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1. Inleiding 

Als afsluitend project van mün afstudeerfase heb ik geko-

zen voor het ontwerp van een zwem-sportcomplex te Maastricht. 

De keuze van het onderwerp en situatie is ontstaan doordat 

in de gemeente Maastricht is begonnen met de bebouwing van 

het bestemmingsplan 'Randwück'waarop momenteel gewerkt 

wordt aan projecten waarbü de nadruk ligt op internatio-

nale ontmoetingen in het kader van de stad-promotion en de 

gunstige internationaal-centrale geografische ligging en 

infra-structurele bereikbaarheid. 

Om deze redenen is gedacht aan een zwem-sportcomplex dat 

geschikt moet kunnen zün voor grote zwem-sportevenementen/ 

wedstrüden. Tevens zal, gezien het grote woning(nieuw)bouw

programma op dit terrein, de behoefte gaan ontstaan aan 

recreatieve voorzieningen in de vorm van recreatief zwemmen 

en sporten. 

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen: 

deel 1. Het ontwerp van een sporthal met een 50 meter 
wedstrüdbad annex accommodaties. 

deel 2. Het ontwerp van een recreatiebad toegevoegd aan 

bovenstaand project op hetzelfde terrein. 
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2. Situatie 

Als situatie is gekozen bestemmingsplan 'Randwijck' te 

Maastricht-zuid oo de oostelüke Maasoever. 
Dit hele bestemmingsplan is ongeveer 100 ha. groot. 

De bestemmingen zUn o.a. stedelijke voorzieningen met 

regionaal be,0ik,hoger onderwijs, wonen, medische en so

ciale doeleinden, parkz6nes en recreatieve voorzieningen. 

Inmiddels is er een begin gemaakt met de bouw van het 

nieuwe provinciehuis en het academisch ziekenhuis van de 

Rijksuniversiteit Limburg. 

Op het noordelijk deel van het bestemmingsplan wordt bin

nenkort gestart met de bouw van het M.E.C. (multi econo

misch centrum). Dit is een gigantisch complex dat 200 

miljoen gulden gaat kosten. Het M.E.C. zal bestaan uit 

een congrescentrum, een hotel, expositiehallen en waar

schijnlijk een overdekt voetbalstadion dat plaats biedt aan 

10.000 toeschouwers, een europese primeur. Hierbij is tevens 

een nieuw N.S. station gepland. 

Dit noordelijk deel van het bestemmingsplan lijkt dan ook een 

geschikte situatie voor een zwem-sport complex. 

voor de juiste situatie is gekozen een terrein met een op

pervlak van 2,82 ha. vlakbü de oostelijke grens van het 

bestemmingsplan. Deze grens wordt gevormd door de spoorlijn 

Maastricht-Luik en de autosnelweg A2/E9. 

De afstand van het gekozen terrein tot het geplande N.S. 

station is ongeveer 350 meter. De looptijd bedraagt ca. 5 

minuten. Het terrein is tevens makkelijk bereikbaar met de 

auto vanaf de autosnelweg door een reeds bestaand viaduct 

met op- en afritten van de autosnelweg. Tevens ligt het 

terrein naast een geplande brede verkeersweg die dwars door 

rat bestemmingsplan loopt en aansluiting moet krijgen met 

het bestaande viaduct (zie situatietekening). 
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3 o Omschrijving van het p roj ec t 

Het zwem-sportcomplex zal de volgende functies moeten 

verzorgen: 
a. recreatief zwemmen 

b. wedstrüdzwemmen-instructiezwemmen-schoonspringen-

waterpoloën 

c. zaalsportwedstrüden- gymnastieklessen 

d. Horeca-exploitatie 

ad.a. recreatief zwemmen. 

Voor het recreatief zwemmen wordt een apart recreatiebad 

ontworpen dat bestaat uit een ondiep speelbassin en een 

golfbad. Deze zwemzaal dient transparante wanden en een 

transparant dak te hebben i.v.m. binnenvallend zonlicht 

en moet één geheel vormen met de buitenruimte. 

s'Zomers bU hoge buitenluchttemperaturen dient deze trans

parante ruimte op de een of andere manier geopend te wor

den en zo een open verbinding te vormen met het buitenter

ras en de ligweide. Het recreatiebad zal dan het karakter 

hebben van een buitenbad. In de zwemzaal zelf is er tevens 

een binnenterras waar men kan consumeren (zowel de zwemmers 

als de toeschouwers). 

ad.b. wedstrLJdzwëmmèn etc. 

Voor wedstrUdzwemmen, instructiezwemmen, schoonspringen, 

waterpoloën en tevens recreatiefzwemmen zal een 50 meter 

bad ontworpen worden. In het bassin wordt een springkuil 

gemaakt voor het 5-7,5-10 meter springplatform. 

Voor instructiezwemmen is een beweegbare zwembadvloer nodig 

die op elke gewenste hoogte kan worden gesteld. Hierdoor 

kunnen tevens twee waterpolovelden gerealiseerd worden. 

Er dient een tribune te zijn die een zitplaats biedt aan 

toeschouwers tijdens zwemevenementen. Rondom de springtoren 

moet ook een extra toeschouwersruimte aanwezig zün in de 

vorm van een kleine tribune of een bordes. 

De wedstrijdzwemzaal moet in open verbinding staan met de 

recreatiezwemzaal maar dient ook 'geluiddicht' afgesloten 

te kunnen worden. 



'1 

4 

1 1 
1 • 

' 

i • 

1 : 

-5-

ad.c. zaalsportwedstrijden-gymnastieklessen. 

Voor sportwedstrüden, Gymnastieklessen en tevens recrea

tief sporten wordt een sporthal ontworpen die d.m.v. een 

dalende vouwwand opgedeeld kan worden in twee aparte zalen. 

In deze sporthal dient ook een tribune aanwezig te zün 

voor sportevenementen. Deze tribune moet in- en uitschuif

baar zün vanwege plaatsgebrek bü gymnastieklessen en recrea

tief sporten. 

ad.d. horeca-exploitatie. 

Hieronder wordt verstaan een cafê-restaurant waar de bezoekers 

drankjes, hapjes of zelfs hele maaltüden kunnen consume-

ren. Dit café-restaurant staat in verbinding met de tri-

bunes van het wedstrijdbad en de sporthal en tevens met het 

binnenterras van de recreatie-zwemzaal. 

Bij het cafê-restaurant kan gedacht worden aan een speel

hal waar büvoorbeeld biljart, tafeltennis en tafelvoet

bal gespeeld kan worden. 

BU het café-restaurant zün vergaderruimten en clublokalen 

gewenst die door het cafê-restaurant bediend kunnen worden. 
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4o Programma van eisen 
Lit. -Richtlünen voor de totstandkoming van overdekte 

zweminrichtingen opgesteld door het V.N.G. 

-Bäderbauten {aquatic buildings) deel 1t/m3 
door Dietrich Fabian 

-Richtlünen voor de bouw en inrichting van binnen

sportaccomodaties opgesteld door d~ N.S.F. 

4 0 1 a. openbaaT gedeelte 

entree-hal 

De ingangshal heeft een functie als: 

-akklimatiseringsruimte 

-ontvangstruimte 

-wachtruimte 
-distributieruimte {naar sporthal, zwembad en foyer) 

tot de entree behoort een tochtportaal, voorzien van ten

minste êên stel naar buitendraaiende deuren, met luifek 

tegen regeninslag. 

In de hal dient aanwezig te zUn: 

-kassa en/of kaartautomaten 
-zitbanken voor wachtende bezoekers 

-mededelingenborden, medaillekasten 

-telefoon voor openbaar gebruik 

-toiletten met voorportaal en handwasgelegenheid 

foyer 

De foyer heeft in feite dezelfde functies als de ontvangst

hal maar deze gelden dan specifiek voor andere bezoekers 

dan sporters en zwemmers zoals toeschouwers en restaurant

bezoekers. 

De foyer geeft toegang tot de tribunes van het wedstrüd-

bad en de sporthal, vergaderruimten,clublokalen en officials

ruimte.Indien de foyer op een hoger nivo ligt dan de hal 

dient er naast een trap een invalidenlift aanwezig te zun. 

In de foyer dient aanwezig te zUn: 

-toiletten met voorportaal en handwasgelegenheid 

-invalidentoilet 
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-garderobe 
-kassa bü toegang tot de tribunes 

-zitbanken voor wachtende bezoekers en pauserende toe-

schou~ers 
-mededelingenborden, medaillekasten en vitrines 

Het is zeer gewenst dat de foyer direct grenst aan het 

cafê-restaurant. 

café-restaurant 

Er moet de mogelijkheid bestaan dat in feite iedere bezoe

ker een drankje, een hapje of zelfs een warme maaltüd 

kan nuttigen. 

Het cafê-restaurant moet evenals de foyer toegang bieden 

tot de tribunes. De ruimte moet een goed overzicht bieden 

op de wedstrüdzwemzaal en de sporthal. 

Het café-restaurant moet in verbinding staan met het 

binnenterras van het recreatiebad. Dit binnenterras kan 

worden gebruikt door zowel bezoekers als zwemmers. 

Een gedeelte van het binnenterras is bestems voor het 

nuttigen vanwarme hapjes en voor rokers. De lucht wordt 

in dit gedeelte mechanisch afgezogen om te vermijden dat 

ongewenste geuren zich verspreiden in het recreatiebad. 

Het binnenterras staat in open verbinding met het recre

atiebad. 

Het cafê-restaurant en het binnenterras worden bediend 

door.een aparte bar en door één centrale keuken. 

Het is gewenst om vergaderruimten aan het café-restaurant 

te laten grenzen zodat deze door het café-restaurant kun

nen worden bediend.In het café-restaurant wordt een ruimte 

gereserveerd waar bezoekers zich kunnen vermaken met aller

hande spelletjes zoals biljartspelen, tafelvoetballen, 

tafeltennis en gokautomaten. Deze ruimte wordt de 

speelhal genoemd. 

Het cafê-restaurant en het binnenterras moeten voorzien zijn 

van een toiletgroepen garderobe. Dit kan eventueel in com

binatie met de toiletgroepen garderobe van de foyer. 
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parkeervoorziening 
BU elke sport- en zwemaccommodatie dient een parkeer
terrein van voldoende capaciteit aanwezig te zun. 
Het aantal parkeerplaatsen bij sportaccommodaties wordt 
meestal volgens de vuistregel lparkeerplaats per 4 bezoe

kers (sporter+publiek) berekend. 
BU zwemaccommodaties wordt v~elal de volgende vuistregel 
gehanteerd: per m2 wateroppervlak 4,5 tot 6,5 m2 grond 
reserveren voor het parkeren van auto-sen het stallen 

van (brom-)fietsen. 
BU het ontwerpen van een parkeerterrein dient rekening 
gehouden te worden met het parkeren van autobussen. 

HierbU dient rekening te worden gehouden met de grotere 
draaicirkel van deze voertuigen. 
De situering van een parkeergelegenheid dient zodanig te 
worden gekozen dat geen drukke verkeerswegen te voet 

hoeven te worden overgestoken. 
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Vanuit de entree/hal dient een overzichtelijke scheiding 

van de loopwagen van de sporter (naar de kleed/wasruimten) 

9n het publiek (o.a. naar het cafê-restaurant en tribune) 

aanwezig te zun. Deze loopwagen mogen elkaar niet kruisen. 
Voorkomen dient te worden dat het publiek de sportvloer 

ongehinderd kan betreden. Het verdient aanbeveling in de 

loopwagen voor de sporters een scheiding aan te brengen 

tussen het straatschoeisel (vuil) en sportschoeisel (schoon) 

gebied. 

sporthal {wedstrijdruimte) 
Gekozen is voor een sporthal met een sportvloerafmeting 

van 28 x 48 meter. De gebruiksmogelijkheden hiervan zijn: 

9 badmintonvelden, 3 basketbalvelden, 4 volleybalvelden, 

1 tennisbaan (geen wedstrUdbaan), 1 zaalkorfbalveld, 

1 zaalhandbalveld, 1 zaalvoetbalveld, ~ zaalhockeyveld, 

(wedstrUd-}ruimte voor verschillende kleine zaalsporten, 

gymnastiek en recreatieve sportbeoefening. 

De hal moet kunnen worden verdeeld in 2 haldelen d.m.v. 
een electrisch bedienbaar in het plafond optrekbare dub

belwandige vouwwandconstructie. Deze vouwwand fungeert 
als akoestisch/visuele scheiding. 

kleed/wasruimten 

De kleed/wasruimten voor de sporters dienen in een direc

te onderlinge relatie te staan. De scheiding tussen de 

kleedruimte en de wasruimte kan zowel door middel van een 

deur als in een open doorgang worden uitgevoerd. 

De verbinding met de wedstrüdruimte kan zowel direct vanuit 

de kleedruimte als doormiddel van een verbindingsgang tus

sen de kleedruimte en de wedstrijdruimte plaatsvinden. 

Vanuit een unit kleed/wasruimten (2 kleed-+ 2 wasruimten) 

dient het te gebruiken haldeel bereikbaar te zun. 

De plaatsing van de deuren, die in de wedstrUdruimte uit

komen dienen bij voorkeur zodanig te worden gesitueerd, 

dat zoveel mogelük ononderbroken wandoppervlak ontstaat. 

Het is daarbij wenselijk, dat het aantal deuren uitkomend 

op de wedstrijdruimte wordt beperkt. 
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Het toilet in de wasruimte dient zodanig te worden gesi

tueerd, dat het via een droog vloergedeelte kan worden 

bereikt. Het verdient daarom aanbeveling binnen deze ruim

te het douchegedeelte achterin deze ruimte te situeren en 
het toilet en de drinkgelegenheid direct bü de entree van

uit de kleedkamer aan te brengen. 

scheidsrechters-/instructeursruimte 

Per haldeel dient tenminste 1 ruimte aanwezig te zün voor 

voor de scheidsrechters en instructeurs. In deze ruimte 

dienen te worden opgenomen: 
- 1 natte cel met douche, toilet en wastafel 

- 6 dubbele kledinghaken 

- een zit/schrijfgelegenheid. 

e.h.b.o./massageruimte 

Een directe relatie tussen deze ruimte en de wedstrijd

ruimte is vereist. Een korte en gemakkelUke loopweg naar 

buiten is nuttig. Ook is een directe verbinding met een 

kleedruimte gewenst in verband met büvoorbeeld sport

massage. In deze ruimte dient de volgende standaardin

ricr.~lng aanwezig te zun: 

- 1 wastafel met mengkraan 

massage/onderzoektafel 

- kast voor e.h.b.o./massageartikelen 

- draagbaar 
- 1 tafel met 2 stoelen. 

toestellenberging 

De ligging van de toestellenberging dient bü voorkeur 

aan de lange zijde van de wedstrijdruimte te worden gesitu

eerd. De opening van de toestellenberging dient, ook in 

het geval dat de wedstrüdruimte in meerdere delen is of 

kan worden opgedeeld, in directe verbinding te staan met 

de sportvloer. In de toestellenberging of in de directe 

omgeving hiervan dient een verbinding met buiten aanwezig 

te zijn voor de aan- en afvoer van de toestellen. 

Geadviseerd wordt de toestellenberging(en) bij voorkeur 

afsluitbaar te maken d.m.v. bijvoorbeeld horizontaal geleide 

deuren. 
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toezichtruimte 

Deze ruimte kan eventueel gesitueerd worden om vanuit deze 

ruimte toezicht te houden op allerhande bewegingen en hande

lingen in de sportaccommodatie. Tevens kan in deze ruimte 

administratie bijgehouden worden. De ruimte dient zodanig 

te worden gesitueerd, dat een goed overzicht op de loop

wegen van sporters, instructeurs en per~onee1 mogelijk· is. 

Een direct contact met de wedstrijdruimte is niet noodzake-

1 ijk • 

wedstrjjdleidingruimte 

Indien een wedstrijdleidingsruimte in de accommodatie wordt 

opgenomen dient deze een goed visueel contact met de wed

strijd-ruimte te hebben. De ruimte dient zodanig te worden 

gesitueerd, dat deze geen obstakel vormt in de zichtlijn 

van de toeschouwers. De voorkeur gaat uit naar een plaats 

op de begane grond of een cabine boven de tribune. 

toeschouwersruimte 

De situering van de ruimte voor de toeschouwers of de tri

bune dient, in de universele overdekte sportaccommodatie, 

aan de lange zijde te zun. De situering van de toeschouwers

plaatsen dient zodanig te zijn dat een goed en obstakelvru 

overzicht op de speelvelden wordt verkregen. AfhankelUk van 

de toeschouwerscapaciteit zullen een aantal directe verbin

dingen naar buiten als nooduitgang dienen te worden opge

nomen. De toeschouwersruimte dient bij voorkeur een directe 

verkeersrelatie te hebben met het cafê-restaurant en 

foyer met garderobe en toiletten. 

werkplaats/werkkast 

Het verdient aanbeveling om voor het verrichten van kleine 

reparaties een ruimte op te nemen. Deze ruimte kan tevens 

dienen als berging van schoonmaakmateriaal en machines ten 

behoeve van het onderhoud van de accommodatie. In deze 

ruimte moet een (vuil)wateruitstortgoot aanwezig zun. 
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4 0 3 c. zwemaccommodatie 

kleedaccommodatie 
Er dient een zeker evenwicht te zün tussen de oppervlak
te van de kleedaccommodatie (met inbegrip van toilet-

en doucheruimten} en de wateroppervlakte. In praktük 
wordt een verhouding van 1:1 als juist ervaren. 

De kleedaccommodatie zal bestaan uit een combinatie van 
cabines met wisselsysteem en gemeenschappelüke kleed
ruimten. 
Wisselcabines hebben meestal afmetingen van 100 bü 1ZO 
cm. Het verdient aanbeveling enkele cabines van grotere 
afmetingen aan te brengen t.b.v. invaliden. Wisselcabines 
zün meestal voorzien van twee deuren, die toegang geven 
uit de schoenen- en naar de blote-voetengang 
Gemeenschappelüke kleedruimten worden meestal gebruikt 
door groepen zoals schoolklassen. Per persoon is een 
vloeroppervlak van 0,8 tot 1,2 m2 nodig. Men kan een 

2 - 2 
combinatie van grote {40 m} en kleine (25 m) kleed-
ruimten toepassen. Lange smalle groepskleedruimten ver
dienen de voorkeur boven vierkante ruimten. 

