel de geometrie als het patroon 
warden aangepast, of een extra geometrie ingeweven warden om het zwakke deel te versterken. 

3. Taal van het weefsels. 
., De taal van het patroon is bij het ontwerp van weefsels zeer 

-.--,:,L,~ belangrijk. Het bepaalt samen met de geometrie de architectonische 

Figuur 10.10 Taal weefsel 
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kwaliteit, die door de techniek zelf wordt gevoed. Het patroon kan het 
weefsel een open, ruw, intiem en vele andere identiteiten geven. 
De taal van het weefsel als geometrie: omhullend, open, gesloten, 
ruw, intiem, dominant, etc. kan hiermee warden uitgesproken. 
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4. Schaal van het weefsel ten opzichte van mens en omgevinq 
Het weefsel kan bepaald warden door zowel externe invloeden als invloeden van uit de techniek. Orn 
de externe invloeden te toetsen zijn twee weefsels op het Jonas Daniel Meijerplein ontworpen als 
ruimtelijke componenten die delen van het gebied aan elkaar verbinden en schaal brengen aan het 
geheel. 

Figuur 10.12 Menselijke schaal weefsel 

Figuur 10.11 Beeld weefsel op plein. 

Uit deze studie wordt duidelijk hoe belangrijk de schaal van het weefsel is ten opzichte van de mens 
en ten opzichte van zijn omgeving. De beperkte afmetingen (ongeveer 10 m) en het dynamisch 
karakter, vraagt om een plek, waar de menselijk schaal in terug te vinden is. Niet de omgeving, maar 
het gebruik door de mens op die plek, is van invloed op het ontwerp van het weefsel (figuren 10.11 en 
10.12). 

Toepassinq weefsel 
Naast de toepassing van weefsels als losobject kunnen het weefsel oak van uit een dawel geweven 
of niet geweven oppervlak ontstaan. Het kan bijvoorbeeld onderdeel warden van een betonnen 
massieve schaal waarbij een gedeelte door het weefsel is ingezet. Het kan oak tegen een gebouw 
aangroeien. Het kan een bushalte beschrijven , een strandtent, een setting op een fesvival, interieer 
in een foyer van een groat hotel, etc. 

Onderzoeken naar combinaties van vorm en patroon en mogelijkheden binnen het weefsel resulteren 
in de volgende architectonische kwaliteiten; onthullen, verhullen, inkaderen, open gesloten, 
communiceren van structuren en patronen, binnen- en/ buiten kant weefsel, materialiteit, dynamische 
karakter, lichUschaduw, in elkaar steken van elementen, weven van een holte, zichtlijnen, 
overgangen, etc. Door binnen het proces het weefsel een locatie te geven, is op een andere manier 
naar het weefsel gekeken. Dit heeft geleid tot de uitspraken over de benodigde schaal van het 
weefsel en het autonoom kunnen inzetten van een weefsel. 
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Aanleiding voor het ontwerp van een weefsel op het plein is het vertalen van eigenschappen uit de 
omgeving naar de vorm en patroon van weefsel. Binnen het concept; STREETFASH/ON worden 
plekken en verschillende gebruikers vertaald naar patroon en vorm. (Tabel 10.1) 

Tabel 10.1 - Vertalin l doelqroepen naar functies en creeren publiek landschap 
Publiek landschap Doelgroepen: 
Meubels Graffiti artiest Onder vlak/ straatkant = affiche (uiten) 
Schaduw Skaters Skate bowl/ vert, grind 
Privacy Kinderen Toestellen 
Afbakenen Hangouderen/zwervers Vanuit overkant betrekken bij gebiedt 
Beschrijven Academie mensen Piek lezing, zitplekken, trap, loveseats, 
Routing Dokwerker Piek lezing, koningin, symbool joods 
Patroon Amphi-balkon 
Plein Water/gracht Weerspiegeling; connectie 
Confrontatie 

Het weefsel krijgt directe randvoorwaarden en wordt gevoed vanuit omgevingseisen, of 
architectonische eisen, in tegenstelling tot latere autonoom ontworpen weefsels, die worden gevoed 
door de techniek zelf. 

Het Jonas Daniel Meijerplein gelegen in het 
oostelijk deel van het centrum van Amsterdam, 
huisvest een doorgangsroute, een kinder
speelplek, een monument voor de WOii. Het plein 
heeft 3 randen, grenzend aan het water, aan de 
Joodse synagoge en aan een zeer drukke 
doorgaande verkeersroute (figuur 10.13) 

Door het gebrek aan menselijk schaal van het plein 
(130*70m) is verblijven onaantrekkelijk. Tevens 
komt er geen zon door de het grote aantal bomen 
en is het verkeersgeluid hinderlijk. 

10.3.1 Landschappelijk ontwerpen / publieke ruimtes 
De genius loci is het unieke, het karakteristieke van plaatsen waarmee de ene plaats zich 
onderscheidt van een andere, ook wel de identiteit van een plaats genoemd. Het is de vorm, kleur of 
samenstelling van een object dat gebruikers van de stad als typisch image zien van de stad. Naast de 
functie van stedelijke openbare ruimte, biedt het tevens gelegenheid om uitdrukking te geven aan een 
eigen identiteit te midden van anderen. De openbaarheid kan op deze wijze duidelijk maken tot welke 
groep iemand behoort of juist niet behoort. 
Twee projecten die de menselijk schaal ruimtelijk toevoegen en identiteit geven aan een plek, worden 
hieronder beschreven. 

