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1. Inleiding. 

Uitgangspunten en toelichting bij afstudeerprojekt. 

Korte omschr\jving projekt: 

Overdekte zweminrichting, met 50 meter bassin en instruk

tiebassin met bijbehorende akkomodatie t.b.v. zwemonder

richt, al of niet in schoolverband, rekreatie en lande

lijke/regionale wedstr~jden. 

De zweminrichting moet geschikt z~jn voor gebruik door 

lichamelijk gehandikapten. 

Situatie: 

Debijenstraat - van Akenstraat te Geleen; bij het sport

komplex in de stadswijk "G.eleen Zuid". 

Toelichting bij de keuze van dit projekt en de situatie. 

Keuze van het projekt: 

De keuze voor een overdekte zweminrichting met als grootste 

bassin het 50 meter bad komt niet voort uit de plaatse

lijke behoefte van de gemeente. Het te verwachten bezoe

kersaantal en het budget 7,ouden ontoereikend zijn voor 

een verantwoorde keuze van een 50 meter bassin. 

De keuze is gedaan met de bedoeling onderwerpen als: 

konstruktie, bouwfysica en detaillering aan de orde te 

laten komen. 

Keuze van de situatie: 

Deze situatie heeft mijn voorkeur omdat Geleen mijn woon

plaats is en ik hier gemakkelijk kan beschikken over ge

gevens van de situatie (tekeningen, beschikbaar bouw

terrein en de vorm van het terrein), !egevens over de 

draagkracht van de grond (sonderingen en nroefboringen) 



en gegevens over de stedebouwkundige situatie (aan.e:ren

zende bebouwing) die van invloed is op de vorm van het 

bouwwerk. 

Op de voor het projekt vastgestelde situatie ligt in 

werkelijkheid een sporthal en een overdekt zwembad 

(25 meterbassin), waarvoor in de plaats nu het 50 metrbad 

wordt geprojekteerd. Voor een alternatieve plaatsing 

van de sporthal wordt bij de uitwerking van dit projekt 

niet nader ingegaan. De situatie ligt bij een afslag van 

de autosnelweg Heerlen-Antwerpen en is voor bezoekers 

van buiten de direkte omgeving ( wedstr\iden) eenvoudig 

bereikbaar. 

Toelichting op het programma van eisen: 

Een programma van eisen voor een bestaand zwembad was 

niet beschikbaar. Bet is dus zelf opgesteld om een uit

gangspunt te hebben voor het ontwerp. 

Er is naar gestreefd het bad een polyvalent karRkter 

te geven om het bezoek te stimuleren. 

Door de volgende extra voorzieningen zal worden· getracht 

dit te bereiken: 

- mogel~kheid voor wedstrijdsport; 

baanzwemmen, schoonzwern~en, waterpolo, schoons~ringen. 

Aaanwezigheid van een toeachouwersakkomodatie en res

taurant /buffet. 

zitgelegenheid voor in zwemtenue gekleed publiek met 

(beperkt) i,;ebruik van restaurant.lbuffet. 

- bij mooi weer het zwemmend publiek gelegenheid geven 

om gebruik te maken van een ligweide, grenzend aan

en bereikbaar vanuit de zwemzaal. 

ondiep bassin voor jonge kinderen (o.Lv. ouder(a)), 

die nog niet zwemrnen. 
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- apart instruktiebassin, met beweegbare bodem,(d.m,v. 

een echuifNand) te scheiden van het 50-meterbassin 

voor instruktie/rekreatief zwemmen voor beginners, 

bejaarden en mindervaliden. 

- zwemkomplex toegankel~jk maken voor niet-zwemroend pu

bliek; gebruik van restaurant en tribune. 

Grootte van de kleedakkomodatie: 

Zoals eerder vermeld ( 2,ie toelichting bij de keuze van 

het projekt) is bij het vaststellen van het wateropper

vlak niet van het aantal bezoekers uitgegaan, 

Dit in terenstelling tot de kapaciteit van èe kleedakko~ 

modatie, waarbij uitgegaan is van het bezoekersaantal 

van het in werkeli.ikheid daar gesitueerde 25-meterbad, 

Het aantal gemeenschappelijke kleedruimten (per stuk 

~ 20 m2 voor 15 - 20 pers.) is daarmee vastgesteld op 

4, Het aantal wisselkleedkabines bedraagt+ 30, 

f 
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2. Programma van eisen voor overdekte zweminric~tin~. 

2.1. Entree: 

Funkties: 

- acclimatisatieruimte 

- ontvangstruimte 

wachtruimte 

- distributieruimte 

Overganp; van buiten naar binnen d.m.v. een tochtportaal 

met luifel tegen regeninslag, 

Aanwezig in de hal: 

- kassa en kaartenautomaten 

- zitbanken voor wachtende bezoekers; vanuit zitruimte 

uitzichtmogeltikheid op zwembad, 

- toiletten met voorportaal en handwasgelegenheid 

- mededelin~enborden, medaillekasten 

telefoon cel 

- tijdsaanduiding 

- ingang naar dienstruimten 

Funktie van kassapersoneel, 

- verkoop van kaarten (of door automaten) 

- inschr~ven van nieuwe leerlingen, verkoc>p leskaarten 

- in bewaring nemen van waardevolle voorwerpen 

- verhuur badgoed 

- verstrekken van informatie 

- beantwoorden van telefoongesprekken, doorverbinding 

en bediening intercom 

- verrichten van lichte administratieve werkzaamheden 

toezicht op bezoekers die in de hal verbl~ven 

B 



2.2. Kleedakkornodatie: 

Wisselkabines: ! 30 

Groepskleedkaroers: 4 

Geza~enlijke garderobe voor dames en heren; aantal Rar

derobeplaatsen : ! 300. 

In de groepskleedkamers (à 20 pers,) kan de kleding 

achterblijven, voorzover het groepen betreft die als 

geheel aankomen en vertrekken (schoolzwemmen). 

Op tijden van rekreatief zwemmen is het wenselijk de kleren 

naar de garderobe te brengen, zodat de groepskleedkamers 

ook als wisselkleedkamers gebruikt kunnen worden (kleinere 

wacht t\jden). 

De garderobe is in principe onbewaakt. ~et personeel 

moet echter; ter preventie van diefstal, steeksproefs

gewjjs toezicht kunnen r:ouden. '.'/enselijk is het daarom 

als vanuit de zwemhal (waar personeel permanent aanwe

zig is) de ,;;arderobe zichtbaar is (raam). 

Voor mindervaliden moet een aantal aanf,epaste wissel

kanines aanwezig zjjn. 

2.3. Sanitaire voorzienin_g-en vcor zwemmers: 

Bjj voorkeur op nivo van de zwemzaal; toezicht door 

personeel in de zwemzaal, 

- toiletten, bereikbaar vanuit de garderobe/kleedruimte 

en zwemzaal, met handwasgelegenheid. 

- douches, plaatsing tussen kleedruimte en zwemzaal, 

zowel individueel te bedienen douchekabi-

nes als een cr.ntr3al bediende douchekamer 

voor groepen (doucheplafond). Scheiding is 

niet noodzakel\jk tussen dames en herendouches. 

Toezicht op de douches vanuit de zwemzaal 

~open zijde naar de zwemzaal). 
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2,4, Bassins: 

Mogel\ikheid van nadouchen om het ge chloreerde 

zwemwater af te spoelen, 

Eén of meer douches, ingericht voor minder

validen. 

- 50 x 21 meterbassin; voor rekreatie, wedstrijden, demon

straties, instruktie aan grote groepen en diplomazwemmen, 

Diepte: 110 - 580 cm. (i,v,m, springplanken), 

Perronbreedten: langszijde 2,5 - 4 m, 

kopzijde 3 - 5 m. 

Vaathoudmogeliikheid voor zwemmers tenminste aan de 

langszijden van het bassin en een voetsteunrand waar de 

diepte meer bedraagt dan 110 cm. 

Bassintrapjes verwijderbaar i.v.m. wedstrijden, 

10 x 20 meterbassin; voor instruktie en rekreatie. 

Uitgerust met bewee~bare bodem, zodat de waterdiepte 

aangepast kan worden bij zwemmen voor mindervaliden, 

bejaarden en beginners, Waterdiepte instelbaar tussen 

40 en 110 cm, 

Perronbreedte: langszl.ide en kopzijde: 2 - 4 m, 

Dit instruktiebassin dient volledig afscheidbaar te 

zijn van het 50 meterbassin, 

ondiep bas~in voor nietzwemmende jonge kinderen. 

Diepte variërend van 10 tot 30 cm., wateroppervlak 

ca. 25 m2 , Perron breedte: 4 - 6 m. 

Een perron (!,,j' lel S(),.,,/,,,,,;) van j - 5 meter is vereist voor 

het scheppen van sociaal kontakt tiidens rekreatief 

zwem".len en voor het opstellen van zwem~1ers en t\idmeet

apparatuur tijdens wedstri.iden en bij diplornazwemr'len. Op 

de perrons verwarmde zitbanken, 

In of grenzend aan de zwemzaal een ruimte waar zwemmend 

publiek kan zitten en gebruik maken van een buffet. 



D.m.v. een glaswand kontakt met buiten, 

Aan ffn zijde van de zwenzaal moet een doorgang mogelijk 

zijn naar een lieweide buiten de zal. 

Hoogte van de zaal wordt aac gepast aan de spri,ip:planken 

( 1- en 3 meterplank). 

Wanden: zoveel mogelijk geluidsabsorberend materiaal; 

bestand tegen kontakt met speelballen bij water

polo en rekreatie. Glaswand(en) en ramen in de 

zwemzaal uitvoeren in gehard glas. 

Plafond:geluidabsorberend; verlichtingsarmaturen bestand 

tegen balkontakt. 

Vloer :vervaardigd van voldoende stroef materiaal. 

2.5. Sneciale voorzieninRen aan het 50 meterbassin voor 

wedstdidsport: 

Baanzwemme n. 

Lengte van het bassin: 50 m. + 1 cm. (aantikplaten) 

Breedte per zwembaan : 2,_1)0 m. 

Diepte bij de keerpunten: min. 110 cm. 

Baanlijnen volgens FINA l~inmarkering: 

E 1 
/ 

/ 

1/ 

F t---];,-+- ; 
..,,,.,, ..,.,.,.,=.,,~:s~:c,~,,t,_,7777:n,-==~'-"' 

Breedte markeri ne,slijnen A = 0,25 m. + 0,05 m, 

Lengte van de eindlijn op de finishwand 

Lengte tot het hart van de dwarslijn op 

de finishwand v.a. de waterspiegel 

Lengte van de dwarsstreep op bodem 

Afstand bodemlijnen h.o.h. 

Afstand van bodemdwarsstreep tot 

finish/keerwand 

B = 0,50 m. Il 

C = o,Go m. Il 

D = 1,00 m. Il 

E = 2,50 m. Il 

F = 2,00 m. + 0,05 m. 

1/ 



Bassinranden b~j de kopeinden van het bassin minstens 

35 cm, boven het wateroppervlak, Hier geen overloop

goten, sta- of gr~jpr"nden, Kopwanden bij voorkeur uit

gevoerd in stroef materiaal, 

- Startblokken aan de diepe zijde van het bassin. 

Hóogte: 70 - 75 cm, boven het wateroppervlak. 

Bovenvlak: 40 x ~5 cm, (voorzijde x Z\jkant), stroef 

oppervlak, Handgrepen voor ru-,zwernmers ca. 45 cm, boven 

het water, mogen niet voor het startblok uitsteken. 

- Overloopgoten als golfslaggoten. Sr mag tijdens de wed

strijden geen water wegstromen (cirkulatiestop). 

Juryplatform, min. 3 1 4 m. breed; leidingen voor ver

bindingen van aantikplaten naar platform, 

Schoonsprine:en: 

Twee springplanken: 1 m. en 3 m, boven het wateropper

vlak, 

Obstakelvrije hoogte boven de planken: 5 m. 

Waterdiepte voor 1 m. plank: 4,40 m, - 3,-'lo m, 

3 m. plank: 3,80 m. - 4,00 m. 

- Kunstzwer.':rnen: 

Min. bassinafmetingen: 12 x 12 m, 

Diepte: min. 3 m. 

- Waterpolo: 

veldafmetingen: 14 x 25 tot 20 x 30 m. 

diepte: min. 180 cm. 

2.6. Café/Restaur~nt: 

Ontmoetingscentrum voor gebruikers en belangstellenden. 

Zodanig gele~en dat er uitzicht is op het 50 m. bassin, 

Bereikbaar vanuit de entreehal. Geler,enheid tot het 

nuttigen van kleine warme snacks en dranken (bar). 

12 



Bar/Restaurant ook te p;ebruiken voor publiek als café 

zonder bewuste relatie met zwemmen. (Gewoon een pilsje 

drinken). Voor pauzerende zwemners een verkooppunt met 

zi tp:elep;enhe id grenzend aan restaurant /zwe'l!hal. 

Automaten ter vervanging/aanvulling van personele be

diening. Toiletten met voornortaal ~n handwasgelegenheid; 

garderobe; berging; keuken; ·,ergaderruimte voor vere

nigingen. Gelegen naast het restaurant een terras dat 

aansluit op de ligweide en de zwemzaal, 

2.7. Tribune: 

Aan de lange zijde v.h. 50 m. bassin; bereikbaar vanuit 

de hal; voor~ 300 personen. Opgenomen in de tribune: 

ruimte voor pers en t.v.-verslaggeving. 

2.8. Dienstruimten; 

Kantoor bedrijfsleider. 

- Badir,ee ste rspost in de ,.wcr,.hal met uitzicht op alle 

bassins. Van hier uit bediening van: geluidsinstallatie, 

beweegbare bodem in het instruktiebassin, licht, 

ventilatie, enz •• Deze ruimte is bij wedstrijden te ge

bruiken door jury en officials. 

- Personeelsoverblijf/verkleedruimte met keuken, tcilet 

en douches. 

- EHBO-ruimte. Vanuit de zwemzaal goed te bereiken, tevens 

te gebruiken als r.1assageruirnte voor verenigingen. 

Zomogel\ik in direkte verbinding met de openbare weg. 

- Bergruimte voor les- en wedstrlidmateriaal, bi.i de bassins. 

In de bergruimte kasten aanwezig voor eigendommen van 

verenigingen. 

- Werkkasten bi.i zwe,nzaal en kleedruimten, 

- Werk/reparatieruimte (kan gekombineerd worden met de 

technische ruimte). 

Ij 



2.9. Technische ruimte: 

Hierin ondergebracht installaties voor: 

a.-Toebreiding van het zwe~water 

-po~pen met haarvangers 

-filters 

-tegenstroomapparaat voor verwarming 

-doserin~sapparatuur voor coagulatiemiddelen, alsmerle 

oxydatierniddelen en PH-regeling 

b. Xet~lhuis 

c. Verwarming en ontharding van het douchewater 

-boilers 

-mengthermostaat 

d. lG.imaatregeling 

-luchtverversingssysteem 

-aangevuld met radiatorenverwar~ing 

e. Noodverlichtingsapparatuur 

-nooiap,~regaat, accu of dror,e batterrjen 

f. Hefsysteem voor de beweegbare bodem in het instruktie

bassin 

g. Opslagruimte voor: filtervulling - chloor - zuur. 

(gelegen aan de gevel) 

h. Meterruimte: 

-electriciteit 

-gas 

-water 

i. Centrale meet- en regelkamer voor allé systemen. 

Ruime opstelling in verband met bereikbaarheid en vervanging 

of uitbreiding van filters en/of verwarmingsketels. 

Gesitueerd aan een buitengevel voor eventueel transport 

van filters of ketels. 



2.10 staat van ruimten en oppervlakken. 

Baden met perrons: 

21 X 50 

20 X 10 

kinderbassin 

Akkomodatie zwemmers: 

1, p;emeenschappelijke kleedruimten 

2, wisselkabines (50 st.) 

3. p;arderobe (300 plaatsen) 

'+, douches, indiv. + eemeenschappelijk 

5, toiletten 

llijruimten: 

6, entree met kassa en uitgang 

7, toiletten, p;arderobe (hal) 

8. adffiinistratie, archief 

9, bedrijfsleider, kantoor+ vergaderr. 

10. personeelsruimte 

11, EHBO, massage 

12. badmeester, wedstrlj~leiJi,1g 

13. tribune, pers, t.v. 

14, restaurant, vergaderruimte, toiletten, 

garderobe, keuken, berging 

15. berging, zwemzaal, clubs 

16, ruimte voor technische installatie 

Min. Max. 

1 1+82 1652 

362 424 

200 250 

2044 2326 

100 120 

d+O 60 

40 60 

30 60 

20 30 

250 3.50 

130 200 

31 54 

1.5 25 

20 30 

60 120 

10 20 

10 15 

250 350 

200 250 

25 100 

600 700 

1051 1564 



Totalen: min. 

max. 

3 345 rn2 ) 

4240 m
2

~ 
gemiddeld: 3790. 

+ 12.; muur: 45:, 
--+ 

totaal bouwoppervlak: 4245 m
2

• 

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

Wateroppervlak= 1275 rn2 .(=w.o.) 

Bebouwoppervlak: wateroppervlak= 3,33 1. (VNG: 3,5/6 

Volgens richtli.inen V. N. G.: 

Bouwinhoud = 15-20 x w.o. = 19125 - 25500 m3 • 

= gemiddeld = 22300 m3 • 

Benodigd bouwoppervlak incl. parkeergele~anheid 
2 = 10 X W,O, = 12750 m • 

Autoparkeerplaats 
-··w ~-G • 

127 ' 213) = 6 à 10 = a 

1) 

) 
)tot, 7012 

Rijwiel " 
w.o. 

=2125 stuks) = 0,6 

Bebouwd opp. + parkeren, stalling, enz. 

ionneweide: ca. 2500 2 
m • 

16 

2 
m . 



3. Verlichting. 

Literatuur: Aanbevelingen voor de verlichting 

van zweminrichtingen. 

3.1. Algemeen. 

- Funktie: mogelijk maken van zowel doelmatige als pretti

ge visuele waarneming. l{j_ervoor staat zowel kunst- als 

daF,licht ter beschikking. Streven naar een optimaal 

helderheids- en kleurpatroon voor de volgende katego

rie~n waarnemers: 

- personen te water 

- personen bui ten het wat er: instrukteurs; bezoekers 

op perrons, tribune en restaurant. 

Met name voor de laatste kategorie aandacht besteden 

aan het voorkomen/beperken van hinderli_ike spiegelingen 

van het wateroppervlak. 

- Rekreatief zwemmen: 

De zweminrichting moet vooral attraktief zijn voor brede 

lagen van de bevolking in het kader van het rekreatief 

zwemmen als vrijetijdsbesteding met de mogelijkheid tot 

sociaal kontakt. Dit speelt z,ich hoofdz.akel\jk af in de 

avonduren. Daarom heeft de kunstverlichting een belang

rijke taak omdat men hiermee een geheel eigen sfeer 

kan ·scheppen. 



3,2, Da~lichtvoorziening, 

Voordelen van een daglichtvoorziening die zo ruim is dat 

men gedurende een groot deel van de dag met daglicht kan 

volstaan zi._in: 

- overvloedige verlichting 

- gunstige lichtkleur- en kleurweergave 

- natuurlijke afwisseling ,7ua lichtsterkte, inval, kleur, 

Nadelen zijn problemen die verband houden met: 

- de visuele w~arneming (verblinding door zonlicht of 

hoge lichtsterkte) 

- het binnenklimaat (warmteverliezen, koudestraling) 

- de akoestiek 

- kondensvorming en algengroei 

- onderhoudskosten. 

In het algemeen gesteld: daglichtopeningen vergeleken 

met kunstlicht bieden geen ekonomische voordelen, 

De energiebesparing t.g.v. het uitschakelen van de kunst

verlichting weegt niet op tegen de kosten voor het instand

ho11den van het binnenklimaat bij aanwezigheid van ramen. 

Vertikale daglichtopeningen zijn voorts meer geschikt om 

een zekere mate van visueel kontakt met de buitenwereld 

tot stand te brengen, dan als middel tot adequate ver

lichting, 

Bezwaren voor een grote (hoge) glaswand: 

- overdag rechtstreekse verblinding en weerkaatsing op 

het wateroppervlak, dat het zicht voor personeel en 

instrukteurs vanaf vele plaatsen onvoldoende kan zijn, 

Men is gedwongen zich op te stellen met de rug naar het 

daglicht voor een goede waarneming, Dit houdt een beperking 

in van de gebruiksmogelijkheden van het zwembad, 



- door het kontrast met de hoge luminantie& die men 

buiten waarneemt, ervaart men de luminantie in hP,t 

jnterieur, die op zichzelf voldoendé zouden zjjn, als 

ontoereikend. Vooral voor waarneming van objekten tegen 

het licht in. Dit effekt is slechts te kornpenseren door 

een kunstverlichting met zeer Krote lichtsterkte. 