De afstand tussen de wisselcabines en de garderobe moet 
zo kort mogelük zun. Het looppad mag niet woraen gekruist 

door dat van de gebruikers van groepskleedruimten. 

klerenberging (garderobe) 
Per wisselcabine moeten 3 à 4 garderobeplaatsen ter be
schikking staan. De garaerobe hoeft niet gebruikt te 
worden door gebruikers van de gemeenschappelijke kleea
ruimten omdat deze afsluitbaar zun.De garderobe zal uit
gerust worden met kledingkastjes die afsluitbaar zün 
zodat geen toezicht nodig is. 

sanitaire voorzieningen 

- toiletten 
De toiletten moeten liggen in de looplUn tussen de 
kleedgelegenheid/klerenberging en de douches. Ook moeten 
zU vanuit de zwemzalen gemakkelijk bereikbaar zijn. 
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Een handenwasgelegenheid behoort in de onmiddelijke na

bUheid aanwezig te zun. Voor elke 8 à 10 bezoekers die 
zich gelijktUdig kunnen uitkleden moet tenminste êên 

toilet aanwezig zun, hetgeen meestal neerkomt op 2 á 3 
toiletten per groepskleedkamer. Wanneer de uitgangen van 
de wisselcabines en de groepskleedkamers aansluiting geven 
op dezelfde toiletgroep kan het aantal toiletten worden 
aangepast. Met het oog op de onderlinge verwisselbaarheid 

van de dames- en herenafdelingen is het wenselUk urinoirs 
achterwege te laten. 

- douches 
Voor elke 3 á 5 niet in groepsverband komende bezoekers 
die zich gelijktUdig kunnen uitkleden, moet tenminste 
êên individueel te bedienen douchekop beschikbaar zun. 

Voor het douchen in groepsverband dienen êên of meer vol
doende grote ruimten (tenminste 12-15 m2 ) ter beschikking 
staan. Voor hen die tUdens het douchen privacy op prUs 
stellen worden enkele afsluitbare douchecabines aangebracht. 
De meerderheid van de individuele bezoekers worden onder
gebracht in de gemeenschappelUke doucheruimten. 
De douche-ruimten dienen vanuit de zwemzalen gemakkelUk 
bereikbaar te zijn. Toezicht op de douche-ruimten door de 

badmeesters is gewenst. 

zwemzaal-wedstrHdbad 
He:t wedstrUdbad is bestemd voor: 
wedstrUdzwemmen, instructiezwemmen, schoonspringen,water
poloën en tevens recreatief zwemmen. In het bassin wordt 
een springkuil gemaakt voor het 5-7,5-10 meter spring

platform. 
Voor het instructiezwemmen is een beweegbare zwembadvloer 
nodig die op elke gewenste hoogte kan worden ingesteld. 
Als men deze vloer laat zakken tot op de bodem van het 

bassin dan kan men twee waterpolovelden realiseren. 
Rondom het bassin zijn brede perrons gewenst. Aan de kop
zijde van het bassin waar de startblokken en de springto

ren aanwezig zijn moet extra ruimte aanwezig zUn voor de 
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jury en de wedstrüdleiding. 

In de zwemzaal dient tevens een vaste tribune aanwezig 

te zün die goed uitzicht biedt op alle evenementen in de 

zwemzaal. Voor alle andere eisen voor een tribune zie 

toeschouwersruimte sporthal. 

zwemzaal-recreatiebad 

Het recreatiebad zal bestaan uit een ondiep specl~assin 

en een golfslagbad waarin ca. 10 minuten per uur golven 

opgewekt worden. 

De gehele ruimte dient transparant te zUn en moet s-zomers 

geopend kunnen worden zodat het geheel het karakter krijgt 

van een buitenbad. Men verkrügt zo een open verbinding 

met het buitenterras en de ligweide. In de zwemzaal zelf 

kunnen zwemmers zich toegang verschaffen tot het binnen

terras waar men kan consumeren, evenals de toeschouwers. 

De recreatiezwemzaal dient in open verbinding staan met 

de wedstrüdzwemzaal maar dient ook geluiadicht afgesloten 

te kunnen worden. 
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4.4 d. dienstruimten 

berging/stalling personeel 
Voor het personeel is het gewenst een (brom)fietsstalling 

aanwezig te zijn. Deze dient overdekt en afsluitbaar te zijn. 
De situering dient vlakbij de dienstingang te zijn. 

was/kleedruimten personeel 

Voor badmeesters, technisch- en restaurantpersoneel dienen 

was- en kleedruimten aanwezig te zijn, gescheiden voor 

vrouwelijk en mannelijk personeel. Het is gewenst deze ruimten 

vlakbij de desbetreffende werkruimten te situeren. 

badmeestersruimte en e.h.b.o. 

Deze ruimte dient centraal te zijn gelegen met goede toe

zichtmogelijkheid op beide bassins en eventueel op de kle

renberging. Bij de situering moet rekening worden gehouden 

met eventuele hinderlijke weerspiegeling van een tegenover

liggende glaswand. 

De situering dient tevens zodanig te zijn dat een goede 

bereikbaarheid wordt verkregen, zowel met de zwemzaal als 

met de openbare weg i.v.m. afvoer van gewonde zwemmers. 

bergruimtea 

Deze ruimten dienen aanwezig te zUn t.b.v. : 

lesmateriaal, in de onmiddelijke nabijheid van het in

structiegedeelte van het wedstrijdbad. 

wedstrijdmateriaal, in de onmiddelijke nabijheid van het 

wedstrijdgedeelte en de springtoren. 

- werkkast, zowel in de zwemzalen als bü kleedafdeling. 

berging café-restaurant 

De berging dient als opslag van levensmiddelenvoorraad. 

In deze berging kan een werkkast opgenomen worden waar 

schoonmaakmateriaal in opgeborgen wordt. 

De berging dient in de onmiddelijke nabijheid van het binnen

terras, keuken en café-restaurant te worden gesitueerd. 

koelcel 
De koelcel dient als opslag van etenswaren die snel aan 

bederf onderhevig zijn zoals vleeswaren, verse groenten en 
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fruit. Tevens voor dranken die koel moeten worden ge

serveerd. 
Evenals de berging dient de koelcel in de nabüheid van 
het binnenterras, keuken en café-restaurant te worden 

gesitueerd. 

goederenlift 
Deze is vereist voor de aanvoer van voorraden (chemica

liën, levensmiddelen, drank enz.) en afvoer van afval

produkten (container met .keukenafval). 

Het is vereist dat de goederenlift gesitueerd dient te 

worden in de onmiddelijke nabUheid van de technische 
ruimten en de berging+ koelcel van het café-restaurant. 

keuken 
In de keuken worden warme en koude hapjes, zelfs hele 

warme maaltüden bereid voor het binnenterras en het cafê

restaurant. Het spreekt vanzelf dat deze ruimte centraal 
tussen het binnenterras en het caf6-restaurant gesitueerd 
dient te worden. 

buffetruimte 

Vanuit deze ruimte.wordt het b~nnenterras en het caf6-
restaurant bediend. Deze ruimte dient direct te grenzen 

aan de keuken. 

technische ruimten 

In de technische ruimten moeten worden ondergebracht: 

- de installaties voor de toebereiding van het zwemwater: 
-pompen met haarvangers 

-filters 

-tegenstroomapparaat voor verwarming van het zwemwater 

-doseringsapparatuur voor coagulatiemiddelen, oxidatie-
middelen en PH-regeling 

-meet- en regelapparatuur 

verwarming van douche- en gebruikswater: 

-boilers 
-meng thermostaat 
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- de installaties voor de klimaatregeling: 
-luchtverversingssysteem 
-aangevuld met radiatorenverwarming 
noodverlichtingsapparatuur 
- noodaggregaat, accu c.q. droge batterijen 

- electriciteit 
-transformatorstattion voor verdeling voor laag- en 

hoogspanning 
- gasontvangst 

werkruimte met werkbank en gereedschappen 
- installatie voor beweegbaar bodemgedeelte 

- golfslagapparatuur 
- buffer- en suppletiekelder voor circulerend zwemwater 

opslag van chemicaliën 
- toilet- en doucheruimte 

In de bijlage, achter in het verslag, staat een uitgewerkt 
programma van eisen wat betreft maten en inrichting van de 
betreffende ruimten. 
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4.5 situering van het geheel 

Vereist is dat het recreatiebad en het terras+ligweide 

op het zuiden georiënteerd worden. revens is het gewenst 

nm het wedstrUdbad ook op het zuiden te oriënteren omdat 
ait ook in kontakt staat met de ligweide. 

De entree van het complex zal zoveel mogelijk naar het N.S.

station georiënteerd worden i.v.m. de korte looptijd van 

en naar het station. 

Het parkeerterrein zal zoveel mogelijk op de brede verkeers

weg (verlengde oeelingerbaan) georiinteerd worden om een 

zo snel mogelijke ontsluiting voor auto's en bussen te 

verkrijgen. 
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De aktiviteiten in een gebouw worden bepaald door de ver

schillende 'soorten' bezoekers. Deze bezoekers bepalen 

de verkeersstromen in het gebouw: de zgn. routing. De rou

ting wordt gevormd door de gebruiksschema's van ieder 'soort' 

bezoeker (zie fig.s.3) en samen met het relatieschema (zie 

fig.5.2) ontstaat een bedrijfsschema waarin de struktuur 

van het gebouw zichtbaar wordt (zie fig.5.4). 

In een zwem-sportcomplex zijn de volgende bezoekers aan

wezig: 

1. zwemmers 

2. sporters 

3. toeschouwers 

4. beheer 

5. instructeurs 

6. technisch personeel 

7. cafê-restaurantpersoneel 

In fig.s.i staat schematisch aangegeven hoe het schetsont
werp tot stand komt. 

progr.v.eisen 

relatieschema 

gebruiksschema's 

bedrijfsschema 

fig.5.1 

andere eisen 

afmetingen: 

oppervlakte 

hoogte 

oppervlakteschema 

mogelijke schakelingen 

schetsontwerp 
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12. tribunes orthal '1,'lr~ 
13. offials/clublokaal ~-" . v~eo 
14. restaurant ",e>s::> 
15.keuken ~~ 

16. berging '9-..ç, 
17. koelcel 1" ~ 
18. was+kleedr: r.p. ~~ 
19. binnen terras • ~Co 

:iO. kleedruimte ']Y{. ~~ 
21. klere 

22. douches+toiletten 
Z3. rec.reat ie bad 

24. wedstrijd bad 
25.be i lesmateriaal 

26. bad meestersru i m te 
'Z7. e.h.b.o. 

28. buitenterras 
29. 1 igweide 

30. berging buiten 
31. kleedruimte sp. 

32. wasruimte s . 
33. instructeursruimte 

34. scheidsrechtersr. 
35. e.h.b.o. 

35. berging toestellen 
37. sporthal 

38. was+kleedr t.p + b.m. 
39 kantine t.p.+ b.m. 

40. techn. ruimte 

r. p. = restaurant personeel 
zw. = zwemmers 

sp. = sporters 

t.p. = technisch personeel 

b.m. = badmeesters 

• • 
= direkte verkeersrelatie 
: indirekte ,, ,. 

(t = visueel contact 

fig. 5 .2 
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gebruiksschema : zwenmers 11 1 • sporters ( 21 

gebruiksschema: instructeurs IS)• lechn.pers. 161 

<::==== 
sporiinslructeurs 

"sch C> techni personeel 

fig. 5 "3 

gebruiksschema: toeschouwers 131 + beheer (41 

~ 

gebruiksschema : restaurantpersoneel (71 

P-~T""-,-.i-"1 biru,•n • 
lo,..,.....__.__ .... l«rH 

.~ ... 
,.....__......,~ruimt• 
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bedrijfsschema 

e.h.b.o. -

berging 
toestellen-

irstruc -
teursr. 

fig. 5 .4 

wassen+ -·-berging+_ berging 
buiten kleden - koelcel ~ speelhal ""' - buitenterras +ligweide 

r.p. ~ 

1 

wedstrijd
leiding 

sporthal 

1 1 

wassen+ 
kleden 

sp. 

1 
1 

-
1 1 

1 

1 
_ keuken -- binnen

terras --- -- recreaf ie bad 6-¼:: badmees- -:--
1 1 tersruimle 1 

-----.-----.--J i +e.h.b.o. ,· 
1 -----+--. 1 1 

1 

l 
_,;....J ,, 

Î 1:-----~ _ ___............. ----- - tribune berging tribune 
---- sporthal - - zwemzaal ... - • - lesrrote

riaal - restaurcnt r·= ---.- . ------- - -+ - - - - cl ... - - - - - - wedstrijd-
i • bad 

toiletten 

scheids
rechtersr: 

------rT 
-· 7 · t. Ï·- garderobe 

-

foyer 

1 

hal+ 

--
-

-·- vergad~ 
ruimte 

---------
officials/ 
clublo
kaal 

----i 

1 

_ douches 
♦ 

toiletten 

1 
kleren
bergil"9 

1 

_ wedstrijd
lei ding 

. 
1 . 
1 

1 . 
1 

----------itoiletten 
kassa+ kleed-- --1 admin. ruimtezw . .. . 

1 ~ 1 . 1 
---... 1· . 1 

entree 1 • - beheer- f 
____ ! dersr: . . f 

1 L·-·7 :--· ----·--· -· -· -· -· __ J. 
_ __..__ 1 r--·-·-·-· -·-

wassen+ 
- kleden -

b.m.+ t.p. 

1 

kantine 
b.m.+ t.p. 

' -= di ;ec te veri<eersrelatie 

parkeer
plaats 

-= indirecte verkeersrelatie 

visueel con tact ------ = 

- technische ruimte 

----------
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5 .1 andere eisen 

verlichting 

-beperken van hinderlüke lichtinval in de wedstrüdzwem

zaal en in de sporthal. 

-beperken van hinderlüke spiegelingen op het wateropper

vlak. Dit heeft invloed op de plaatsing van de daglicht

openingen ten opzichte van waarnemingsposities zoals bad

meesterspost, cafá-restaurant en tribune. 

-voor de overige rruimten hoeven geen specifieke eisen aan 

de verlichting worden gesteld. 

akoestiek 

-in de ruimten waar het in principe erg lawaaierig kan 

zUn zoals de zwemzalen en de sporthal moet men zorgen 

voor een aanvaardbaar geluidsnivo. Hiervoor dient men 

grote harde vlakken zoals glaspuien en betegelde wanden 

te vermUden en de nodige absorptie aan te brengen. 

-van het cafê-restaurant wordt verwacht dat dit een rus

tige ruimte is die toch in kontakt staat met de zwemzalen 

en de sporthal. Dit houdt in dat er een glaswand moet 

worden geplaatst tussen het café-restaurant en deze 

overige ruimten, waardoor geluid wordt afgeschermd en 
visueel kontakt gehandhaafd blüft. 

-de installatieruimte is een zeer lawaaierige ruimte, 

zodat men Óf met de situering rekening moet houden, 

6f een goede geluidswering moet aanbrengen waardoor het 

· lawaai gereduceerd wordt. 

-voor de overige ruimten hoeft men t.a.v. geluid slechts 

als eis te stellen dat het binnen een aanvaardbaar nivo 

blijft zoals in trappehuizen en gangen. 

-t.a.v. het geluid uit de omgeving zijn weinig problemen te 
verwachten. 

klimaat 

-in de zwemzalen en de sporthal is de behaaglükheid van 

groot belang. Grote verschillen in de oppervlaktetempera

turen onderling en ten opzichte van de luchttemperaturen 

mogen niet voorkomen. Men dient te zorgen voor een kon

stante juiste relatieve vochtigheid die niet door het 

klimaat buiten kan worden beinvloed. 
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5.2 benodigde min. oppervlakten 

openbaar gedeelte: 

- entree-hal 

- kassa-administratie 
beheerders ruimte 

foyer 

vergaderr.-clublokalen-officials 

- toiletten-garderobe 

- cafê-restaurant 

- speelhal 

- binnenterras 

sportaccommodatie: 

- sporthal 

- kleed-wasruimten 

scheidsrechters-instructeursr. 

- e.h.b.o.-massageruimte 

- toestellenberging 

toezichtruimte 

~ wedstrUdleidingsruimte 

- toeschouwersruimte 

- werkkast 

zwemaccommodatie: 

- kleedaccommodatie 

- klerenberging 

- toiletten 

douches 

- wedstrUdzwemzaal 

toeschouwersruimte 

recreatiezwemzaal 

dienstruimten: 

berging-stalling pers. 

kleed-wasruimten pers. 

- kantine 

- badmeesterr.-e.h.b.o. 

- berging t.b.v. les- en wedstr.mat. 

200 

25 

15 

150 

160 

100 

250 

100 

100 

1345 

120 

30 

15 

110 

10 

10 

175 

15 

2 
m • 

1100 

2 m. 

2 m. 

1830 m~ 

950 m~ 

200 

75 

100 

1800 

120 

2400 

2 20 m. 
80 

20 

25 

25 

5645 2 m. 
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- berging cafê-restaurant 

koelcel , , , , 

- goederenlift 

keuken 

technische ruimten 

15 

15 

5 

50 

1000 

totaal min.oppervl. 

sous-terrain: technische ruimten 

m~ 

1255 2 m. 

9830 2 m. 

begane grond: entree-hal-administratie-zwemacc.-sportacc.

dienstruimten-beheer 

verdieping : foyer-toiletten-garderobe-vergaderr.-clublok.

officials-cafê-restaurant-binnenterras 

Het totaal te bebouwen grondoppervlak is gelük aan de 

oppervlakte van de begane grond: 

- entree+hal 200 

- administr.+beheer 40 

- zwemaccommodatie 5645 

- sportaccommodatie 1830 

- dienstruimten behalve die 175 

van het cafê-restaurant 

berekening benodigd parkeeroppervlak: 
2 zwembaden wateroppervlak: 1600 m. 

1600x5=2QQ.Q. m~ parkeeropp. 

- sporthal: 600 bezoekers 

600:4•150 parkeerplaatsen 

1 parkeerplaats= 12,5 m~ 
2 150x12,5=~ m. parkeeropp. 

10 autobussen: 

10x100= 1000 m~ parkeeropp. 

totaal parkeeroppervlakte: 

buitenterras + ligweide: 

totaal beschikbaar terreinoppervlak: 

m~ 

7890 m~ 

11875 m~ 

8435 m~ 

28200 m~ 
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s.3 mogel~ke schakelingen 

Gewerkt is aan twee alternatieven die aan het programma 

van eisen voldoen en een overzichtelUke struktuur oezitten. 