Lynch architects - Plein Balham 
Het ontwerp van dit plein beslaat een bestaand driehoekig plein (figuur 10.14c) waar een aantal 
verschillende activiteiten naast elkaar bestaan. Verschillende publieke activiteiten, zoals een 
supermarkt of een theatervoorstelling kunnen naast elkaar plaats vinden, mits ze zich manifesteren 
binnen een identificeerbare plek. 

\ ~-

✓ 

►-' :>~ 

[~"~ Figuur 10.14a 3D- Figuur 10.14 b lnpassing in straatbeeld Figuur10.14c plattegrond ruimtelijk hekwerk 
beeld hekwerk 
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Dagelijkse activiteiten en speciale activiteiten zijn gehuisvest binnen een afgescheiden en herkenbare 
plek. In plaats van het scheiden van de straat, de vorm een hekwerk een verwelkomende beschreven 
entree en een buitentheater, waar optredens kunnen plaatsvinden. Het hekwerk is zwart geschilderd 
en planten kunnen zich door het hekwerk heen omhoog groeien die er een gekleurd decor van 
maken. 
Het principe van een hek is altijd een harde scheiding tussen een "binnen" en een "buiten". Er is 
getracht een vorm te vinden die het hek zachter maakt en niet alleen een afscheiding maar oak een 
plaats om te zijn. De meanderende vorm geeft het hek een drie dimensionaliteit waardoor het een 
minder harde lijn wordt. 

Alle Hosper - Alexanderplatz Berlijn 

I I 

Figuur 10.15 Alexanderplatz 
A. Hasper Berlijn 

De essentie van het ontwerp voor de Alexanderplatz is een vrije 
pleinvloer met een bouwkundig element, waarin diverse functies en 
mogelijkheden voor verblijf zijn opgenomen. Vanaf deze in hoogte 
verspringende interventie met hellende vlakken, is het gebruik van het 
plein goed te ervaren. 
Een plek die voor de hele stad van belang is kan als smeltkroes van 
identiteiten en functies werken. Voor het herontwerp van de pleinruimte 
staat daarom voorop dat het plein voor alle bevolkings-groepen een 
plaats moet warden voor verblijf en ontmoeting moet zijn. De tribune 
nodigt uit om op te zitten en te kijken, te relaxen, te lezen, muziek te 
maken, te spelen, te ontmoeten, te zonnen, te skaten, te hangen, etc. De 
betekenis van de tribune staat dus niet vast, maar wordt ontwikkeld door 
de verschillende gebruikers. De grate maten van het plein en de 
omringende bebouwing warden door de tribune teruggebracht tot een 
menselijke maat. 

Door minimale middelen en het creeren van menselijke schaal in gebieden kunnen ruimtelijk 
interessante verblijfsgebieden worden gecreeerd. 

10.3.2 Program ma 
Voor de situatie is gezocht naar een plek waarbij het weefsel onderdeel wordt van de publieke ruimte. 
De toegankelijkheid van het weefsel is hierbij vrij. Het weefsel zal geen afgesloten gebouw vormen 
maar een canopy, een overkapping, een beschrijving van een bepaald gebied binnen zijn locatie door 
middel van vorm, patroon, en materiaal. 

Figuur 10.17 Orie ontworpen randen voor 
plein 
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Binnen het ontwerp van het plein zijn drie ingrepen te 
onderscheiden, een stedelijk plein aan de Joodse Synagoge en 
de Dokwerker, een tribune die uitzicht biedt op het park en een 
skatepark en tevens een looproute langs het plein creeert en 
een derde looproute langs het water waarbij een plek aan het 
water wordt gecreeerd. De ingrepen geven schaal aan het plein 
en vergroten de toegankelijkheid. De twee weefsels gaan in op 
deze drie ingrepen en verbinden de gebieden, waarbij de 
identiteit wordt vertaald in patroon en vorm. 

1. Van stedelijk plein. (fiquur 10.17} 
Aan de entreezijde aan de kant van het waterlopen, moet het 
plein een duidelijk open karakter krijgen. Dit zodat het plein kan 
warden overzien, aantrekkelijk wordt en duidelijk wordt dat er 
een plein is. 
Het toont de Joodse Synagoge en de Dokwerker en biedt plek 
voor de jaarlijkse toespraak van koningin Beatrix. Orn de 
openheid te creeren en een stedelijk plein te creeren warden 
een aantal bomen aan het begin van het gebied weggehaald. 
Hierdoor wordt oak de synagoge vanaf de straatkant beter 
zichtbaar. 
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Het plein zal overgaan in een park. Op de grens vindt het eerste weefsel zijn plek. Het markeert en 
verbind verschillende gebieden en biedt plekken voor verschillende identiteiten. De plint langs de 
synagoge, geeft de plek het joodskarakter en er wordt een verhard pad aangelegd naast de 
grachtenpanden die begin en eind van het plein verbinden. 

Figuur 10.18 Rand synagoge en geluidsbuffer 

2. Tribune en skatepark (fiquur 10.18). 
Vanuit de stedelijk kant van het plein is langs de kant van de 
weg een voetgangers doorgangsgebied gecreeerd. Het is 
tevens een tribune voor het plein en park, met uitzicht op de 
dokwerker. De tribune gaat over in een betonnen skatepark, 
dat jongeren zal aantrekken. Door de vormgeving van de 
skatepark wordt het gebied rand de dokwerker intiemer en 
wordt het plein gebroken. 
Op de trappen van de tribunes warden verblijfsgebieden 
gecreeerd door loveseats, verbredingen in de trap, met in 
door vormgevind andere karakters. 