- 's avonds kan de raamwand een donker gat vormen dat 

niet alleen onnodig lichtverlies veroorzaakt, maar 

ook onbehaagltke visuele kondities schept. Cok bij kli

rnatologischo voorzieningen is de snggestie van kilheid 

moeilijk te verm~iden. 

Bij het toepassen van vensters afwegen: de bezwaren t.a.v. 

het zicht en binnenklimaat tegen het voordeel van 

visueel kontakt met buiten, 

a. Plaatair:g van het raam. 

Zie afbeelding 1, 

Spiegelin~ van een 1 meter hoog raam in het wateropper

vlak. Het raam bevindt zich in een muur op 25 m. teRen

over een waarnemer (W). Als funktie van de hoogte van de 

onderzijde van h~t raam boven de vloer (vertikale as), 

kan langs de horizontale as het begin en het einde van 

de spiegelin~szone worden afrelezen. 

1 
·1 

1 .. 
1 
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b. Ditekt hemellicht en zonlicht. 

Direkt zonlicht is bij rekreatief zwemmen geen bezwaar, 

zelfs wel aantrekkelijk, Bij instruktie, trainiri'g, levert 

dit ernstige visuele storing en veroorzaakt thermische 

bezwaren voor het personeel dat hieraan is blootFesteld. 

Er moeten dus voorzieningen zijn om dit direkt hemellicht 

af te schermen. 

Zonwering binnen: kans op korrosie en beschadiging, maar 

wel aan te bevelen i.v.m. vermijden van ongewenste effekten 

's avonds. 

Zonwerend glas houdt weliswaar een deel van de warmte

straling buiten, maar helpt nauwlijks b\i het voorkomen 

van spiegelin~cn in het water en geeft de omgeving bij 

het naar bui ten kijken een donker aanzien. 

2.o 



3;3, Kunstverlichting. 

qelderheidsverhoudingen en lichtinval, 

Grootste probleem: spiegeling van de verlichting in het 

water. 

Het wateroppervlak reflekteert ongeveer 2i van het 

opvallend licht. De spiegelende delen van het water 
0 kunnen hellen tot 15 t.o.v. de horizontoal, 

Om een zwemmer onder water waar te kunnen nemen, mag 

de luminantie van het wateroppervlak ten hoogste 2 ~ 3 

maal zo groot zijn als die van de zwemmer. 

Hieruit volgt bij lichte bassinwanden dat de luminantie 

van de armaturen waargenomen via het wateroppervlak niet 

groter mag zijn dan 2500 cd./m2 • 

Bij voorkeur in armaturen buisvormige fluorescentielampen 

toepassen, want deze hebben een relatief kleine luminantie. 

Verdere praktische maatregelen ter beperking van 

hinderlijke spiegelingen van buisvormige fluorescentie

lampen in het water zijn: 

- doelmatige situering van de lichtbronnen 

(zie afb, 2 en 3) 

- verlaging van de luminantie van de lichtbronnen door 

ze onder te brengen in armaturen met een relatief 

e;root oppervl,1k 

- bundelin~ van het door de lichtbronnen uitgezonden 

licht in benedenwaartse richting, 

- verhogin~ van de luminantie van de waar te nemen 

objekten resp. de achtergrond t.o.v. de luminantie 

van de lichtbronnen door keuze van m~terialen met een 

voldoend grote reflektiefaktor. 

l. 1 
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Principe ·oplossingen: 

a. een gelijkmatig lichtend plafond, waarboven buisvormige 

fluorescentielampen zijn aangebracht. Fraaie oplossing, 

maar relatief hoge kosten. Vervaneen v"n de lampen 

het beste van boven af. 

b, variant opa., waarbij het lichtend plafond wordt be

perkt tot een aantal banen met afgeschermde fluorescen

tie armaturen met een diffuse of in benedenwaartse 

richting eebundelde lichtsterkteverdeling. Voor de 

rust in het visuele beeld is het gewenst de armatu-

rren onder te brengen iri kontinue, brede banen en het 

aantal hiervan zoveel als in verband met de eisen 

inzake de gelijkmatigheid van de verlichting mogeLjk 

is, te beperken. Deze oplossing is ekonomisch aan

trekkelijk en wordt dan ook veel toegepast. Door de 

beperkte lichtpunthoogte in zwemzalen is het plaatsen 

van armaturen boven het water vrijwel al tijd noodzakelijk, 

c. Een indirekte verlichting door aan de wand geplaatste 

grote eenheden met halogeen gloeilampen of een kom

binatie van hogedruk kwiklampen met halogeniden en 

hogedruk natriumlampen. Dit systeem is lichttechnisch 

aantrekkelijk, doordat spiegeling van de lichtbronnen 

praktisch niet voorkomt. Het onderhoud is eenvoudig 

door het benerkte aantal armaturen, die bovendien 

niet boven het water zijn geplaatst, De te verlichtert 

ruimte moet qua hoogte en plafondreflektie geschikt 

zijn voor indirekte verlichting. Dit systeem moet liefst 

in kombinatie met een goed afgeschermde perronver

lichting worden toegepast. 

d. Zen kombinatie van c. en b., waarb~i buisvormige 

fluorescentielampen aan het plafond naast het bassin 

worden geplaatst en een aanvullende verlichting 

(indirekt) zorgt voor voldoende verlichtingssterkte 

in de middenzone van het bassin. Met dit systeem wordt 

een goede afscherming van het licht, een goede kleur

weergave en een levendig aspekt verkregen. 
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3.4. Onderwaterverlichting. 

Om spiegelingsverschijnselen in het wateroppervlak die 

zowel voor zwemmers als voor toeschou•ners onae.ngenaH.m zi._in 

te verminderen, kan een onderwaterverlichting worden aan

gebracht. Deze heeft het voordeel dat de zwemmers door de 

instrukteurs, trainer en het publiek beter kunnen worden 

waargenomen. Bovendien maakt een op deze wijze verlicht 

bassin ook •s avonds een prettige indruk. Onderwater

verlichting draagt ook bij tot de veiligheid. 

Voor een werkelrjk effektieve onderwaterverlichting moet 

vrij veel licht worden gernstalleerd. De gebruikelijke 

onderwaterverlichting, waarbij 50 - 75 ~/m2 wateropper

vlak aan gloeilampen is gernstalleerd, draagt nauwlijks 

bij tot het beperken of opheffen van spiegelingen in het 

wateroppervlak of tot zichtbaarheid van zwemmers onder 

het wateroppervlak. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat, 

wanneer het bassin lichtgekleurde wanden heeft en helder 

water bevat, de zichtbaarheid in het water als gevolg 

van een goed afgeschermde algemene verlichting met buis

vormige fluorescentielampen brj een verlichtingssterkte 

van 250-500 lux akseptabel is. Voor instruktiebaden is 

een onderwaterverlichting daarom nauwltks aan te bevelen. 

Veeleer verdient het hier aanbeveling meer te investeren 

in een goede algemene verlichting. Voor het attraktief 

maken van het bassin voor bijv. rekreatie, demonstraties 

en wedstrijden door zwemmers onder het wateroppervlak 

door middel van een onderwaterverlichting, moet ekstra

polerend vanuit de huidige praktijk, tenminste 150-225 

W/m2 aan gloeilampen of 100 W/1112 aanhop;edruk kwiklampen 

met halegoniden worden getnstalleerd. 



3,5, Noodverlichting, 

P,en overdekt zwembad is een gebouw dat een noodverlichting 

nodig heeft, omdat bti storing in de elektriciteitsvoor

ziening paniek en/of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, 

Dit kan onder andere geschieden door middel van een cen

traal opgestelde akkubatterij, dan wel d.m.v. op strate

gische p11nten ing~bouwde zelfinschakelende ornamenten 

die over een eigen energievoorraad beschikken of door een 

noodaggregaat op te stellen. 

Als norm voor de verlichtingssterkte wordt als regel uit

gegaan van 1 lux. 

3 .6. Voorzieninren t ~·v. reporta.Kes. 

Opstelling van de kamera's. 

Kamera 1 aan de langszijde van het bassin ter hoogte van 

de start/finishplaats, met zodanige stand t.o.v. de rand 

van het bassin, dat alle 

worden genomen (lenshoek 

startblokken 
0 50 max.), 

in beeld kunnen 

Kamera 2 halverwege de langszijde van het bassin, 

Kamera 3 aan de langszijde van het bassin ter hoogte van 

het keerpunt. 

Het aanbrengen van ekstra verlichting (min, 400-500 lux) 

ten behoeve van t.v. opnamen wordt in veel gevallen door 

de NOS verzorgd, evenals de stroomvoorziening, indien ter 

plaatse niet voldoende elektrisch vermogen beschikbaar 

is. 

' :,1 



4. Akoestiek. 

Literatuur:-Bouw 1970 nr. 50 

Prof. P.A. de Lange. 

-Stichting Postskedemiale Vorming en 

gezondheidstechniek. Cursus zwembaden. 

Prof. P.A.de Lange. 

4.1. Inleiding. 

Het euvel van lawaaiÎgheid valt de bezoekers in een 

overdekt zwembad het meest en het eerst op. 

Vooral tieners en kinderen zijn aanwezig, uitbundig ge

drag, dus veel geluidbronnen. Zelfs in een openlucht

zwembad (met lOOi geluidabsorberende plafonds en wanden) 

is dit het ~eval. 

In een overdekt zwembad wordt door geluidreflekties 

die lawaaiîgheid nog versterkt (omsloten ruimte). 

Van nature zijn grote en harde oppervlakken aanwezig 

die het geluid reflekteren: wateroppervlak, perrons, 

gedeelteliJ"k betegelde wanden, glasvlakken. 

Als de plafonds en wanden niet voldoende geluidabsorbe

rend zijn uitgevoerd ontstaat door de "keiharde" ruimte 

een.te groot geluidnivo. Ook verstaanbaarheid van de 

luidsprekerinstallatie is niet goed te krijgen. 

Dan tracht men elkaar te overschreeuwen: er treedt een 

cumultatief effekt op. 

Voor het personeel is dit een vermoeiende, onplezierige 

werksituatie. Het geven van zwemles wordt praktisch 

Zb 



onmogelijk, hulp1seroep wordt onhoorbaar. 

Bij het ontwerpen moet dus het plafond en de wand.en op

timaal geluidsabsorberend worden uitgevoerd, 

4.2. Akoestische voorzieningen. 

In een omsloten ruimte heerst evenwicht tussen het ge

produceerd geluidvermog-en (P in watt) en het absorberend 

vermogen (A in m2 ): 

p = I X A 

l, = gemiddelde intensiteit in watt/m2 (luidheid). 

I kan wbrden omgerekend tot intensiteitnivo in dB. 

P ontstaat door geschreeuw, gejoel en gefluit in het 

zwembad; dit is een gegeven waar niets aan veranderd 

kan worden. 

Bi,i verdubbeling van A daalt de intensiteit met een 

faktor 2, d.w.z. een nivoverschil van 3 dB. 

Bij 100.b absorptie (openluchtbad) heeft men slechts te 

maken met direkt geluid, J~t geluidnivo daalt als funk

tie van de afstand tot de geluidbron, en wel met 6 dB 

per afständverdubbeling. 

Onderzoek en ervaring hebben geleerd dat men een goed 

aanvaardbare situatie krijgt door te streven naar een 

nagalmtijd van 1,5 sec. voor kleine baden, 1,8 sec. voor 

grote baden en 1 sec. voor instruktiebaden. 

Met de formule van Sabine wordt verband gelegd tussen 

nar;almti;id, volume van de zaal en het absorberend opper

vlak: 

T = 1 V 
b A 

T = sec. = de tijd, nodig voor een nivodaling van 60 dB. 

een numerieke faktor met dimensie s/m 



2 A = absorptie in m open raam. 

T is een funktie van de toonhoogte (=f~equentie). 

Lage frequenties worden geabsorbeerd door ramen en pla

fondkonstruktie, terwijl de gangbare absorptiematerialen 

een voldoende breed gebied bestri,;ken. (250-2000 Hz) 

4.3. Vorm van de zwemzaal. 

Harde, evenwijdige wanden kunnen oorzaak zi.in van ratel

echo 'a (flutter). Wanden geheel absorberend maken is niet 

mogel~Jk; de onderzijde moet betegeld zijn (bestand tep;en 

spatwater en schoonmaken). Ratelecho's kunnen worden voor

komen door enige speelsheid in de vorm: zig-zag verlopen

de of niet evenwijdige wanden zijn aantrekkelijk. Een ver

schil van 5° is al doeltreffend. 

De plafondhoogte moet niet groter worden gekozen dan 

klimaat- en sporttechnisch nodig is. Hoe dichter een 

sterk absorberend vlak zich bij de geluidbron bevindt, 

des te minder spreiding van het geluid over de ruimte. 

4.4. Lawaaihinder buiten. 

Staan er woonhuizen op 20 à 30 meter afstand van een 

bad dat veel glas bevat, dan is er een kans op geluid

hinder. 

4.5. Materiaalkeuze. 

Beperking keuze door: vochtige lucht, schoonspuiten, 

sporen chloor, balkontakt. 

Gewenste absorptiekoëfficient: min. 0,65 van 250-2000Hz. 

Oplossingen voor wanden: 



Gaatjesstenen, (funktie: absorptie lage tonen) mits 

voorzien van veel, liefst grote gaten .(20-30% "gaten"), 

dun (5 cm., dus als klamplaag verwerkt), op een laag 

minerale wolplaten of kunststofschuimplaten (funktie: 

absorptie hoge tenen) met open celstruktuur (kondensa

tiekansen). 

Oplossingen voor plafonds: 

- Zgn. 11 spleetresonatoren", bestaande uit vrij smalle 

latten, breed ca. 5 cm (hout: dikte 12-15 mm), met 

daartussen spleten van 1,5 à 2 cm. Percentage 11 open 11 : 

ca. 25-301,. 

Onmiddelijk daarboven: een laag van minerale wolplaten 

of matten, eventueel met ragdunne folie (0,20-0,25 

= 0,020-0,025 mm.). De dampremmende funktie van deze 

laag is niet effektief, De funktie is om stof te 

vangen. Vele moderne mineralewolprodukten hebben deze 

laag niet nodig. 

- Metalen plafonds, bestaande uit geperforeerde platen 

van aluminium of p.v.c. met vulmateriaal. 

- Akoestische pleisters, geen e;unstige ervaringen hiermee. 

Euvel: loslaten van de ondergrond (inwendige konden

satie ), in prakt\jk geen voldoende absorptie. 

- Houtwolcement of magnesietplaten, met zekere bezwaren 

van stof. Sommige van deze produkten moeten, terwille 

van de absorptie, tegen een harde wand worden aange

bracht. 



5. Thermische isolatie 

Literatuur: -Bouw 1970 nr 50. 

Prof. P.A.de Lanee. 

-Stichting Postakedemiale Vorming en gezondheids

techniek. Cursus zwembaden. 

5.1. Inleidinr,. 

Doel van het isoleren van konstruktie is: brandatof

ekonomie, bescherming van de konstruktie tegen temp. 

wisseling (scheurvorming) en het ingr~pcn ten behoeve 

van het binnenklimaat. 

Voor wat betreft het laatste: goede isolatie heeft tot 

gevolg dat het binnenoppervlak van de konstruktic 

(wand, plafond) niet "koud" wordt. Dit is in een 

zwembad gewenst enerz.ljds om de zg. "koudestraling" te 

voorkomen (koudestraling=warmteuitstraling van het 

lichaam naar een koud oppervlak), anderzijds om te ver

hinderen dat oppervlaktekondensatie optreedt. (gevolg: 

' schimmelvorming, vastzetten van vuil, druipwater). 

Daarom moet de warmteweerstand van de konstruktie vol

doende groot zijn. 
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5,2, Oppervlakte kondensatie, 

Bij de berekening zi,in de te kiezen uitp:angspunten een 

rnoeili,ikheid. Moet men de wand zo dimensioneren dat zelfs 

bij de laagste buitentemperatuur oppervlaktekondensatie 

uitblijft ? Van welke dampspanning moet men uitgaan? 

Kiest men voor beide grootheden extreme waarden dan 

leidt dit tot een zeer dikke laag warmteisolerend mate

riaal. 

Er zijn goede argumenten voor enige beperking, De relatie

ve vochtigheid (R.V,) houdt men via de ventilatie op 

max. 70~ bij een luchttemperatuur van 24° C, Als het 

buiten kouder is dan 5°c lukt het niet meer deze 

R,V, in stand te houden doordat de dubbelbep;laasde ruiten 

als kondensor werken, Zelfs bij drievoudig glas kan men 

slechts toto° C buiten gaan, (bij een relatief groot 

glasopnervlak) 

Er zet zich op de ruit water af (wordt onttrokken aan 

de binnenlucht) en de R.V. daalt, Tot schade van de 

behaaglijkheid, want die blijkt sterk van de R,V, af te 

hangen, minder van de temperatuur. 
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Wat de aan te houden laagste buitentemperatuur betreft, 

slechts 5,7~ van het aantal uren per jaar is de tempera-
o 0 

tuur onder de O C en slechts l½ lager dan -5 C: 
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Kiest men voor zijn kondensatieberekening dus -5 C dan 

behoeft men, strikt genomen, niet op 701 R.V. te rekenen. 

Bij zo'n lage buitentemperatuur is de R.V. in het bad 

niet meer op 70:•s te houden. 

Het is dus verantwoord, een berekening inzake oppervlak

tekondensatie op -5°C en 60/4 R.v. te baseren of op o0 c 
en 70t~ R.v. 

Bij aanhoudende strenge koude kan dus kondensatie optre

den; in veel gevallen zal dit kunnen worden opgenomen 

in het wandmateriaal dat capillair werkend is (baksteen

kalkpleisterlagen). Dit vocht wordt later door verdam

ping weer afgestaan. 

Dit verschijnsel treedt op als gevolg van diffusie van 

waterdamp van binnen naar buiten, onder invloed van 

het vrijwel altijd aanwezige positieve verschil in damp

spanning tussen binnen- en buitenlucht. De migrerende 

waterdamp die in de konstruktie komt, bereikt daar al 

gauw een zone met lagere temperatuur, zodat hij konden

seert. 

Inwendige kondensatie ia een bijzondere vorm van opper

vlaktekondensatie. Voor wat de gevolgen betreft zijn er 

echter grote verschillen. Immers oppervlaktekondensatie 

ziet men vrij snel, inwendige kondensatie soms pas na 

jaren. Vaak is het dan nog niet als zodanig te herkennen; 
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men denkt veelal aan lekkages van de dakhuid, Inwendige 

kondensatie kan om deze reden veel ernstiger gevolgen 

hebben, ook al is de hoeveelheid kondens per tijdseenheid 

vele malen kleiner dan brj oppervlaktekondensatie. 

Om dit probleem te kunnen benaderen moet men beschikken 

over gegevens inzake waterdampdiffusieweerstand van de 

materialen, bekledingen en afwerklaren, In het algemeen 

is geen laag volledig diffusiedicht, hoogstens damprem

mend, Er zal dus altijd, zij het in geringe mate soms, 

waterdamp tot de konstruktie doordringen, 

Daarom is het noodzakelijk dat de waterdamp een ontsnap

pingsmogelijkheid heeft: de konstruktie dient te worden 

geventileerd of althans te worden "ontlucht", Als er wordt 

geventileerd dient dit steeds met buitenlucht te geschie

den, al of niet voorverwarmd. Komt nl. buitenlucht in de 

konstruktie, dan wordt deze lucht warmer, dus droger, en 

zrj is in staat waterdamp op te nemen, Binnenlucht, voor 

dit doel gebruikt, wordt kouder, en is al heel gauw ver

zadigd. De volgende regels gelden voor de opbouw van de 

konstruktie: 

- dampremmende laar; (grootste darnpdiffusieweerstand) aan 

de warme zrjde. 

- isolerende laag (laag met de grootste warmteweerstand) 

aan de koude zijde. 

Bij de materiaalkeuze dient men rekening te houden met 

niet stationaire toestanden. Men kan dus, ook al leert 

een stationaire berekening anders, tóch kondensatie tegen 

en in een konstruktie verwachten. 



5.4. Akoestisch~ mRatre~elen en kondensatie~cvaar. 

De noodzakelijke akoestische voorzieningen -geluid

absorberend plafond en dito wandbekleding- vormen een 

komplikatie t.a.v. de vochthuiahouding. 

De akoestische bekleding bestaat uit een enkele cm. dikke 

hoogporeuze laag. Zo'n laag heeft daarom een p.;rote warmte

weerstand. De d~mpdiffusieweerstand van deze laag is 

vaak zeer klein. 