H•t is gewenst om de kleed- en waseccommodatie van de 

sporthal en beide zwemzalen samen te groeperen op de begane 

grond en nat café-restaurant+ foyer boven voornoemce ruim

ten op de veraieping. (Omdat net café-restaurant+ foyer 

in verbinding moet staan met de tribunes en het binnenterras 

is het logisch dat deze ruimten op een huger nivo moeten 

liggen). Deze ruimten vormen dan tesamen één blok. De sport

hal en beide zwemzalen zullen dan om ait blok heen gegroe

peerd worden. Er zUn vele mogelUkheden waarop dit kan ge

beuren. 
In alternatief 1 is zoveel mogelük geprobeerd van het to

taal een zoveel mogelük compact geheel te maken. Dit plan 

is niet optimaal wat de organisatie-struktuur betreft, nl. 

de dienstruimten van het café-restaurant kunnen beter boven 

de dienstruimten op de begane grond gesitueerd worden i.v.m. 

een goederenlift en een dienst-trap die beide dienstruimten 

met elkaar verbindt.-er zou dan ook één dienstingang aanwe

zig zun. De tribune van het wedstrüdbad is alleen maar be

reikbaar via het café-restaurant en niet ook via de foyer. 

Dit kan alleen maar als de sporthal en het wedstrüdbad aan 

weerszUden van het café-restaurant en de foyer gesitueerd 

worden. Daarom is een tweede alternatief gemaakt (figo;5o6)o 
Hierin is wel te zien dat de dienstruimten op de verdie

ping boven de dienstruimten op de begane grond gesitueerd 

zijn. 

De technische ruimten worden in het sous-terrain gesitu

eerd omdat deze centraal gelegen moeten zUn en veel ruimte 

in beslag nemen. 

Gestreefd is naar zo kort mogelijke loopwagen met zo weinig 

mogelijk bochten. BU de sport- en zwemaccommodatie liggen 

zowel in alternatief 1 als in alternatief 2 de aktivitei

ten zoals kleden-kleren bergen-douchen-zwemmen/sporten 
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in ~ên rechte lün wat de overzichtelijkheid voor de gebrui

kers ten goede komt: deze vinden gemakkelijk hun weg. 

Als grondslag voor het schetsontwerp wordt alternatief 2 

gekozen omdat dit het meest optimale is. 
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5.4 konstruktieve opzet van het ontwerp 

Het gehele ontwerp staat op een stramienrooster van 

6 x 6 meter. Op deze stramienmaat is het hele konstruk

tiesysteem gebaseerd. Voordelen van het werken met stra

mienen zun: 

a. het ontwerp is overzichtelUk ,;~ ieder Qeval op tekeninQ. 

b. details zun gemakkelük terug te vinden. 

c. detailleren wordt eenvoudiger doordat vaak dezelfde 

details op verschillende stramienen voorkomen. 

d. de maatvoering tUdens de uitvoering wordt minder ge
compliceerd zodat vaak onnodige fouten vermeden kunnen 

worden. 
e. vooral bü prefab-bouw waarbU de elementen afmetingen 

hebben die afgestemd zUn op een veelvoud van 30 cm, 

is het handig te werken met stramienen met een onder

linge afstand van eveneens een veelvoud .van 30 cm. 

Het konstruktie-systeem van de sporthal en van de grote 

zwemzaal zUn identiek aan elkaar. Daarom is de technische 
uitwerking en detaillering beperkt tot alleen de grote zwem

zaal. 

De sporthal,evenals de grote zwemzaal,wordt in dwarsrichting 

overspannen door stalen vakwerkspanten met een overspannings

lengte van 42 meter. Gekozen is om de spanten aan de bui

tenzüde over het dak heen te plaatsen en het dakpakket 

aan de spanten op te hangen. 

Deze oplossing heeft een aantal nadelen: 

a. De stabiliteit van de ongesteunde bovenrand van het 

vakwerkspant vergt extra aandacht. 

b. het vakwerkspant is onderhevig aan grote temperatuurs-

wisselingen en horizontale belasting t.g.v. wind. 

Dit heeft tot gevolg dat het vakwerkspant zwaarder ge

dimensioneerd moet worden en de detaillering zeer zorg

vuldig .moet zün,.zodat deze oplossing duurder is dan de 

oplossing waarbU het dakpakket over de vakwerkspanten 
heen is geplaatst. 
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Toch is voor deze oplossing gekozen uit esthetisch oogpunt: 

a. de bouwmassa is met deze oplossing aanzienlUk minder. 

b. het konstruktiesysteem is duidelUk zichtbaar. 

c. het geheel wordt plastischer van vorm. 
d. daarbU is een konstruktieve probleemstelling gecreëerd. 

De stalen hoofdspanten staan h.o.h. 12 m van elkaar. 

Boven het plafond van de zwem- en sportzaal dient een 

kruipruimte aanwezig te zijn voor het uitvoeren van even

tuele reparatiewerkzaamheden. Deze ruimte dient ca. 1,5 m 

hoog te zun. Daarom worden vakwerkspantjes toegepast 

met een hoogte van 1,5 men een lengte van 12 mals onder

steuning van het dakpakket en plafond. Deze gordingspanten 

hangen op aan de hoofdspanten. Door al deze gordingspanten 

in de lengterichting aan elkaar te koppelen wordt de moge

lükheid onderzocht of de buigstUfheden van deze gording

spanten hun bijdrage kunnen leveren aan de stabiliteit van 

de bovenrand van het hoofdspant (zie hoofdstuk 10). 

Het complex bestaat uit een middengedeelte waaraan züdelings 

de sporthal en het 50 m bad is gesitueerd (zie fig. 5.6). 
Dit middengedeelte zal bestaan uit een betonskelet dat 

voor een groot gedeelte de stabiliteit levert aan de sport

en zwemzaalkonstruktie. 

Voor de stabiliteit van de langsgevels van de sporthal en 

de zwemzaal zullen plaatselük de gevelkolommen ge~oppeld 

worden door stalen vierendeelliggers met vrU grote hoogte 

zodat op deze plaatsen stabiliteitsportalen ontstaan. 

In deze vierendeelliggers worden de beglazingsprofielen 

geplaatst. Elders zullen de beglazingsprofielen geplaatst 

worden in een frame van stalen buisprofielen dat aan de 

,dakkonstruktie ophangt. 

Rondom de sportvloer en het bassin is een galerij aanwezig 

op verdiepingshoogte. Deze galerü loopt als een ring om 

de sporthal en zwemzaal heen en is opgelegd op consoles 

h.o.h. 6 m. 

De galerijkonstruktie zal de horizontale krachten,die uit 
de stabiliteitsportalen in de langsgevels komen, afvoeren 

naar de fundering. 

Voor het ontwerpen van de fundering en de bassintundatie 

is een grondrapport opgevraagd dat gegevens bevat omtrent 

grondopbouw, grondwaterstand en mechanische eigenschappen. 
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Tevens bevatte het rapport een funderingsadvies, 

Dit grondrapport is gemaakt voor een gerealiseerd project 

vlak in de buurt van de hier gekozen situatie. 

Er is ge~ozer. voor een fundering op staal met toepassing 

van grondverbetering. 

In de gevels van de zwemzaal en de sporthal zullen prefab 

betonnen ~olommen geplaatst worden waaraan consoles vast-

gestort zijn. Op deze consoles rust de galerijvloer. De galerij

wand en dak zal gemaakt worden van prefab lichtbetonnen 

plaatelementen. De wandplaten worden gemonteerd op de gale

rijvloer en daarna monoliet aangestort. De galerijdakplaten 

zullen aan de ene kant opgelegd worden op de galerijwand

platen en aan de andere kant opgehangen worden aan het 

stalen frame waar de beglazingsprofielen in opgesloten 

zitten. 
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6. Klimaat 

6.1 Zwemzaal 
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- 1 Het creëren van een aangenaam binnenklimaat in een zwemzaal 
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is moeilüker realiseerbaar dan in andere gangbare gebouwen 

zoals woonhuizen, kantoorgebouwen enz. Dit komt omdat de 

verschillende "soorten" gebruikers specifieke eisen stellen 

t.a.v. de behaaglükheid. 

Zwemmers in badkledü zUn gevoeliger voor allerlei klimaat
factoren dan badmeesters en publiek daar deze gekleed zUn 

en dus voorzien zijn van een warmteweerstand. Tevens wordt 

verschil gemaakt tussen droge en natte zwemmers; als zwem

mers uit het water komen zal men meer warmte verliezen door 

verdamping dan een droog lichaam en zal men zich eerder 

onbehaaglük voelen (rillen). 

In de zwemzaal heerst een grote vochtproduktie door ver

dampend zwemwater,verdampend water op de perrons en tevens 

opdrogende zwemmers. De mate van verdamping is in hoge mate 

afhankelük van de aanwezige luchtsnelheid en deze is weer 

bepalend voor het zich behaaglük voelen van opdrogende 

zwemmers en tochtproblemen die kunnen ontstaan bü een te 

hoge luchtsnelheid. 

Samenvattend is de behaaglijkheid afhankelijk van de volgende 

klimaatfaktoren : 

a. temperatuur (water-, lucht- en gemiddelde stralingstemp.) 

b. vochtgehalte van de lucht. 

c. luchtverversing (t.a.v. ventilatie en afvoeren van vocht) 

d. luchtsnelheid 

Aan de hand van deze faktoren wordt een klimaatinstallatie 

ontworpen. 

6.1.1 Behaaglükheidscriteria (lit.1) 

In de loop der jaren heeft men een stüging meegemaakt van 

de temperatuur van het zwemwater tot 24-26°c en zelfs hoger. 

De luchttemperatuur in de zwemzaal wordt in het algemeen 

ingesteld op een waarde die ca. 2 graden hoger is dan de 

watertemperatuur. Dit verschil van 2 graden wordt min of 
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meer intuïtief toegepast. 
De luchtvochtigheid wordt in het algemeen op 60 a 65% 

relatieve vochtigheid gehouden. Dit is wat in praktük 

gebeurt. Hiervoor is maar één reden te geven en dat is, 
dat men tracht te voldoen aan de wensen van de zwemmers, 

om voor hen een prettig klimaat te verzorgen. Dit is het 

klimaat waarbU d~ w~rmteafvoer van het lichaam overeen

komt met de warmte-ontwikkeling in het lichaam. In het 

water betekent dit, dat de huidtemperatuur vruwel gelük 

zal zUn aan de watertemperatuur, door de hoge warmte

overdrachtcoëfficiënt van 1000-2500 W/m 2K bü een metabo

lisme van 150-250 W/m 2 huidoppervlak. Buiten het water 

hangt de warmte-afvoer van het lichaam af van het al of 

niet droog zun van de zwemmer. Deze wordt, zoals al eerder 

is vermeld, thermisch veel zwaarder belast dan de geklede 

toeschouwer. 
Voor het bepalen van de thermische behaaglUkheid van de mens 

in een zwembad wordt gebruik gemaakt van een thermo

fysiologisch model dat door onderzoeker StolwUk is gemaakt. 

Het is een model voor veranderende toestanden en beschrUft 
het verloop van ~~n aantal thermo-fysiologische grootheden 

als functie van het aktiviteitennivo, de kleding en de 

omgevingsparameters: de luchttemperatuur (Ta), de gemid

delde stralingstemperatuur (Tmrt>• de luchtsnelheid en 
de relatieve vochtigheid van de lucht. 

De aanpassing heett bestaan uit het toevoegen van verdam

ping van water aan de huid in de warmtebalans voor de mens, 

teneinde de natte mens op de kant thermo-tysiologisch te 

stimuleren. 

In de fig. 601 worden behaaglükheids-gebieden 

gegeven voor verschillende zwembadbezoekers: natte- en 

droge zwemmer, badmeester en publiek. 

De grenzen voor de aangegeven gebieden worden bepaald door 

lUnen met negatieve·. richtingscoiffici~nt. Deze lUnen 

vormen achtereenvolgens de overgang tussen onbehaaglUk koel 
en behaaglijk koel en tussen onbehaaglük warm en behaaglijk 

warm. 
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Metabolismè 
Luchtsnelheid 
Kledingweerstand 
Relatieve vochtigheid 

40 

30 

20 

10 

Natte zwemmer 
70W · m-" 
0.1 m·S- 1 

Oclo 
60Ct 
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Publiek 
60W · m-: 
0.1m•Ç 1 

0.6 clo 
6()t;} 

NATTE 
ZWEMMER 

PUBLIEK 

10 20 TA(°C) 30 40 

_ Behaaglijkheidsgebieden voor natte zwemmer en 
publiek in de wincersituatie. 
tT. = luchttemperatuur. T.,,. == gemiddelde stralingstemperatuur) 

40 

ÎMRT(°C) 

30 

2 

-- NATTE 
-- ZWE11MER 

1111 ~71ER 
1u-,-r-r-r--r-~r-,---,.~-i--r---,--.---10 30 40 

· · 8.draaglijklreidsgebieden voor natte en droge :"mrmer 
in dt! i,·imersiw,me. 
1 T, -= ludrctempaaru11r. T."" = !{emiddelde sm1/i11gs11anper<11uur1 

Metabolisme 
Luchtsnelheid 
Kledingweerstand 
Relatieve vochtigheid 

Droge zwemmer 
70W · m-2 

O,lm·s-1 

Oclo 

Badmeester 
90W · m-2 

O.lm·s-1 

60% 
0.4clo 
60% 

40 

ÎMRrt°C) 

30 

20 

1111 BADf'IEESTER 

10----------------10 20 ÎA('C) 30 

· . - Behaaglijkheidsgebieden voor natte zwemmer en 
badmeester in de wintersituatie. 

40 

(T. = luchttemperatuur, T.,,. = gemiddelde stralingstemperatuur} 

Het metabolisme wordt uit

gedrukt per m2 huidoppervlak 
en de kledingweerstand in 

clothing-units (clo) waarvoor 

geldt dat 1 clo= 0,155 m2K/W. 

(lit. 4) 

fig. 6.1 
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Om aan de behaaglUkheidseisen van iedere gebruiker zoveel 

moge1Uk te voldoen wordt een luchttemperatuur gekozen T = 
a 

26°c en een gemiddelde stralingstemperatuur T t= 24°c. mr 
BU deze gem. stralingstemperatuur voelen natte zwemmers 
zich niet behaaglük, daarom worden op de perrons plaatselUk 

radiatoren aangebracht die de gem.stralingstemp~ratuur 

opvoert tot Tmrt= 30°c. 
Tevens worden warmtebanken op de perrons geplaatst die 

aan de onderzUde van het zitvlak worden verwarmd door 

warmwaterleidingen van de e.v. installatie. Deze warmte

banken verhogen mede de gem. stralingstemperatuur op de 

perrons. Updrogende zemmers voelen zien zeer behaaglUk op 

deze warmtebanken.(zie fig 6.2) 

f ig • 6 o2 

Voor de watertemperatuur wordt r = 24°c gekozen. w 
Voor de luchtsnelheid en rel. vochtigheid worden dezelfde 

waarden aangehouden als .in het behaaglUkheidsmodel: 

luchtsnelheid vrel= 0,1 m/s en rel. vochtigheid h=0,6 (60%). 
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6 o2 Sporthal 

6.2.1 Behaaglijkheidscriteria 

Evenals voor een zwembad worden er t.a.v. de verschillende 
sporthalbezoekers verschillende behaaglükheidseisen gesteld. 

Deze bezoekers zijn sporters, instrukteurs en publiek. 

Het is dus zaak om het binnenklimaat dusdanig in te stellen 

dat iedere sporthalbezoeker zich behaaglijk voelt. Zo zal 

het, ,evenals in de zwemzaal, noodzakelijk zijn een kombinatie 

van meerdere verwarmingssystemen te installeren. 

De thermische behaaglükheid van de sporters is afhankelük van 

een aantal faktoren die in rekenmodellen als parameters 

fungeren. Deze faktoren zUn: 

a. metabolisme 

b. kledingweerstand 

C • huidplooidikte 

d. luchtvochtigheid 

e. luchtsnelheid 

f • luchttemperatuur 

g. gem. stralingstemperatuur 

De laatste 4- faktoren zün omgevingsvariabelen, die afhanke

lük van het bouwkundige ontwerp, bü te regelen zun. 

De eerste 3 faktoren zUn persoonsafhankelijk. 

De behaaglijkheid van de sporter is in zeer hoge mate af

hankelijk van het metabolisme. De meest voorkomende metabolis

men liggen tussen 210 en 490 W/m 2 • (lit. 6) Deze waarden 
zijn gevonden m.b.v. een rekenmodel en als bijbehorend 

behaaglijkheidsgebied geldt een omgevingstemperatuur van 

10 tot 20°c. De ideale omgevingstemperatuur is dan 1s0 c 

omdat de afwijkingen naar de warme en koude kant dan zo klein 

mogelijk zijn. 

In het rekenmodel wordt de stralingstemperatuur niet gekom

bineerd met de luchttemperatuur voor een behaaglijkheids

berekening. 

In de sporthal wordt geen stralingsverwarming toegepast wat 

inhoudt dat de gem. stralingstemperatuur niet veel afwijkt 

van de luchttemperatuur. Voor de berekening worden ze aan 

elkaar gelijkgesteld. 
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De kombinatie van hoge vochtigheden ~et hoge luchttempera

turen is bekend als zeer onbehaaglük. Het lichaam kan zün 

geproduceerde zweet niet kwUt aan de omgeving zodat het 

~atte huidoppervlak toeneemt. BU lage luchttemperaturen 

is een hoge vochtigheid niet bezwaarlük omdat de zweetver

damping dan over het algemeen laag is. 

De sporter moet zün geproduceerde zweet middels verdamping 

zo snel mogelUk kwütraken omdat anders de onbehaaglükheid 

toeneemt. Dit kan door een zo groot mogelük dampdrukverschil 

en dus een zo laag mogelüke relatieve vochtigheid te rea

liseren. Voor een sporthal met lagere luchttemperaturen is 

een relatieve vochtigheid van 50% als ondergrens aan te 

bevelen. De N.S.F. geeft de volgende riéhtlünen: 

SPORT Luchttemperatuur Luchtvochtigheid 

Badminton •in. 15 •c 50 1 
Basketbal 111in. 10 -c 50 IY, 

Boksen 12 à 15 •c 50.i 
Gewichtheffen 16 à 20 -c se~ 
Gymnastiek max. 22 •c 50 % 
:Judo 12 à 15 •c 50 % 
Tafeltennis 12 à 18 •c 50 % 
Tennis 12 à 16 •c 45 à 55 % 
Volley'>lll min. 15 -c 50 % 
"'orstelen 16 à 20 •c 50 % 
Zaalhandbal 111in. 15 •c 50 % 
Zaalhockey min. 15 •c 50à60% 

Zaalkorfbal min. 15 •c• 50 % 
Zaalvoetl:>al 111n • 15 •c 50 % 

•Bij wedstri1den 12 à 13 •c 
tabel 1 • 

Wat de luchtsnelheid betreft ontstaan er tüdens het uit

oefenen van aktiviteiten luchtbewegingen rond het lichaam. 