De verhoogde voetgangerszone en tribune vormen een geluidswering tegen de drukke verkeersweg. 
Door het optillen van mensen boven het maaiveld, kan het plein worden aanschouwd en wordt je 
onderdeel van het geheel. 
Langs deze route vormen de bestaande bomenrij een geleider en tegelijk een afscherming van het 
gebied. 
;".'- ~ 

Figuur 10.19 Piek aan het water 

3. Waterkant (figuur 10.19) 
Het Jonas Daniel Meijerplein is het eind van een groen lint in 
gebied van Amsterdam. Aan de overkant van de Nieuwe 
Heerengracht, waar zich oak de Hortus Botanic bevindt zet de 
groene zone zich door. Orn een relatie met de overkant en een 
toegankelijk en aantrekkelijke plek aan het water te creeren, is 
er een verdiept meubel aan het water ontworpen. Door de 
verdiepte ligging ontstaat er menselijke schaal en een meer 
afgesloten plek. De wand vormt de doorgangsroute langs de 
gracht. Twee bomen warden verwijderd om meer licht op de 
plek te creeren en duidelijke connectie met de overkant te 
maken. 

Alle drie de interventies zijn zowel een doorgangsroute als een verblijfsroute. Het plein wordt 
aantrekkelijker en heeft menselijke schaal. Er is plek gecreeerd voor verschillende doeleinden 
en gebruikers. Een overgang van een stedelijk plein in hartje Amsterdam naar het begin van 
een groenzone. 
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Geen letterlijk binnen en buiten, maar een echte openbare plek. (!dee van kleding en daar jezelf bij 
identificeren; verschillende weefsels als (aan)kleding van verschillende plekken (wat is punk of statig, 
open gesloten; contrast, overgang?)Verschilleden nationaliteiten bij elkaar (als idee voor gedenkplek 
joden; iedereen kan zich identificeren) 

Figuur 10.20 Weefsel bij beeld 

Pfe(s(aters 
Ligweicfe 
In cfezon 
In cfe scftacfuw 
'l(acfer voor bee[cf 
Creeren pfel<;§ynagoge 

'Verb[ijven aan water 
'l(f,fatie over(ant 
Omarmen van bomen 
Infeicfen van 6osgecfeefte 
'Beschutting tegen s(atepar( 
'lJoorgaancfe verbincfing 
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Weefsel bij beeld (figuur 10.20) 
a) Dokwerker ➔ omhullend 
Twee weefsels starten vanuit de rand, waarvan een weefsel door 
gaat en zowel de ruimte voor het beeld vormt als de ruimte voor de 
skaters. Ruimte (1) markeert de dokwerker en creeert een intieme 
pek om te verblijven. Door de ligging van het weefsel geeft het schaal 
aan het plein, omdat de punt van de driehoek bij elkaar wordt 
gehouden, het stedelijk plein rand de Joodse Synagoge en de 
Dokwerker. 

Doordat de twee weefsels elkaar kruisen krijgt het daar extra stijfheid 
en kan er een dubbele kromming aan de twee strips warden 
gegeven. Het niet doorgaande weefsel kromt op naar de binnenkant 
van de loop. Zo kan dit hier stijfheid geven en kan het als een op trek 
belast dee! warden beschouwd. 

b) Skatepark ➔ intiem, ruw 
Aan de kant van de skaters (2) komen twee weefsels bij elkaar, het 
weefsel afkomstig van het beeld en een nieuw weefsel in dezelfde 
richting. Het nieuwe weefsel kan samen met het weefsel van het 
beeld een dubbel gekromd vlak vormen, waardoor en stijfheid maar 
oak een opening naar het weefsel ontstaat. Skaters krijgen zo hun 
eigen plek in het weefsel, gericht op het betonnen skatepark. 
Wanneer vanuit de gracht over de tribune gelopen wordt naar het 
begin van het plein kadert de loop de dokwerker in, waardoor het 
wordt gemarkeerd. De einden van het weefsel waaieren uit (3) naar 
het park. Deze vormen zit-, lig-, hang- meubels, waardoor het park 
bij het weefsel wordt getrokken en extra verblijfsplekken warden 
gecreeerd. 
De loop ter plaatse van het skatepark omkadert het beeld gezien 
vanaf de tribune. 

c) Weefsel aan park (figuur 10.21) 
Dit weefsel leidt door zijn vormentaal mensen naar het water en naar 
het park. Het vestigt de aandacht op het parkgedeelte en minder op 
de skatepark. Het creeert een intieme plek aan het water. De relatie 
met het park verstekt doordat het weefsel om twee bomen danst. 
Verschil in patroon geeft karakter aan de gebieden. 

Hier waaieren wederom de einden van het weefsel uit in het plein. Zo 
wordt een parkgebied gecreeerd tussen de twee weefsels die het 
park omarmen. 

De twee weefsels op het Jonas Daniel Meijerplein communiceren 
met elkaar. Niet alleen door patroon en vormgeving, maar ook 
door onderlinge compositie. 
De weefsels beschrijven verschillende plekken en identiteiten en 
geven schaal aan het plein. 
In de structuur van de weefsels is zowel het structurele als het 
poetische deel ingezet, hetgeen de tektonische kwaliteit 
aangeeft. 
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Bij het realiseren van een constructief weefsel, speelt de stijfheid van de elementen tijdens het de 
bouw zowel bij vlak al gekromd weven een rol. Belangrijk hierbij is dat het bijdraagt aan zowel de 
tektonische eigenschap het maken, dat niet door machines maar door mensenhanden kan worden 
gedaan. 

10.4.1 Bouw van een vlak weefsel 
Bij het realiseren van een constructief weefsel kan de kromming van het inslagelement gebruikt 
worden om een weefsel met relatief stijvere elementen eenvoudig te vervaardigen. De kromming, 
benodigd voor het overbrengen van krachten, wordt doorgezet. Hierdoor ontstaat zonder extra 
spanning in het element toe te voegen, ruimte voor het inslagelement (figuur 10.22). De kromming 
benodigd voor het onder- en over doorgaan van het element wordt positief gebruikt. 