Uoge partiile warmteweerstand en geringe diffusieweer

stand van de geluisabaorberende laag samen leiden tot 

groot ~evaar voor inwendige kondensatie achter deze laag. 

Om dit te~en te gaan zijn er twee ~ethoden: 

a. het aterk vergroten van de warmteweerstand aan de 

koude zijde vun de konstruktie, derhalve het toepas

sen van een dikke laag isolMtiemateriaal. 

b. het scheppen van zodanige kondities van temperatuur 

en R.v. achter de geluidabRorberende laag, dat met 

de normale konstruktie kan worden volstaan. 

Methode b. verdient de voorkeur doch vergt een voor

zienining tot verwarming van de (noodzakelijke} lucht

ruimte tussen geluidabsorberende laag en eigenlijke 

konstruktie, gekornbineerd met ventilatie. 

Brj een zwembad kan deze konditie gemakkelijk gereali

seerd worden door de toevoerlucht in te brengen in de 

ruimte tussen verlaa~d plafond en dakkonstruktie. 

Door de overdrtik kan de vochtige ruimtelucht niet 

doordrinf,en tot de dakhuid. 



6. Keuze "lichte" of "zware" dakplaten .• 

Konstruktief is de lichte konstruktie (e,g, dakplaten 

20T30 kgf/m2 ) in het voordeel t.o.v. de zware (e.g. ca. 
2 

120 kgf/m ) , 

Dit uit zich in materiaalbesparing op spanten of liggers, 

gordingen, kolommen en fundering. 

Miljeutechnisch gezien heeft een zware konstruktie hat 

voordeel dat de warmtestroom t.g.v. zonbestraling en 

buitentemperatuur met een vertraging vall enige uren 

binnenkomt. Bij ruimten die op een relatief lage temp, 

gehouden moeten worden (bijv. sporthal) kan zo'n vertra

ging van invloed zijn op de beslissing van het al of niet 

toepassen van koeling. Men kan bij een vertraging van 

3 à 4 uur de binnengekomen warmte afvoeren door te ven

tileren met inmiddels koeler geworden buitenlucht. Ook 

is de demping van de 11 warmtegolf" bij een zware konstruk

tie groter. Deze demping kan echter ook gerealiseerd 

worden bij een lichte konstruktie door het opvoeren van de 

warmteweerstand. 

De luchttemperatuur in het zwembad ligt tussen 26 en 28°c. 
De buitenluchttemperatuur komt zelden boven deze waarden, 

zodat toeling niet nodig is, De warmte t,g,v, zonbestra

ling kan dan afgevoerd worden met ongekoel<le buitenlucht, 

Hier speelt de vertragende werking die de zware konstruk

tie eigen is, dus niet zo'n sterke rol. 

De beslissing zwaar of licht dak hangt ddn meer af van 

het vochtgedrag in de verschillende daken, afbouwtechnische 

mogelrjkheden en kosten, 



7. Ventilatie 

Literatuur: (1) Bouw 1970 nr. 50 Prof. P.A.de Lange. 

(2) Cursus Zweminrichtingen. J.E.Roos. 

(3) Verwarming en Ventilatie 1972 nr, 3 

Ir. 0verdijkink. 

(4) Stichting PoBtakademiale Vorming. 

Gezondheidstechniek T.H. 

Cursus Zwemwater en zweminrichtingen, 

14 - 15 april 1975. 

7.1. Zwemzaal. 

De ventilatie in de zwemzaal dient om de door verdam

ping ontstane waterdamp te verwrjderen, voor een frisse 

atmosfeer te zorgen, voor het instandhouden van de tem

peratuur en voorkomen van kondensatie. 

Het bli_ikt dat de hoeveelheid vers aangevulde lucht be

paald wordt door de verdamping aan het wateroppervlak. 

Voor het bepalen ian de grootte van de verdamping wordt 

gebruik gemaakt van de verdampingsformule: 

W = verdampte hoeveelheid in kg/uur. 

F = verdampènd of natte oppervlak in 2 
m • 

25 + 19v 
2 = verdampinr;sfaktor met dimensie: kg/m .h. 

v = relatieve snelheid van de lucht t.o,v.wateropp. 

v = 0,3 m/s (ervaringscijfer) 

x
1

= vochtgehalte behorende brj het verdampend opp.in kg/kg. 

X
2

= vochtgehalte van de omgevingslucht in kg/kg, 
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Daar de R.V, in de zwemzaal afhankelijk is van de buiten

temperatuur (oppervlaktekondensatie), is ook de verdam

ping sterk afhankellik van de buitentemperatuur. Hierbij 

wordt ervan uitgegaan dat de toevoerlucht niet bevoch

tigd wordt: 

A..t/, ____________ ,1J>( 

r::,,,__::::·~·.::::::::..-::.~·;:::~·-:.::~.s.:::::::::::~,~i 

. ,. •• " ' ., ,,, •o . .. 
t,utlb.l«..,.p. •c 

z t1.tf'dalr'\'\p1\,,!.J ~-f R.V. •1 Juib,1 <J/os 

---·---••: 

Grafiek I: Relatie van de r,v. in de zwemzaal en de 
verdamping t,o,v, de buitentemperatuur. 

Deze hoeveelheden waterda~p dienen door de ventilatie 

met buitenlucht te worden verwijderd. De hoeveelheid 

buitenlucht die hiervoor nodig is, is afhankel~jk van 

het vochtgehalte en de temperatuur van deze buitenlucht, 

Het absolute vochtgehalte van de buitenlucht is - om de 

berekening moi,;eliJ'k te maken - afhankel\jk gesteld van de 

bui tentemµe ratuur, 

De resultaten zijn zoals voorgesteld in de onderstaande 

grafiek: .. 
"' 

E ., 
~ "" v;fr_r{~~ 12 ~c 
~ .- --= J.bkl ~I"~ . 
~ 

So 
•Il --•·- -·--··= J,v..,dig glos. 

..S! 
~ •• ~ ,,. ~--. /' ---... .,,-,,· 

"' ~--· 
+-•~·l(Jf= 6raf,,kn.. 

• . .. " ... 



Voor het handhaven van <le gewenste kondities dient de 

ventilatie dus minstens gel~k te z~n aan de hoeveelheden 

afgeleid uit deze krommen, (wanneer men geen bevochti

ging of recirkulatie toepast) 

Door het lage vochtgehalte bU lage buitentemperaturen, 

wordt de verdamping van het water zeer groot, waardoor 

anderzUds weer grote hoeveelheden buitenlucht nodig 

zijn om de ontstane waterdamp af te voeren, 

De ventilatie wordt gekozen op 28m3/h per m2 verdampend 

oppervlak, zi.inde de nodige ventUatie bi,i o0 buitentem

peratuur, (BU watertemperatuur van 25°c ligt deze waarde 

ongeveer 15 m5/hm2 hoger). 

De daarbU verkregen binnenomstandigQeden, berekend vol

gens dezelfde ~egevena, zijn zoals de volgende grafiek 

weergeeft: 

.--·1·-·-· ,,..-~· --·- ,,,.,,...,,,,., _.,. 

------
. ,, Grafiek III • 

" _,,, -s 0 s ,. 
l 

.,,. 
.b11iltr1 cmp ~ ---• 

---- = ~•· R.V (j«slu>nJeo..-) h;j d~bb~/ qloG, 

-•--=Il " 

0 
BU een watertemperatuur van 22 C en een luchttempera-

tuur van 24°c geldt dus een hoeveelheid van ongeveer 

28 m2 /h per m2 verdampend oppervlak. 

BU een zaalhoogte van 7 meter dus een ventilatievoud 

van 4. 



Onbehaaglijkheid voor de zwemmer treedt 's winters op 

(te lage R,V,: de buitenlucht is droog~ er wordt te veel 

vocht verwijderd.) 

Voor gekleed personeel treedt er onbehaaglijKheid 's zo

mers (bij buitentemperatuur hoger dan 18°c) op: n.l. te 

hoge R.v .. De buitenlucht bevat dan absoluut gezien meer 

vocht. De ventilatie kan de dampproduktie niet bijhouden. 

Uit de figuur blijkt nog dat b\i drievoudig glas ook in de 

winter geen kondens op de ramen is te verwachten. 

7,2, Recirkulatie, 

Als mogelijke besparing kan recirkulatie worden toege

past, d,w,z, het verminderen van de hoeveelheid buiten

lucht door gedeeltelijk de afgevoerde lucht weer toe te 

voeren. Vooral bij lage buitentemperaturen behoeft dan 

minder lucht opgewarmd te worden, 

Uit grafiek III ·blijkt, bij de gegeven temperaturen, dat 

alleen tussen o0 c en 18°c recirkulatie mogelijk is, om

dat de lucht in de zwemzaal beneden de ware toelaatbare 

R.v. blijft; er kan dus vochtige retourlucht toegevoegd 

worden aan de toevoerlucht, 

Er zijn echter toch mogel~ikheden, want bij de bepaling 

van de benodigde ventilatie werd gesteld dat zowel bassin 

als perrons aan de verdamping deelnemen, Na sluiting 

van het bad drogen de perrons vrij snel op. Het verdam

pend oppervlak wordt kleiner (;: 40)& b~j bassin 21 x 50m 

en perrons 5m breed), Kan men gedurende de nacht een 

plastic folie over het bassin aanbrengen, dan kan de 

ventilatie intermitterend worden bedreven met een 

max. Hygrostaat en een min, termostaat, 

3J 



7.3. Ruimtebehoefte, 

De benodigde ventilatorruimte bedraagt! 2¼ (bij grote 

ruimten) tot 5i (bij kleinere ruimten), ook afhankelijk 

van het ventilatievoud. 

Voor de ketelinstallatie en boilers zal bij een overdekt 

bad met een 25 meter bassin ongeveer 400 m3 nodig zijn, 

(Lit (3),) 

7,4. Klecdakkomodatie. 

Grootte der ventilatie: 50 m3/h per persoon. 

Ventilatievoud: 5 - 8. 

7.5. Warmteverzor~inr door verwarming en ventilatie. 

Gemiddelde tochtgrens voor de natte mens: 10 to~ 15 

cm/sec. (afhankelrjK van temperatuur en R,V.) 

Bijzonder hoge eisen worden gesteld aan het ventilatie

systeem, de plaatsing en het inreeelen van de roosters. 

Daar een luchtcirkulatie bijzonder gevoelig ie voor 

veranderende temperatuursverschillen veidient het aan

beveling de temperatuur van de toegevoerde lucht zo-

veel mogelijk konstant te houden. Om dit te bereiken, 

dient het gedeelte van de warmtebehoefte dat door 

verwarmingslichamen wordt gekompenseerd, zo groot mo

gel\JK te zi;in, speciaal in grote ruimten zoals in de 

zwemzaal. De funkties van verwarming en ventilatie dienen 

zoveel mogelijk door aparte installaties verzorgd te wor

den~ 



7 .6. !lerekeninp: van de luchthoeveelheden. 

Deze berekeningen (volgens lit. (4)) geven andere resul

taten dan volgt uit de grafieken in 7.1. (lit,(5)). 

Daar in (4) (in tegenstelling tot (3)) de uitgangspun

ten gegeven worden, zijn de nu volgende afleidingen ge

bruikt voor de berekening vande luchthoeveelheden, no

dig voor het afvoeren van de waterdamp. 

De luchthoeveelheid kan worden bepaald door middel van: 

V 

Waarin: 

V = volume lucht 

f = dichtheid van de lucht 

X = absoluut vochtgehalte 
r 

in de ruimte 

xt = idem, in de toevoerlucht 

\V = verdampte waterhoeveelheid 

(m3 /h) 

(kg/m3 ) 

(kg/gk) 

(kg/kg) 

(kg/h) 

Aangezien het kleinste verschil vande luchtvochtigheid 

tussen binnen en buitenkonditie 's zomers voorkomt is 

deze bepalend voor de grootste hoeveelheid toevoerlucht. 

Het bedrijf zal dan gevoerd worden met 100:6 buitenlucht. 

Voor de zomerkonditie wordt gerekend met een daggemid

delde van maximaal 11 g/kg droge lucht. De huidige 

zwembaden worden bedreven met een ruimtetemp. van onge

veer 26 - 28°c en geregeld op een R.V. van de lucht van 

13,6 gram/kg droge lucht (= 65'6). 

Derhalve wordt het systeem gedimensioneerd op een vocht

inhoud verschil tussen toevoerlucht en ruimtelucht van 

2,6 g/kg droge lucht. 



Gedurende 214 uur per jaar is de luchtvochtigheid bui-

ten groter dan 11 g/kg droge lucht. Hierdoor zal de 

luchtvochtigheid in de zwembadruimte op die tijden ook hoger 

liggen dan het uitgangspunt van 65% bij 26°c. Onderstaande 

tabel geeft een inzicht betreffende de mate van over

schrijding: 

r--------'v ave rschrijdin:g 

absolute luchtvochtigheid 

buiten in g/kg droge lucht 
11 12 13 14 15 

R.V. in de zwemzaal bij 26°c 65i 68~ '10}6 73ïb 77% 
Badwatertemp. 24°c 

--
Aantal uren per jaar 294 147 46 15 6 

Ook uit ekonomische overweginr,en is het te verdedigen, 

om een zekere mate van overschrijding in het binnenkli

maat te aksepteren. Een verhoging van de buitenlucht~ 

vochtigheid van 11 g/kg droge lucht naar 12 g/kg droge 

lucht geeft namelijk ee>n toename van de benodir;de venti

latielucht van 62¼. Dit heeft financiile konsekwenties 

door bijv. grotere kanalen, grotere ventilatoren en meer 

energiegebruik. 

In de uiterste wintersituatie is het verschil in abso

luut luchtvochtigheidsgehalte binnen/buiten ongeveer 

3,5 maal zo groot als in de uiterste zomerkonditie. 

Om te voorkomen dat er nu teveel vocht uit de zwem-

zaal wordt afgevoerd, dient recirkulatie te worden toe

gepast, als we daarbij tevens het stromingspatroon willen 

handhaven. (zie principe schema 7.6.) 
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In deze situatie is de minimaal vereiste hoeveelheid 

buitenlucht per persoon het kriterium, waaraan de mini

male buitenluchthoeveelheid getoetst moet worden. 

7,7, Luchtafvoer, 

Bij een afzuigrooster ontstaat een potentiaalstroming. 

Uit proeven :is c;ebleken dnt de invloed van het afzuigen 

zich beperkt tot de naaste omgeving, 

Het afzuigen boven in de zaal geeft dan·ook geen bescher

ming tegen kondensatie van vocht op het plafond, 

ffet is bekend dat waterdamp lichter is dan lucht. Het 

molecuulgewicht is 18, dat van stikstof en zuurstof 

28 reGp. 32, 

Daaruit ontstaat de veronderstelling dat de waterdamp

koncentratie boven in de zaal groter zal worden dan bene

den. 

Dit is gebaseerd op een diffusieproces in stilstaande 

lucht. 

Wt kreieren echter eeq mengproces, dat vele malen snel

ler is dan het diffusieproces, 

7.8. Luchttoevoer. 

Met de berekende luchthoeveelheden kim het vochtgehalte 

in de lucht van de zwemzaal op de e;ewenste waarde ge

handhaafd worden. Door de lucht te verwarmen kan ook 

de binnentemperatuur op de ingestelde waarde worden ge

houden. 

Het probleem beperkt zich nu tot het inblazen en afzuigen 

op een zodanige W\ize dat: 

1,4 



1, de luchttemperaturen en snelheden in de leefzone 

aan de behaaglUkheidseisen voldoen, en 

2. nergens bU de buitenwanden in dode hoeken 

vochtigheidskoncentraties kunnen ontstaan. 

Bovendien is het gewenst dat de luchttemperatuur en 

vochtigheid in de leefzone zo gelrjkmatig mogelijk zijn, 

mede omdat deze grootheden veelal op één plaats met 

een thermostaat en hygrostaat gemeten worden, 

Zoals overal bij luchtbehandelinc moet dus gestreefd 

worden naar een ideaal mengproces. 

Voor dit men~proces is boven de leefzone voldoende 

plaats, aangezien de zwembadruimte in de regel vrij 

hoog is (6à 8 m), 

Verder wordt de toevoerlucht niet gekoeld, waardoor er 

geen probleem van thermische instabiliteit is, indien 

koudere (zwaardere) lucht van boven wordt toegevoerd, 

Aan de eerst~ eis is daarom eenvoudig te voldoen. 

Voor de tweede voorwaarde ia het gewenèt ciet de droogste 

lucht langs de binnenzijde van het dak en de buitenwanden 

te stromen. 

Voor het uitblazen onder de ramen eeldt hetzelfde, 

Een nadeel ia dat daardoor geen kompensatie wordt ge

geven in de vorm van warmtestralingt zoals btj radiato

ren het geval is, Radiatoren op de perrons z~n echter 

geen lang leven beschoren (corrosie), 

Een oplossing tegen koudestraling is een glaswand tus

sen de zwemmer en het raam. Deze glaswand fungeert als 

stralingsscherm. 

Als een verlaagd plafond wordt toegepast, is de beste 

oplossing wat lucht in te blazen tussen het dak en het 

verlaagd plafond, 



De aldus ingeblazen lucht verdwrjnt door overJruk naar 

de zwemzaal. Daardoor heerst onder het' dak de konditie van 

de toevoerlucht en dus een droger klimaat dan in de zwem

zaal. 

7,9, Grondvorm van het ventilatiesysteem, 

- uitblazen langs het plafond met klevende luchtstralen, 

- indien nodig: uitblazen langs de ramen vanuit de 

borstwerinp;. 

- afzuig: beneden langs de omtrek van de zwemzaal, 

- toepassen van recirkulatie. 

De redenen voor deze opzet zrjn: 

- het g~hele plafond alsmede een groot deel van de 

wanden en ramen wordt met lucht bestreken, waardoor 

zoals is aangetoond de kondensatiemogelrjkheid is ver

minderd. 

- de keuze van de plaats van de afzuig dient dan bene

den te z~in om kortsluiting te voorkomen. 

Bovendien blijken de absolute vochtigheden bij de 

perrons groter dan of gelijk aan die in de overige 

ruimte te zijn, 

Overigens zrjn goede ervaringen met plaatsing van de 

afzuigroosters in de borstwerinE opgedaan voor het 

afzuigen van de koudeval lan~s de ramen. 

Uiteraard speelt hierbij de glashoogte een grote rol, 

- de toepassing van recirkulatie dient alleen om het 

stromingspatroon te kunnen handhaven, Brj toepassing 

van bijv. twee-toerenregeling op de ventilatoren is dat 

niet het geval en kunnen grote verschillen in binnenkli-

maat optreden, 



~.lOj Berekening darnpproduktie in de grote zaal. 

water temp.: 24°c 

lucht temp.: 26°c 

bassinafrneting1:1 

perron: kopz~jde 

langs?,i,jde 

21 X 

2 X 

2 X 

50 = 

5 X 21 = 

4 X 60 = 

stel: ca 50¾ van het perron is nat: 350 m2 

totaal verdampend opp. F = 1400 m2 • 

Waterdampproduktie (7.1.): 

W = (25 + 19~)(x
1
-x

2
).F 

'v = 0,3 rn/s 

x1 = 0,021 kg/kg droge l~cht bij 26°c. 

1050 rn 

210 

480 

2 

x2 = 0,0136 kg /kg droge lucht (=65'& bij 26°c). 

2 F = 1050 + 350 = 1400 rn 

W = (25 + 0,3.19)(0,021 - 0,0136).1400 = 

= 30,7 • 0,0074 • 1400 = 31'3 kg/h, 

7,11. Luchthoeveelheid om dit vocht af te voeren: 

V 
IV 

j'(xr -xt) 

w = 318 kg/h 

!= 1,3 k;,/""J 

X - xt r = 0,0026 kg/kg droge lucht 

V = 318 -~---
l,3)'.0,0026 

Ventilatievoud brj zaalvolume ca 16,000 rn3 bedraagt: 

9 1+000 
16000 = ca. 6 • 



7.12. Luchtkasten. 

Om een indruk te ~even van de afMetingen van een lucht

behandelingskast is tek. nr. 7.12 (pag. IJ"g ) bijgevoegd. 

Het vermogc~ bedraagt: 32.000 - 50.000 m3/h. 

Er dienen dus twee kasten geïnstalleerd te worden voor 

de grote zaal. 

7.13. Globale dimensionerin5 luchtkanalen. 

Doorsn~de luchtkanaal = 
hoeveelheid lucht per tijdseenheid= V 

snelheid ~ 

3 28 m· /sec. 

= 8 m/sec. 

Doorsnede A 28 
= 8 = 3,5 2 

l?I • 

4 aftakkingen (4 inblaaspunten) 
3 5 2 per aftakking ::::...i...::: = ca. 1 m. 