Is de beweging gering, dan is de luchtsnelheid ongeveer 

gelük aan de heersende luchtsnelheid in de ruimte. 

Worden de bewegingen omvangrüker dan wordt ook de lucht

snelheid rond het lichaam groter (gedwongen convectie). 
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De relatieve luchtsnelheid in een ruimte voor zittende 

personen, zoals op de tribunes, mag niet groter zün dan 

0,2 m/s, aangezien anders tochtgevoel zal optreden. 

Voor sporters geldt, dat de sneiheid van de lucht langs een 

bewegend lichaam ongeveer gelük is aan de snelheid waarmee 

hPt lichaam zich voortbeweegt. Deze luchtsnelheid bepaalt 

de mate van warmteoverdracht door convectie. Deze mag 

niet te groot worden bü hoge luchtsnelheden omdat het 

lichaam dan niet meer in evenwicht is met zün omgeving. 

De N.S.F. stelt als eis dat de luchtsnelheid tot 3 meter 

boven de sportvloer kleiner moet zün dan 0,5 m/s. 
Deze eis is te ongenuanceerd omdat de leefzone 2 meter 

boven de sportvloer is. Beter kan gesteld worden dat de 

luchtsnelheid tot 2 meter boven de sportvloer kleiner of 

gelük moet zün dan 0,2 m/s, vooral omdat dan geen tocht

problemen ontstaan bü stilstaande sporters en instrukteurs. 

6.2
0
2 klimaatinstallatie sporthal 

In de sportzaal zal de luchttemperatuur van 1s0 c en de 
~clatieve vochtigheid van 50% Konstant gehouden worden 

door een luchtbehanaelingsinstallatie die er ook zorg voor 

draagt dat de maximale rel. luchtsnelheid van 6,2 m/s niet 

overschreden wordt. 

Het is gebleken dat voor de sporten tennissen, krachtsport 

en sommig& bal~porten (zie tabel 1) 0 een hogere omgevings

temperatuur vereist is. De mogelükheid moet bestaan tot 

verhoging van de binnenluchttemperatuur. 

De toeschouwers op de tribune zullen zich bü een lucht

temperatuur en een gemiddelde stralingstemperatuur van 

1s0 c minder behaaglük voelen. Daarom worden in het plafond 

boven de tribunes straalverwarmingselementen ingebouwd. 

De gemiddelde stralingstemperatuur wordt 10°c hoger geko-

zen dan de luchttemperatuur omdat men de stralingstemperatuur 

niet ongelimiteerd kan opvoeren want dan kan zich het zgn. 

kampvuureffect voordoen (vector radiant temperature). 

De gemiddelde stralingstemperatuur boven de tribunes wordt 
0 

dan Tmrt= 25 C. 
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6.3 Konstruktieopbouw en materiaalkeuze t.a.v bouwfysica 

De begrenzende vlakken van de sporthal en vooral de 

zwemzaal dienen voldoende warmte-weerstand te hebben 
om niet onnodig veel warmteverlies door transmissie te 

krügen. Dit vooral om de hoge energieprüzen en de daarmee 

samenhangende installatiekosten. OP laatste jaren zün de 

hoge energieprüzen de belangrijkste oorzaak van exploitatie

tekorten bü vooral de zwemaccommodaties. 

Een andere belangrijke reden voor een gewenste hoge warmte

weerstand is dat men vooral in de zwemzaal hoge oppervlakte

temperaturen nodig heeft i.v.m. de vereiste gemiddelde 

stralingstemperatuur (Tmrt=24°C) en het gevaar voor opper

vlaktecondensatie klein dient te zün daar in de zwemzaal 

een hoge vochtproduktie heerst. 

Inwendige condensatie treedt op als gevolg van diffusie van 

waterdamp van binnen naar buiten. Dit is het gevolg van 

een verschil in dampspanning tussen de binnen- en de buiten

lucht. De dampconcentratie kan ergens in de konstruktie 

de maximale dampconcentratie, behorende bü de op die plaats 
heersende temperatuur, overschrijdcr.. Hierdoor zal waterdamp 

condenseren. 

Doordringen van waterdamp in de konstruktie kan in het 

algemeen niet voorkomen worden. Vanwege de duurzaamheid 

van de konstruktie, maar ook vanwege de afname van de 

warmteweerstand dient inwendige condensatie voorkomen, dan 

wel geregeld te worden. Men zal daarom moeten zorgen dat 

de waterdamp door een goede ventilatie wordt afgevoerd of 

ervoor zorgen dat door een juiste konstruktieopbouw de 

kondensatie op een onschadelük punt optreedt. 

Voor een goede ventilatie kan men het best gebruik maken van 

buitenlucht. Deze lucht wordt nl. warmer zodat de vocht

opname groter wordt. 

Een doelmatige konstruktieopbouw kan worden verkregen door 

het toepassen van : 

- een dampremmende laag aan de warme zijde van de konstruktie 

- een isolerende laag aan de koude zijde van de konstruktie. 
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Opbouw ouitenwandkonstruktie 

De buitenwand van de perronvloer tot de galerijvloe~ is 

opgebouwd uit (van buiten naar binnen): 

-metselwerk 110 mm. 
-isola t ié 50 mm. 

-gewapend beton 120 mm. 

-wandafwerking 30 mm. 

De wandafwerking bestaat uit geglazuurde wandtegels die 

een oneindig hoge dampdiffusie-weerstand hebben. Daarom 

is het toepassen van een dampremmende laag in de spouw 

overbodig. 
De oppervlakte-temperatuur aan de binnenzijde is bij een 

extreme buitentemperatuur van -10°c nagenoeg de gewenste 

gem. stralingstemperatuur Tmrt= 24°c. (fig.6.3) 

De galerijbuitenwand is opgebouwd uit (van buiten naar binnen): 

-lichtbeton 120 mm. 

-luchtspouw 120 mm met da~rin isolatie voorzien van een 

dampremmende laag van 80 mm dikte. 

-akoestisch kleischuim 60 mm. 

De oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde haalt hier 
0 ruimschoots de gewenste Tmrt= 24 C. (fig.604) 

-7..1 

•/o•t;' 

.~ + l/o +~~ /.to H9 

fig. 603 fig. 6 .4 
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Opbouw dakkonstruktie 

Het dak is opgebouwd uit (van buiten naar binnen): 

~3 laagse bitumineuze dakbedekking. 

-isolatie 50 mm. 
-stalen dakplaten 0,75mm. 

-luchtspou~ 1500 mm. 

-geperste steenwolplaten 25 mm. 

8 
fig.6.5 

De luchtspouw fungeert als kFuipruimta en heeft een hoge 

isolerende werking omdat de spouw geventileerd wordt met 

warme drpge lucht vanuit de luchtkanalen. Dit is noodza

kelijk om eventueel via het plafond doorgedrongen water

damp af te voeren. 

De isolatieplaten op de stalen dakplaten zijn slagvast en 

bezitten een gesloten celstruktuur. Dit is in verband met 

ongewenst vochttransport. 
De oppervlaktetemperatuur van het plafond voldoet eveneens 

aan de gewenste Tmrt= 24°C • 
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Oppervlaktekondensatie 

Het gevaar voor oppervlaktekondensatie op wanden en pla

fond is door de hoge oppervlaktetemperaturen (ca.24°C) 

zeer klein. 

Groot gevaar voor oppervlaktekondensatie best8~t echter 
op de glasvlakken in de buitenwand. Vooral in de winter

situatie bü lage buitenluchttemperaturen zal de oppervlak

tetemperatuur aan de binnenzUde van het glas dermate laag 

zUn dat waterdamp hierop condenseert en de relatieve 

vochtigheid in de zwemzaal zal dalen. 

Twee oplossingen worden overwogen om ongewenste kondensatie 

te bestrUden: 
- glas toepassen met een dermate hoge warmteweerstand 

dat geen gevaar voor oppervlaktecondensatie bestaat. 

warme lucht langs de glasvlakken blazen zodat de opper

vlaktetemperatuur van het glas zal stUgen en de waterdamp 

met de warme luchtstroom meegevoerd wordt. 

Gekozen wordt voor de eerste oplossing omdat in de uren 

dat de luchtbehandelingsinstallatie buiten bedrUf is toch 

condensatie zal optreden. Een andere reden voor het kiezen 

voor de eerste oplossing is dat het glas t~ch voldoende dik 

moet zUn i.v.m. akoestische isolatie en het glas dient be

stand zijn tegen mechanische belasting. 

Bepaling type beglazing 

Verondersteld wordt dat in de zwemzaal een stationaire 

toestand heerst: Ta • 26°c en h= 0,6. 

Condensatie zal optreden als bü h= 0,6 de temperatuur zal 
dalen tot 1a0 c (zie ~ollier-diagram fig.6.6) 

1' fig. 6 06 

t 
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Dus men dient een zodanige warmteweerstand hebben ·dat de 

oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde minimaal 1s0 c 
is bij lage buitentemperaturen. Voor een aantal buiten

luchttemperaturen wordt de minimaal benodigde warmteweer

stand uitgerekend waarbij Topp = 1s0 c en in onderstaande 

grafiek uitgezet. 

T = 26°c h = 0,6 Topp = 1s0 c a 
m2k/W 0,04 m2 k/W «,· = 0, 14 o("' = 4T = T -T a u 

R 
o<; .4 T 

( 0(,- + 0(14) = -C T - Topp a 
In figuur 6.7 wordt R vervangen door de warmtedoorgangs-

c -1 
faktor K waarvoor geldt: K = Re 

/IJ 

2.22 

0+--------------t------'----4--
-/o 0 

. f ig •. 6. 7 

Men ziet in de rig. 6 o 7 dat de wandkons t rukt ies en de 

dakkonstruktie een voldoende lage K-waarde bezitten zodat 

geen gevaar voor oppervlaktecondensatie aanwezig is. 

Om bU een buitentemperatuur van -10°c geen condensatie

problemen te krijgen zal de beglazing een maximale K-waarde 

moeten bezitten van 2,22 w/m2k. 

Gekozen wordt duboel glas : 4-12-4 mm met een warmtewerende 

folie aan de binnenzijde van het buitenblad (merknaam: 

RINO PLUS-neutraal K = 1,4 W/m 2k ). 



, 1 
' 

j 

i . ., 

1 -· 

_j 

i i 

! _j 

-45-

Verklaring symbolen 

• V 

X' 
s 

V 

= ventilatieluchtdebiet 

=soort.massa van lucht 

= waterdampgehalte van de 
binnenlucht 

= waterdampgehalte van de 
(kg/kg) 

lucht die da zwemzaa1 binnenkomt(kg/kg) 

= warmteoverdrachtscoëff. water
lucht 

= bassinoppervlak 

= max. waterdampgehalte v.d. 
oinnenlucht bü bassintemp. 

=soort.warmte van lucht 

= lucntsnelheid 

= pes+-onóppervlak 

= taktor die aangeeft welK ge
deelte v.h. perron nat is. 

(kg/kg) 

(j/kgl<} 

f =soort.massa van lucht ou neer-
w,h sende huidtemp. en h=1 (100%) (kg/m 3 ) 

fw,o 

k 

P~and 

=soort.massa van lucht bU neer-
sende omgevingstemp. en heersende 

3 relatieve vochtigheid h. (kg/m) 

= lichaamsorrervlak (m2 ) 

= aantal aanwezige personen 

= transportcoëfficiënt 

= warmteoverdrachtscoëff. door 
convectie 

= relatieve snelheid water-lucht 

= stofoverdrachtscoëff. 

= condensatieoppervlak 

= part.waterdampdruk van de 
binnenlucht 

= verzadigingsdampdruk aan 
wandoppervlak 

= stofoverdrachtscoëff. 

(m/s) 

(m/s) 
(m.s) 
(m2) 

(N/m2 ) 

(N/m2 ) 

(s/m) 
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6 0 4 Uitgangspunten voor het berekenen van de klimaatinstal

latie van de zwemzaal 

6.4.1 Vochtbalans {lit.4) 

Q = Q 
uit in 

Q = Q + Q + Q - Q afvoer vent water pers cond 

Qatvoer = v.fl.Xbi = V.1,2.12,8 gr/s 

Qvent = V.f1 .xbui= V.1,2.11 {Xbui=11 gr/kg is het dag

gemiddelde in de zomersi

tuatie gedurende 294 uur) 

= 4 • 

cl 

1050 (19-12,8) + 
1000 

= · 26 50 3g· 9 / + 3,6 = ~ g r s 

-3 (25+19.0,1){19-12,8)600.0,5.10 

(lit.3) 

(Uit metingen zün twee ~"-waarden afgeleid • 

êên voor een periode dat het bad in gebruik is 

en êên voor een periode dat het bad buiten gebruik 

is. Deze waarden zün resp. 4 en 1,5 W/m2k) 

Twater = 26°C en h=l --=!Il' X' = 19 gr/kg s 

-rw,o)Apers•" 

k= 1,la(c 

f 1. cl 

(lit. 1) 

= 1,1.3,8 3 5 10-3 / 
1,2.1000 = ' • m 5 

waarbli o<c: = 1,2 Vïö' = 3 ,8 

(vrel in cm/s) 

-3 -3 • 3,5.10 (0,0288-0,0147)1,8.50=4,5.10 kg/s 

= 4,5 gr/s 

T hu id= 29°c en h=1 ..-:.::,, f w, h = 0, 0288 kg;m 3 

Tomg = 260C en h=0,6~f = 0,0147 kg;m 3 
w,o 
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Gesteld is max. 200 zwemmers waarvan 25% voortdurend nat 

aanwezig op de perrons--> n .= 50. 

0 = f! A ( p . - p ' ) = 0 g r/ s -con 1-· cond in wand -

In de wintersituatie zou condensatie kunnen optreden (1) 

en in de winter is tevens het vochtgehalte in de buiten

lucht lager (2). Deze twee faktoren werken alleen maar 

gunstig voor het berekenen van het ventilatiedebiet dus 

de zomersituatie is bepalend voor de maximale benodigde 

ventilatie omdat dan het verschil van Xbui en Xbi 

het kleinst is. 

Berekening van het maximale véntilatiedebiet 

Dit wordt bepaald a.h.v. de vochtbalans: A = Q ~uit in 

v.1,2.12,a = v.1,2.11 + 39,9 + 4,5 -o 

V' • 75000 m3/h 

Het volume van de zwemzaal is 26000 m3 zodat het ventilatie-

75000 voud N = 26000 = 2,9 wordt. 

3 Gesteld wordt dat per persoon 20m lucht per uur ververst 

wordt.(lit.7') Geschat wordt maximaal 750 mensen in de 

zwemzaal aanwezig tUdens evenementen. Dit betekent een 

ventilatiedebiet van 750 x 20 = 15000 m3;h. 

Aangezien de zwemzaal een grote opvangcapaciteit heeft in 

luchtvolume en het aantal personen in de zwemzaal sterk 

variëert, is een ventilatiedebiet van 75000 m3;h voldoende. 
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6.4.2 Warmtebehoefte zwemaccommodatie 

Om een indruk te krügen van de energie{warmte)-behoefte 

van de zwemacc. wordt een ontwerpberekening gemaakt waar

bü de invloed van veranderende toestanden verwaarloosd 

wordt zoals niet-stationair warmtetransport. Hierbü wordt 

rekening gehouden met warmtP-accumulatie door de gebouw

massa en is daarom een bewerkelüke rekenmethode waarbü de 

computer onmisbaar is, derhalve wordt de berekening uit

gevoerd voor stationaire toestanden. 
De berekening wordt opgesplitst in twee gedeelten: 

warmtebehoefte t.a.v. luchtbehandeling 

warmtebehoefte t.a.v. waterbehandeling 

Warmtebehoefte t.a.v. luchtbehandeling 

Om in de zwemzaal een konstante luchttemperatuur te hand

haven moeten de warmteverliezen in de zwemzaal aangevuld 

worden door de luchtbehandelingsinstallatie. 

Deze verliezen zün: 
warmtetransport door transmissie via de gebouwomhulling 

afkoeling van de lucht as~ het wateroppervlak door con

vectie en straling. 

K 

A 

T 

f 

= 
a 

= 

= 

warmtedoorgangscoëff. {W/m2k) 
oppervlak van desbetreffend konstruktiedeel (m2~ 

temperatuursverschil tussen de binnenzüde en 

de buitenzüde van de konstruktie ( 0 c) 

toeslagfaktor afhankelUk van de situering van 

gevels en van de mate van onderbreking van de 

warmtetoevoer.(lit.a) 

binnentemperatuur Ta=- 26°C: ontwerpbuitentemp. Tu =-10°c: 

De uitwerking van de transmissieberekening wordt achterwege 

gelaten : tT =- 140000 W 
Ztransm 
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,lconv = o('Conv• Abas .(T a - Tw} 

4 W/m 2 k (zie vochtbalans) o<ccnv = 

T = luchttempemperatuur 
a 

T• = watertemperatuur 

Ab = bassinoppervlak ass 

..Pconv = 4.1050(26-24) = 8400 W 

(11 - T } • , mrt w 

~str = 5,1 W/m2 k (voor normale bouwmaterialen tussen 

10 en 40 °c) 
T mrt = gemiddelde stralingstemperatuur 

i'str • 5,1.1050.(24-24)= O W 

Bepaling van de inblaastemperatuur 

140000 + 8400 + 0 = 75000. 1,2. 1000. AT 
3600 

~ T = 6 °c 
De inblaastemperatuur wordt nu: 

T. bl = 26 + 6 = 32 °c in aas 

voor het verhogen van de stralingstemperatuur d.m.v. radia

toren en warmtebanken wordt een warmtebehoefte geschat: 

300000 W 

Warmtebehoefte t.a.v. waterbehandeling 

Hiermee wordt bedoeld het opwarmen van zwem- en douchewater 
met bUbehorende warmteverliezen. 
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voor de warmtebalans van het bassinwater geldt: 

fbas = fverlies - Pintern - Pzwemmers 

f. 
1 

• valt onoer te veraelen in: • vAr-ies . 

....0conv + l'str + fverd + ...it ransm + .ffsuppl 

Îconv = 8400 w (zie pag. 49) 

Îstr = _Q_ w , , , , 

.iverd = Qt>ass • qverd 
-3 2500.103 65000 W = 26.10 • = 

Q = verdampingshoeveelheid (kg/s), zie vocht-
oass balans. 

qverd = verdampingswarmte van water (J/kg.k) 

.,-transm = Kbas• Awand,bas•(Tbass - 15 ) 

= 0,75. 1520 • (24-15) 

...fsuppl = 

= 10260 W 

de omgevingstemperatuur in de ruimten onder de 
0 perrons is gesteld op 15 C. 

vbas • 

3465. 