-----------------

Figuur 10.22 Opbouw vlak weefsel 

Met een handberekening wordt getoetst of een vlak weefsel vervaardigd kan worden door 
mensenhanden. Een persoon mag 25 kg tillen en de elementen die worden geweven zijn 24*200 
mm2

. Het element wordt op een afstand van twee meter vanaf de knoop opgetild. 

F= 25 kg, dit komt overeen met 250 N 

u = }__. F.13 = }___ 250- 20003 = 263mm 
3 EI 3 I 1000· II -200-24 3 

112 

Dit is de maximale vervorming aan het eind van de 
strip. 
Het moment ten gevolge van de kracht is; 

punt D Md = F.I =250*2000 = 500.000 Nmm 
punt E Md = F.I = 250*(2000-500) =375000 Nmm 
De kracht op dit punt is: Fe= 37500 / 500 =750 N. 

F=250N 

M= sooooo Nmm 

Wanneer het element ten opzichte van het volgende element, op 500 mm afstand, 12 mm moet 
worden opgetild, dan is er op die plek een kracht nodig van 730 N. Er kunnen met de hand vlakke 
weefsels vervaardigd worden. 

u E J 12.11000.250· }(2 ·200-243 

F = II· = II = 730N ~ 750N voldoet 
13 13 13 .5003 

Door de slappe en relatief lichte elementen kunnen de weefsels met de hand worden gebouwd. Met 
een kracht van 250 N (25 kg) kan een persoon op minimaal 2 m afstand van het element op 50 cm 
vanaf een andere knoop, 12 mm optillen. Wanneer de vrije lengte van schering-element te kort is, 
worden de elementen verlengd met kunststof elementen die aan het eind van het houten element 
worden bevestigd. Zo kan de benodigde lengte gehaald worden. 
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Eerder is de opbouw van een vlak weefsel behandeld, gebruik makend van de lokale kromming. Voor 
het globaal krommen, het krommen van het vlakke weefsel, wordt ter inspiratie gekeken naar de 
gridshells van Frei Otto en de "canopy'', een bamboe overkapping in New York. 

Gridshells Frei Otto (3) 
Elementen van de gridshell warden op de bouwplaats aan elkaar verbonden. Wanneer de gridshell te 
groat is om in een keer te vervaardigen, wordt hij opgedeeld in verschillende secties die individueel 
gevormd kunnen warden. Deze delen zijn op zichzelf stabiel. De schaaldelen warden later aan elkaar 
verbonden en vormen uiteindelijk een geheel. 

De manier van vervormen van een vlak grid naar een gekromd grid in zijn uiteindelijke vorm is 
afhankelijk van de vorm en de grootte van de gridshell. Bij relatief kleine gridshells kan de vorm met 
de hand warden gevormd, voor grotere gridshells moeten extra maatregelen warden getroffen. 

De volgende methoden kunnen warden onderscheiden; (figuur 10.23) 
2-5 element optakelen en/of de randen langzaam naar beneden trekken 
6-7 ballon eronder opblazen, of pneumatisch omhoog drukken 

kabel door randen geleiden en deze aantrekken en van onder in het midden stutten 
of combinaties hiervan. 

8-10 toepassen van een inwendig en uitwendig membraan waaronder lucht wordt ingeblazen. De 
rand van het grid kan zowel binnen als buiten het membraan vallen. 

it,>' 

Figuur 10.23 Methoden m.b.t. globale opbouw van gridshells 

Wanneer het grid wordt opgetild mag het niet onderhevig zijn aan puntlasten. Kruisende elementen, 
plywood platen of andere middelen moeten ervoor zorgen dat de aangrijpende krachten over grotere 
delen warden verspreid. Grotere gridshells moeten ook warden gestabiliseerd met behulp van 
aanvullende elementen die de schaal bestand maken tegen torsie, vibratie en plotselinge windvlagen. 
Wanneer het grid op zijn plek is getild kunnen eventuele tijdelijke ondersteuningen warden toegepast. 

Figuur 10.24 Canopy, bamboe structuur op binnen plaats 
MOMA, nArchilects 2004 

Manja van de Warp 

Canopy is een tijdelijke overkapping in bamboe 
voor een jaarlijks terugkomend dance-feest in de 
achtertuin van MOMA New York (figuur 10.24). 
Door middel van 'trial and error' zijn de 
eigenschappen en details voor de bamboe 
elementen onderzocht, om verschillende 
constructieve condities van de overkapping op te 
lossen. Het type element, de globale vorm en de 
kritieke straal bepalen de keuze voor het element, 
de orientatie en waar de elementen elkaar 
overlappen als gevolg van een beperkte lengte. 
Aangezien het een driedimensionale constructie is, 
ondervinden de elementen de meeste spanning 
tijdens de fabricage. daarna werken ze immers 
samen, als dubbelgekromd oppervlak. 
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Allereerst worden de dragende elementen opgebouwd en daarna de niet dragende elementen 
(figuren 10.25a-b). De elementen worden op ieder kruispunt aan elkaar gekoppeld met staaldraad en 
aan de fundering verankerd met een stalen schoen. Het geheel werkt uiteindelijk als een 
driedimensionaal grid van meer dan 300 individuele bogen die precies zijn overgenomen uit een 
vooraf vervaardigd driedimensionaal digitaal model. 