'+ 

7.14. Toepassing in het zwembad. (zie tek.no. 16) 

Inblazen boven, afzuigen in de zone waar vocht en lucht

jes geproduceerd worden n.l. in de leefzones bij de perrons 

en onder de ramen. 

Door de inblaasroosters zó af te stellen dat ook lucht 

even'Nijdig langs het -plafond uitgeblazen wordt ("kl:evende" 

luchtstraien), kan men bereiken dat de wanden en ramen 

met lucht bestreken worden zodat de kans op Kondenàatie 

vermindert. 
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Door de af1seschuinde hoeken wordt voorkomen rlat "dode" 

zones ontstaan, 

Ook. de toeschouwersakkommodatie bevindt zich in de grote 

zaal. Voor de toeschouwers (gekleed) zal de luchttempe

ratuur en R.V. te hoog zijn. Men kan ter plaatse van 

de omloop wat koude buitenlucht b\~ongen. Pierdoor echter 

ontstaat gevaar voor thermische instabiliteit van de 

lucht ("k.oudeval"). Om te voorkomen dat do ltvurlere 

(zwaardere) lucht in de leefzone bU de perrons kan ko

men dient een doelmatige afzuiging plaats te vinden 

boven de leefzone. 

Plaatsing: bij de tribune, over de hele lengte. 

In de langsdoorsnede is te zien dat er tussen de inblaas

punten V-vormige "ribben" in het plafond zi.in aangebracht; 

deze ribben verlopen over de hele zaalbre•dte. 

Funktie: - voorkomen van dode hoek.en tussen de uitblaas

punten. 

- architektonisch: het plafond wordt verdeeld 

in kleinere elementen. 

- mogel~kheid van inspektie van de dakplaten. 
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8. 1f_ochtp-edrag in daken:_ 

Literatuur: S.B.R. nr 33 Cellenbetondaken. 

S.B.R. nr 11 Geventileerde daken en muren. 

Diktaat: Vocht in bouwkonstrukties. 

Prof. P.A. de Lange. 

Ir. w.J. Lichtveld. 

Bauphysikalische ~ntwurfslehre. 

Dr.-!ng. Friedrich Sichler. 

Het volgend verslag beperkt zich tot de bouwfysika van 

platte daken. Dit type dak wordt h~t meest toerepast 

voor grotere gebouwen (in dit geval een zwembad). 

Met name het vochtgedrag zal hier weergegeven worden. 

8.1. Ferkomst v~n het vocht. 

De aanwezigheid van vocht in dakkonstrukties wordt ver

oorzaakt door: 

- Bouwvocht door vochtige opslag, door verwerking onder 

natte weersomstandigheden of vocht uit ter plaatse 

gestort beton. 

- Waterdamp die door diffusie van onder af binnendringt. 

Dit vocht ontstaat tijdens het gebruik van het gebouw. 

- Door lekkage van de dakhuid. 

- Door oppervlaktekondensatie. 

Dit vocht kan, zonder speciale voorzieningen (t.b.v. 

ventilatie of diffusie) moeili,ik ontwijken omdat liet dak

bedekkingsmateriaal, behalve waterdicht tevens zo goed 

als dampdicht is. 

Indien een dakkonstruktie een te hoog vochtgehalte heeft, 

kan dit aanleiding geven tot uiteenlopende klachten 

' 
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zoals onvoldoende thermische isolatie, rotting, schimmel

vorming, vochtplekken op het plafond en blazen in de 

dakbedekking t.g.v. oplopende dampdruk door zonbestra

ling. 

8,2. Vochtgedrag in geventileerde daken. 

Mogeltikheden van opbouw van een geventileerd dak: 

<ventilatie boven 

<isolatie boven onder " 
hout Il boven 

draag-
isolatie onder< Il onder 

konstr. Il boven 
/isolatie boven < Il onder 

steenachtic;~ Il boven 
isolatie onder <. Il onder 

De isolatie, 

De plaatsing van de isolatie is afhankelijk van het mate

riaal waaruit de dragende konstruktie is vervaardigd, 

Bij steenachtige konstrukties ~ de isolatie boven de 

draagkonstruktie worden aangebracht, anders wordt de 

konstruktie blootgesteld aan grote temperatuursvariaties 

met als gevolg scheurvorming. 

Bi_i een houten draagkonstruktie kunnen beide mogelijkheden 

worden toegepast. In de praktijk wordt meestal de isolatie 

aan de onderzijde aangebracht uit ekonomische overwegingen. 

De ventilatie. 

Ventilatie (altijd met buitenlucht) boven de isolatie 

veroorzaakt kleine ekstra warmteverliezen vergeleken 

met de ekstra warmteverliezen die optreden b~ ventilatie 

onder de isolatielaag. Ventilatie boven de isolatie is 

dus in het algemeen aan te bevelen. 
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Bij steenachtige daken moet de isolatie dus boven de 

dragende konstruktie worden aan 0ebracht. Wil men dan 

ventilatie boven de isolatie toepassen, dan heeft dit 

ekonomische konsekwenties. Men moet dan voor de dakbe

dekking een hulpkonstruktie aanbrengen. (afb. 1) 

Afb" 1. "Paraplu-dak". 

Bouwfysisch goede oplossing, maar duur. 

Meestal wordt bij steenschtige daken echter (ondanks de 

genoemde nadelen) tussen de isolatie en draagkonstruktie 

geventileerd. De isolatielaag is dan de drager van de 

dakbedekking. De ventilatie vindt plaats via kanalen 

die aan de onderzijde van de isolatielaag zijn aangebracht 

(kanaalplaten), zie afb. 2, 

Afb. 2. Steenachtige draagkonstruktie met ventilàtie onder 

de isolatie. Ondanks nadelen in praktijk veel toe

gepast. 



BQ houten daken met een houten dakbeschot wordt boven 

de isolatie geventileerd, afb. 3. Word~ echter inplaats 

van een houten dakbeschot, een isolerend dakbeschot 

aangebracht (houtwolcement, rietplaten e.d.) dan venti

leert men meestal onder de isolatie, zie afb. 4. 

Afb. 3. Afb. 4. 

Houten dakbeschot. Isolerend dakbeschot. 

Gevaar: door te sterke ven

tilatie kan de binnenlucht 

naar boven 1tge:?,ogen" worden 

door lekken in het plafond. 

In de prakt~jk wordt als geventileerd dak het meest 

toep;epast: 

- Houten dak: Isolatie onder, ventilatie boven. 

- Steenachtig 

Goede oplossinr:, damprern"1ende aan te beve

len. (afb. 3.) De luchtweerstand in de 

spouw is klein. Brj te sterke ventilatie 

kan de lucht in de isolatie blazen waar

door sterke warmteverliezen optreden. 

Isolatie afdekken met een dampdoorlatende 

folie. 

dak: Isolatie boven, ventilatie onder. 

Nadeel: warmteverliezen en kondensatie brj 

te sterke ventilatie. 



Btj daken niet breder dan ca, 15 m, kan men 

volstaan met ventilatieptjpjes die uitmon

den in of btj de dakrand. Btj grotere breedten 

wordt de luchtweerstand van het ventilatie

systeem te groot voor het verkr~gen van een 

voldoende ventilatie, In deze gevallen kan 

een aanvullend gebruik worden gemaakt v3.n 

ventilatiekapjes. Alleen wtjde kanalen in de 

isolatielaag waarborgen een goede ventilarie 

(houtwolcementplaten met 5 vent.kanalen met 

halfronde doorsnede van ca. 20 cm2 • per 

50 cm plaatbreedte). B~ andere kanaalplaten 

(gasbeton) bleek de luchtweerstand te groot 

voor een goede ventilatie, 

8,3, Vochtgedrag in niet geventileerde daken van cellenbeton. 

Bij daken waarin de mogel~kheid tot ventilatie ontbreekt 

(niet geventileerde daken, "warme daken") kan het vocht 

niet anders weg dan op de wtjze waarop het is binnenge

drongen. Men zou verwachten dat dit type dak steeds natter 

zal worden, Dit bltjkt echter mee te vallen, omdat tijdens 

de zomermaanden droging optreedt, 

In opdracht van S,B,R, is door T,N,O, onderzocht hoe het 

vocht zich gedraagt b~i konstrukties van cellenbeton 

(Durox soort.massa= 700 kg/m3 , Ytong s,m, = 680, Siporex 

650), De cellen in deze zelfdragende dakplaten worden ge

vormd door gassen die vrUkomen t~dens het verhardings

proces, Een belangrijke konklusie uit de metingen is, dat 

in de winterperiode het vochtgehalte betrekkelijk langzaam 

toeneemt, terwtjl uitdroging in de zomer, vooral b~i een 

hoog vochtgehalte in het dak, relatief snel geschiedt. 
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Resultaten, o.m. van belang bij toepassing bij zwembadeh: 

de konstruktie bestaat uit dakplaten, ~O cm dik, daarop 

2 cm geëxtrudeerd polystyreen schuim als isolatielaag, 

waarop de dakbedekking is aangebracht. 
0 

Aanvangsvochtgehalte: 2 vol.t. Bij binnenkonditie 23 C en 

70% R.V. stijgt het gemiddelde vochtgehalte tot 3,5% en 

het maximale vochtgehalte onder de isolatielaag tot 

5 à 6~. De warmteweerstand wordt hierdoor nauwelijks 

beïnvloed. Oppervlaktekondensatie (buiten: -10°c) is te 

verwachten bij een R.V. van meer dan 80%. 

Zie grafieken voor verloop van het vochtgehalte en 

de warmteweerstand. 
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Wanneer deze konstruktie wordt toegepast boven een ruimte 

met konditie 23°c en 80~ R.V. stijgt gedurende de eerste 

winter het gemiddelde vochtgehalte tot 6,5i en het plaat

seli5_1;c maximum tot 10'\. De totale warmteweerstand daalt 

hierdoor met 7i. Opp. kondensatie is te verwachten bij 

een R.v. hoger dan 801 (buiten -10°c). Gedurende de tweede 

winter stijgt het gemidd. vochtgehalte tot 7,51, maar 

keert aan het einde hiervan op het uitgangsvochtgehalte 

terug, zodat het vochtgehalte in de volgende winter 

niet méér zal st~gen. 
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Het hoogste plaatselijk vochtgehalte bedraagt dan 10¼, 

Bij de hier genoemde kondities is deze konstruktie nog 

net toepasbaar, Veiligheidshalve kan echter beter een 

iets dikkere isolatielaag worden gekozen (bijv. 3 cm), 

Bij dikkere dakplaten (15 cm) en een extra isolatie van 

2 cm geixtrudeerd schuim wordt het vochtgedrag gunstiger. 

Bij binnenkon~ltie van 23°c en 70~ R,V, stijgt het gemidd. 

vochtgehalte tot 3/2 en het max, vochtgehalte tot 5%, 

De invloed op de warmteweerstand (R = 1,42) is nihil, 

0pp.kondensatie (buiten: -10°C) is te verwachten bij een 

R,V, groter dan 85/2, 

Bij een binncnkondi tie van 23°c en 80;-6 R, V, neemt gedu

rende de eerste winter het gemidd,vochtgehalte toe tot 

4,5% en het max.vochtgehalte tot 7/2, 

Gedurende de tweede winter stijgt het gem~dd.vochtgehalte 

hoger n.l. tot 6 1 5%, Het hoogst plaatsel~k voorkomend 

vochtgehalte bedraagt dan 106, Gedurende de volgende win

ters zal het vochtgehalte waarschijnlijk nog iets hoger 

stijgen, Veiligheidshalve is het daarom aan te bevelen 

ook hier een iets dikkere isolatielaag te kiezen. 

Bij de berekening is geen rekening gehouden met zonbe

straling, Aangezien hierdoor in de zomermaanden een ver

snelde droging zal optreden mag onder praktijkomstandig

heden een gunstiger vochtgedr~g worden verwacht. 

Betreffende de naden t,1ssen de cellenbetonplaten kan 

nog worden opgemerkt dat het de voorkeur verdient deze 

bij hogere vochtigheden van de binnenlucht ( 50:6 R,V,) 

aan de onderzijde af te dichten (bijv. met een plastisch 

bl~jvende kit), 

(Eenvoudiger: dampremmende laag aanbrengen over de platen, 

Dan zijn de naden ook dicht,) 



8,4. Vochtgedrag in niet geventileerde lichte daken; 

Principe opbouw van een licht dak: 

--------,.----,.---..,....-dakbedekking 

-é:=-='===--"L., __ ;:-'"----,aa=t--•--isolatielaag 
._____geprofileerde stalen dakplaat 

Gewicht stalen dakplaat: ca. 25 kg/1,,2, 

Bouwfysisch gezien is deze dakopbouw gunstig, 

De stalen dakplaten zijn (theoretisch) dampdicht, zodat 

van binnenuit geen vocht (in dampvorm) kan binnendringen. 

Ventilatie is dan overbodig, 

In de praktijk echter is men er nooit helemaal zeker van 

dat de dakplaten dampdicht zijn, Om deze platen te beves

tip;en op de spanten moeten ze immer e;eperforeerd worden; 

ook de naden tu.ssen de platen kunnen "damplekkages" 

gaan vormen. Vormt er zich eenmaal vocht tussen de platen 

en de dakbedekkinp; dan is het vrijwel onmogel~ik dat dro

ging optreedt, Het vocht bevindt zich tussen twee damp

dichte lsgen en kan dus niet ontwijken. Het vocht ver

mindert de warmteweerstand; er vindt vochtakkumulatie 

plaats, Het dak zal dan steeds natter worden. 

Wil men dit type dak toepassen boven vochtige ruimten 

(zwembaden) dan zal men alle naden tussen de platen en 

de gaten van de verbindingen met spanten zorgvuldig 

moeten afdichten (met bi.iv, plastisch blijvende kit), 

De isolatieplaten (droog opslaan) en de dakbedekking 

moeten onder droge weersomstandigheden gelegd worden, 

Ventilatie onder de isolatielaag (bijv.· tussen de golven 

van de dekplaat) moet afgeraden worden omdat hierdoor de 

warmteweerstand van het dak verlaagd wordt met als ge

volg kans op oppervlaktekondensatie, 



8.5. Konklusies. 

In het rapport van S.8.R. over geventileerde daken (nr.11) 

wordt niet gesproken over dakbreedten boven de 20 m. 

De dakbreedte van het ontwerp in dit geval bedraagt ca. 

35 m •• Te verwachten is dat de luchtweerstand van het 

kanalenstelsel zo groot wordt dat met meer dan twee 

rjjen ventilatiekapjes op het dak gewerkt zal moeten 

worden. Het gehouw ligt in Z.O. Nederland, waar de gemid

delde windsnelheid toch al laag ligt; de situering van het 

gebouw is ongunstig t.o.v. de heersende windrichting. 

De gebouwhoogte is slechts ca. 10 m. zodat door begroeing 

rond het gebouw het effekt van de ventilatie nogmaals 

verkleind zal worden. 

Vergelijkt men het hierboven r,enoemde rapport met het 

rapport over niet geventileerde daken van cellenbeton 

(S.B.R. nr. 33) dan is het niet geventileerde dak verre

weg in het voordeel: eenvoudiger en goedkoper. 

De luchtkonditie onder het dak kan verbeterd worden door 

de luchttoevoerkanalen te perforeren, zodat onder het 

dak de konditie van de toevoerlucht heerst. 

Konditie S.13.R.: 23°c, 80;6 R.v. = 14 gr vocht per kg 

droge lucht. 

Konditie 

toevoerlucht 

zwembad, 

•s winters 

Dampdruk = 2,54 kgf/cm2 • 

28°c, 50¼ R,V, = 11,8 

Dampdruk = 1,89 

gr/kg droge 
2 kgf/cm • 

lucht, 

De luchtkonditie in het zwembad is gunstiger dan de in 

het rapport genoemde konditie; er mag dus een gunstiger 

vochtgedrag verwacht worden, 

Het niet geventileerde lichte dak is m.i. ook niet in 

het voordeel t.o.v. cellenbetondaken. Met name het feit 



dat het dampdicht uitvoeren van het dak aan de binnen 

zijde nooit 100, kan zijn en het risiko ~an een regenbui 

tijdens het leggen van de isolatieplaten onderstree~t 

het voordeel van cellenbetondaken, Hierbij aksepteert 

men vochtopname in de wetenschap dat het vocht op dezelf

de wijze waarop het is binnengedrongen, ook de konstruk

tie weer kan verlaten. 



9, Uitgangspunten bij het ontwerpen en het tot stand 

komen van het ontwerp. 

9,1, Uitwerking van het programma van eisen. 

Met behulp van de richtlijnen van de Vereniging van 

Ned~rlandse Gemeenten en de Duitse richtlijnen volgt 

nu een nadere omschrijving van eiaen, die aan de res

pektievelijke ruimten gesteld moeten worden. 

9,1.1, Ruimte van het instruktiebassin. 

Uit exploitatie-oogpunt is het niet wenselijk dit bad 

te bestemmen voor rekreatief zwemmen, maar vrij te 

houden voor leszwemmen, bejaarden en minder validen 

(kan wel rekreatief zijn) en voor geneeskundige 

doeleinden.(bewegingstherapie), 

De situering van deze ruimte aan de zonneweide is danook 

niet noodzakelijk, zelfs minder gewenst. Daarom ook moet 

deze ruimte visueel niet toegankelijk zijn voor bezoekers 

of toeschouwers. 

Belangrijk is dat het gedeelte van de kleedakkommodatie 

dat door minder validen gebruikt kan worden, direkt 

grenst aan de instruktieruimte. 

De loopweg die lessers afleggen van de kleed/doucheruimte 

naar de instruktieruimte, dient niet langs het diepe 

gedeelte van het 50 meter bad te leiden. 

Bij de instruktieruimte behoort een berging voor les

materiaal en een ruimte waarin het bedieningspaneel 

van de beweegbare bassinbodem ondergebracht is. 



9.1.2. Kinderbassin. 

Ligging zodanig dat de kinderen niet langs het 50 meter

bassin hoeven te lopen om vanuit de kleed/doucheruimte 

het kinderbassin te bereiken, 

Grenzend aan het kinderbassin de speel/zonneweide, 

Daar dit bassin bedoeld is voor kinderen met de leeftijd 

tot 5 à 6 jaar, zullen zij meestal onder leiding van 

een of beide ouders komen. De ligging daarom zodanig 

kiezen dat vanuit het 50 meter bassin de kinderruimte 

te zien is, zodat ook toezicht door zwemmende ouders 

mogelijk is. Een zitgelegenheid voor zwemmers in de 

hal bij voorkeur bij de kinderruimte situeren, 

Als extra veiligheid dient de badmeesterspost zo te 

liggen dat van daaruit het kinderbassin te zien is, of 

tenminste de verbinding hiervan met de grote zaal om 

te voorkomen dat kinderen naar het diepe bad lopen. 

9.1.3. Verkooppunten. 

In het programma van eisen wordt vermeld dat men zowel 

vanuit de zwemzaal als vanuit de zonneweide (zonder daar

voor eerst de zwemzaal te hoeven betreden) een verkooppunt 

van konsumptieartikelen moet kunnen bereiken. 

Er is naar gestreefd deze verschillende verkoopmogelijk

heden in een punt te koncentreren, n.l. bij het café

restaurant. Door deze centralisatie wordt de bevoorrading 

vergemakkelijkt (samen één berging en keuken) en kan het 

aantal personeelsleden minimaal blijven. 

Dit verkooppunt zal dan gesitueerd moeten worden in een 

raakgebied van: zonneweide, zwemzaal en café-restaurant. 
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9.1,4. Café-restaurant 

Bedoeld voor mensen die na het zwemmen iets willen eten 

of drinken; ouders die hun kinderen naar de zwemles 

brengen en wachten om hen weer mee terug te nemen; àla 

café-restaurant voor de aangrenzende stadswijk (buiten

terras voor bezoekers en eigen ingang); als trefpunt voor 

jongeren.,. enz. 

Een extra attraktie om dit café-restaurant te gebruiken 

is een zodanige ligging, dat men een goed overzicht 

heeft over de aktiviteiten in de grote zwemzaal, Voor 

normaal niet sportend kan dit een stiinul.ans zijn om 

aktief deel te gaan nemen aan de zwemsport, 

Voor een goed overzicht op de zwemzaal zou het café

restaurant op een nivo boven de perrons moeten liggen, 

9.1,5. Kleed- en doucheakkommodatie. 

Ligging op hetzelfde nivo als de perrons in de zwemzalen. 

De doorgang van de doucheruimten naar de zwemzaal niet 

bij het diepe gedeelte van het bassin situeren. 

Bij het uitwerken van de mogelijke principeplattegronden 

(9.3,) is voor deze ruimten uitgegaan van een vorm waarin 

deze akkomrnodatie kan worden ondergebracht. 