_e_ 
100 • 

5 
ïöo. 

cw 
24.3600 (Tbas - 12) 

(24 - 12) 4190 3 _,..,..._....,... __ 10 
24.3600 

" 106000 W 

V = bassininhoud (m 3 ) bas 
cw = soortelijke warmte van water (J/kg.k) 
p = percentage suppletie per 24 uur 
de temperatuur van het suppletiewater wordt 

gesteld op 12°c. 

;z en r1.- worden verwaarloosd ~intern .rzwemmers deze werken 
gunstig op de warmtebehoefte. 

Voor de warmtebehoefte t.a.v. het douchewater wordt gesteld: 

150 liter water per minuut. 

Q = 150 = 2,5 kg/s douche ·60 
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/douches= cw • Qdouches ( Tdouches - Tleiding> 

= 4190. 2,5 ( 70 - 12) 

= 607000 W 

Als men warmte terugwint uit het verbruikte douchewater 
heeft dat een energiebesparing van 40% tot gevolg immers 

het verbruikte douchewater heeft een temperatuur van ca. 
45°c. Deze warmte wordt via een warmtewisselaar toegevoegd 
aan het leidingwater dat hierdoor voorverwarmd wordt tot 

ca. 39°e. Hierdoor wordt: 

..i".d h = 4190. 2,5 ( 70 - 35) ouc es 
• 367000 W 

Tevens is het zeer aanbevelingswaardig om warmte-terug
winning toe te passen bU de luchtbehandelinsinstallatie. 

Men herbruikt de warmte van retourlucht door te recircu
leren. Extra warmte kan teruggewonnen worden als de af
zuiging van de lucht in de zwemzaal voor een deel via de 
verlichtingsarmaturen geschiedt. Hiermee kan men een be

sparing verkrUgen van 50-60%. 

Men ziet dat als men niet aan warmte-terugwinning doet 
het maximale energieverbruik van alleen al de zwemzaal 
annex douches meer als 1 megawatt bedraagt. 
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i 7o Klimatiseringsinstallaties 
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Met de berekende gegevens van het hoofdstuk "klimaat"als 

uitgangspunt kan een klimatiseringsinstallatie ontworpen 

worden. 

Gekozen is voor een kombinatie van mechanische ventilatie 

met voorbehandelde lucht en radiatorenverwarming in de 

zwemzaal. De sporthal zal alleen voorzien worden van 

een systeem van mechanische ventilatie met voorbehandelde 

lucht. 

Gezien de verschillende gebruikstüdstippen en verschillende 

gebruikswüzen van de gebouwdelen ligt het voor de hand 

dat ieder apart gebouwdeel voorzien wordt van een eigen 

luchtbehandelingssysteem. 
Het hele complex wordt onderverdeeld in 3 delen nl. 

zwembadgedeelte 

- openbare gedeelte 
sporthalgedeelte 

De 3 luchtbehandelingssystemen kunnen onafhankelük van 

elkaar werken. Er zün 8 gebruikskombinaties waarbü de hal 
door elk van de drie systemen bediend kan worden. 

Het ketelhuis van de luchtbehandeling wordt op het dak van 

het café-restaurant geplaatst in verband met een zo kort 

mogelüke lengte van de luchtkanalen zodat de warmte- en 

wrüvingsverliezen in de kanalen tot een minimum beperkt 

blUven. Tevens kan op het dak een lichte konstruktie 

gerealiseerd worden i.v.m. ontploffingsgevaar. 

Het centrale verwarmings-systeem wordt opgesplitst in 

twee aparte systemen nl: 

- zwembadgedeelte 

- openbare gedeelte+ sporthalgedeelte 

Deze twee systemen kunnen eveneens onathankelük van elkaar 

werken. 
De e.v. ketels worden in de kelderruimten geplaatst en 

doen tevens dienst voor de verwarming van het bassin

en douchewater. 

Naast warmteterugwinning uit het verwarmde medium, worden 

alle ketelbatterüen voorzien van een rookgaskoeler die een 
flinke besparing van energie opleveren. 
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Door de enorme grote energiebehoefte is een TRAFO-ruimte 

en een gasstation in het complex vereist. 

7 0 1 Luchtbehandelingsir.stallatie 

Doordat de gewenste luchttemperatuur per ruimte nogal 
van elkaar kunnen verschillen is gekozen voor een zone
klimatisering. 
De buitenlucht wordt in een voorbehandelingskast verwarmd 
of gekoeld en eventueel bevochtigd waarna de voorbehandelde 
lucht over de ru1inten verdeeld wordt. 

Om de gewenste optimale luchtkondities in de zwem- en sport
zaal te kunnen realiseren wordt een nabehandelingskast 

gein-stalleerd. 
Een optimaal luchtstromingspatroon verkrijgt men door de 
gekonditioneerde lucht via het plafond in te blazen en x% 
van de toevoerlucht wordt als recirculatielucht via de 
verlichtingsarmaturen, en de overige (100-x)% beneden op 
d~ perrons, afgezogen (zie fig.7.~. 
De recirculatiewaarde x wordt geregeld afhankelijk van de 
vochtigheid in de zwemzaal, echter de recirculatie van de 
sportzaal kan een vaste waarde hebben omdat de vochtpro
duktie daar niet hoog is. 

%% 

fig.7.1 

In ruimten waar een sterk wisselend aantal mensen vertoeven 
zoals café-restaurant en kleedruimten, worden zgn. VAV-

units (variabla· ·air volume) geinstalleerd. Met VAV-units 
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kan men het in te blazen luchtdebiet variëren. De VAV-units 

kunnen uitgerust worden met naverwarmingselementen zoals 

in de doucheruimte van de zwemzaal. Dit is nodig omdat 

de gewenste luchttemperatuur hoger is dan in de rest van 

de ruimten i.v.m. de behaaglükheid. Tevens kan de warmere 
lucht meer vocht bevatten i.v.m. het afvoeren van de ge

pruduceerde waterdamp in de doucheruimte • 

De meeste ruimten zün voorzien van een kombinatie van 
lucht- en radiatorenverwarming. De radiatoren zorgen 

voor de gewenste stralingstemperatuur. 

In de wisselcabineruimte wordt· vloerverwarming toegepast 
in plaats van radiatoren omdat radiatoren aan de wand 

weinig stralingseffect hebben doordat de wisselcabines 

obstakels vormen. 

Vloerverwarming heeft het voordeel dat het stralings

effect over het gehele vloeroppervlak bereikt wordt. 

Doordat warme lucht omhoog stUgt langs het ongeklede, 

veelal natte lichaam.(convectie), wordt dit evenals 
warme voeten, als aangenaam ervaren. 

Ruimten met hoge vochtprodukties zoals douches en 

ruimtes met ongewenste geurprooukties zoals keuken en 
toiletten worden niet gerecirculeerd. 

In fig.7.2 wordt het installatie-schema van het gehele 

complex weergegeven. 

Berekening v.d. luchtkanalen en uitblaasornamenten zwemzaal 

Doordat het plafond op grote hoogte aanwezig is (min.9m), 

en in de leefzone (2meter boven vloer) een luchtsnelheid 

van ca. 0,1 m/s vereist is, zün zgn. diepstralers nodig. 

Het geëigende type uitblaasrooster hiervoor is de 
•anemostaat• (zie fig.7o3). Deze hebben het kenmerk een 

diepe worp te kunnen leveren. De worp wordt gedefiniëerd 

als de afstand waarbü de uitstroomsnelheid van de lucht 
is afgenomen tot een vastgestelde waarde voor de lucht
snelheid, de zgn. tochtgrens : 0,1 m/s. 

Een voordeel van deze anemostaten is dat men de worp

diepte resp. het luchtcirculatiepatroon kan instellen 
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door de rokken in- of uit .elkaar te schuiven. In de uit

geschoven toestand is de worp het diepste. Naarmate de 

rokken verder in elkaar geschoven worden, wordt de worp

diepte kleiner en de luchtstroom langs het plafond groter. 

De 

van 

het 

een 

luchtkanaalafmetingen worden bepaald met de methode 

"gelijkblijvend drukverlies". BU deze methode wordt 

kanaal zo gedimensioneerd, dat per strekkende meter 

gelijke weerstand wordt opgemaakt. 

Deze methode is betrekkelijk eenvoudig en wordt ook geschikt 

geacht voor het retoursysteem. 

Met behulp van de grafiek in fig.7.5 kan op eenvoudige 
wijze een kanalennet ontworpen worden. 

Grootheden die hierbij van belang zijn, zijn de volgende: 

- kanaalweerstand (mm Ws/m" = 10 Pa/m") 

- luchthoeveelheid (m 3/h) 

- luchtsnelheid (m/s) 

- equivalente diameter (mm) 

Het begrip equivalente diameter verdient nadere toelichting. 

Bü het bepalen van luchtkanaalatmetingen wordt altijd uit
gegaan van een kanaaldoorsnede die betrekking heeft op 

kanalen met een ronde doorsnede. Bü niet ronde doorsneden 

is het voor de berekening toch praktisch om toch met 

éên symbool de doorlaat van het kanaal te kunnen vast

leggen. Hiervoor is het begrip •equivalente diameter" 

ingevoerd. Bü toepassing van de equivalente diameter wordt 

dezelfde weerstand per strekkende meter kanaallengte bereikt, 

bij hetzelfde debiet. 

Voor een rechthoekige kanaaldoorsneàe met afmetingen 

a x b meter wordt: 

1,3 (a.b)0,625 
(a + b)0,25 

Het totale ventilatiedebiet was eerder berekend: 

❖ = 75000 m3/h 

Gekozen wordt voor 15 stuks anemostaten met een inwendige 

diameter van 610 mm. 
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Grootte Nom.afm. Waar-den 

2 lnw.halsdla.) 
Halsopp.m mm 5,0 5,5 6,0 

Q 1/s 258 283 308 
10 AP Pa 15 18 23 

254 NC dB 27 30 33 
0,0506 W min. m 2,4 2,6 2,7 

W ma><. m 3,9 4,2 4,5 

Q 1/s 372 408 444 
12 AP Pa 15 20 23 

305 NC dB 30 34 37 
0,0729 W min. m 2,7 3,0 3,3 

W ma><. m 4,5 5, 1 5,4 

Q 1/ s 581 639 694 
15 AP Pa 18 20 25 

381 NC dB 34 38 41 
o; 1140 Wmin. m 3,6 3,8 4,5 

W max. m 6,0 6,6 7,2 

Q 1/s 836 917 1000 
18· AP Pa 18 23 25 

457 NC dB 38 41 44 
0;·1641· Wmin. m 4;2 4,5 5, 1 

W max. m 6,9 7,5 8,, 

Q 1/s 1133 1253 1367 
:..1 AP Pa 20 23 28 

533 NC dB 41 44 47 
0,2234 Wmin. m 4,5 5, 1 5,4 

W max. m 7,5 8,4 9,0 

Q 1/ s 1483 1633 1781 
24 ~p Pa 20 25 JO 

610 NC dB 44 47 50 
0,2919 W min. m 5, 1 5,4 6,0 

Wma><. m 8,4 9,0 9,9 

Q 1/s 2317 2550 2781 
30 AP Pa 23 28 33 

760 NC dB 48 51 54 
0,4561 Wmin. m 5,7 6,3 6,9 

W max. m 9,3 10,5 11,4 

Ver-klaring: 

Q (m3/h) • Q
0 

(1/s) x 3,6 

NC • geluidsniveau, gebaseerd op een r"uimtedemping van 

8dB (L ref. 10-12 Watt). 
w 

w • werplengte (ml, bij een luchtsnelheid in de bezettings-

zone van V • 0, 10 m/ S VOOr W ma><. 

en van v • 0,25 m/s voor W min. 

6,5 

336 
25 
36 

3,0 
5, l, 

483 
28 
40 

3,6 
6,0 

756 
28 
44 

4,8 
7,8 

1086 
30 
47 

5,4 
9,0 

1478 
33 
50 

6,0 
9,9 

1925 
36 
53 

6,6 
10,8 

3011 
38 
57 

7,5 
12, 3 

fig. 7.3 

TYPE HU-3 

Ronde anemostaten, type HU-3, zijn speciaal ontworpen 
voor het inblazen van warme lucht in grote ruimten zoals 
garages, supermarkten, fabrieken, gymnastieklokalen e.d. 
De HU-3 wordt toegepast wanneer de verwarmings-unit 
hoger dan 5m boven de vloer gemonteerd is (voor lagere 
installaties zie type HU-4). 

Door toepassing van de HU-3 wordt een goede spreiding 
van de temperatuur en een acceptabele luchtsnelheid 
door het gehele lokaal verkregen. Vooral wanneer de ver
warmings-unit recht boven de bezettingszOr:e is geïnstal
leerd, is de HU-3 onmisbaar. 
Om de luchtwervelingen van de verwarmings-unit te neu
traliseren, moet in de hals van de anemostaat een deflector 
DE-3 gemonteerd worden. Daardoor kan een regelmatige 
luchtstroom en een goede spreiding van de inblaaslucht 
door het gehele lokaal verkregen worden. 

Gemiddelde Halssnelheid m/s 

7,0 7,5 0,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

361 389 411 461 514 567 619 
30 36 40 50 63 76 91 
39 41 43 47 50 53 56 

3,3 3,6 3,8 4,2 4,5 5, 1 5,7 
5,4 6,0 6,3 6,9 7,5 8,4 9,3 

519 555 594 667 742 817 886 
33 38 40 54 63 79 94 
42 44 46 50 53 56 59 

3,9 4,2 4,5 4,8 5,4 6,0 6,6 
6,6 6,9 7,5 7,8 8,7 9,9 10,8 

811 869 928 1044 1158 1275 1389 
33 38 43 56 69 81 96 
46 48 50 54 57 60 63 

5, 1 5,4 6,0 6,6 7,2 8,1 8,7 
8,4 9,0 9,9 10,8 12,0 13,2 1•,4 

1167 1253 1336 1503 1667 1836 2003 
36 40 46 58 74 89 104 
49 51 53 57 61 64 67 

S,7 6,3 6,6 7,5 8,4 9,3 9,9 
9,3 10,2 10,8 12,3 13,8 15,3 16,5 

1592 1706 1819 2042 2269 2497 2725 
38 43 50 63 79 94 111 
52 55 57 61 64 67 70. 

6,3 6,9 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 
10,5 11,4 12,0 13,2 14,7 16,5 18,0 

2078 2225 2375 2672 2964 3261 3558 
40 46 54 66 81 99 117 
56 58 60 64 67 70 73 

6,9 7,5 8,1 9,0 9,9 t1' 1 12,0 
11,4 12,3 13,5 14,7 16,5 18,3 19,8 

3244 3475 3706 •175 "636 5100 5561 • 
43 50 58 74 91 109 129 
59 61 63 67 71 74 77 

' 8, 1 8,4 9,0 10,2 11,4 12,6 u,a 
13,:t. 14, 1 1!i,O 16,8 18,9 20,7 22,5 

QS A • inw. halsdia. 

7 
0 

lil 

1 
• uitw. diameter-
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Per anemostaat is het debiet dan: 

De worpdiepten in de zwemzaal. zijn: 

- op stramien 3 en 7 

- op stramien 5 

- op stramien 9 en 11 

8,5 m. 

11,5 m, 
7 m. 

75000 = 5000 m3/h. 
15 

Per stramien worden 3 anemostP.ten geinstalleerd. 

De gewenste luchtsnelheid in de leefzone is 0,1 m/s. 

Aan de hand van bovenstaande gegevens wordt m.b.v. de 

tabel in fig.7.3 de vereiste uitstroomsnelheid van de 

lucht met het daarbU behorende debiet bepaald. 

stramien 3,7,9 en 11: 

uitstr. snelheid 

debiet: 1633 1/s = 

stramien 5: 

5,5 m/s. 

5880 m3 /h. 

uitstr. snelheid 7 ,O m/s. 

debiet: 2078 1/s = 7480 m3/h. 

Het totale ventilatiedebiet wordt nu: 

12 x 5880 + 3 x.7480 = 93000 m3/h. 

Met behulp van de grafiek in fig. 7.5 (lit.3) kan het 

kanalennat..van fig. 7.4 gedimensioneerd worden. Er worden 

kanalen toegepast met een lage wrUvingsweerstand : 

0,1 mm WS/m' = 1 Pa/m' 

h.oo 

l /11 
] 

,. /.! • Il 

s 

fig. 7.4 luchtkanalenschema zwemzaal 
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•- Rohrreibungsdiagramm für runde Kanäle 

Reibungswiderstand mmWS/m 
1 

0,05 0,1 I 0,2 0,5 
1 ; 

' 

'\ 1 ),,, \. \,,""'" \. 

'-

L; 

\ 

1) 

"' ... 
_,, 1/ 

"' 

~ 

'1 

0.05 •. 0,1 0,2 o.s 
Reibungswiderstand mmWS/m 

fig. 7.5 
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kanaal- debiet de~iet lucht- d(eq) kanaalafm. 
stuk % m /h snelh m/s mm mm 

hoofdkan. 100 93000 14,8 1530 750 X 2900 

1 - 2 "ZA -~ 35340 11,2 1080 750 X 1350 

2 - 3 19 17670 9,4 810 750 X 800 

1 - 4 43 40000 11,6 1100 750 X 1400 

4 - 5 19 17670 9,4 810 750 X 800 

2 - 9 19 17670 9,4 810 750 X 800 

9 - 10 12,67 11783 11,5 680 500 X 800 

10- 11 6,33 5887 7,3 540 350 X 800 

4' - 15 24 22320 10,0 870 750 X 850 

15- 16 16 14880 9,0 750 550 X 850 

16- 17 8 7440 7,7 590 350 X 850 

tabel. 2 

Voor het bepalen van het ventilatorvermogen moeten de 

drukverliezen bekend zun. Deze verliezen bestaan uit: 

- kanaalweerstand: 1 Pa/m' 

totale kanaallengte: 230 meter 

A P 111 230 X 1 = 230 Pa 

- aftakkingen (kniestukken): 5 stuks (lito2) 

AP = f•½•f•v
2

=(0,7.½.1,2.10
2

)5 = 210 P8.l 

- uitstroomweerstand (anemostaten) 

12 stuks x 20 Pa 

3 stuks x 40 pa 

De dynamische druk in het hoofdkanaal 
2 2 

p = ½•f•w = ½-1,2.14,8 = 130 Pa 

~P tot 

bedraagt: 

= 240 

= 120 

= 800 

De ventilator moet alleen voor de zwemzaal een dynamische 

druk kunnen leveren van P + .i P = 130 + 800 = 930 Pa. 
-1.ot 

Pa 

Pa 

Pa 

n.b. 1 Pa= 1 N/m 2 

Een luchtkanalen-ontwerp voor de sporthal wordt achter

wege gelaten omdat de berekening op dezelfde wUze wordt 

uitgevoerd. 
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- i 8. Akoestiek 

-- 1 

7 

Bü het ontwerpproces van een zwembad c.q. sporthal is het 

belangrük aandacht te besteden aan de akoestische kwali
teiten van deze ruimten. 