B1 Constructief: boogsteunend op de grond en 
verbonden aan de steense wand 

C1 Constructieve uitkragende boog: boog 
eindi end in de rand van de overka in 

a, 
:o 

D1 Niet-constructief 

to 

Figuur 10.25a Totaalbeeld canopy met type elementen Figuur 10.25b verschillende type elementen 

Opbouw weefsels 
Voor de geweven geometrieen kan per patroon, afmeting en weeftype gekozen inspiratie gevonden 
worden uit een van boven beschreven principes. Weefsels worden eerst vlak vervaardigd en daarna 
gekromd. Driedimensionale weefsels moeten in een keer gekromd geweven worden. En grote 
weefsel kunnen opgebouwd worden door eerst een deel van het weefsel neer te zetten en het later te 
aan een ander weefsel te verbinden. Wanneer het grid op een verhoging wordt gelegd, werkt de 
zwaartekracht van de constructie mee met het krommen van het grid. De einden zakken naar 
beneden. 

Voor het vervaardigen van het geweven grid, zowel vlak als gekromd, kan een tijdelijke overkapping 
worden opgezet waaronder de elementen droog op maat kunnen worden gemaakt en worden 
geweven. Tijdens droge condities kunnen grotere spanningen toegelaten worden en omdat de 
spanning al na een dag met 25% is afgenomen hoeft de overkapping niet lang te blijven staan. 

:======= f/ --------· 
--------_______ ,,_ 

ltl!IIB: 
Figuur 10.26 Verbinden weefsels 

Manja van de Worp 

Bij weven is het moeilijk om later nog elementen toe te 
voegen, wanneer in de andere richting al elementen op hun 
plek staan. Wanneer verschillende stabiele delen aan elkaar 
worden gekoppeld, zullen zeer slappe elementen moeten 
worden toegevoegd, die samen de verbinding maken. Het 
best kunnen de open randen (van losse elementen) op het 
juiste patroon op elkaar worden gelegd, en worden verweven 
door een slap toegevoegd element (figuur 10.26). Het 
toevoegen van extra geweven elementen kan zowel schuin 
als orthogonaal. 
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Orn de details toe te lichten, wordt gebruik gemaakt van een schematisch weefsel. Hierin warden vijf 
details uitgelicht, waarvan de werking kan warden geprajecteerd op andere geweven geometrieen. 

-------------·------

1 

Figuur 10.27 Schema en locatie principe details 

1 - Zelfkant; begrenzing van de stof, start weefsel 
2 - Strip over maaiveld; kramplaatverbinding 
3 - Uitwaaiering over maaiveld 
4 - Doorkoppelen van elementen 
5 - Aansluiting uitwaaierende elementen op maaiveld 

10.5.1 Zelfkant weefsel 

J. 

Figuur 10.28 zelfkant weefsel 

De rand van het weefsell wordt beschreven als de zelfkant van de stof. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen het enkel en dubbel weven van een constructie. Bij enkel weven is het elementen dat 
verticaal op de fundering aansluit grater en kunnen meer krachten warden afgedragen. Er werken 
weinig krachten in de (hieronder gearceerde) tangentiele elementen. 

Verschillende motieven uit de stoffenwereld zijn onderzocht voor toepassing als principedetail, 
waarander de zelfkant (figuur 10.29). Het fixeren van de rand en het duidelijk maken van de 
begrenzing geschiedt door het toevoegen van extra elementen. Hierdoor vergroot de dichtheid op de 
plek waar de hoek van de elementen met de horizontaal het grootst is. Hoe grater de hoogte van 
deze rand, hoe meer krachten er overgebracht kunnen warden, aangezien de hart-op-hartafstand in 
het kritische gebied van de kramming de elementen verandert (figuur 10.30). 

Figuur 10.29 verbinding zelfkant 
a. Staal in b. Staal op c. Staal op d. Staal in 
hout twee hout twee hout drie hout drie 
elementen elementen elementen elementen 

Figuur 10.30 
Zelfkant met extra 
elementen 

II~ 

Figuur 10.31 
Detail zelfkant vezelrichting 
elementen 

Onderscheid wordt gemaakt in de radiale elementen waarbij de vezelrichting evenwijdig wordt belast 
en de tangentiele elementen die loodrecht op de vezel warden belast. Het radiale element met de 
beste sterkte eigenschappen draagt de belasting af naar de fundering (figuur 10.31). 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen verbindingen met staal in hout en staal op hout (figuren 10.29 
a-d). Vanuit architectonische overwegingen wordt staal in hout gebruikt, variant a en d, waarbij weinig 
van het staal zichtbaar is. (zie figuur 10.29 a) 

De drukkracht in het element kan warden overgebracht via contactdruk, een ondergrond gevormd 
door stalen schotjes in de richting van het element. Deze stalen schotjes vormen samen een 
oppervlak waarop het element rust. Tussen de schotjes is een bepaalde afstand gemaakt zodat het 
hout kan ademen. Deze manier van krachtsafdracht is het eenvoudigst. 
De trekkracht in het element wordt opgenomen door bouten die in slobgaten vallen, waardoor het 
element met een bepaalde afwijking ook de drukplaten raakt. Maatafwijking blijft hierbij wel een 
aandachtspunt. De drukkrachten zijn grater dan de trekkrachten, waardoor er op deze manier met 
een minimaal aantal bouten, alle krachten kunnen warden overgedragen. Echter kunnen zowel de 
drukkrachten als de trekkrachten met een enkele bout warden opgenomen en is deze oplossing 
overbodig. 