9.1.6. Technische ruimten. 

1. Zwemwaterbehandeling. 

Filters, haarvangers, pompen, chloor- en zuur doseer

apparatuur, warmtewisselaars zo dicht mogelijk bij de 

betreffende bassins. 

Voor alle baden wordt' één filterinstallatie gebruikt. 

Deze bestaat uit twee filters, die samen de maximaal 

benodigde kapaciteit kunnen leveren. In normaal bedrijf 

zal men kunnen volstaan met één filter, zodat men het 

andere filter in reserve kan houden. Alleen bij top

drukte moeten er twee filters ingeschakeld worden. 

De opstelling van deze apparatuur dan bij voorkeur in 

de kelders van het gebouw, bijv. onder de perrons, naast 

de bassins. Transport van filters moet mogelijk zijn. 

Voor een goede reiniging van het zwemwater moet een 

gedeelte van de waterhoeveelheid die cirkuleert via de 

overloopgoten afgevoerd worden. De vervuiling van het 

water vindt voornamelijk plaatB bij de randen. 

In het bijgevoegd schema (pag.t5) wordt het water ingebracht 

in de wanden van het bassin (dwarsdoorstroming). In het 

ontwerp zal geinjekteerd worden vanuit de bodem, waardoor 

de doorstroming in vertikale richting plaatsvindt. Dit 

geeft een optimale~reiniging van het water: het vervuilde 

water wordt namelijk weer via de kortste weg afgevoerd. 
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z. Ketelhuis, 

Funktie: verhitten van water d.m.v. ga~gestookte ketels. 

Dit verwarmde water is nodig voor de verwarming van: 

radiatoren (statische verwarming als aanvulling van de 

luchtverwarming); lucht in de luchtbehandelingskasten; 

douchewater in de boilers; zwemwater in de warmtewisselaar. 

Evenals bij de filters ook twee ketels in de technische 

ruimten: De tweede ketel wordt ingezet bij zeer koude 

weersomBtandigheden. 

Bij gasgestookte ketels moet rekening gehouden worden 

met mogelijk explosiegevaar.: plaatsing aan een licht 

gekonBtrueerde buitengevel. Ook vaak: op het dak, 

3, Boiler,. 

Doel: het verwar~en van douchewater, 

Type: opslagboiler, 

Extra ruimte vóór de boiler i.v.m. onderhoud, dat 1 maal 

per jaar plaatsvindt. 

Voorkeursplaatsing: in de ketelruimte. 

4, Opslagruimte voor filterhulpstoffen (diathomee;naarde of 

kie zelgoer in 50 kg zakken), chloor en zuur ( 50 liter 

vaten), De situering van deze ruimten moet zodanig zijn 

dat de stoffen direkt vanuit de vrachtauto in de opslag

ruimte geplaatst kunnen worden. 

5. Centrale meet- en regelkamer, waar alle systemen 

gekontroleerd en bedient kunnen worden. 



6. Ventilatoren, 

De luchtkasten voor de zwernzalen dienen gunstig gesitueerd 

te worden t.o.v. het ketelhuis, Dan kunnen de heetwater

leidingen kort blijven. Tevens moet ernaar gestreefd 

worden de kanaallengten klein te houden, d.w.z. de 

luchtbehandelingsk~er zo dicht mogelijk bij de zwemzalen. 

Het is ekonomisch zoveel mogelijk ruimten te ventileren 

met dezelfde installatie. Naar een hogere temperatuur 

gewenst is kan men extra radiatoren of stralingspanelen 

plaatsen, 

Plaatsing van de afzuigroosters is beneden in de zaal, 

langs de perrons (daar waar de grootste.dampproduktie 

plaatsvindt) 

De kleed- en doucheakkommodatie dient voorzien te zijn 

van een goede afzuiging (bij de douchea en garderobe). 

Hiertoe moet een luchtschacht geplaatBt kunnen worden 

met een ventilatorruimte. 

Voor de zwemzalen dient een mogelijkheid aanwezig te 

zijn voor het aanbrengen van recirkulatiekanalen. 

De kelderruimten onder de perrons kunnen fungeren als 

luchtafvoerkanaal (bouwkundig luchtkanaal). 

Naast de luchtkasten moet voldoende ruimte aanwezig 

zijn (breedte van de kasten) voor het vervangen van 

luchtfilters. 

Het café-restaurant wordt met hete lucht verwarmd; 

aanvullende verwarming (vorstvrij houden in de winter 

buiten de gebruiksuren) d.m.v. radiatoren, 

Afzuiging plaatsen bij de keuken en bar, 

De overige ruimten verwarmen met radiatoren, waar nodig 

aparte afzuiging (douches en keuken v.h. personeel). 

6j !. 
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In het schema hieronder zijn de benodigde oppervlakken 

voor de installaties op echaàl weergegeven; deze globale 

maten zijn ontleend aan de Duitse richtlijnen. 

Voor iedere ruimte afzonderlijk ie hierin een technische 

ruimte ingetekend. Waar mogelijk kunnen deze ruimten 

gekombineerd worden. 

Het heetwatercircuit bestaat in werkelijkheid uit 

een acht-tal pompgroepen. Terwille van de eenvoud is dit 

in het schema als één groep getekend. 

,--- - -- - ----.-- -- - - --r------- - - - - - -7 
1 1 1 
1 
1 
1 
( 

1 
1 
1 
1 
1 

. 

t l 
QQit".c;--J<!--;:~ l 

~l'ff(?j-,kl',:~ 

1 
1 
1 

~1 r 1 
1 
1 
1 - 1 
1 
1 

~ 
.,!,_ l.l - --'"8---

__ .,.. __ 
-~ 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

t
l 
1 
1 

1 

-

1 
r--
1 
1 

-- --+-~-
• l't&'J 

'i'"' J,,;,.,_,,..1.,,,,.,-.. 
~ 

"'" --- ---e- - -- r;L_J. ló 
- - ---4--- - • '·"': - ...--+-,- ---1 

r,'.,0 / 1 r i..._ -- • -- - -P.- - - - - - - -
. -- c=t.j/I..:::] . 1t,1~,tq w.t Á1rr1;., l/ 

-- -::\---- L....--<f---- . --.---

,.,. .. 1 r "' . t./. 
Kefd-

1 
1 
1 
1 
' ...--
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~-1 
1 
1 

-~ 
1 

1 

1 

- /,. 
1 

' 1 
1 

!t>Wt!l'r /rui i,,,,o/r,. 
n/0,,1,.. ;.;d,~7 

1 

L ----- -- --,------~- ~.,;J --.q-...---- L -f- - - - --i--J ,.., __ 
1 ,~_,,& _(/,.,,,..,,,,kl,tr., ~' . 1 

1 

~ ,.,1,J t J11//o ' 1 
1 

'1l 
1 

c:hb L("''i ~ 
-~-- (./ ll. 
------

dllo,je - -~- lk-Ç 

r~rU.!~,., î î ✓ .. ~d.#r-
,,n.7jPe,/ ("'' J.t 

.Jj,,,...,_ 

1 

' ' 1 
1 

H"" .... , 

1-----r,',.,/ 

._/r:.r 

.5c./. e u-ra "&e-/4,.,,Jc.ie. In~/4//4ftè5 

..,.f. -
,et., 
:J. v.:,: 

w . .l: 

!.!', 

;t; :toco 

,.y4-/(', l,dr:Md't>~j 
l.,,4/ /,, l.a,,k/,;7 

Jl.,,.lûck-c. vV~'~",;1 

,.,7/"''"''JI 
Jk',,:/t:'. /,,1<'11 

-.; =; /.:.,cv-oult:,dr;,7,:/4.:l.l~{{"'I. 
,_ ___ - ;; rele,µ, l~id,i-o,: / .. J.tk:. .. {{rt/_ 



9,2, Relaties van aktiviteiten en ruimten. 

Door het opstellen van aktiviteitenschema's en de 

relaties tussen de verschillende aktiviteiten kan een 

relatieschema voor ruimten opgesteld worden. Dit laatste 

wordt weer gekonkretiseerd door een relatieschema waar

in ook de oppervlakken van ruimten zijn weergegeven 

(zie oppervlakte-relatieschema) 

Vooral dit laatste schema is nodig bij het opstellen 

van een vlekkenplan. Dit schema toont d• belangrijkste 

ruimten waarmee "geschakeld'' moet worden. De overige, 

ruimten zullen d.m.v. terugkoppeling (nachecken) aan 

het programma van eisen en de aktiviteitenschema•s 

ingevoegd worden, 
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9.3. Struktuurplannen. 

De uitgangspunten die bij het samenstellen van de 

struktuurplannen gehanteerd zijn volgen ten dele uit 

het programma van eisen, ten dele uit persoonlijke 

voorkeur. 

In het kort worden deze uitgangspunten nogmaals ge

formuleerd. 

A. Ruimtestapeling. 

Ligging van het café-restaurant: op een nivo boven de 

grote zwemzaalen daarmee ook het verkooppunt voor de 

zonneweide en zwemzaal, want dit punt moet direkt gren

zen aan het café-restaurant. 

De rekreant moet dus een nivoverschil overbruggen om 

het verkooppunt te kunnen bereiken. Dit kan als een 

nadeel van de stapeling worden gezien. Mijns inziens 

wordt dit gekompenseert door het feit dat de pauserende 

(konsumerende) rekreant vanuit een zitgelegenheid op 

een hoger gelegen nivo een prettiger uitzicht beeft op 

de zwemzaal en de zonneweide dan vanuit badnivo. 

Voordeel is dat vuil bij het verkooppunt niet op de 

perrons of in het zwemwater terecht kan komen, 

Overige ruimten die in aanmerking komen voor de 

stapeling zijn de dienstruimten. 

De entree op nivo biedt eveneens goede mogelijkheden 

i.v.m. de doorgang naar het café-rest. en de tribune. 

Men zou dan buiten het gebouw een nivoverscbil moeten 

overbruggen om de entree te bereiken. Om dit te verwe

zelijken ben ik er bij de verdere uitwerking vanuit 

gegaan dat de grond, die vrijkomt bij het uitgraven 



van de bouwput, gebruikt wordt als grondaanvulling bij 

de entreezijde van het gebouw. Aan deze zijde kan men 

het nivoverschil ongemerkt laten verlopen door het 

toepassen van een hellingbaan. 

Ruimten die op het nivo van de zwemzaal moeten liggen 

zijn: Kleedakkommodatie - kinderbadruimte - instruktie

ruimte - bergingen. 

Het instruktieba6sin vereist een grotere zaalhoogte en 

zal daarom niet bij de ruimtestapeling worden betrokken. 

B. Situatie. 

De situatie is globaal te verdelen in drie oppervlakken: 

- bebouwd oppervlak 

- zonne/ligweide 

- parkeerterrein 

De omliggende bebouwing bestaat uit: 

Bungalowwijk ten zuiden van het terrein, 

Torenflats (10 verdiepingen) aan de oostzijde van de 

Van Akenstraat, 

Scholenkompleks (3 tot 4 verdiepingen) aan de noordzijde, 

Sporttereinen aan de noordwestzijde. 

Gezien de grote schaal van het zwembad tegenover .de 

bungalowwijk moet het gebouw zover mogelijk in het noorden 

van het beschikbaar bouwterrein gesitueerd worden. 

(de lengte-as v.h. gebouw in oost-west richting). 

Aan die kant staan gebouwen van overeenkomstige schaal. 

De overgang naar de woonwijk wordt dan gevonden in het 

parkeerterrein en de zonneweide. De zonneweide komt dan 

te zuidwesten van het gebouw. 

De zuidoosthoek resteert als parkeerterrein en heeft dan 

tevens een goede ligging t.o.v. de Van Akenstraat (hoofd

straat door de wijk) 

82 



C, De tribune aan de lange zijde van het 50 meter bassin 

(volgené p.v,e,), bereikbaar vanuit de entreehal, zonder 

de bassinsperrons te betreden. 

D, Het gedeelte van de kleedakkommodatie dat voor minder

validen is ingericht moet rechtstreeks grenzen aan het 

instruktiebassin, 

E. Het kinderbassin naast de grote zwemzaal en naast de 

zonneweide. 

F. Het verkooppunt voor de zwemzaal en de zonneweide 

bij het restaurant. 

G. Kleed- en doucheakkommodatie tegen de grote zwemzaal 

en op het nivo van de perrons. 

H. Perrons van de zwemzual op het nivo van de zonneweide. 

Twee struktuurplannen zijn opgesteld: 

A, Entree aan de smalle zijde van de grote zaal. 

B, Entre~ aan de lange zijde van de grote zaal, 

Zie struktuurschetsen met situaties op pag. 3 ❖ 1-/,., J3 
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Keuze: 

Plan A wordt gehanteerd als struktuur-schets bij de 

verdere uitwerking, om de volgende redenen: 

1. Ligging van de entree t.o.v. de hoofdstraat gunstiger. 

2. De lange zijde van de grote zaal grenst aan de zonne

weide (p.v.e.). Hierdoor betere doorgangsmogelijkheden van 

de zwemzaal naar de zonneweide. 

3. De kleedakkommodatie komt uit aan de ondiepe zijde 

van het grote bassin. 

4. De tribune bij plan B vormt een barriire tussen zwemmers 

in de zaal en het verkooppunt bij het restaurant. 

(kruising schoenen- en blotevoetenpad). 

5. Door de situering van het cafi-restaurant aan de 

kopzijde van de zwemzaal ontstaat een beter overzicht 

over de zaal. 



9,4, Toelichting op het definitief ontwerp, 

9,4,1, Terreinindeling, 

Tekening no: 6 geeft de terreinindeling rond het gebouw. 

De entree is geori~nteerd op de Van Akenstraat, 

Omdat de bouwmassa van het zwembad een kontrast vormt 

me:t de kleinschalige bungalowwijk is het gebouw zover 

mogelijk in het noorden van het terrein geplaatst, 

Verder is gestreefd naar een gelede bou~vorm. Dit komt 

vooral tot uiting in de dakopbouw en de gevelverdeling, 

Het dak boven de zwemzaal is voorzien van een ~iertal 

t1ribben 11 over de breedte van de zaal, waarin opgenomen 

de hoofdliggers en de ventilatiekanalen (zie tek. no: 4, 5), 

De zonneweide , die vanuit de zwemzaal bereikbaar is, 

vormt, met de groenbeplanting en de parkeerhavens, een 

"buffer" tussen het grootschalige gebouw en de klein

schalige bungalowwijk. 

De grond die vrijkomt bij het uitgraven van de bouwput, 

wordt gebruikt om het voorterrein op te hogen tot ca. 

3 meter boven het oorspronkelijk maaiveld. Hierdoor 

wordt de gebouwhoogte schijnbaar kleiner, hetgeen ten 

goede komt in de relatie met de bungalowwijk. 

Men betreedt het gebouw danook, via een hellingbaan, 

op een nivo van 3 meter boven de beganegrondvloer, 

Op de plattegronden is te zien dat de bezoeke, vanuit de 

hal, direkt een goed overzicht heeft over de zwemzaal 

en zich bevindt op het nivo waarop de tribune en het 

restaurant gelegen zijn, 

De parkeerhavens doen slechts gedeeltelijk mee met de 

terreinophoging, De omsluitende groenstroken, die wèl 

hoger liggen, onttrekken daardoor de geparReerde auto's 



aan het ge zicht, 

De ingang naar de technische ruimten gaat via een helling

baan naar een nivo van 2 meter beneden de beganegrond

vloer. 

De noordelijke oprit kan ook gebruikt worden door 

minder validen - of bejaarden zwemmers, die in groeps-

of verenigingsverband komen zv,emmen, De bus kan dan voor

rijden tot de zijingang van de kleedakkommodatie, 

behorende bij het instruktiebad (zie tek,no: 2), Men 

kan dan, zonder nivoverschillen te moeten overbruggen, 

naar binnen. 

De entree van het café-restaurant ligt eveneens op 3 

meter boven de beganegrond vloer. Op deze hoek van het 

gebouw ligt een terras dat verdeeld is in een deel voor 

bezoekers van het restaurant en een gedeelte voor de 

badgasten uit de zonneweide, 

9,4.2. Enige opmerkin~en bij de plattegronden. 

Achter de tribune bevindt zich een ruimte waarin de 

luchtbehandelingskasten staan opgesteld (tek,no: 1). 

Van hieruit verlopen de luchtkanalen naar de vier 

inblaaspunten boven de grote zaal, 

Onder deze ruimte is het ketelhuis gesitueerd: korte 

leidingen tussen ketels en luchtvcrhitters, 

In deze ruimte bevindt zich ook de luchtkast voor de 

instruktieruimte. 

De personen die gaan zwemmen komen via het bordes de 

trap af bij de kleedakkommodatie (minder validen 

maken gebruik van de lift). Die bestaat voor zowel de dames 

ale de herenafdeling uit 12 wisselkabines, 2 groeps

kleedruimten (i 20 m2 ) en een invalide kleedkabine bij 

de lift (zie tek.no:2) 
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Zwemmers in groepsverband (schoolzwemmers e.d.): vanuit 

de groepskleedruimten via een doorloopdouche met een 

doucheplafond (te bedienen door een badmeester) komt 

men in de grote zaal, 

De individuele zwemmer verkleedt zich in een wisselkabine, 

hangt zijn kleding op in de garderobe en kan via een 

open of gesloten douchekabine doorgaan naar de zwemzaal. 

Voordat men de zwemzaal betreedt passeert men nog een 

toiletgroep, 

Tussen de douches en de zwemzaal bevindt zich nog een 

rekreatieruimte met een verlaagd plafond (hierboven 

bevindt zich een deel van het restaurant). Aan deze 

ruimte ligt het kinderbassin, omsloten door een 

glaswand. In de gevel is een schuifdeur aanwezig zodat 

men 's zomers verbinding heeft met een speel/zonneweide, 

Ook in de zuidgevel van de grote zwemzaal bevinden zich 

een aantal schuifdeuren die toegang bieden aan de zonne

weide. Waterbakken voor deze deuren zorgen ervoor dat 

vuil vanuit de zonneweide niet naar binnen kan worden 

gelopen. 

Het instruktiebassin is voorzien van een eigen kleed

en douche akkommodatie, ingericht voor minder validen. 

Ook door valide mensen kan deze akkommodatie ,pbruikt 

worden, zodat men het instruktiebassin geheel onafhan

kelijk van de grote zaal ter beschikking heeft. 

Dit kan vooral van nut zijn voor beJaarden en minder 

validen die meestal in verenigingsverband zwemmen, 

In onbezette uren zou het bad verhuurd kunnen worden 

voor medische doeleinden (bewegingstherapie). De ver

stelbare bodem maakt het bad voor vele doeleinden geschikt, 

Voor de toeschouwers is dit bad niet zichtbaar. Met 

opzet ia de ligging apart gehouden van de grote zaal, 

zodat men een rustige omgeving heeft, Overigens kan 

men de instruktieruimte wel bij het grote bad betrekken 

door het openstellen van de verbindingsgang. 



Tussen het grote•bassin en het instruktiebassin ligt 

de technische ruimte op een nivo van 2.meter beneden 

de beganegrond vloer (tek.no: 3), 

De tribune en de luchtbehandelingsruimte liggen hier

boven op een nivo van 3 meter boven beganegrond peil, 

Voor de opstelling van de installaties heeft men dus 

een vrije hoogte ter beschikking van ca, 5 meter. 

Dit is nodig om onderhoud aan filters mogelijk te ma

ken en om ruimte te bieden aan pijpleidingen e.d, 

De plaats van de filters bevindt zich centraal t.o.v. 

de twee grote bassins, 

In deze ruimte ook de boiler -voor de douches. 

De ketelopstelling ligt meer naar de gevel, onder de 

luchtbehandelingsruimte. 

Het totaal oppervlak van de technische ruimte op kelder

nivo bedraagt ca. 500 m2 , De overige ruimte wordt o.m. 

gebruikt voor: opslag chemic"liën - meterruimten 

bedieningcstableau' s - magazijn - werkplaats enz, 

De opstelling van de apparatuur dient ruim te zijn 

om vervanging en onderhoud mogelijk te maken, 

Omdat regelmatig chemicaliën moeten worden aangevoerd 

en opgeslagen, is er een parkeerruimte aanwezig met 

een laad- en losplateau, 

De keldervloer gaat onder vrijwel het gehele gebouw 

door (m,u,v, de bassins). Onder de begane grond vloer 

heeft men dus een vrije hoogte van ca. 1 1 80 m, In deze 

ruimte liggen leidingen. 



9.4.3. Zuidgevel. (Tek.no: 5) 

De zuidgevel bestaat uit vier elementen, gescheiden 

door glaspuien, Een element bestaat uit een geprofileerde 

stalen gevelplaat (6-hoek) met daaronder metselwerk. 