In deze ruimten worden niet direkt hoge eisen gesteld aan 

de spraakverstaanbaarheid maar toch dienen te lange nagalm

tüden, flutterecho's en een te hoog achtergrondnivo vermeden 

te worden, vooral bij instrukties zijn dit storende invloeden. 

0m-b•ter verstaanbaar t~ worden in 'harde' ruimten zal men 

luider gaan spreken met als gevolg dat naast het direkte

geluidnivo ook het nagalmnivo toeneemt, zonder aat enige 

verbetering wordt bereikt. 

Een belangrijke verbetering verkrügt men door het het geluid

absorberend vermogen van de begrenzende vlakken te vergroten. 

Hierdoor wordt de gemiddelde intensiteit van het geluid 

minder en tevens de nagalmtijd kleiner immers: 

I w 
= A en T = V waarbij: I = 6A gem. intensiteit (w/m2 ) 

w = bronvermogen ( w) 

A = totale absorptie 2 (m o.r.) 

T • nagal■ tüd ( s) 

V = zaal volume (m3) 

Daar ae gewenste nagalmtüd bepaald wordt door de functie 

van de ruimte en het zaalvolume moet van geval tot geval 

nagegaan worden of en in welke mate de nagalmtijd gecorri

geerd moet worden. 

wanneer als wenswaarde slechts éên getal gegeven wordt, 

dan gaat men uit van de gemeten of berekende waarde bij de 

oktaafbanden van 500 en 1000 Hz. De nagalmtüden in de ove

rige frequenties (125-4000 Hz) mogen echter niet teveel 

afwijken van deze wenswaarde. 

De formule van Sabine (T = V/6A) geldt in zijn algemeenheid 
voor diffuse geluidvelden. Een geluidveld is diffuus wanneer 

geluidgolven in alle mogelijke richtingen lopen en de geluid

energie gelükmatig over de ruimte verdeeld is. 

Tevens moeten flutterecho's vermeden worden die veroorzaakt 

worden door evenwijdige 'harde' en lange vlakken. 

Een te groot achtergrondgeluidnivo kan een storende invloed 
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hebben op het akoestisch milieu. Dit kan veroorzaakt worden 

door: 

- lawaaihinder van buiten 
- lawaaihinder vanuit naastliggende ruimten 

- lawaai van klimaatinstallaties en eindornamenten (uit-

blaasroosters) 

Vooral glasvlakken dienen voldoende dik te zun omdat deze 

slecht luchtgeluid-isolerend zun. 

8.1o1 Materiaalkeuze zwemzaal 

In een zwemzaal zUn gewoonlUk vele 'harde'vlakken aanwezig 

zoals het wateroppervlak, steenachtige wanden en vloeren 

en glasvlakken. 
Een veelvoorkomende oplossing om de nagalmtUd te beïnvloeden 

is een akoestisch plafond toe te passen en de wanden uit 

te voeren in hoge geluidabsorberende materialen. 

Het plafond zal uitgevoerd worden in steenwolplaten die 

een hoge absorbtiecoëfficiënt hebben in een zeer breed fre

quentiespektrum (zie fig.~.1). 

Rockfon Topal 568 
Kleur: wit 
Afmetingen in mm: 
600 X 1200,600 X 600 
Dikte in mm: 25 
a = 1,6en7 
b NEN3881enDIN4102A1. 
c = NEN3884 > 1 uur 
Y = 62% 

a = ophangsysteem 
b = brandklassifikatie van basisplaat 
c = brandwerendheid konstruktie 
Y " lichtreflektie 

1 
Zichtbaar plafondsysteem 

ö 1,0 

.i 0.8 
-~ 

~ 0.6 
.!11 0,4 

i Q2 

.. ------ -- ------ .,,, - --
Il" / 

/ 
V 

... ....... ~ 0 
T25 250 500 1000 2000 4000~ 

- direkt tegen ondergrond 
•••• afgehangen op 300 mm 

JOJj]]Î[DM 

z 

fig. 8.1 

De wanden van de galerU,het vertikale vlak boven de glas

puien van het café-restaurant en de kolommen zullen bekleed 

worden met een akoestisch kleischuim (dikte 60 mm) die tevens 

een hoge absorbtie bezitten over een breed spektrum (zie 

fig.8.2). 
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OMSCHRIJVING 
Keraphon is een relatief licht keramisch 
materiaal, verkregen door het bakken van een 
samengesteld kleimengsel, bereid middels 
een dispersieproces, onder toevoeging 
van schu:mvormende alernenten. 

8.1 020 Nagalmtijd zwemzaal 

De optimale nagalmtüd voor zwemzalen kan worden bepaald 

m.b.v. fig.8.3 (lit.3). HierbU wordt de optimale nagalm

tUd gegeven als functie van het zaalvolume. Deze waarden 

gelden voor de 'oktaafband van 500 Hz. Voor de overige 

oktaafbanden moet men de optimale nagalmtUd aflezen in 

fig.8.4. Deze waarden zün gerelateerd aan T5OO • 

~ 
--~O 

---~' ------------~---_ ____._ __ 
~ 
ï. q.9 

1~ 
7 -~$--------✓.-0----~---~~o---!"l-t-~~t--

ts 
t ('J 
0 tl 

~ l,t 

>< 1.1 

fig. 8.4 

/ooo &.co ~o L~] 

Het zaalvolume V = 26000 m3 • In fig.8.3 wordt afgelezen: 

Topt= 1,03 s. 

Voor de overige frequenties wordt Topt (fig.8.4): 

1,03 ~ T125~~ 1,55 s. 

1 , 0 3 ( TT2 50 ' 1 , 13 s • 
T 500 I: T 125 ~ 
T 500 ~ T 250 ~ 

T1000 = T2000 

1,5T5oo 

1,1r500 

= T4000 = r 5OO = 1,03 s. 
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Berekening nagalmtijd zwemzaal 

Voor grotere ruimten moet tevens rekening gehouden worden 

met de luchtabsorptie. Deze is slechts gering en alleen 

bij de hogere frequenties merkbaar. In tabel 3 is de lucht

absorptie uitgedrukt in m2 open raam bij verschillende 

relatieve vochtigheden. (lit. 2) 

R.V. geluid-:-absorptie per m3 zaalinhoud 

2000 Hz 4000 Hz 

20% 0,008 0,04 

40% 0,006 0,03 

60% 0,005 0,02 tabel 3 

oktaafband Hz 125 250 500 1000 2000 4000 

steenwol o(_ 
2 

_o, 77 0,89 0,90 0,98 0,95 0,93 
plafond 2665 m 2055 2372 2398 2612 2532 247ff 

ak.kleischuim_Q(' 
m2 

0,40 0,80 0,95 0,98 0,98 0,93 
750 300 600 713 735 735 698 

tegels o( 2 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 980 m 20 30 50 50 50 50 
bimsbeton o( 

m2 
0 ,15 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 

tribune 1000 150 400 600 600 600 600 

rubber o<. 0 ,15 0,25 0,40 0,40 0,40 0,35 2 vloer gal. 670 m 100 168 268 268 268 235 

glas o<.. 0,10 0,04 0,04 0,02 0,02 o,oz 
660 m2 66 26 26 13 13 13 

wateropp. 0( 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 
1050 m2 10 110 21 21. 32 42 

lucht o( 

m3 
0 ,005;. 0,02 

26000 130 520 

A totaal ~ 
2701 3706 4076 4299 4360 4636 m o.r. 

T :::s V/6A (s) 1,60 1,17 1,05 1,00 0,99 0,93 
3 (V = 26000 m) 

tabel- 4 

Men ziet dat de berekende nagalmtüden in de frequentiebanden 

12~Hz, 250 Hz en 500 Hz de optimale nagalmtüd licht over

schrüden en in de frequentiebanden 1000 Hz, 2000 Hz en 

4000 Hz deoptimale nagalmtüd licht onderschrijden. 

Deze oplossing wordt als aanvaardbaar beschouwd. 
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8 .2 .1 Materiaalkeuze sportzaal 

' Het plafond van de sportzaa!dient slagvast te worden uit-

~ , gevoerd i.v.~. ballen die met gro~e snelheid hiertegen 
terecht kunnen komen. Het materiaal dat hiervoor gekozen 

wordt is houtwol-cementplaten dik 25 mm. Dit materiaal is 

slagvast, brandwerend ~n redelük goed geluidabsorberend. 

De galerüafwering geschiedt op dezelfde manier als in de 

zwemzaal: voor het plafond steenwolplaten en de wand platen 

van akoestisch kleischuim. 

Om flutterecho's te vermüden worden de kopwanden uitgevoerd 

in holle betonblokken die aan één zUde voorzien zUn van 

spleten. Aan de binnenkant, in de holle ruimte, zün de 

spleten afgedekt met steenwol (zie fig.805). Deze steen 

bevat vooral bü de lagere frequenties een groot absorptie-

vermogen. In de zwemzaal zün deze stenen niet toegepast 

omdat zich water kan verzamelen in de holle ruimten tUdens 
het schoonspuiten van de perrons. 

! , 

De sportvloer is van kunststof die op een betonnen onder

grond is geplakt en is akoestisch zeer 'hard'. Dit is echter 

onvermUdelUk. 
' 

125 250 500 1000 2000 4000 Hz. 

8 .2 a2 Nagalmt ijd sportzaal 

Produktomschrijvinlf 

Soundblox Is een genormalisttrde betonsteen 
van20x20x SOan. 
Egen gewicht 20 kg per steen. 
Er gaan 10 stuks Soundblox in een m•. 
Soundblox word! geleverd op ··wegwerp··. 
pallets (6 m"l, en zijn md behulp van krimpfolie 
veilig verpakt. 
Soundblox bezit een btandwerendheid van 
3 uurover«nkornstignormASTM.E. 119. 
De breukspanning van Soundblox bedraagt 
4N/mm2• 

Soundblox kan in iedere gewenste kleurworden 
geschilderd. Bij voorkeur dierJ vinylverf. 
aangebracht met een roller, !jebruikt te wordm 

[ fig. 8.5 

De N.S.F. geeft als richtwaarde T = 1,8 s voor de oktaafmax 
banden 500 Hz en 1000 Hz. 
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Doordat sport meestal luidkeels wordt bedreven en het 

publiek vaak ook veel lawaai veroorzaakt, vooral tüdens 

wedstrijden,is het voor het akoestisch klimaat prettig 

een laag gemiddeld geluidsintensiteitsnivo en een lagere 

nagalmtijd te realiseren. 

Daar de spo;tzaal dezelfde functie vervult als de zwemzaal 

(recreatie-wedstrüden-instruktie), wordt voor het bepalen 

van een optimale nagalmtijd tevens gebruik gemaakt van 

f ig • 8. 3 en f ig • 8 o4. 

Het zaalvolume V = 15500 m3. 

Topt = 0,98 s voor de oktaafband 500 Hz. 

0,98 ' T125 ' 1,47 s. 

0,98 'T250 ' 1,1 s. 

Met de gekozen materialen worden de berekende nagalmtüden: 

oktaafband Hz 125 250 500 1000 2000 1 4000 
' 

h .w .c. plaf end o<. 2 0,23 0,55 0,64 0,57 0-,81 o·,ao 
1872 m 430 1030 1198 1067 1516 1498 

ak.kleischuim o( 
m2 

0,40 0,80 0,95 0,98 0,98 0,93 
360 144 288 . 342 353 353 355 

steenwolplaat o<. 
m2 

0,77 0,89 0,90 0,98 0,95 0,93 
460 354 409 414 451 437 428 

rubber o< 
m2 

0 ,15 0,25 0,40 0,40 0,40 0,35 
vloer gal. 460 69 115 184 184 184 161 

holle beton- o< 
m2 

0,75 1,12 0,90 0,90 0,68 0,72 
blokken 240 180 269 216 216 163 173 

hout v. ingesch.~ 2 0,20 0 ,15 0,14 0,10 0,05 O ,OSi 
tribunes 240 m 48 36 34 2'4 12 12 

sportvloer o< 
m2 

0,04 0,04 0,06 0,12 0,10 0,15 
1630 65 65 98 196 163 245 

glas ex 2 0 ,10 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 
360 m 36 ·14 1:.4 7 7 7 

lucht o( 
m3 

0,005 0,02 
15500 78 310 

A totaal 2 m o.r. 1326 2226 2500 2498 2913 3189 

T: = V/6A ( s) 1,95 1.,16 1,03 1,03 0,89 0,81 

(V = 15500 m3 ) 

tabel 5 
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9. Verlichting 

9 .1 Zwemzaa 1 

Het doel van de verlichting is het mogelijk maken van een 
zowel doelmatige als een prettige visuele waarneming. 

Bij het ontwerp van de verlichting kan in principe ge
bruik worden gemaakt van kunstm~tig licht of daglicht 
of een kombinatie van beide. 
Gestreefd moet worden naar een goed helderheids- en 
kleurenpatroon voor de volgende waarnemers: 

- personen in het water (wedstrijdzwemmen, instruktiezwemmen, 
recreatief zwemmen, waterpolo, kunstzwemmen en schoon

springen) 
- personen buiten het water (instrukteurs, scheidsrechters, 
toeschouwers en zwemmers op de perrons) 

Vooral voor deze laatste kategorie dient extra aandacht 
te worden besteed aan het voorkomen van c.q. beperken 
van hinderlijke spiegelingen in het wateroppervlak, vooral 
als het water in beweging is wordt het spiegeleffect ver
sterkt. 

Reflektie van de begrenzende vlakken 

De afwerking van plafond en wanden dient zoveel mogelijk 
mat te worden uitgevoerd i.v.m. het zoveel mogelük voor
komen van hinderlijke spiegelingen. 

Tevens moeten grote verschillen in helderheid op vloer, 
wanden en plafond worden vermeden. Het helderheids
patroon in de ruimte, dat als achtergrond dient bü de 

waarneming van personen en voorwerpen moet rustig gehouden 
worden. 

Het is noodzakelijk voor de wanden en de bodem van het 
bassin om een zo hoog mogelijk reflekterend vermogen te 
bezitten. Hierdoor wordt de hinder van spiegelingen beperkt. 

Onverzadigde warme kleuren verdienen de voorkeur in de 
ruimte. Verzadigde warme kleuren beïnvloeden het ver
lichtingsrendement nadelig door de geringe reflektie. 



- ! 
1 

i 

-71-

Daglichtvoorzieningen 

De voor- en nadelen van ·daglichttoetreding via transparan

te delen in het dak en wanden die zo ruim zijn, dat men gedu

rende een groot deel van de dag met daglicht kan volstaan 

zijn: 
voordelen: 

- een overvloedige verlichting 

- een gunstige lichtkleur en kleurweergave 

- een natuurlijke afwisseling qua sterkte, lichtinval en 

kleur 

- s'winters extra zonnewarmte 

nadelen: 

- verblinding door zonlicht of hoge helderheid 

warmteverliezen en koudeval 

- akoestisch slechte absorptie 

- condens en algengroei 
hogere onderhoudskosten 

Toch is in het bouwkundige ontwerp gekozen voor veel dag

lichttoetreding omdat dit de ruimte openwerkt en het geheel 

levendiger maakt wat de psychologische waarneming van de in 

de zwemzaal vertoevende personen gunstig beinvloedt. 

Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de genoemde nadelen: 

Er wordt een electrisch bedienbare zonwering toegepast 

waarvan het mechanisme in het plafond verzonken is. 

Deze zonwering bestaat uit een zeer fijnmazig gaas van 

kunststofvezel die bestendig is tegen agressieve milieus 

zoals chloordampen.die in de zwemzaal aanwezig zijn. 

Er is een glassoort toegepast met een hoge warmteweerstand 

zodat de warmteverliezen door het glas aanvaardbaar zijn. 

De glasvlakken zijn aanwezig op een hoogte van 6,60 meter 

boven de perronvloer en hoger zodat de zwemmers op de per

rons geen hinder zullen ondervinden van koudeval. 

Door de hoge warmteweerstand van het glas (0,72 m2K/W) 

is de oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde dermate 
0 hoog dat bU een buitentemperatuur van -10 C geen conden-

satie zal optreden (zie hoofdstuk klimaat). Hierdoor zal 

ook geen algengroei gaan ontstaan waardoor de onderhouds-
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kosten klein zullen zijn. 

In de zwemzaal worden vele akoestisch hoog absorberende 

materialen toegepast zodat het gàlmeffect niet als storend 

wordt ervaren (zie hoofdstuk akoestiek). 

De zonwering is tevens aan te bevelen ter vermLJding van 

onaangename effecten s'avonds, vooral bij grote glasvlakken. 

s' Avonds kan zo een glaswand een groot donker gat vormen, 

dat niet alleen onnodig lichtverlies veroorzaakt maar ook 

onbehaaglüke kondities schept. Tevens worden hinderlüke 

spiegelingen van de kunstmatige verlichting in het glas 

vermeden. 

Kunstmatige verlichting 

Het grootste probleem in zwembaden is de spiegeling van 

het water. Het wateroppervlak reflekteert ca. 2% van het 

licht dat erop valt. Door de voortdurende beweging van het 

water moet nog rekening worden gehouden met het feit dat 

spiegelende delen van het wateroppervlak tot 15% kunnen 

hellen t.o.v. het horizontale vlak. 

Lichtspiegelingen in het water moeten vermeden worden 

uit het oogpunt van visueel komfort, maar vooral uit 

oogpunt van veiligheid. 

De waarneming van de badmeester van hetgeen plaatsvindt 

onder de waterspiegel mag niet belemmerd worden. In prak

tük is gebleken dat om een zwemmer onder water te kunnen 

waarnemen, de luminantie van het wateroppervlak tenhoogste 

2 à 3 maal zo groot mcig zUn als de luminantie van de zwem

mers. Dit betekent dat de luminantie van de armaturen die 

via spiegelingen in het water kunnen worden waargenomen 

niet groter mag zUn dan ca. 2500 cd/m2 • Men kan hieruit 

konkluderen dat in de armaturen buisvormige fluoriscentie

lampen kunnen worden toegepast. 