10.5.2 Verbinding met kramplaten 
Kramplaten warden geponst uit gegalvaniseerde staalplaat met een dikte van 1,0 a 1,5 mm. Na het 
ponsen warden driehoekige tanden aan twee zijden omgezet. Bij het aanbrengen van de verbinding 
warden deze tanden in het hout geperst. De krachtoverdracht vindt plaats via deze tanden. De 
belasting die overgedragen kan warden in de schuifverbinding is afhankelijk van de vorm van de 
kramplaat, of deze enkel- of dubbelzijdige tanden heeft en de dikte van het hout. 

De verbinding met kramplaten wordt gebruikt op de plek waar het weefsel verbonden wordt aan de 
fundering en waar de elementen verlengd kunnnen warden. Met behulp van kramplaten en bouten 
kunnen de krachten warden afgedragen en kan er een ander soort verbinding gemaakt warden. 
Kram platen kunnen vanaf een minimale dikte van 19 mm warden toegepast. (Zie tabel 10.2 ). 
Wanneer slankere elementen warden toegepast, draagt de bout de belasting af en blijft de staalplaat 
als een soort van sluitring werken. 

resentatieve waarde van de schuifsterkte in kN van kram laten 

Afmetingen Rand Ovaal Vierkant 
kramplaat (mm) 50 62 75 95 117 70*130 100 130 
Eenzijdig aangesloten 19 19 19 25 25 39 21 27 
afmetin en element 

Fu;re 4,4 6,6 8,8 12 17,6 13,2 15,4 24,2 

Enkelzijdige kramplaten warden vooral toegepast bij verbindingen van hout op staal of hout op beton. 
Het overdragen van krachten door een eenzijdig getande kramplaat gaat altijd door middel van een 
bout. Hierbij is het noodzakelijk dat de bout in een goed passend gat wordt geplaatst. De stijfheid van 
de verbinding wordt vooral bepaald door de kramplaat, terwijl de kramplaat en de bout gezamenlijk 
voor de sterkte zorgen. 

Bij kramplaten is het van belang dat de houten delen goed bij elkaar warden gehouden. Noodzakelijk 
is daarom een bout die door het hart van de kramplaat wordt aangebracht. Door het aandraaien van 
deze bout kan deze de benodigde druk geven voor het indrukken van de kramplaat in het hout. 
Tevens levert de bout een bijdrage in de krachtswerking. Wanneer de constructie zorgt voor druk op 
de kramplaat, werkt dit positief. 
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Figuur 10.32 Verbindingselement met Figuur 10.33b Vastzetten van houten element in verbinding (drsn) 
enkelzijdige kramplaten 

Het ontworpen verbindingselement met kramplaten is te zien in figuur 10.32. Hierin is te zien dat het 
bestaat uit twee holle u-vormige delen, gespiegeld ten opzichte van elkaar. In de grote vlakke delen 
van de verbinding zitten kramplaten bevestigd. Hiermee worden schuifkrachten overgebracht. Deze 
verbinding kan gebruikt worden voor zowel een doorgaand element als twee losse elementen. Het 
element wordt er vanaf de zijkant schuin ingestoken (figuur 10.33a) en tegen de kramplaten 
aangedrukt en vervolgens met een bout gefixeerd (figuur 10.33b). De tanden van beide kramplaten 
zijn tegengesteld zodat zowel trek als druk opgenomen kan worden. 

Het dichte gedeelte tussen de twee U-vormige delen dient ter bevestiging van de verbinding aan de 
fundering en verzorgt de stijfheid van de verbinding. De breedte van het dichte gedeelte, de lengte 
van de tanden van de kramplaat en de plek waar de kramplaat begint (en daarmee de totale lengte 
van de verbinding), bepalen de maximale dikte van de elementen die toegepast kunnen worden. 
De dikte van het houten element mag nauwelijks afwijken van de hoogte van de stalen verbinding. 
Wanneer dit wel het geval is treden er extra spanningen op in het element en kan de verbinding aan 
een zijde niet goed bevestigd worden aan de kramplaat. 

10.5.3 Aansluiting uitwaaierend element over maaiveld 
De aansluiting van de elementen die vanaf het weefsel uitwaaieren over het maaiveld moeten ook 
worden gedetailleerd, aangezien hout niet in contact mag komen met vochtige grond. De elementen 
worden vrij van de grond gehouden door profielen die om de elementen heen worden geschoven en 
bevestigd worden aan de fundering (figuur 10.34). 

I 
Figuur 10.34 Verbinding houten element t.b.v. 
uitwaaiering over maaiveld 

Manja van de Worp 

Aandachtspunt hierbij is de doorbuiging, 
aangezien er mensen op deze buigslappe 
elementen kunnen gaan staan. De elementen 
kunnen echter ook dikker worden uitgevoerd 
en omgevormd worden tot zitelementen. 
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Bepaling h.o.h.-afstand van de elementen. 
Gerekend wordt met 1,5 kN als persoonsbelasting en een hart-op-hart afstand van 1,5 m. 
Het constructieve weefelement (24*200 mm2

) wordt ter plaatse van de uitwaaiering over het 
maaiveld, vervangen door een element met afmetingen van 45*200 mm2

, aangezien deze makkelijk 
voldoen en ook als zit element kunnen fungeren. 

M = J_ .F.l = J_. 1500.1500 = 562500 Nmm : ..L 
4 4 
1 2 1 2 3 

w24 =-.b.h = -.200.24 = 19200mm 
6 6 
1 2 3 

W 45 =-.200.45 = 67500mm 
6 

Figuur 10.35 Schakeling constructief element naar 
uitwaaierend element. 