Achter deze elementen bevindt zich de hoofddraagkonstruk

tie: betonnen kolommen; de hoofdliggers dragen het dak

vlak ter plaatse van de knikken in de "ribben". 

De geknikte daklijn herhaalt zich in de gootlijn. Deze 

gootlijn onstaat als snijlijn van het vertikale gevel

vlak met de onder 45° afgeschuinde dakrand. Door deze 

gootlijn te aksentueren wordt het erboven gelegen dak

vlak minder opvallend; men ervaart de gootlijn als 

bovenzijde van het gebouw. Dit komt de relatie met de 

bungalowwijk tengoede omdat de bouwmassa wat minder 

zwaar lijkt. 

In de glaspuien zijn opgenomen de schuifdeuren. 

In de rechter hoek ligt het restaurant met het verkoop

punt voor de badgasten op het terras. Het terras bevindt 

zich op een nivo van ca. 3 meter boven de zonneweide. 



9,4,4, Verkleiningen van de tekeningen1 

Tek,no: 

1. 

2. 

3, 

4. 

5. 
6. 

7, 
8. 
9, 
10, 

ll. 

12. 

13, 

14. 

15. 

16. 

17. 

0nd.erwerp: 

Plattegrond entreenivo. (3,00+m.), 

Plattegrond beganegrond (Peil). 

Plattegrond kelderplan (2.00+m.), 

Doorsneden. 

Gevels. 

Situatie en terreinindeling, 

Konstruktie en stabiliteit. 

Konstruktievarianten voor het 50 meter bassin, 

Details vakwerkligger. 

Gordingenverloop. 

Details, doorsnede over de hoofdligger. 

Details, doorsnede over de zuidgevel, 

Details, doorsnede over de zuidgevel, 

Details, gevel-vloer aansluiting, zuidgevel. 

Details, bassinranden. 

Ventilatiesysteem, 

Wapening tribuneligger. 
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10, Konstruktieve opzet en stabiliteit, 

10,1. Fundering 

Gezien de gunstige grondgesteldheid (zie 11,2,1,) is 

hier een fundering op staal toegepast, 

De funderingsstroken en -platen zijn zodanig gedimen-
2 

sioneerd, dat nergens de gronddruk van 1 kgf/cm over-

schreden wordt, 

De bodem van de bassins rust rechtstreeks op een verdicht 

zandbed, zodat de gronddruk minimaal blijft, 

10,2, Dakkonstrukties 

De hoofddraagkonstruktie van de grote zaal bestaat uit 

een stalen vakwerkligger met een overspanning van 35 

meter, De ligger is verdeeld in vierkante vakken van 

2,5 m. 

De voorkeur gaat uit naar een stalen vakwerkligger om 

de volgende redenen: 

- licht in gewicht, d.w.z.:Besparing op fundering en 

kolommen; eenvoudiger transport; relatief lichte 

bouwkranen. 

- het aanbrengen en doorvoeren van kanalen en leidingen 

eenvoudig, 

- eenvoudige montage van de FOrdingen van het dak en 

plafond. 

- voordelen brj het detailleren van de dakopbouw en de 

gevelaansluitingen. Dit komt vooral tot zrjn recht bij 

de toegepaste gevel- en dakvorm. 
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De hoofdliggers hebben een onderlinge afstand, wisselend 

5 en 10 meter h.o.h.(tek.no: 4 en?). 

De liggers zijn opgelegd op betonnen kolommen. Beton, 

vanwege de goede bestendigheid tegen agressieve dampen 

(chloor). 

De vorm van de ligger is aangepast bij een gunstig 

dwarsprofiel voor het luchtstromingspatroon: door 

de schoorstaven bij de opleggingen worden "dode" hoe

ken vermeden (tek.no: 4 en 7). 

Door de keuze van deze liggervorm ontstaat eigenlijk 

een twee-scharnierspant. Bij het doorbuigen van de 

hoofdligger bewegen de opleg~unten uit elkaar, waardoor 

een horizontale kracht op de lolommen naar buiten en 

omgekeerd op de spantpoten naar binnen uitgeoefend wordt. 

Bij de overkapping van het instruktiebad is ook gebruik 

gemaakt van stalen vakwerkliggers, op betonnen kolommen. 

De vloer van de luchtbehandelingsruimte is opgebouwd 

uit stalen standaardliggers, afgedekt door een stalen 

roostervloer i.v.m. het doorvoeren van leidingen. 

De vloer van de kleedokkommodatie en van het entree

nivo is uitgevoerd als paddestoelvloer; kolomstramien, 

evenals het ontwerpstramien in de grote zaal: 5 x 5 m. 

De dakkonstruktie van de entree en het restaurant be

staat uit een staalkonstruktie: vakwerklig1,ers op 

stalen kolommen, 

De overige dakvlakken (van de technische ruimte en de 

kleedakkommodatie bij het instr.bassin) worden gedra

gen door standaardprofielen. 



F 

10.3. stabiliteit, 

10.3.1. Stabiliteit, dakkonstruktie van de grote zaal. 

De windbelasting wordt opgenomen door de aan de voet 

ingeklemde kolommen; de ze ·worden dus op buiging belast, 

Door de relatief grote slankheid van de kolommen in 

de zuidgevel is hun bijdrage aan de stabiliteit gering 

(althans in noord-zuid richting). Verreweg het grootste 

deel van de windbelasting (90%) wordt opgenomen door 

het portaal aan de noordzijde van de zaal, gevormd door 

kolommen en tribuneligger, 

In langsrichting wordt de stabiliteit eveneens verze

kerd door de kolommen. 

Stabiliteit van de vakwerkligger; 

De gedrukte bovenranden van de vakwerkliggers moeten 

gesteund worden om uitknikken te voorkomen. In eerste 

instantie is berekend in hoeverre de schuingeplaatste 

gordingen in staat waren deze steun te leveren. 

(zie fig. 10,3,1,1. pag. 99) 

Getekend is hier een langsdoorsnede over de zaal. 

Alleen de twee middenste liggerparen zijn weergegeven. 

De gestreepte lijnen geven de positie aan van de vak

werkliggers en gordingen in het geval dat de vakwerk

rand gaat uitknikken. 

Gesteld dat de rechter liggers naar links zullen uit

knikken, Door de schoorstaaf wordt de gording in het 

laaggelegen dakvlak naar beneden gedrukt en trekt daar

bij de linker vakwerken naar rechts. Door de excentri

citeit zullen deze liggers naar rechts gaan uitknikken, 

De uitwijking die de bovenregels in horizontale richting 

krijgen (b) is dan gelrjk aan de doorbuiging van de laag

gelegen gording ter plaatse van de aansluiting met de 

schoorstaaf, 

9[} 
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Geschematiseerd ontAtaat het belastinggeval onder in de 

figuur getekend, waaruit de veerkonstante bepaald kan 

worden. 

De veerkonstante is gelijk aan de kracht die nodig is 

om het steunpunt overeeneenheid van lengte te verplaat-

sen. 

Hierbij moet erop gerekend worden dat beide puntlasten 

gelijktijdig aanwezig zullen zijn. 

Bij de berekening van de veerkonstante bleek dat deze 

onvoldoende stijf is om te voldoen aan de kontrolebere

kening uit de T.G.B.Staal. De gording is een IPE 160. 

Dit is de reden ueweest om een knikverband te leggen 

tussen de bovenregels van de twee middenste ligger

paren. (Verzwaren van de gording leidt tot onnodig 

hoog staalverbruik). 

De liggerparen aan het einde van de zaal hebben deze 

knikverbanden niet nodig: de gordingen zijn star opge

legd op de gevelkolommen. De veerkonstante blijkt vol

doende om beide vakwerkligr;ers te5en uitknikken te 

steunen ( zie berekeninp; hoofdstuk 13), 

Het knikverband doet tevens dienst als montageverband, 

nl. om de spanten uit te richten. 

Een belangrijke funktie is ook het verstijven van het 

tegen vervorming t.g.v. wind op de kopgevels. 

Omdat de windbelasting aangrijpt in het laaggelegen 

dakvlak, moeten de krachten omhoog gebracht worden 

naar het hoog gelegen kruisverband, Hierdoor onstaat 

een extra vertikale komponent op de laaggelegen gording 

ter plaatse van de aansluiting met de schoorstaaf, 

hetgeen verduidelijkt wordt in figuur 10,3,1,2. (pag. 101). 

De bovenvlakken zijn gefixeerd t.g.v. de kruisverbanden. 

Afhankelijk van de stijfheid van de gordingen onstaat de 

gestreepte vervormingslijn. 

Doordat de gording extra buigstijfheid bezit kan deze 

vertikale kornponent zonder grote vervorming opgenomen 

worden. In werkelijkheid vormt de schoorstaaf en de hoog-

gelegen gording een buigstijf geheel, waardoor de werkelijke 

vervormingen minder zullen zijn dan de berekende (details tek.no:11). 

/()0 
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10,3,2, Stabiliteit van de dakkonstruktie boven de entree 

en café-restaurant,(Tek.no: 4 en 7). 

De kolommen aan de zijde van de grote zaal zijn vast

gezet aan de gordingen van de grotezaal en dus in die 

richting (oost-west) gefixeerd. 

In de andere richting (noord-zuid) zijn ze stabiel door 

het kruisverband in het vlak van de kolommen, 

De kolommen in de buitengevel zijn in het vlak van de 

gevel stabiel door de gemetselde wand (p - 9 t/rn 10), 

Loodrecht op dit vlak zijn ze met de kolommen aan de 

overzijde verbonden door het vakwerk, 

Om het dakvlak te verstijven dient een kruisverband b\j 

de eindgevels. 

10.3.3, Stabiliteit van de dakkonstruktie boven het 

instruktiebassin. 

De kolommen zijn aan de voet ingeklemd. Het dakvlak 

wordt verstijfd door een knik/windverband, 

/(;2 
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ll. Konstruktie van het 50 meter basain en de perrons, 

Literatuur: -Currapport nr. 32, 

-Cement XXVII (1975) nr. 11, 

Krimp- en temperatuurscheuren in 

wanden en vloeren, 

-S]B,R.: Dilatatievoegen 

-De Ingenieur 1940 nr. 9, 14, 18. 

Boonstra: "Krir.,p bij betonkonstrukties 11 , 



//./. f• Samenvatting uit litteratuur en voorschriften. 

11.1.1. Inleiding. 

Als meest geschikt materiaal voor het bassin komt gewapend 

beton in aanmerking. In het kader van dit afstudeerwerk 

worden bassins met kunststofranden buiten beschouwing ge

laten, 

Om het bassin waterdicht te maken moeten bodem en wanden 

één geheel vormen. 

Een teD plaatse gestorte betonkonstruktie vormt een mono

liet geheel waaraan eisen van waterdichtheid gesteld moe

ten kunnen worden. 

De waterdichtheid van het bassin en daarmee de korrosie

bestendigheid van de wapening (agressieve omgeving) wordt 

in gevaar gebracht door scheurvorming. 

De konstruktie en uitvoering moet daarom zodanig ztjn dat 

de kans op scheurvorming (redeli,Jk) klein ia. 

In de prakti,Jk blüKt dat scheurvorming vaak niet geheel ia 

te voorkomen. Lekkages treden vaak op. Een weinig lekwater 

behoeft geen probleem te zijn. 

Vanuit esthetisch oogpunt is scheurvorming in het bassin 

een moeiltjk te accepteren zaak, Vuil en kalkafzetting en 

het loslaten van tegels maken de scheuren extra zichtbaar, 

11.1.2. Oorzaken scheurvorminp;. 

Scheurvorming kan ontstaan door: 

- ongelijkmatige zetting van de bassinbodem, 

- vervormingen, t.g.v. krimp (verhardings- en uitdrogings-

proces).en t.g.v. temparatuurvariaties, die niet vrU 

kunnen plaatsvinden. 

f 



/1./,3, Volumeverandering t,p:,v, vochtbewep:ing in beton, 

Als water de uitgedroogde cementsteen binnendringt, zal 

wederzijdse aantrekking bestaan tussen water en het vaste 

oppervlak van de geldeeltjes met als gevolg dat het water 

zich over de beschikbare oppervlakken verdeelt, Waar deze 

spreiding wordt tegengegaan door een aangrenzend opper

vlak zal zich een druk ontwikkelen die de oppervlakken van 

elkaar wil verwijderen, De cementsteen gaat zwellen, Omge

keerd treed krimp op, 

IJ./, 4, Herhaald natworden en uitdroi,en, 

De krimp van beton is b~i de eerste maal uitdrogen groter 

dan bij de volgende cyclussen natworden-uitdrogen, zie 

grafiek 11.1.~.; 

be ton in 
plastische toestand-;-' beton van toenemendesterk te 

1 

zwellinfJL~~~--!?~=~i--~l.,----.==;2:::::::::2:s::=-~--~-~-~--lL....-tijd 
- Ekd 

. l 
krimp 

-----== = =-=- -
initiaalkrimp na krimp 

Grafiek 1!.1.4, Krimp-en zwelling als funktie van de tijd 

Ekd" reversibele uit drogingsk rirnp 
Ekv= eerste krimp 
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Jgdien dus de eerste uitdroging zonder sckeurvorming is 

doorstaan, zal dit ook bij de volgende malen het geval zî,in, 
(:'e'.. 

daar de treksterkte van het beton groter is, terwijl de 

krimpspanningen kleiner zijn. 

Bij dezelfde temperatuur en R.v. is de hoeveelheid water 

die verdampt al ti,jd kleiner dan de hoeveelheid water op.ese

nomen bij bevochtigen. 

Vuist re&el: krimp van cement pasta 1,8 + o, 6 %0 
Il Il mortel 1,2 + o,4 %" 
Il Il beton o,6 + o, 2 r.. 

zwelling van beton 0,2 %, 



ILl.5• Invloeden op de krimp1 

- verontreinigingen in de toeslag (klei) veroorzaakt ver

hoogde krimp. Door uitwassen van de toeslag kan de krimp met 

30 à 50¼ verminderen, 

- krimp is een funktie van de hoeveelheid toeslag materiaal 

per volumeëenheid van beton. Hoe hoger de toeslag/cement 

faktor, hoe lager de krimp en hoe meer cement in het meng

sel des te hoger de krimp (bij gelUke water/cement faktor), 

Hoe minder samendrukbaar de toeslag materialen (hoe hoger 

de elasticiteitsmodul~•) des te meer wordt de krimp be

lemmerd. 

- een slechte menging geeft aanleiding tot lagere sterkte, 

hogere permabiliteit en grotere krimp, Door slechte verde

ling van het water kunnen bij krimpen extra hoge gradi~nt

spanningen ontstaan, De krimp van cementpasta (1,8 ~ 0,6 %., ) 

ia n,l, veel groter dan die van de cementmortel (1,2 ~ 0,4%,); 

deze is weer groter dan de krimp van beton (0,6 ~ 0,2%o), 

- intensiteit en de duur van verdichten beïnvloeden de 

krimpwaarde, daar de dichtheid van beton variëert met de 

wijze van verdlchten. 

- nabehandeling van het beton, Zodra de dampspanning van 

de omgevende lucht lager is dan die van de lucht in de 

poriën van het beton, zal water uit de poriën verdampen, 

met als gevolg optreden van krimp, Zodra het capillaire 

water verdampt is, begint ook het gelwater te verdampen 

met als gevolg versterkte krimp. Een goede nabehandeling 

heeft als gevolg dat de treksterkte van het beton zich 

ongestoord kan ontwikkelen, terw~l geen krimpspanningen 

gedurende de eerste verharding optreden, doordat de ver

damping wordt belemmerd, 

Nabehandeling: 

- kontinue bPsproeing m,b,v. gaatjesslang of tuinsproeier 

(anders minstens lx per half uur natspuiten), 

- bedekken met vochtig te houden materiaal (zakken of zand). 



- bedekken met filmvormend materiaal; z.g. "curing compounds". 

Vooral voor vertikale vlakken of horizontale vlakken 

waarover men niet behoeft te lopen. 

Laagvorming t.g.v. het wandeffekt (grove toeslag komt 

niet tussen wapening en wandkist, waardoor het cement

gehalte aan de buitenzijde v.d. wand groter is) kan de oor

zaak zijn van een versterkte krimpgradiënt die scheurvor

ming in de hand werkt bij uitdrogen. 

IL~6. Invloed van nabehandeling van beton op de 

hydratatie en waterdichtheid. 

Hydrataie van cement: gelgehalte neemt toe, reduceert de 

Capalairiteit, omdat de capilairen 

worden gevuld met hydratatieprodukten 

(=cementgel). 

Minimale w/c faktor = 0,4 

o,5 is nog net zonder bijzondere maatregelen te verwerken. 

De maximale hydratatie dient te worden behouden (nabehandeling). 

De capillairen moeten gevuld blijven met water; er mag geen 

water worden onttrokken door verdampen of bijv. door 

opzuigen door uitdrogend bekistingshout. 

Het tijdstip waarop de capilairen voldoende met hydratatie

produkten zijn gevuld hangt af van de gebruikte w/c faktor. 

Bij een hoge w/c faktor zijn de capillairen groot, dus 

is er veel tijd nodig deze met cementgel te vullen. 

Voor cement klasse A geldt: 

w/c faktor: nabehandelingstijd: 

0,70 1 jaar 

0,60 6 maanden 

0,50 14 dagen 

o,45 7 dagen 

ö,40 3 dagen 
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Indien hieraan wordt voldaan, kan worden gesteld dat de 

cementsteen ongeveer dezelfde weerstand tegen waterdoor

lating heeft als het normale toeslagmateriaal. 

Mits geen scheurvorming optreedt hoeft men geen water

doorlatendheid te verwachten. 

Bij.een w/c faktor groter dan 0,7 kan niet voldoende 

cementgel gevormd worden om de capillairen te vullen 

(de capillairen zijn dan te groot), 

Bij lage temperaturen gelden aanzienlijk langere 

nabehandelingstijden, Omdat het verhardingsproces 

dan wordt vertraagd zal het verse betonoppervlak 

langere tijd gevoelig zijn voor uitdrogen, Hieraan 

moet de nabehandelingstijd aangepast worden. 

/J. l- 7, Krimpscheuren in wanden. 

Met name bij zware konstrukties kan een bijzon~ere scheur

vorming optreden, Na het storten van de bassinwand op de 

reeds verharde bassinbodem kan scheurvorming ontstaan. 

Soms is de scheurvorming al aanwezig by het optkisten: 

wand 

~--:stortnaad 
~-vloer 



Oorzaak: 

Door de warmteontwikkeling t.g.v. de hydratatie van het 

cement stijgt de temperatuur van de pasgestorte wand, De 

bodem ondergaat vrijwel geen temperatuursverhoging (zie 

grafiek 2), Het verschil in volumeverandering kan de eerste 

uren na het storten optreden, aangezien het beton dan min 

of meer plastisch is, 

In de afkoelingsperiode waarin de wand zou willen verkorten, 

ontstaan in de wand, als gevolg van de belemmering door 

de bodem, plaatselbk vervormingen die naderen tot de op 

dat moment aanwezige breukrek van het nog jonge beton 

(zie grafiek 3). 

Scheurvorming in het bovengedeelte blijft uit door de aanwezig

heid van wapening en omdat de bassinbodem een kleine 

kromming kan ondergaan, 

De scheurvorming ontstaat ook 
t, .' 

bij een~ wapeningsper-

centage. Alleen is de lengte v.d. scheuren dan kleiner • 

.,,.k. r,:,ir-,-,-r.--.------,,----, 
tok 

t 

1 • 

6ra F,ek 1. 6ra(iek 3. 



-'/U. 8. Methoden om scheurvorming te beperken. 

- De krimp wordt belemmerd door wapening. Door. toepassen 

van geprofileerd staal (of gepuntlaste wapeningsnetten) 

wordt de hechting van het beton aan het staal verbeterd. 

Beter meerdere dunne staven dan enkel·e dikke staven. 

- gebruiken van een cementsoort met geringe e_igen krimp; 

grofgemalen typen verdienen dè voorkeur. terwijl. in het 

algemeen een langzame verharding voordelig schijnt. 

- gebruik van hard toeslagmateriaal, dat weinig expansie 

i-n water vertoont en niet is verontreinigd door slib of klei. 

- gebruik van zo laag mogelijke w/c faktor (te beïnvloeden 

o.a. door max. korrel en korrelgradering). 

- een goede nabehandeling is vereist. (nathouden of curing 

compound). 

- de eerste krimp kan worden gereduceerd door toevoegen 

van: gecalcineerde silica.- bitumineuze materialen en teer, 

bepaalde OH verbindingen en mica. T.a.v. reversibele 

krimp (zie grafiek a) kan geen verbetering worden verwacht. 
//,/. t 

/1./ .. 9. Elasticiteitsmodulus. 