Als verdere praktische maatregelen ter beperking van hin

derlUke spiegelingen van lampen in het water kunnen worden 

genoemd: 
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- doelmatige situering van de armaturen. 

- verlaging van de luminantie van de lichtbron door deze 

te plaatsen in armaturen met een relatief groot opper

vlak. 
- bundeling van het door de lichtbron uitgezonden licht 

in neerwaartse richting (refraktorplaten) 

onderwaterverlichting 

indirekte verlichting 

Indirekte verlichting is lichttechnisch aantrekkelijk door

dat spiegelingen van de lichtbronnen praktisch niet voor

komt. Dit systeem vergt veel onderhoud van plafond, wanden 

en armaturen. De lichtbronnen worden aan de wand geplaatst 

en bestaan meestal uit halogeen gloeilampen of een kombina

tie van hoge druk kwiklampen met halogeniden en hoge druk 

natriumlampen. 

Direkte verlichting heeft het voordeel een grote gelUk

matigheid van het te verlichten oppervlak eenvoudig te 

verwezenlUken is. Er wordt een hoge efficiëntie bereikt 

maar er zullen wel maatregelen moeten worden getroffen 
om spiegelingen te voorkomen dan wel te beperken. 

Vanwege de doelmatigheid en het geringe onderhoud wordt 

direkte verlichting toegepast door buisvormige fluoriscen

tielampen met eventueel onoerwaterverlichting. 

Wat onderderwaterverlichting betreft -woroen in het alge

meen hoge druk kwiklampen met halogeniden ot hoge druk 

natriumlampen gebruikt. voor het attraktief maken van 

het bassin voor o.a. recreatie, demonstraties en wed

strijden moet tenminste 100 W/m2 wateroppervlak aan lampen 

worden geinstalleerd. Bovendien maakt een op deze wijze 

verlicht bassin ook s'avonds een prettige indruk. 

Verlichtingssterkte zwemzaal 

Zwemzalen kunnen t.a.v. de klasseindeling {NEN 3006) 

worden beschouwd als ruimten waarin als regel geen 

waarneming van kleine details noodzakelijk is. De aanbevolen 

verlichtingssterkte voor deze ruimten bedraagt 250-500 Lux, 
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afhankelijk van de grootte van het bassin en de afstand 

van de toeschouwers tot de waar te nemen objekten. De 

aanbevolen verlichtingssterkte heeft betrekking op de ge

middelde horizontale verlichtingssterkte in bedrijfstoestand 
op de perrons en wateroppervlak. 

De gelijkmatigheid van de verlichting dient zodanig te zijn 

dat de verhouding van de minimale tot de maximale licht
sterkte tenminste 0,7 bedraagt. 

Lichtkleur en kleurweergave 

Het gebruik van lichtbronnen met een algemene kleurweer

gave-index van 85 of hoger verdient de voorkeur vooral in 

verband met de natuurlijke kleurweergave van de huid • 

In het algemeen is het gebruik van lichtbronnen met een 

kleurtemperatuur van 3000 K aanbevolen. Een betere harmo-

nie met het daglicht ontstaat wanneer een kleurtemperatuur van 

van ca. 4000 K toegepast wordt, maar het totale aspekt van 

het interieur is dan bij het aanbevolen nivo tamelijk koel. 

9.1.1 Berekening verlichtingssysteem zwemzaal 

De toegepaste lichtbronnen zijn 

buisvormige fluoriscentielamp 

PHILIPS "TL~o - 58 W 

. "warmwit~ kleurtemperatuur 3000 K 

kleurweergave-index 85 

kleurnummer 83 

1 ic h t s t room 5100 1 u men ( 1 i t • 5 ) 

De toegepaste armaturen zijn: 

PHILIPS TBS 329 voor: 

Z "TL"D -58 W 

afscherming: prisma refraktorkap 

type: inbouw met luchtafvoerkap 

afmetingen: 250 X 1560 mm. llit. 5) 
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Voor een gelUkmatig verlichtingsoppervlak wordt het 

aantal benodigde lichtbronnen berekend met de licht

stroomformule: 

E = n.é•'.'l•d 
A 

waarbU: 

(Lux) 

E • verlichtingssterkte 250 Lux voor recreatief zwemmen 

500 Lux voor wedstrUdzwemmen 
n • aantal lichtbronnen 

p = 

"l • 
d = 

A = 

lichtstroom per lichtbron (lumen) 

verlichtingsrendement ( zie tabel, 6 ) (lit.4) 
depreciatiefaktor (vervuiling van de lichtbron) 

oppervlak van de te ve rl ich ten ruimte 

FLUORFSCENTIELAMPEN 
Depreciatiefactor 

VERLICHTINGSRENDEMENTEN IN NIEUWE TOESTAND bijschoonmaakna: 

SYSTEEM 
V 

% 

DIRECT 
met refractorplaat 

[,~ 01 
0 

55 

55 

l<i• 
k~ ----

1,(/.;.. h) 

k 

0,5 

0,6 

o.~ 

1,2 

1,5 

2 

2,5 

3 

4 

5 ---

0,42 

0,45 

0,48 

0,50 

0,51 

0.53 

0,54 

-----~-
0,5 0,26 

0,6 0,31 

0,8 0,40 

0,46 

' 
', 

I jaar 2 jaar 3 jaar 

0,23 0,20 0,17 

0,27 0,24 0,21 

0,33 0,30 0,28 

0,37 0,35 0,33 Geringe \'ervuiling 

0,39 0,36 0,41 0,38 0,36 0,40 0,38 0,36 0,90 1 0,80 O,iS 

0,42 , 0.39 0,44 0,41 

0,45 0,43 0,47 0,4, 

0,48 0,46 0,49 0,47 

0,49 0,48 0,50 0,48 

0,39 0,43 

i 
0,41 0,39 

0,43 0,46 0,44 1 0,42 Matige vervuiling 

0,45 0,48 
i 

0,46 1 0,45 

0,47 0,49 
1 

0,47 

0,80 1 0,75 i 0,70 

0,48 j ! 1 

0,51 0,50 0,52 0,51 

0,53 0,52 0,53 0,52 

0,49 
1 

0,49 0,51 , 0,50 ! Sterke vervuiling 

0,51 0,52 j 0,51 j 0,50 X .X X -···--· --------
Voor centraal geplaatste armaturen geldt: 

0,22 : 0,20 0,26 0,22 e,20 0,25 1 0,22 0,20 

0,28 i 0,26 0,31 0,28 0,26 0,31 0,28 0,25 

0,37 l 0,35 0,39 0.37 0,35 0,39 0,37 0,35 
1 

0,44 1 0,42 0,45 0,43 0,42 0,45 0,43 0,42 

tabel 6 

Om het verlichtingsrendement te kunnen bepalen dient 

de vormindex K bekend te zijn. Deze is afhankelijk van de 
ruimteafmetingen: 

1 x b 
K = h(l + b) waarbU: 1 =lengteruimte 

b = breedte , , 
h = hoogte ' , 

~ 
"' m r r 
m z 
< 
8 
:,0 

< 
m 
:,0 
r 
1'i 
X 
-1 z 
0 
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Daar de plafondhoogte over de lengte van de zwemzaal niet 

konstant is wordt voor h de gemiddelde hoogte genomen: 

h=12 m; 1=60 m; b=39 m; 60 X 39 
K =12(60 + 39) = 1,97 

Schoonmaak na 2 jaar bij matige vervuiling: d = 0,75 

Er wordt een pláfond toegepast met een hoge reflektie

faktor r = 0,7 • p 

Het verlichtingsrendement = O ,45 ( zie tabel 6 ) 

n.5100.0,45.0,75 lichtstroomformule: 500 = 60.39 

n = 680 lampen 

Per armatuur 2 lampen: aantal armaturen 680 = 340 stuks = ~ 

Over de breedte van de zwemzaal worden 5 banen van dubbele 

armaturen geinstalleerd en over de lengte van de zwemzaal 

34 armaturen. Deze verdeling volgt uit de zwemzaalatmetingen 

de armatuurafmetingen,(250 x 1560 mm). en 

Om 

is 
een gelijkmatige verdeling van het licht te verkrUgen 
de volgende richtlUn opgesteld : a ~ 1,5h 

waarbU ais de h.o.h. afstand van de banen armaturen= 7,8 m. 

Aan deze eis wordt voldaan immers: 7,8~ 1,5.12 

fig. 9.1 

BU weastrUdzwemmen zullen alle lampen ingeschakeld worden 

{500 Lux), terwijl, bü i'ecraatief zwemme.n met de helft kan 

worden volstaan (250 Lux). 
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Spiegelingen in het wateroppervlak 

Een zich op de kant bevindende waarnemer ziet in een be

wegend wa.teroppervlak, waarin geen grotere nellingen voor

komen dan 15° (dit is DU bassins meestal het geval), geen 

lichtbronnen gespiegeld, wanneer de lichtuitstraling 

beperKt blUtt tot een hoek~ met de vertikaal. De grootte 

van deze hoek is afhankelUk van de afstand tussen de waar

nemer en de lichtbron (d) en de plafondhoogte(~) • 

In fig.9o2 wordt voor plafondhoogten 4,6,8 en 10 meter het 

verband tussen « en d gegeven ( 1 it. 1 ) • 

&o• 

5C"' 

40° 

~o• 

20° 

10° 1,&m 

0,4-

0 2 4 6 10 12 14 

4m 

.. ~. ---

16 

plafondhoogte 

em 

.Jr 
/0 

---J 1 

18 20 22 

---d 
24 m 

fig •. 9.2 

De armaturen die toegepast worden zijn afgedekt met een 

prisma-refraktorkap die het licht naar beneden bundelt. 

öeze hebben een uitstralingshoek van ca. 25° (zie 

figuur van tabel 6 ). Deze uitstralingshoek is kleiner 

dan de hoeken die bepaald zün a.d.v. de grafiek van fig.9.2. 

De waarnemer op de kant zal geen hinder ondervinden van 

spiegeling van de lichtbronnen. Waarnemers op de tribune 

zullen evenmin hinder hiervan ondervinden (zie fig .9.3). 

De grote raamvlakken in de langsgevel zullen bij helder 

weer en zon geheel of gedeeltelijk afgeschermd moeten worden 

omdet het daglicht door kompleet het hele wateroppervlak 

weerspiegeld wordt. 



f 

: . ..J 

i : 
1 / 

i : 
_) 

0 
() 

0$ 

r' 

-78-

fig. 9 .3 

9 .2 Sportzaal 

Het blUkt dat voor verschillende sporten de te stellen 
eisen v.an elkaar verschillend zun. 

BU badminton en tennis bUvoorbeeld wensen de spelers een 

hoger lichtnivo bü het net dan op andere delen van het speel
veld. Bij basketbal worden harde slagschaduwen als hinderlijk 

ervaren. Deze ontstaan als sterk geconcentreerd, beneden
waarts licht wordt toegepast. 

BU sporten waarbij men veel omhoog moet kijken zoals volley

bal dient verblinSing vermeden te worden. 
Een goede algemene verlichting van sportzalen is het gelijk

matig lichtend plafond. Hiervoor is de buisvormige fluoris

centielamp de aangewezen lichtbron. 

Om aanvaardbare helderheidsverhoudingen te kunnen realise

ren verdienen de volgende reflektiefaktoren de voorkeur: 

- wanden: 0,3-0,6 
plafond: ~ O ,6 

- vloer: ~ 0,25 

Donkere en glanzende vloeren moeten vermeden worden. 

Indien daglichttoetreding wordt toegepast dient men een 

doelmatige zonwering aan te brengen zoals in de zwemzaal. 

Verlichtingssterkte 

In sportzalen is de verlichtingssterkte op vertikale vlakken 

zeer belangrijk. De verlichtingssterkte op een vertikaal, 

naar het midden van de zaal geÖriënteerd vlak, dient op 
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ooghoogte meer dan de helft van de horizontale verlichtings

sterkte terplaatse te bedragen. 

Omwille van voldoende gelUkmatigheid van de verlichting dient 

de verhouding van de maximale en de minimale verlichtings

sterkte op de vloer niet groter te zün dan 1,5. 

De minimale verlichtingssterkte op de vloer wordt op 

500 Lux gesteld. 

Lichtkleur en kleurweergave 

De keuze van de lichtbron voor wat betreft de lichtkleur 

leidt gewoonlijk,,op ekonomische gronden,tot een kompromis 
2 tussen kleurweergave en spec1f1eke lichtstroom (lm/m ). 

voor sportzalen prevaleert het nivo boven de lichtkleur. 

Hiermee wordt bedoeld dat, als de verlichtingssterkte het 

aanbevolen minimum slechts weinig overschrüdt, het bü een 

gegeven budget aanbeveling verdient óm voor een grotere 

verlichtingssterkte te kiezen in plaats van een betere 

kleurweergave. 

In dit geval verdient de toepassing van buisvormige 

fluoriscentielampen van het type'standaard-wit' aanbeveling. 

- kleurtemperatuur: 4000 K 

- kleurweergave-index: tenminste 65 

- specefieke lichtstroom: 75 lm/m2 

Verlichtingssysteem 

Om een gemiddelde verlichtingssterkte van 500 Lux (bü TV

opnamen: 750 Lux) te verkrUgen kan men volstaan met alleen 

een gelUkmatige verlichting van buisvormige fluoriscentie

lampen. Indien sporten bedreven worden waar een grotere 

verlichtingssterkte vereist is zoals bij judo, boksen en 

tafeltennis of als er TV-opnamen moeten gemaakt worden 

kunnen tevens spiegellampen van het breedstralende type 

worden geinstalleerd om de desbetreffende lichtsterkte te 

realiseren. 

De sportvloer heeft de afmetingen van 28 x 48 meter. In 

lit.2 zijn een aantal standaardoplossingen gegeven voor 

het verlichtingsschema bij deze sportvloerafmetingen. 
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In fig.9.4 wordt een oplossing gegeven. 
Boven de tribunes, waar volstaan kan worden met een lagere 

verlichtingssterkte, kunnen ook buisvormige fluoriscentie

lampen of gloeilampen ge!nstalleard worden. 

Voorbeeld A 

Al: 500 lux 
Per baan ca. 90 buisvormige fluorescentielampen van 65 W van het 
type standaard wit in reflectoren 
Afscherming: lichttechnisch: geen; mechanisch: draadrooster 

A2: 500 lux 
4 lichtbanen 
Per baan ca. 130 buisvormige fluorescentielampen van 65 W van het 
type standaard wit in reflectoren 
Afscherming: lichttechnisch: diffusor of lichtrooster; mechanisch: slag
vaste-kunststofkap resp. metalen rooster 

A3: 500 lux 
4 lichtbanen 
Per baan ca. 190 buisvormige fluorescentielampen van 65 W, kleur• 
temperatuur ca. 4000 K en algemene kleurweergave-index ca. 85, in 
reflectoren 
Afscherming: lichttechnisch: diffusor of lichtrooster; mechanisch: slag
voste-kunststofkap resp. metalen rooster 

A4: 750 lux 
4 lichtbanen 
Per baan ca. 190 bui,vormige fluorescentielampen van 65 W van het 
typo standaard wit in reflectoren 
Afscherming: lichttech;,;= .. ii: diffusor of lichtrooster; mechanisch: slag
vastekunststof resp. metalen rooster 

AS: 7S0 lux 
4 lichtbanen 
Per baan ca. 290 buisvormige fluorescentielampen van 65 W, kleur
temperatuur ca. 4000 K en algemene kleurweergave-index ca. 85, in 
reflectoren 
Afscherming: lichttechnisch: diffusor of lichtrooster; mechanisch: slag
voste-kunststofkap resp. metalen rooster 

A6: Aanvulling met ca. 1S0 lux door gericht licht 
Voor gehele hal ca. 225 spiegellampen van het breedstralende type 
van 150 W 

► 

1 

1" 29m -1 
fig. 9 .4 V///flfl'/ /// 
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DRAADROOSTER 
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10~ Konstruktie 

Het konstruktieve systeem van de sporthal is identiek aan 

dat van de zwemzaal. De technische uitwerking en detaille-

, 1 ring is daarom beperkt tot alleen de zwemzaal. 

1 10o1 Stabiliteit 
l 

- 1 

De horizontale belasting loodrecht op de kopgevels wordt 

via windverbanden in de eindtraveeën naar de langsgevel en 

naar het betonskelet van het middengedeelte afgevoerd. 

De stabiliteit in de langsgevel wordt geleverd door twee 

vierendeelliggers die tussen de betonkolommen: va, VlO en 

V12 zijn geplaatst (zie fig.10.1). Deze vierendeelliggers 

zijn oneindig stijf t.o.v. de kolommen zodat er twee stabili

teitsportalen ontstaan. De horizontale krachten in de langs~ 

gevel worden door de kolommen va, VlO en V12 afgedragen 

aan het galerijdak. Via schijfwerking van het galerijdak, 

wand en vloer worden deze krachten, weliswaar via een om

weg, naar de fundering afgevoerd"(zie fig.10.3). 

Op stramien O wordt de stabiliteit geleverd door beton

portalen die deel uitmaken van het betonskelet van het mid

dengedeelte. (zie fig. 1002) 
De kolommen V2, V4, V6,V8, evenals de kolommen 02, 04, 06 

en 08 worden onderling gekoppeld door stalen vakwerkliggers 

die de horizontale krachten afvoeren naar de stabiliteits

portalen. Verder fungeren deze liggers als eindondersteu

ning van het dakpakket. 

De horizontale belasting loodrecht op de langsgevel kan niet 

afgevoerd worden naar de kopgevels en evenmin opgenomen 

worden door de kolommen in de langsgevel. Dit laatste komt 

omdat het noodzakelijk is dat deze kolommen pendelend moeten 

worden uitgevoerd. De verklaring hiervoor is de volgende: 

Vanwege de vereiste eindveerstijfheid van het hoofdspant 

(zie par. 10.4) is het noodzakelijk dat het hootdspant vast 

gemonteerd wordt op de gevelkolommen. Doordat het hoofd

spant onderhevig is aan grote temperatuursverschillen zou

den, indien de gevelkolommen waren ingeklemd, enorme hoge 

reaktiekrachten ontstaan. Daarbij ontstaan er tevens hoge 

temperatuurspanningen in de vakwerkstaven van het hoofdspant. 
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fiQ.10.3 

Met behulp van het computer

programma VLASKO-GENESYS is de invloed van temperatuurs

veranderingen in het noofdspant onderzocht. Gebleken is 

dat bij een temperatuursverschil van 40°c horizontsle_re

aktiekrachten ontstaan van 1700 kN. Indien de gevelkolom

men ingeklemd in oe fundering zouden zün,zou er een maxi

maal moment ontstaan van 18xl700=30600 kNm alleen al t.g.v. 

temperatuursverandering in het hoofdspant. Om deze krachten 

op te nemen zün kolommen van gigantische afmetingen ver

eist wat weer consequenties heeft voor de fundering~ 

Een logische oplossing voor dit probleem is om de kolommen 

pendelend uit te voeren •. 