Spanning in een element 24*200 mm2 

a = M = 
5625

00 = 29 3 NI mm 2 > amax = l 9,6N I mm 2 Voldoet niet 24 w 19200 ' 
Spanning in een element 45*200 mm2 

a = M = 
562500 

= 8 3N I mm 2 < amax = 19,6N I mm 2 voldoet 45 w 67500 ' 

10.5.4 Doorkoppelen van elementen 
Er bestaan geen oneindig lange houten elementen. De lengte is afhankelijk van de 
transporteermogelijkheden en ligt tussen de 14 en 18 meter. (Orn een koepel te realiseren met een 
overspanning van 10 meter en een uitbuiging van 3 meter is de benodigde lengte van de elementen 
12,5 meter.) Wanneer de elementen een grotere lengte vereisen, moet er een verbinding worden 
gemaakt. 

Er worden drie varianten bekeken; 
een vingerlasverbinding 
een geweven verbinding 
een ambachtelijke verbinding 

Vinqerlasverbinding. 
Bij voile doorsnede vingerlassen moeten de buigspanningen evenwijdig aan de vezelrichting (figuur 

4.49) a m;O;d bepaald worden volgens vergelijking (2), voldoen aan vergelijking (1 ). 

(Ym;O;d S 0,80 · fm;O;d (1) 

6.Md 
am;O;d = b.h2 (2) 

Figuur 10.36 Volle doorsnede 
vingerlas 

h is de hoogte van de volledige doorsnede vingerlas, in mm 

De spanning die optreedt in de strip is in uiterste gevallen de 
maximaal toelaatbare buigspanning. Deze formule geeft aan dat als 
er vingerlassen moeten worden toegepast 80 % van de toelaatbare 
buigspanning overgebracht kan worden. Aangezien de 
buigspanning de kritische belasting is, is het niet gunstig om 
vingerlassen toe te passen. Tenzij de verbinding zich in een gebied 
bevindt waar lage buigspanningen optreden. 

Wanneer gekeken wordt naar de buigspanningen ten gevolge van het weven, zowel globaal als 
lokaal, kan geconstateerd worden dat in het onderdoorgaande element, afhankelijk van het aandeel 
globale kromming, weinig buigspanning optreedt. (zie hoofdstuk 2) Hier kan goed een opdeling van 
het element gemaakt worden. De buigspanning ten gevolge van de externe belasting en de hierbij 
horende momentennulpunten, is van minder belang en ook zeer moeilijk aan te wijzen voor een 
combinatie ten gevolge van de verschillende belasting gevallen. 
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Figuur 10.37a Geweven verbinding (doorsnede) 
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==------------
Figuur 10.37b Geweven verbinding (bovenaanzicht) 

Als geweven verbinding zouden de elementen gewoon opgesplitst kunnen blijven en iets naast elkaar 
verder lopen (figuur 10.37a-b), je krijgt zo ook de echte verbinding van de elementen te zien. 
Hierbij worden de elementen gewoon naast elkaar gelegd. Dit heeft als consequentie dat de hart-op
hartafstand van de elementen lokaal verschuift. Het zou echter wel kunnen worden toegepast als er 
over de gehele lijn de elementen verschuiven, dus dat het patroon in geheel iets opschuift. Misschien 
kunnen de twee dwarse elementen worden verstijfd omdat hier de elementen eindigen en dubbele 
krachten hebben. 

Ambachtelijke verbinding 

Figuur 10.38 ambachtelijke verbinding 

Twee losse elementen drukken zich tegen elkaar aan, 
wanneer ze precies onder het in de andere richting 
geweven element worden opgedeeld. Het eind van het 
rechter element wordt omhoog getrokken door het 
linker element en andersom drukt de rechter de linker 
naar beneden (figuur 10.38). Deze krachten moeten 
echter niet resulteren in breuk van het element, als 
gevolg van afname van de doorsnede. 

Als variant zou er ook een huls over de twee elementen geschoven kunnen worden waardoor de 
kans op breuk verkleind. Hierbij zou ook de volledige dikte van de elementen gebruikt kunnen 
worden. De elementen worden dan over elkaar heen gelegd en daarna door een koppelstuk met 
elkaar verbonden. 

De verbinding met vingerlassen is het minst in termen van het weven, en verlies van 80% van 
de buigspanning is bij een zeer geringe toelaatbare buigspanning als gevolg van het weven 
erg veel. Zowel de geweven verbinding als de ambachtelijke verbinding kunnen goed bij 
weefsels worden toegepast en per weefsel kan besloten worden welk van de twee wordt 
ingezet. 

10.5.5 Rand aansluiting 
De randaansluiting bevindt zich ter plaatse van de einden van verdelende strips bij enkelgekromde en 
dubbelgekromde weefsels. Net als bij de zelfkant moet hier voorkomen worden dat de elementen 
verschuiven. 

Klemprofiel 
De rand wordt belast door de haaks erop liggende geweven elementen. Bij(sneeuw)belasting werkt 
het laatste element als ondersteuning en krijgt deze grote reactiekrachten. De rand moet dus even 
zwaar, misschien zelfs zwaarder worden uitgevoerd als de rest van de elementen. 

0,??? kN 

t 0,2/---
1 

567 
--/--____ -,~" _____ 1 o_o_o __ ------,-6'✓ 0,21 kN 

Figuur 10.39 Doorsnede over rand aansluiting enkelgekromd weefsel Figuur 10.40 Klemprofiel 

Door de hart-op-hartafstand aan de rand tussen de schering-elementen te verkleinen, ontstaan als 
gevolg hiervan grotere voorspankrachten in de inslag-elementen, die de elementen naar buiten 
drukken. 
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Orn en om warden laatste elementen die de overspanning maken belast. De elementen zullen 
hierdoor scheef kunnen gaan staan, aangezien het laatste element alleen aan een zijde wordt belast 
en zo tussen de inslag-elementen uit wordt gedrukt. Dit element zit dus los. 
Het wegschuiven van het element kan warden verholpen, door aan de rand een klemprofiel te 
plaatsen. (figuur 10.39) Dit zorgt ervoor dater wel een tegenkromming aan het eind ontstaat, en het 
element niet weg kan schuiven. Tevens is dan de actiekracht op het element verzekerd. 