Uit metingen kan worden afgeleid, dat voor het berekenen 

van de trekspanning op het ogenblik van breuk een elastici-
. 2 

teitsmodulua van ca. 100.000 kg/cm dient te worden aange-

houden, in vergelijking tot de werke1i5ke E van ca. 

280.000 kg/cm2 • 

Daar b~ temp. verkorting en krimpverkorting sprake is van 

langdurige effekten kan een lagere E worden aangehouden. 



fl,J,10, 'Grootte van de oindkrimp vol1sens voorschriften, 

VB74: 

f:i, = €~-kti kti· kj'kp 

Eé= 2lx10-5 

kb= 1,2 
kh= 0,3 ( hm= 200 mm. J 

kj= 1 (j = rol 

zonder invloed >rapen,ng: 

E~ = 21x1iTS.1,2 x 1,8 •1 = 0,20x1o·3. 

met invloed van wapening w=0,6%: 
k = 0,39 

80% van de eindkrimp treedt op ttdens de bouwfase 

(= 15 mnd,= 450 dgn.; dan wordt k.= 0,8), De overige 
J 

20% zal zeer langzaam gaan en voor het betonbassin zelf 

niet optreden omdat het gevuld is met water. 

Optreden van de krimp als funktie van de tijd:· 

tijd lll ¾ opgetreden krimp 
weken t.o.v. de ein dktÎrnp 

1 20 .,. 

2 30 

4 IJ) 

13 60 

52 &O 

Il 2. 



//.~ll. Berekening van de krimpspanningen 

a. Spanningen ten gevolge van de wapening. 

Elementaire berekeningswijze: 

1 E 1 +---L.,._ 
1 1 

ongewapend beton 

----------------J 1 

é5 = krimpmaat v.h. ongewapend beton. 

€,._ = krimpmaat v.h. gewapend beton. 

Prismatische betonstaaf met doorsnede Ab 

Symmetrische wapening met doorsnede A 
6 

Het beton wordt bij het krimpen belemmerd door de wapening. 

Het beton ondergaat dus een verlenging met als gevolg 

trekspanning; ter1üjl de wapening een verkorting onder

gaat met als gevolg een drukspanning. 

Schijnbare verlenging van het beton = €. = C, - E" 

Evenwicht van de staaf: 

~ = staaldrukspanning 

~t = betontrekspanning 

4t = Elasticiteitsmodulus beton (trek) 

Il Il staal. 
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Deze formules gelden ais het beton voldoende sterk ia 

0111 de aanhechl spanningen te kunnen leveren. W.aarsch\jnlijk 

zal bij het inzetten van de krimp het beton nog onvol

doende vastheid hebben, waardoor verschuiving langs de 

wapening plaatsvindt. In dat geval z\in de hier berekende 

spanningen aan de veilige kant. 

Uil.de formules blijkt dat de staaldrukspanning kleiner 

wordt naarmate n en w groter worden. De betontrekspanning 

neemt sterk toe met w en in gerinee mate af met n, 

Bij de afleiding wordt verondersteld dat de aanhechtspanningen 

over de staaflengte gelijkmatig verdeeld zijn. Het is dui

delijk dat aan de staafuiteinden de aanhechtspanning (en 

de <r.) nul is en van hieruit volgens een bepaald verband 

toenemen. De elementaire berekeningsmethode berust dus 

niet op geheel juiste aannamen en fl'.eeft dus te gunstige 

uitkomsten. Gaal men uit van een aanl.echt:spanningsverdeling 

volgens een parabool, hetgeen aannemelijker is, dan vindt 

men voor de staaldrukspanning een waarde, 1,635 maal de 

staalspanning volgens de gel\jkmalige spannings'lerdeling. 

Voor de betontrekspanning is er praktisch geen verschil 

tussen de twee verd:elingsaannamen. 

b. Spanningen door uitwendige invloeden. 

Betonplaat gestort op een ondergrond met een wrijvings

coëfficiënt f: 

lengte 

dikte 

wrijv.coëff. 

A 
a 

n 

= L mtr. 

= d cm. 1.. 

= f (opgrond: 0,7-0,9) 
2 = betontrekspanning (kg/cm) 

=oppervlaktestaal doorsnede per breedte

eenheid 

= 
Ea 

= Eb 

Il beton 

2 = gewicht van de plaat/m 

Il Il Il 

i . I" t = d ~((PO' <:fit -t A.. XV," s:r;t 

~jv•:;,k,.,J, ;- = /4/- l,,iJ.,.,,J.i ... y/c,.//,,,1,k-di 



f J,2,& Tof!passing van litteratuurgegevens op het beton bassin. 

1 / • .1.1. Grondgegevens. 

Zie kaart jes: sondering- slagsondering en grondboring. f'o/./7,'J/:ioj 

Tot op een zwak golvend nivo tussen 8 en 10 mtr. beneden 

maaiveld bestaat de grond uit lÖssleem. In dit leempakket 

worden,' voor deze grondsoort, bepaald hoge conusweerstanden 

gemeten, waarbij de gemiddelde waarden varieëren tussen 

ca. 30 en 50-60 kg/cm2 • 

Het leempakket wordt gevolgd door een ~eer dicht gepakte 

zand- en grindlaag behorende tot het Middenterras van de 

Maas en Geleen. 

De procentuele samenstelling van de frakties zand en 

grind is sterk wisselend. Plaatsel\ik overweegt de zand

fraktie, op andere plaatsen of diepten het grindaandeel. 

Bij de zware slagsondering schommelt de slagweerstand 

rond de 8 à 10 slagen per 20 cm indringing. Tot op de 

verkende diepte wordt geen grondwater aangetroffen hetgeen, 

gezien de landschappelijke ligging niet is te verwachten, 
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Instituut voor Grondmechanica an Funderingstechniek 

Verklaring van tekens, afkortingen en arceringen 

In situatie of plattegrond 

'!Z" slagsondering 
vervallen 

y druksondering 
(10-tons) 

':f · druksondering 
(20-tons) 

sz slagsondering 

In bodemprofielen 

hoofdbestanddeel bijmengsel 

~ T = teelaarde □ 1 

~ L = leem (löss)□ 1 

■K=klei □ k 

: ·. G = gnnd 
. 

~ M= mergel 

g = grof 

m = matig 

1 = fijn 

m.v. = maaiveld 

_ w:p. 00 waterpaspeil 

□z 
□g 
□m 

NAP =• f:lormaal Amsterdams Peil 

FZP •° Fries Zomerpeil 

PP ,. polderpeil 

0 handboring ó peilbuis 

© pulsboring -<!>- plaatdrukproef 

@5 kontinuboring * CBR-proef 

0 proefput 

hoofdbestanddeel 

~V = veen 

rt--1 S = slib 

lt~ ~ H = humus 

~ P = puin, 
~terrein-

-+- nulpunt waterpassing 

bijmengsel 

aanvulling 
o_mgewerkte grond 

□ 

-· -~ 

k = sterk kleihoudend, ~ = sterk zandhoudend enz. 

k = kleihoudend, z = zandhoudend_ enz. 

i<' = kleisporen, 'z' = zandsporen enz. 

r ongeroerd monster 

r geroerd monster 

::!-=. g.w. ~ vrij grondwater 

I stijghoogte grondwater 

stijf _ 

week 

zeer week 

F · Bijzonder_heden, 

' 

dalum order nr bijlage 
augus: us 197'2. 

''l 
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11.2.2. Funderingsmogelijkheden van het bassin. 

Drie methoden om het betonbassin te funderen: 

a. De bodem van het baBsin op de (verdichte) Rrond zetten. 

In dit geval fungeert de bodem tevens als funderings

plaat. Zie figuur 1/.l.! • 

Omdat de kelder ter plaatse van het ondiepe bassin

gedeelte lager ligt dan de bassinbodem, moeten de bassin

wanden~tot beneden de keldervloer doorgezet worden. 

b. De .bodem (en wanden) van het betonbassin op funderings

balken aanbrengen. Zie figuur 11,2-'-. 

c. Kombinatie van a en b. Zie figuur 11.2.3. Hier is de bodem 

van de springkuil direkt op een (verdicht) 7andbed 

gefundeerd. Alleen het ondiepe en middeldiepe deel van 

het bassin rust op funderingsbalken. 

Ui tvoeri ngte chnisr.:h verdient methode a de voorkeur boven 

b en c omdat het le~gen van de funderingsstroke•n een 

extra handeling is. 

De belastin~overdracht op de grond is b~ a veel direkter 

dan bij ben c~ De grondspanning t.g.v. de belasting van 

het gevulde bassin blijft b~j a gering: ondiepe ge deel te: 

~, .... d = 0,013 kgf/cm2 ; springkuil:'J;, .. .i= 0,4 kgf/crn2 • 

Er is wel verschil in grondspanning, maar gezien de lage 

grondspanning en de gunstige bodemgesteldheid (vaste 

leemlagen) hoeft verschil in zetting tussen ondiep en 

diep bassingedeelte niet op te treden, temeer daar de 

grond nop: extra verdicht wordt. 

Voordeel van ben cis wel dat de toevoerleidingen voor 

het bassin in een kruipruimte gelegd zouden kunnen worden, 

(injektiepunten in de bodem), en dus altijd bereikbaar 

bl:i_iven. 
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13\i a is dit minder gunstig. De toevoerleidingen moeten 

gelegd worden voordaA: de grond verdicht wordt. Hier be

staat het gevaar dat de lei.dingen te lijden hebben van 

het verdichten van het zandbed. Bi,_i de huidi;,e toepassing 

van kunststofleidinp;en op een eigen funderlngsstrook 

kan dit nadeel ondervangen worden. 

Bij b veroorzaakt de grote bodembelnsting (ca 5 tf/n-i2 

waterdruk in ei, springkuil) momenten in de bodemplaat. 

De wapening moet hierop gedimensioneerd worden. 

De toelaatbare grondspannl.ng bedraagt 1 kgf/cm2 ; dit 

houdt in dat de funderingsbreedte vrij groot wordt: 

bij ribafstand van bijv. 3 m wordt de breedte: 1,5 m, 

Ondiepe gedeelte: breedte= O,6 m. 

Bij geval cis alleen hot ondiepe gedeelte op funderings

balken gestort, Hier bedraagt de waterdruk op d-, bodem

plaat ca 1,1 tf/m2 (ondiepe z~jde) tot 1,8 tf/m2 (middel

diepe gedeelte), 

Om grote zettingsverschillen te voorkor:'!en zou de fun

deringsbreedte zodanig moe ter, z(jn dat de grondspanning 

onder de funderingsbalk onfeveer hetzelfde is als die 

onder de springkuil. Dit resulteert bi.i ribafstand van 

bliv• 3 m in een funderin(l;sbreedte van 1 1 2 m. 

Bij de verdere bespreking wordt methode a. aanr;eiwuden 

vanwege de voordelen ten aanzien van uitvoering, belas

tingoverdracht naar de grond en krachtswerking in de 

bodemplaat (geen buigend moment) 

In de verdere tekst wordt gesproken over"funderings

randen", Hiermee wordt bedoeld: dat gedeelte van de 

bassinwand dat zich beneden de bassinvloer bevindt, 

(ondiep en middeldiep bassingedeelte) 

l 
l 
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11.2. 3. Vervormingen t.g.v. krimp en temperatuurvariaties. 

Vooral tijdens de bouw is het bassin blootgesteld aan ver

vormingen t.g.v. uitdrogingskrimp en temperatuurvariaties 

(zomer- en wintersituatie). 

Bij het in~ebruiknemen van het gebouw wordt de konstruktie 
0 opgewarmd tot ca. 25 C. Het bassin wordt ~vuld met water. 

De bodem en wanden gaan vocht opnemen; er treedt zwelling 

op. 

Ook na de ingebruikname van het gebouw is het mogelijk 

dat het bassin voor lan~e tijd drooggezet wordt en dat 

de verwarming uitgeschakeld wordt, voor het verrichten 

van reparatie- of verbouwingswerkzaamheden. Door uit

droging en temperatuurverlaging wil de betonkonstruktie 

dan weer gaan verkorten. 

Dit is eigenlijk de meest kritische situ8tie voor het 

bassin! Daar het bassin lange tijd gevuld is geweest met 

water kan men stellen dat de maximale zwellirrg is be

reikt. De drukspanningen t.g.v. deze zwelling zullen door 

kruip vrijwel teniet gedaan ztjn. De krimp die dan zal 
Jl./. t />'2?- I#) . 

gaan optreden (zie grafiek 1 HooféLstttk -A) wordt belemmerd. 

Zonder maatregelen 2,al scheurvorming onvermijdeli.ik z\in. 

In praktijkgevallen (bij verbouwing van oude zwembaden) 

is dit gebleken. 

In figuurMt~#is een doorsnede over de bassinwand getekend. 

De krimp die dan tijdens de bouwfase optreedt (dus voor-

dat het bassin met water gevuld wordt) beperkt zich in feite 

slechts tot de buitenlaag (ca. 5 crn). In de binnenlaag 

treedt vrijwel geen krimp op. Hier is dus sprake van een 

krimpgradiënt (gradiënt 1). 

Ook in de buitenste 2 cm van de wand is sprake van een 

krimpgradiënt (gradiënt 2) veroorzaakt door laagvorming: 

ceme ntpast a (tegen de kist wand) -mortel ( cement en zand) 

-beton (cement, zand en toeslag). Dit veroorzaakt ondiepe 

scheurtjes. Daarom rnoet de wapening (fijnverdeeld) zover 

mogelijk n~ar buiten gelegd worden. Volgens de voorschriften 
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mag de dekking echter niet minder zijn dan 3 cm voor de wand 

en 2,5 voor de bodem, 

Figuur 11.2,1,2.gee ft de toestand weer nadat het bassin gevuld 

is met water, de waterindringing zal op den duur 4 à 5 cm 

bedragen (evenwichtssituatie), In deze zöne zal dus vol

ledige zwelling willen optreden, 

Tengevolge van de oplopende waterdruk zal onder in de 

bassinwand (en de bodem) deze indringing groter zijn, 

Uitgaande van een goede kwaliteit (waterdicht) beton 

en gezien het feit dat de bassinwand (en bodem) afgedekt 

zijn met geglazuurde tegels zal de indringing langzaam 

verlopen, De zwelling zal dus (in tegenstelling tot de 

krimp) een langdurig effekt zijn. De kruip van beton kan 

daarom de hierdoor opgeroepen drukspanningen teniet doen, 

Overigens gaat de drukspanning t,g.v, de zwelling de 

toelaatbare drukspanning van het beton niet te boven, 

Bij vervorming t,g,v, uitdrogingskrimp treedt belemmering 

op door inwendige invloed van de wapening. Als uitwendige 

invloed bestaat de tegenwerking van aangrenzende konstruk

tiedelen en wrijving op de grond (bassinbodem), 

Bij temperatuursvervorming vervalt de inwendige invloed 

van de wapening, omdat de lineaire uitzettingscoëfficiënt 

van staal en beton hetzelfde z\in, 

Voor de temperatuursvervorming is dus minder belemmering 

aanwezig als voor krimpvervorming, 

Daar beton drukspanning veel beter kan opnemen dan 

trekspanning zullen de verkortingen t,g,v, krimp en temp, 

daling de konstrukties het meest in gevaar brengen, 

Daarom is het samenvallen van verkorting t.g.v. krimp 

~n t.g.v. een temp, daling (winterperiode tijdens de bouw) 

de minst gunstige situatie i.v.m. een grotere kans op 

scheurvorming. 
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In welke fase van de uitdrogingskrimp deze temperatuurs

verkorting zal optreden hangt dus af van het jaargetijde 

waarin het betonstorten plaats vindt, 

De vervormingen worden beschouwd van het bassin als één 

geheel, Krimpverschillen van onderdelen, op latere tijd

stippen gestort (bijv. bassinwand op de bodem) worden 

later in de tekst besproken, /,-û I/.Z,11.) 

In de volgende grafieken is weergegeven hoe de vervor

mingen als funktie van de tijd optreden, 

Grafiek 1: stort in het voorjaar ( begin april; temp, 

Grafiek 2: stort in de zomer ( begin juli temp, 

Grafiek 3: stort in het najaar ( begin okt, temp, 

Storten in de winterperiode is niet weergegeven i.v.m. 

het risico van bevriezen van het gestorte beton, 

l0°C) 

20°C) 

l0°C) 

In de grafieken worden vervormingen weergegeven, die op

treden zonder belemmering door uitwendige invloeden, 

In werkelijkheid zijn er altijd uitwendige invloeden waar

door de vervorming niet (geheel) vrij kan plaatsvinden, 

De grafieken geven dus alleen een indruk van het tijdstip 

waarop de grootste vervormingen zijn te verwachten en mo

gelijk oorzaak kunnen zijn van scheurvorming, 

Voor de zwelling van beton onder water is aangehouden 

0,08 • Dit kan mogelijk meer zi,jn: max, 0,2 als het beton 

geheel onder water is gedompeld (proefmetinc;en). 

Daar in dit geval de bassinwand sleèhts aan één zijde aan 

betwater grenst en de andere zijde met lucht in aanraking 

komt (luchtkanaal~ is hier een lagere waarrle aangehouden, 

(op grond van overweginr,-en besproken bij figuur 11.2.n). 
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Een gunstig verloop is te zien in grafiek 1. Het optreden 

van de krimp wordt gedeeltel~k gekompenseerd door de 

temperatuursverhoging die plaatsvindt in de overgangs

periode van voorjaar naar de zomer. 

Voordat de temperatuursdaling intreedt in het najaar 

heeft het beton gelegenheid gehad te verharden en een trek

sterkte te ontwikkelen. Hierdoor is de kans op krimpscheu

ren t.g.v. temperatuursdaling minimaal. 

N.B. 

Gesteld wordt dat in het voorjaar 50% van de krimp optreedt. 

Mogelijk dat het in werkellikheid wat meer is omdat het 

voorjaar toch als een droog jaargetijde kan worden gezien 

(regenstatistieken). 

Door temperatuursstLjging van winter naar zomer zal ook de 

R.v. laag zijn: duà snellere uitdroging; meer krimp. 

Het voordeel van kompensatie van de krimp door verlenging 

t.g.v. temperatuursverhoging blijft echter bestaan. 

In gafiek 2 treedt het grootste deel van de krimp in de 

zomerperiode op (hor,e luchttemperatuur, lage R,V,), Het 

jonge beton moet dus in vrij korte tijd voldoende treksterkte 

ontwikkeld hebben om deze vervorming zonder scheurvorming 

te doorstaan, De kans op scheuren is hier dus groter, 

vooral daar geen kompensatie door temperatuursverhoging 

aanwezig is. Eenmaal aanwezige scheuren worden in de 

daaropvolgende winterperiode vergroot door verkorting, 

Alleen door langdurig nabehandelen van het beton kan de 

kans op scheurvorming worden verkleind, Na deze nabehan

deling (bijv. 14 dgn.) is de lucht temp. nog hoog; er is 

een lage R,V., waardoor de krimp alsnog geïntensiveerd wordt. 

Onder de grafiek is grafisch weergegeven de totale speci

fieke verkorting die het beton ondergaat na het inzetten van 

de krimp en t.g.v. een temp. daling in de winterperiode. 
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In deze grafiek is die maat het grootste, 

In grafiek 3 is het risico aanwezig van een temperatuurs

daling in de overgang naar de winter, wanneer de krimp 

nog niet uitgewerkt is; dus samenvallen van krimp- en 

temp, verkorting, In de grafiek is voor de krimp in 

periode 1 aangehouden: 50% van de eindkrimp, 

Er zijn omstandigheden die een lagere waarde kunnen bewerk

stelligen: 

1, Door de temp.daling (najaar-winter) zal de R,V, toe

nemen; dus minder krimp. 

2, Door nabehandeling kan de krimp pas gaan inzetten nadat 

er een gedeelte v.d. temp.daling heeft plaatsgevonden, 

Dus de krimp en de totale temp.daling behoeft niet samen 

te vallen, 

3, De grote kans op vochtig weer in het najaar kan de 

nabehandeling verlengen, 

De meest ongunstige periode voor het storten is de zomer, 

Het gunstigste tijdstip zal zijn: vroeg in het voorjaar, 

beter nog aan het eind van de winter (lage temp,, lage 

R,V, bij het storten), De konstruktie hoeft alleen ver

korting t,g,v, de uitdrogingskrimp te ondergaan, 

De zwelling van het beton, die optreedt nadat het bassin 

met water gevuld is, is afhankelijk van de tijd, 

Gezien grafiek 11.1.~. zal de zwelling op den duur zo groot 

zijn dat de krimp teniet gedaan wordt, 

Mogel~jke krimpscheuren worden dus weer dichtgedrukt, Aan

gezien het. zwelproces langzaam verloopt, kan zich aanvankelijk 

toch lekkage voordoen, 

Deze lekkage wordt minder naall'mate de scheuren verder 

worden dichtgedrukt. 

151/ 
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11.2.4. Konstruktiemogelijkheden voor het bassin ii 

.samenhan.~ met fundering en perr•ons. (Zl-e t-e.k.t,io:9) 

11.2.4,1, Jnleidin~. 

De vervormingsvrijheid van het bas,3in is afhankel(ilc van 

de wijze waarop het verbonden is met de rest van de kon

struktie (perrons, fundering), 

Drie varianten worden besproken: 

1, Bassin vastgestort aan fundering en perrons, 

:"nC-btireM:it • 

2. Bassin los van funderingsranden en los van de perrons, 

met glijdfolie onder de bodem, 

3. Bassin los van funderingsranden, maar één geheel met 

perrons, die op de kelderwand vrij opgelegd zijn, Glijdfolie 

onder de bodem. 

Deze drie konstruktievarianten worden beoordeeld op hun 

gedrag t.a.v. de vervormingen die na het storten achter

eenvolgens optreden, Als moment van storten wordt aan

gehouden de zomerperiode ( volgens grafiek//.2.3. 2.). Dit is 

het meest ongunstige tijdstip van storten, 

Daar de volgorde van storten van de onderdelen belang

rijk is bij eventuele krimpverschillen 7,al eerst een 

schema van de achtereenvolgende uitvoeringsfasen geBe

ven worden. 

f 
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11.2.4.2. Uitvoeringsfasen. (zie tekeninr;en nrs. ,// ,). . ;,,,, 

Bouwfase O. 

Uitgrave'n van de grond tot de vereiste diepte, 

leggen van de leidingen: 

zwemwatertoevoer naar het midden van de bassinbodem. 

afvoerleidin~ in de springkuil om het bassin te kunnen 

ledigen. Deze afvoer moet omhoog ~ebracht worden tot 

boven de (ernaastgelegen) keldervloer, TTier wordt in 

een later bouwstadium een pomp geplaatst die het zwem

water in het riool brengt, 

draina~ebuizen, om regenwater af te voeren uit de 

bouwput. Deze buizen monden uit in een verzamel put 

waar het d.m.v. een pomp afgevoerd wordt. 

Beginnen met aanbrengen van zand ter plaatse van het 

ondiepe bassingedeelte. 

Verdichten van het zandbed onder de springkuil, 

Bouwfase 1. 

Storten van de bodem t,p.v. de springkuil. 

Nabehandelen: kontinue besproeien. Het overtollige water 

wordt afgevoerd door de aanwezige afvoerleiding of via 

de drainagebuizen, 

Bouwfase 2, 

Funderingsranden storten. Bovenkant funderingsranden= 

onderz~de bassinbodem. 
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Na verharding van de funderinfsranden wordt het zandbed 

ertussen uitgevlakt en verdicht. ( Het zand is aangebracht 

in bouwfase o.). 

Bouwfase 4. 

storten overig deel van de bassinbodem. 

Nabehandeling d.m.v. sproeien. OvertolliR water stroomt 

door het aanwezig afschot naar de sprinr;-kuil, waar het 

weggepompt wordt, 

Bouwfase 5. 

Storten van de bassinwanden en de overige kelderwanden. 

Nathouden van de bekisting. 

Bouwfase 6. 

Storten bodemafsluiting (st~mpbeton) in de kelderruimten 

onder de perrons. 

Storten perrons. 

Na behandelen. 
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11,2.4,3, Konstruktievariant 1. 

De invloed van het perron op dé vervormingen is niet 

in rekening gebracht omdat de perrons in e~n latere 

bouwfase pas gestort worden. Dan heeft het bassin reeds 

de grote krimp gehad. 

Wat betreft de temperatuursvervorming zal er geen verschil 

bestaan tussen perrons en bassin, 

Vervormingen in langsdoorsnede aan de ondiepe zijde 

van het bassin: 

(Bij het definitieve ontwerp zijn de aansluitingen van 

de keldervloer aan de funderingsrand vernnderd: de 

keldervloer ligt los van de funderingsrand, Dit geeft 

voor het bassin meer vervormingsmogelijkheàen waardoor 

de nu volgende berekening een minder gunstig beeld geeft 

dan in werkelijkheid. M
1 

vervalt.) 
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Voor het berekenen van de spanningen in de bassinbodem 

wordt: 

1, eerst de beton- en staalspanning berekend alsof de 

bodemplaat los van de funderingsrand zou kunnen 

bewegen. Hier geldt alleen de invloed van de wapening 

en de wrijving op de grond. 

2, Vervolgens wordt nagegaan hoe groot de tegenwerkende 

kracht is die door 11
1 

en M
2 

en de passieve gronddruk 

geleverd kan worden. Deze kracht wordt op de bassin

bodem gezet. De dan optredende spanningen worden 

opgeteld bij die uit geval 1. 

Periode 1, (zie grafiek 11,2.3,2) 

Daar het hier gaat om superpositie van spanningen wordt 

de totale krimp in rekening gebracht in periode 1, 

la.Spanningen t.g.v. krimpverkorting: 

5 /..,.,,/ ~,.JJ/nr.m7 
wç,.J:trtn,' 

és ~ d'o% v.PI 01u/e.khf>+<~rt.le Pt~•u:"kniMjJ/ zo.,,,:/er ~/'~,.,~. 

: '?J'X 0,20 .:. ~ 1tf ¼e, /z.1~ I". l+IP) 

;:, 21. 

' -1 ,( : ~I Ut:') J( l/Xl&J 

l+-z.1 _!i!?_ 
't>o 

f 
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1~. Om de plaat te laten verkorten moet de wrijving 

met de grond overwonnen worden: 

r 

i---,,.- Al 

LxrJ =- c/x;ooxv;f + A,,xn X ~!: 
',,,_,~""' 

lc. Periode 2 en 3. 

i~ )< 01 c-ç 'Jf lulo ;. -; 'i",'l7. 
:Z.e>CO + IZ.)<1--l I 

17:;/ 
Ejt 

Bij een temp.daling verkort het beton en de wapening 

in gelijke ~ate. Dit geeft (bij de veronderstelde 

vrije vervorming) geen extra spanningen, 

De totale verkorting die de vrij opgelegde plaat zou 

ondergaan bedraagt: 

t1,I< J.,.,;,,,I",. 
IJ·"" f,._,,,,1,,J,,y: 
L:-,.1': iscC. 

f é'%...-.P': i.r,#flr(J .-ud w.y,~ 1..-,7 ::--'?h,v.,;.,_:. 
pi< (,..-ie v.1,10) ~ / 

/!;,~, ..... ,,,/,.,,,;lf" = '"'"'"'"ft;J 



ï 

2. 

?.. I. 
·fl-, -

IJ 

l?e«kl,~ ,;,, boclo.,,/ocd. ~' "- 2x 1 VJ,( = 
, 1/,- r, l 

;ib?,J' = At x~ -j- A. xv1 x CJJt 
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In de getekende langsdoorsnede wordt de rekenwaarde 

voor de betontrekspann~ng dus niet overschreden, 

In de hoeken van de bassj,nbodem echter, waar de funde

ringsranden onder een hoek van 90° aansluiten wordt de 

verkorting tegengewerkt, 

De funderingsrand onder de bassinwanden worden immers 

in een eerder stadium van de uitvoering ~•stort, 

Na het opvullen van de grond (zie bouwfase 3) wordt 

begonnen met het aanbrengen van de werkvloer en daarop 

de wapening van de bassinbodem, Er verstr~Kt dus enige 

tijd voordat de bassinwanden op de funderingsranden worden 

gestort, In die tijd zal de funderingsrand een belangrijk 

deel van de krimp verwerkt hebben, 

In de hoeken van de bassinbodem kan dan scheurvorming 

ontstaan; 

------ I 
~-... ;,,<:rV(Jl/'"'1,'~'J ,.,-.d, Çç;dé">14f'-.,!!J.J.-:d, 

1 1 

l 
1 

l 
1 
1 
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Deze scheurvorming kan voorkomen worden door in deze 

hoeken, de bassinbodem los te houden van de funderings

rand. De vraag is echter of dit uitvoeringstechnisch 

haalbaar is (in ieder geval moeil\jker). ll\j de overgang 

van de "losliggende" bodem naar de vastgestorte bodem 

ontstaan weer spanningskoncentraties die scheurvorming 

op die plaatsen kunnen bewerkstelligen. 

Beter daarom ekstra wapening in de hoeken van het bassin 

te leggen onder Lf5°,en .', l:u,.ef-4!,,,,, v-,.rlsJ~,,.z'~"" aan d~ /~1,u::l~r~s~1td} ... 

De krimp van de bassinbodem en bassinwanden, die vast-

gestort worden op deze funderingsranden, zal ook belemmerd 

worden. Het gevolg hiervan kan z~in dat krimpscheuren (,e, /;kaal) 

in de wanden en bodem ( bij de randen) optreden. 

Na het storten van de perrons rondom het bassin zullen 

zich weer krimpverschillen voordoen. De bassinwand en 

kelderwand Z\in immers eerder gestort. 'let gevolg hier

van is een trekspanning in de per··ons en een dr•ikspanning 

in de bassin- en kelderwanden. Dit kan aanleiding Z\jn 

tot scheurvorming in de perrons. ]lier speelt het gevaar 

voor lekkages geen grote rol, daar op de perrons geen 

waterdruk aanwe7,ig is. De krimp van de perrons wekt een 

drukspanning op in de bassinwand. 
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Periode 4 en 51 

Na het verstrijken van de winterperiode zal een opwar

ming van de konstruktie plaatsvinden, die in de zomer 

een maximum bereikt. Waar het uitzetten niet geheel vrij 

plaats kan vinden zullen drukspanningen optreden, die 

door het beton kunnen worden opgenomen. Scheurvorming 

is in deze periode dus niet te verwachten. 

Periode 6: 

Bij ingebruikname van het gebouw wordt de lucht temp. 

in de zwemzaal op ca. 25°c gebracht hetgeen weer een 

kleine uitzetting t.o.v. de zomersituatie tot gevolg 

heeft. ~et vullen van het bassin zal met zich mee brengen 

dat het beton door wateropname gaat zwellen. 

Dit zwellen hangt af van de tijd en zal de krimp op den 

duur weer teniet doen. (zie11.1.~. ). 

De drukspanningen die zich hierbij ontwikkelen kunnen 

nooit de breukdrukspanning van beton bereiken: 

:>Ie/ :aw~lt,j 

Et. = IDOo<>O ijl...,, } 

Wel kunnen aangrenzende konstruktiedelen (perrons en 

funderingsranden) scheurvorming gaan vertonen, hetgeen 

voor deze delen minder bezwaarl\1k is. 



Periode 7, 

Het langdurig droogzetten van tet bassin zal krimp ver

oorzaken, Deze krimp is echter nooit meer zo groot als 

de eerste krimp en zal dus ook niet in die mate trek

spanningen veroorzaken: (2- 16 ; ,,,f,,h 11. I. ~.} 

Stel krimp is 80¼ van eerste krimp; Ebt= l00,000 kgf/cm2 : 

Vi;t = 0,8 X 0,144 x l0-3 x 105 ~ ll,5 kgf/cm2 

Wordt echter ook gedurende deze periode de temperatuur 

verlaagd, dan zal de breuktrekspanning al snel overschre

den worden. Al thans in het geval wanneer de vervorming 

geheel belemmerd wordt. 

ln werkel~kheid zullen de aangrenzende konstruktiedelen 

met de temp. daling mee vervormen, zodat de kans op scheu

ren in het bassin wat kleiner wordt. Met name de fun

deringsranden van het bassin zullen minder snel uitdrogen 

en minder snel afkoelen door de vertragende werking van 

de aangrenzende grond, Daarom luKt scheurvorming in de 

bassinbodem en -wanden t.p.v. deze funderingsranden· 

het meest waarschrjnllJl<, 

Periode 8. 

Brj het vullen van het bassin kan hierdoor aanvankelrjk 

lekkage optreden die, naarmate de zwelling t.g.v. water

opname en de uitzetting t.g.v. temp, verhoging verdergaat, 

steeds minder wordt. 
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ll.2.4.4 Konstruktievariant z. 

Hier is de ba\1inbodem ;,;eheel gescheiden r;ehouden van 

de funderingsranden d.m.v. een i,idoplep;gint~ ( glijd folie), 

De spanningen die nu optreden hebben dezelfde grootte 

als die, welke onder variant l in geval la en lb berekend 

zijn: 

IJ":= -298 + 125 = a - 173 kgf/cm 2 staaldrukspanning 

\j"bt= 1,79 + 5,97 = 7,76 kgf/cm 2 betont~ekspanning 

T.g.v. het schuiven van de plaat over de grond ontstaat 

de grootste trekspanning in het beton, Deze spanning kan 

belangrijk worden verminderd (met ca 60~) door het toe

Passen van glijdfolie onder de hele bassinbodem: 

wr~jvinii:scoëfficiënt gli;!dfolie: O,i'5 

n- o, 25 
~ bt"' ö7ö x 5,97 = 

' 
totaal: 

1,87 kgf/ 
. ;;, 
cm-

Op deze wijze kan men een maximale "reserve" inbouwen 

voor onvoorziene trekspanningen en dus scheurvorming 

tot het uiterste beperken. De oplossing is echter vrij 

duur en vergt bij de uitvoering zorgvuldige voorbereiding 

/Ç/ 

r 
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tegen indringen van cementwater en beschadii;;inp; b~i het 

belopen van de glijdfolie en bij het lep;gen van de wape

ning. 

De voeg tussen de bassinrand en het perron kan het bassin 

loodrecht op de rand laten vervormen t.g.v. temp. varia

ties en zwelling. 

Vervormingsverschillen evenwijdig aan de rand ontstaan 

slechts t.g.v. verschil in wateropname (zwelling) tussen 

bassin (kontinue nat) en de perrons ( 's nachts droog). 

Bij het droogzetten van het bassin kan.de krimp zoveel 

mogelijk vrij plaatsvinden, 

/ !il. 
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11,2,4,5, Konstruktievariant 3, 

Verschil met variant 2 is dat de voeg verlegd is van de 

bassinrand naar de kelderwand; tussen de bassinwand en 

het perron kunnen spanningen ontstaan t,g,v, verschil 

in zwelling of krimp t,r:,v, wateropname resp. uitdroging: 

Stel zwelling bassinrand 0,2 i (bijv. na 1 _jaar) 

0,05 %. Il Il perron 

Verschil = 0,15 ¾0 

t.g.v. de zwellingjaie niet vri.i kan plaats

vinden)wordt de br~anning niet overschreden, 

Mogelijke trekspanning in het perron in langsrichting: 

-3 5 2 çrbt= E. ,E = 0,15 x 10 x 10 = 15 kgf/cm 

Dit zou scheurvormin~enen, 

In werkelijkheid kan echter een kromming optreden in 

het vlak van het perron, waardoor de scheurvorming weer 

verminderd wordt, 

Verder is de overgang van natte beton naar droge beton 

geleidelijk, hetgeen eveneens gunstig is· t,a,v, scheur

vorming, Het is overigens ook niet waarschtjnli.]1< dat de 

bassinwand zijn maximale zwelling bereikt, omdat één z\jde 

zich slechts onder water bevindt. (0,2~& aan de hoge kant). 

De wapening is hier niet meegerekend; deze kan ook deel 

van de trekspanning opnemen. 

Verschillen in vervormingen tussen kelderwand en perron 

worden in de uitzetvoeg opgevangen, 

Door het vaststorten van de perrons aan het bassin gaan 

de perrons werken als een versti,iving rond de bassinwand. 
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De reaktie van de waterdruk wordt dus op de perrons 

overgebracht, 

In de navolgende berekening wordt een indruk geReven 

van d, grootte hiervan op de einddoorsneden van de perrons. 

De wapening in de perrons moet hierb\j aanr;epast worden: 

---t-----'4"-'°'~::-Lc__ _ __,r--------- °' t& L -·· ---- - - -- ---~ 
__ ,_ _______ =a#tl ·-----·--•- ··----+-"'l'L i 
-f--- .. ·-··-··-·-··jL _ -1----_IL_ --· j. 

-+-_€--+----

Mi& cvul: 
dief'~ ,1-u/ 

I J? z. ~ vu i I ~ '/ /~nc,1-1 

~lf,) 
.26c, ~"1. 

f 
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11.2.4.6. Beoordeling van de drie konstruktievarianten, 

Het grote bezwaar van variant 2 en 3 is dat er krimp

voegen moeten worden aangebracht. Dit veroorzaakt in

gewikkelde details b~ de bassinwand (variant 2) of bij de 

oplegging bij de kelderwand (variant 3). Deze voegen wer

ken kostenverhogend brj de uitvoering, Het is zelfs de 

vraag of deze voegen wel goed uitvoerbaar zijn. 

We hebben te maken met een vochtige, agressieve omge

ving. Dit kan een versnelde veroudering van de kunst

stof voegdichting tot gevolg hebben, waardoor toch 

lekkage kan r,aan optreden. De funkties van de voegen: 

"waterdicht zijn èn vervorming toelaten" komen in ge

vaar. Vervangen of repareren van deze voe~en is een 

kost bare zaak. 

Voor het toepassen van de glrjdfolie gelden soortgelijke 

bezwaren; wordt er bij de uitvoering niet zeer zorgvuldig 

gewerkt, dan is de maatregel tevergeefs r,eweest', daar 

achteraf reparatie niet mogelijk is. Ook hier is het 

niet zeker of de folie na verloop van jaren nog in staat 

is vervorming van de bodem toe te laten. 

Variant 1 l~lct, op grond van de genoemde redenen, de 

meest geschikte oplossing, 

De berekening toont aan dat de treksterkte van het 

beton niet overschreden wordt. De reserve is echter 

niet groot. Er blrjven altijd een aantal onzekere fak

toren (wrijving op de grond; gronddruk te p:e,n funderi n 6s

rand; Elast. modulus) die de trekspanning van het beton 

toch kunnen doen oplopen. Daarom dient de wapeninr, zoda

nig te worden gelegd dat onverhoopte scheurvorming zich 

niet in één scheur koncentreert, maar zich over een 

groter oppervlak verspreidt. (fijnmazig wapeningsnet), 

Dus kleine scheurafstand en kleine scheurbreedte. 

-f..=, 
/ 
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11.2.5. Maatregelen brj het droor:zetten van het bassin, 

Zoals eerder opgemerkt is het droogzetten van het bassin 

(voor lange duur) een kritieke situatie, 

Zeker brj de gekozen oplossing, waarbrj vrrje vervormingen 

van het bassin niet mogel0k zrjn, zal de kans op scheur

vorming t. g, v. uit drogingskrimp groot z\in. 

Om scheurvorminli tegen te p:aan zal rnen dus uitdroging 

moeten voorkomen. Daarom het bassin alleen droog zetten 

als er geen andere mogeli;kheid is. 

Is droogzetten voor een lanp;e periode onvermi.ideli,ik dan 

kan men de volgende maatregelen nemen, afhankeli,ik van 

de aard van de werkzaamheden; 

De tijdsduur van uitdrogen minimaal houden, 

- De R,V, van de lucht op een hoog peil houden, door 

bevochtiging van de toevoerlucht, 

- ~esproeien van de bassinwand aan de binnenz~de. 

- Besproeien van d~ bassinwand aan de buitenkan,:; 

in de k~lders onder de perrons, Hiertoe moet een water

afvoersysteem aangebracht worden in de kelderruimten 

voor het overtollige water. 

7 
IS8 

f 
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11.2.6. Detaillering bassinrand. 

De opstaande rand (gebruikeli,jk bij sportfondsenbaden) 

rond het bassin is bl,j de gekozen oplossin[l' weggelaten 

(zie tek,nr, ): 

Verzonken waterspie~el: 

waternivo lager dan 

Perron met opstaande 

rand: 

Voordelen: 

- ruimtelijk-visueel beter, 

1 

1 

1 

1 

1 

~/aterspie,:el op i,;eUike 

hoogte met perron: 

(toegepast in het ontwerp) 

1 f ""'"'/4,,,l';i'"d mef af<t'ek,oc>f{er 

: ::/c,:::~~c:_Y'----.-_-___ i,=?._'", __ l'_'"_"_"_"_--1 

1 tl 

1 

- uitvoeringtechnisch eenvoudiger. 
itJS!,Cn 

-beter kontaktYzwemmers en trainer/badmeester. 

- gemakkelijker in en uit het water klimmen, 

betere golfdemping omdat de ~olven niet teruggekaatst 

worden (wedstrijden), 

springen in ondiep water minder gevaarlijk. 



12, Berekening van de betonnen ondereteuning van 

het apant in de grote zaal. 
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