Geweven randaansluiting. 
Oak in het patroon kan gezocht warden naar een oplossing voor de rand zodat afschuiven verhirderd 
wordt. 

: . 
: 
I 

Figuur 10.42 Extra slap element inweven 

' ' J~~~ ~'~ 
J~~~ -l 
I I 
I I 

Variant 1: Visgraat patroon 
De rand kan gemaakt warden dr' .c element en 
de haaks erop liggende verweven met 
buigslappe diagonalen. 7• de randen omhoog 
gedrukt en verzekerd te ., 1uiven en loslaten van het 
laatste element. De rar1u , . -.,an relatief stijf. 
De diagonalen klemmen de (laatste) randelementen op, die 
dunner uitgevoerd moeten warden aangezien de hart-op
hart afstand van het patroon wordt gehalveerd door de 
diagonaal. Het kan oak als dubbel visgraatpatroon 
uitgevoerd warden. 

Variant 2: Zeer slappe elementen inweven. 
Een andere oplossing kan zijn de laatste twee schering
elementen niet te weven en de elementen haaks erop om 
en om erover en eronder te laten kruisen zonder te weven. 
Een extra geweven element verbindt dan alle elementen 
aan elkaar, maar hier ontstaat hetzelfde probleem als bij de 
eerste variant. De laatste elementen zijn niet ingeklemd. 
Deze elementen zijn wel ingeklemd als het laatste stukje 
stijver is ten opzichte van de andere elementen zodat hier 
enkel weven optreed en dus de elementen niet los komen 
te staan. 

Dit betekent dat de twee slappe elementen na de helft van de hart-op-hart afstand moeten word~n 
geplaatst en vele malen slapper moeten zijn. En niet moeten warden verbonden aan het maaiveld 
zodat ze geen krachten overdragen. 

Variant 3: 

-1-=-1-=-1...:..1-=-1--,,:, -d~l:r ~=-=--~----=~ 
I I I 
I I I 

Figuur 10.43 Verbinding door geweven touw 
aan rand weefsel 

Als derde mogelijkheid kunnen met touw, door deze om de 
elementen te weven de eindelementen aan elkaar kunnen 
verbinden. Dit geeft een interessant beeld, maar door 
gebruik van ander materiaal is dit nier echt in termen van 
weven. 
Deze beweging zou oak eventueel met hele dunne triplex 
strips gerealiseerd kunnen warden. Dan moet dan wel net als 
het laatste element een kleine breedte hebben., aangezien 
hij in twee richting moet krommen. Best is om deze niet om 
ieder element te krommen, maar bijvoorbeeld om twee of 
drie en dan ten opzichte van elkaar te laten verspringen 
zodat er zeer minder spanningen ontstaan. 

De vijf knopen van het weefsel zijn als tektonisch onderdeel van het weefsel beschreven. 
Detail, patroon en geometrie en het maken zijn in het weefsel bij elkaar gekomen. De principe 
details kunnen voor ieder weefsel ingezet worden. Per uniek geval kan een van de varianten 
afgewogen op zowel technische als esthetisch kwaliteit worden ingezet. 
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Bestaande textiele weefstructuren kunnen als basis voor een tektonische constructie warden ingezet. 
Eigenschaopen van weefsels zoals de soepelheid van de stof, de grofheid van het oppervlak en de 
str- openheid van het patroon, kunnen warden vertaald naar eigenschappen van een ,., 

0 '::) ·'3efstructuur. -~ .... 
~ C 

c. 
~ 
( 

Vf:::lul11 

In een onh. 
architectonische 

P-lementen over en onder elkaar ontstaat voorspanning in de contactvlakken van 
'oor middel van wrijving krachten kunnen warden overgebracht, zonder fysieke 

'
0 ke constructieve structuur gecreeerd. 

constructief weefsel , .. 

IJeschreven hoe weefsels met zowel de constructieve als de 
'·11nnen warden ontworpen. De ontwerpmethode van een 

,i'<elijk rechtlijnig. Nog meer warden hier alle onderdelen in 
,..,tten bij het ontwerpen van weefsels zijn voorspanning, 

,.,weven knoop en instabiliteit. 
figuurlijke zin verweven. 
geometrie, materiaal, krommin!:I,.., 

Bijzonder is de taal van de structuur. Tektoni::.che eigenschappen warden ingezet als middel om te 
komen tot architectuur. Het patroon spreekt de taal van de drager en de innerlijke onderlinge 
samenhang van de elementen. Het weefsel kan verschillende identiteiten beschrijven, zoals intiem en 
onthullend, het in bezit nemen van de ruimte vertaalt zich in het werkelijk aantrekken van het gebouw. 
De tektoniek inspireert de ontwerper om op ieder moment van weven zich te laten leiden door 
krommingen en patronen zowel structureel als decorerend. 

Als praktische toepassing kan het weefsel warden ingezet als tijdelijke setting voor bijvoorbeeld een 
dansfeest of strandtent. Het kan ook als hybride constructie warden ingezet bijvoorbeeld bij betonnen 
schalen, waarbij een deel in weefsel wordt uitgevoerd en in dialoog gaat met het andere deel. Een 
weefsel kan ook tegen objecten of gebouwen aangroeien of bijvoorbeeld een ingang markeren en als 
zodanig een bijdrage leveren aan de architectuur. 
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