Bü een temperatuursverscnil van 40°c ontstaat een hori

zontale verplaatsing van 20 mm van de kolomtop waardoor 

een maximale hoekverdraaiing ontstaat van: 20/8000 = 
-3 2,5.10 rad. 
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10.2 Berekening stalen dakplaten 

Karakteristieke belastingen volgens NEN 3850 

q
0 

= 1 ·kN/m2 (sneeuwbelasting+ verspreid aanwezig zUn van 
~ personen op dak) 

qr = 0,15 kN/m
2 

(dakbedekking+isolati~+stalen dakplaat). 
2 qtot= 1,15 kN/m ; belastingsfaktor O = 1,5 

rekenbelasting qd = 1,5 • 1,15 = 1,73 kN/m 2 

Toegepast worden dakplaten met lengte 1 = 12 m. 

Deze dakplaten overspannen 2 velden van 6m.(zie fig.10 0 4) 

_k 

t 
-A-

t f ig • 10 o4 

Voor de bepaling van het type dakplaat is gebruik gemaakt 

van een brochure van d~ dakplatenfabrikant: DUMEBO 

Deze geeft profiel-overspanningstabellen bij verschillende 

belastingen en type overspanningen iaantal steunpunten). 

De dokumentatie gaat uit van: 

- staalkwaliteit met vloegrens van 280 N/mm2 

- invloed van dwarskracht nabü de steunpunten 

- doorbuigingseis f' 1/250 

Gttkozen wordt: 

type 153.V2/280/119.R1/41 met een profielhoogte van 153 mm 

en een profieldikte van 0,75 mm. 
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Berekening gordingspanten 

Daar de gordingspanten hun bijdrage moeten leveren aan de 

stabiliteit van de bovenregel van het hoofdspant wordt het 

gordingspant zowel door vertikale belasting belast alsook 

door buigmomenten die ontstaan t.g.v. horizontale belasting 

op het hoofdspant. (zie fjg.10.6) 

r. 

t 
f t 

fig. 10.5 

vertika!e belastingen 

Bovenlast F1 : eigen gewicht gordingspant = 0,5 kN/m' 

Fg = 1,5 • 0,5 = 0,75 kN 

1 kN/m2 (sneeuw+personen op dak) 

0,15 kN/m2 (dakpakket, zie dakplaten) 

F1 • (Aq.~tot+ F
9

) 0 = (18 • 1,15 + 0,75)1,5 

= _g kN 

Benedenlast F2 : 

A q 

qq 

qr 

= 

= 0,5 

= 0,5 

18 m2 

kN/m2 

kN/m2 
(personen in kruipruimte) 

(p!atond,leidingen,arma
turen) 

F2 = {Aq.qtot+ F
9

) = (18 • 1,0 + 0,75)1,5 

= 28 kN 

Moment vanu1t hoofdspant: 

Als een kracht Hop de bovenregel van het hoofdspant werkt in A 

dan onstaat een moment m = h.H en een hoekverdraaiing ~ 

in punt A (zie fig.10.6~ Hierdoor ontstaat ook een hoekver

draaiing in punt B. 
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B!j de berekening is aangenomen dat in elk 

steunpunt een moment m =h.H werkt. Deze momenten Oeinvloe

den elkaar. Hetgordingspantensysteem wordt berekend als 

een ligger over meerdere ~teunpunten en de momentenlijn 

wordt via vereffening bepaald. Door de buigende momenten 

in de goraingspanten zullen vertikale reaktiekrachten 

ontstaan die opgenomen woraen door de hoofdspanten. 

, # l ' u------+-------"l----,,'_,.--~__,.;..----1\1-------' ~ 

fig. 10.6 

De horizontale kracht H wordt genomen: 1,5% van de grootste 

drukkracht in de bovenregel van het hoofdspant. 

Deze drukkracht is groot ca. 3800 kN. 

H • 0,015 .3800• 57 kN •• (is rekenkracht) 

Het buigend moment in de gordingspanten wordt aan: 

m = 4,4 .57 = 250 kNm. 
Voor de dimensionering van de gordingspanten wordt ligger

deel A-B genomen omdat dit deel maatgevend is. 

staaf staaf krachten in kN t.o.v. . . 
F1 + F2 m F

1
+F

2
+m F1 +F 2 -m 

0 0 +139 , -t139 -139 
1 +105 -10 +95 +115 
2 -74 -132 -206 +58 
3 -65 +10 -55 -75 
4 +120 +125 +245 -5 
5 +20 -10 +10 +30 
6 -134 -118 -252 -16 
7 +20 +10 +30 +10 
8 +120 +111'. +231 +9 
9 -65 -10 -75 -55 
10 -74 -104 -178 +30 
11 +105 +10 +115 +95 
12 0 +97 +97 -97 
13 -150 -10 -160 -140 
14 +106 -90 +16 +196 
15 +190 +10 +200 +180 
16 -240 +83 -157 -323 tabel 7 
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Dimensionering staven (a.h.v. tabel 7) 

De gordingspanten worden uitgevoerd in stalen buisprofielen: 

staalkwaliteit Fe 360 met vloeigrens a; = 240 N/mm 2 • 

De aansluiting van de diagonalen aan de randen worden 

als zgn. overlap-verbindingen uitgevoerd (zie fig.10.7 

Deze verbindingen zün beter dan zgn. gap-verbindingen t.a.v. 

sterkte en rotatiecapaciteit. {lit. 1) . 

BU de overlap-verbinding worden echter secundaire momenten 

in destaven~gelntr~duceerd: de zgn. knoopmomenten, die wor

den veroorzaakt door de exentriciteit in de verbinding. 

Voor de dimensionering van de staven worden de buigspanningen 

t.g.v. de secundaire momenten toegevoegd aan de normaal

spanningen t.g.v. de normaalkrachten uit tabel 7. 

Voor de boven- en onderrand zün de gekozen profielafmetingen: 

120.120.5 : A ~ 2290 mm 2 ; i = 46,9 mm; W = 83800 mm 3 

Het grootste knoopmoment is groot: 0,06{ 97 + 157 J= 15,3 kNm. 

Dit moment treedt op in de knoop gevormd door staaf 12,13, 

15 en 16 bU het belastingsgeval F
1

+F 2 +m. 

Dit geval is maatgevend voor de dimensionering van de dia

gonalen. Het knoopmoment wordt over de staven verdeeld naar 

stijfheidsverhouding. 

Voor de diagonalen zijn de gekozen profielafmetingen: 

90.90.3,6 : A = 1240 mm 2 ; i = 35,2 mm; W = 34100 mm 3 

kontrole diagonalen: 

staaf 13: F = -160 kN; msec= 0,11.15,3 = 1,7 kNm 

staaf 15: 

\ = lk = mQ. /\ i 35 , 2 = 60 ➔ IA.J =1,06 {zie tabel 8 ,lit. 1) 

0-:wF +.!!!.(. 0-: 
A W-. e 

160.103 
0-= 1 •16 1240 + 

F = +200 kN; m sec 

(T= F m 

' ~ A + w 

0-= 200.103 1,7.10 
1240 + 34100 

6 1 •7 •10 = 200 N/mm2 < 240 N/mm 2 
34100 

= 0,11.15,3 = 1,7 kNm 

6 
N/mm 2 N/mm 2 210 < 240 = 
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Voor de kontrole van de bovenrand is maatgevend: staaf 6. 

F = -252 kN; 

Dwarsbelasting 

1 = 3 m; m sec 
= 0,35(0,06(252-178)=1,6 kNm 

2 
t.g.v. qdak = 1,73 kN/m (zie par.10.2) 

lijnbelasting q = 6.1,73 
1 2 

m =~ ql 
1 2 

= rr-10,4.3 

= 10 ,4 kN/m.' 

= 7,8 kNm 

\ 3000 .A = - = 65 _., W = 1,21 46,9 

Reduktie van de buigspanningen volgens T.G.B. staal art. 

2.5.6.2. 

u= F 
- + A 

1,21 

M 
0, 75 W ~ 

252.10
3

+ 
2290 0,75 

6 {1,6+7,8)10 
83800 = 217 N/mm2 <'. 240 N/mm2 

Voor de kontrole van de onderrand is maatgevend: staaf 16. 

F = -323 kN;. 1 = 1,5 m; msec= 0,52(0,06(323-97))= 7 kNm 

1500 
46,9 

0-: 1 ,03 

= 32--,> W = 1,03 

323.103 1.10
6 

-2290 + o, 75 83800 

SU•lsoort. ,-0J9ens Fo 360 Fe 430 F• 510 
Euronont 2S· 72 

r.nkr-nwa.1r~ YOC1r de 
vloei9rono " 2(~ 280 360 

2• 
N/e., 

Slank!.oid l knikco6ffic1tr:t w 

0 - 20 l,00 l,00 1,c.:, 
:~ 1,01 l,01 1,01 
30 1.02 1,02 1,03 
35 l,OJ l,U4 l,05 
40 1,05 1,06 1.01 
45 1,07 1,09 1"12 
50 1,0') :,12 1,16 - - -
55 l, 12 1,16 1,22 
60 1,l(, 1.21 1,29 
65 1,21 1,26 1,38 
70 1,26 1,33 1,50 
75 1,Jl 1,41 l,G4 - - -
80 1,39 1,51 l,H 
85 1,49 1,64 2,09 
90 l,GO 1,a, ... ,4 
95 1, 74 2,0) 2"b! 

100 1,9) 2,25 2,89 - -
105 2,13 2,48 ?,19 
110 , " 2, 73 3,50 
115 2.~~ 2,98 3,83 
120 2, 7A 3,24 •• 11 
US 3,02 3,52 4,52 - - -
130 3,26 3,81 4,89 
135 3,~2 4,ll 5,28 
uo ), 78 4,42 5,67 
14~ 4,06 4, 74 6,09 
ISO 4,J.1 5,07 r.,u - - - -
155 4,G4 5,41 6,95 
IGO 4,C'f<l 5, 77 7,41 
165 5,25 6,ll 7,&8 
no s.~ 6,51 8,37 
175 5,91 '·'° 8,87 - - -
180 6,25 7,J0 9,38 
185 6,61 7, 71 9,91 
l'lO 6,'l6 8,ll 10,45 
195 7,34 B,S7 11.01 
200 7"12 ' 9,01 tl "SI 

Voor tus!.cn 1 i4(Jcr..lc- warden ::i.M:f rccn~li]n19 9c!ntc-rpo-
lcerd word,m 

= 208 N/mm2 240 N/mm 2 

tabel 8 
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Berekening van de verbindingssterkte {volgens lit. 1) 

Het type verbinding aat toegepast wordt is een K-verbinding 

met 100% overlap. Bjj dit type verbinding is alleen controle 
van het meewerkende breedte criterium van belang. 
De sterkte van de verbinding worat uitgedrukt in de kracht .. 
Fi waarvoor moet gelden: Fi~ Fi waarbij Fi de rekenkracht 
in de overlappende staaf is • 

Indien -0,556 f, 0,25, dan behoeft het secundaire moment 

niet in rekenin8 worden gebracht bij het bepalen van de ver

bindingssterkte. 
De rekenregels zijn alleen van toepassing voor het geldig

heidsgebied in tabel 9. 

De trekstaaf dient bü voorkeur volledig aan te sluiten 
op de randstaaf. Dit is de overlapte staaf, terwijl de 

drukstaaf de overlappende staaf wordt genoemd. 
De verbindingssterkte heeft alleen betrekking op de overlap-

pende staaf. ~ .lfJ' 

7~ 

fig. 10o7 
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Meewerkende breedte en afschuiving bovenvlak 

Verbindings type (1 • 1 of 2J 

X, Y, T 
Geen controle s , o,es 

r1 • ae1.t1.[2h1-4t1 + 2b•] 

• -"-.aeo.to.b X, Y, T 
b o,as < e ~ 1,0 F • aeo.to [2h1 + 2b 1 e b

0
/t

0 
a 81 • t 1 1 

1 ■1né1 . ✓) sinGi •p 

. r1 • a9 i.ti[2h1 - 4ti +bi+ b.,] 
b • • b ;t .bi 

p 0 0 
Ken N 
met gap 

F • aeo.to -[~ + t. + b ] 
1 ainê1- ,/3 ain81 i •p b • -"---. (aei.ti.)ov.b 

e(ov) (b/t
1

)ov a81.t1 1 

~ en N met r1 • a 8 i.ti (21\ - 4ti + b1 + be(ov)] 
100, overlap 360 en Fe 430 alleen overlappende staaf c• 10,8 voor re 
ltenNmee r i • a■i .ti [2h1 - 4t1 + b8 + be(ovl] " . 9,2 voor re SIO 

so, ' o.,' 100, 
overlap alleen overlappende ■taaf 

1) a .t <aei .til ov 
Bij de bepaling van be' b en be(ov) moet voor~ en-...;.;~..;;;...~ 

ep 0ei"ti 0 ei"ti 

een maximumwaarde van 2 aangehouden wtirden. 

bi 
De waarden (Oei"ti)ov en (ti)ov zijn betrokken op de eigenschappen 

van de overlapte wandstaaf die volledig aansluit op de randstaaf. 

Geldigheidsgebied 

Verbinding■- Verbindingspu.,..tera (i • 1, 2) eype 

bi hi b h 
b/t1 1 b/t1 

bi b· 
0 0 ~ gap/ over lap i,'i, t 1t bi 11Uowl 0 0 0 0 

druk trek 

T, Y, X ll 0,25 h - --
ltenM ' 35 '0,9../F- , 35 o,s ~' 2 

"0,4 el i -- 0,5U-81' ~ ~1,SU-8) Mt gap 
0 

ltenN 
Mt "0,25 "0,7S s°' , ov, 100, 
overlap 

tabel 9 

1) 

1) 

1) 
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Geldigheidsgebied: (zie tabel 9) 

- wandstaven h.= bi= 90 mm: 
1 

- randstaven ho= b
0

=120 mm; 

verbindingstype: K met overlap 

bi = h i = 90 = O, 75 > 0, 2 5 
°o °o 120 

bo ho 120 24 ( 35 - = - = --g- = 
to to 

t.= 
1 

t = 
0 

3,6 mm 

5,0 mm 

bi h. 
bU druk: 1 90 

= - = 3,6 = 
ti t . 

1 

25 < 0, 9v E,, = 
0-e 

0,9 

" " " = 25 ~ 35 

bi 90 
6 . = 90 = 1 > 0 '75 

1,ov 

5 2,1.10 _ 
240 - 26,6 

Aan al deze voorwaarden wordt voldaan zodat de profielaf

metingen binnen het geldigheidsgebied liggen. 

meewerkende breedte: b = c • (Cïei.ti)ov •b 
e,ov (61/t1>ov 0-ei .ti i 

= 

lli 

10,8 240.3,6 90 = 39 mm 
25 • 240.3,6 

~ i = (j i. t . ( 2h . - 4 t . + b . + b ) e 1 1 1 1 e,ov 

=240.3,6(2.90-4.3,6+90+39)10-3 

= 255 kN > 200 kN ( is grootste trekdiagonaal} 

De verbinding is dus voldoende sterk. 
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10o4 Berekening hoofdspanten 

Het grootste probleem bij de berekening van de hootdspanten 

is de stabiliteit van de bovenrand. Doordat de bovenrand 

ongesteund is zal het knikgevaar uit het vlak van het 

spant groot zijn. 

Het dak ligt op de gordingspanten die weer ophangen aan 

de hoofdspanten d.m.v. een koppelstaaf. De koppelstaaf 

sluit aan in een knooppunt in de onderregel van het hoofd

spant. 

Nu worden de buigstijfheden van de diagonalen, van de kop

pelstaar en van het gordingspant tesamen gekombineerd om 

een weerstand te leveren tegen het uitknikken van de boven

rand. Deze weerstand wordt uitgedrukt in een veerkonstante 

die gebruikt wordt in de rekenmetnoden. 

Deze rekenmethoden zijn: 

a. Bepaling van de kniklengte volgens Engesser. 

Deze methode gaat uit van een konstante drukkracht in de 

oovenregel en van vaste eindsteunpunten. {lit. 2) 

b.Bepaling van een minimaal benodigde veerkonstante volgens 

de T.G.B. staal 1972. 

HierbU wordt rekening gehouden met de verlopende arukkracht 

in de bovenregel. Deze methode oaa.t uit van verende 
eindsteunpunten. 

c. Bepaling van de kniklengte van verend gesteunde druk

staven volgens Timoshenko en Gere. 

Ook hier is uitgegaan van een konstante drukkracht in 

de boven regel en vaste e inds teunpun ten. ( 1 it. _ 3 ) 

Bü al deze methode~ blijft de torsiestijfheid van de vak

werkstaven buiten beschouwing. 

Bovenstaande drie methoden zullen op pag. 100 e.v. behandeld 

worden. 
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Berekenig van de sta~fkrachten 
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fig. 10 .8 

* qq + qr + qg = 150 + 120 = ~ kN 

(= steunpuntsreaktie van gordingspanten 
AB: en BC. in steur:1punt B, zie fig. 10.6) 

M eigen gewicht hoofdspant: 3,8 kN/m' 

Per puntlast: 6 X 3,8 X 1,5 = 34,2 kN <i=l,5) 

M steunpuntsreaktie t.g.v. L'.\ m: 0,4.250 = 8,3 kN {AB) 
12 

-O,lÎ~SO = -2,1 kN {BC) 

Ftot= 270 + 34,2 + 8,3 - .2,1 = 310 kN 

staaf staafkracht kN 

1:. -1315 
2 +930 
3 +1315 
4 -1860 
5 -877 
6 +2480 
7 +877 
8 -3100 
9 -438 
10 +3410 
11 +438 
12 -3720 
13 0 
14: +3720 

tabel 10 
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Dimensionering staven 

De dimensionering van de staven is afhankelijk van ae vol

gende cri te ria: 

sterkte; spanningscontrole t.a.v. 

- normaalkrachten 

secundaire momenten in verbinding t.g~v

exentr1c1te1t 

buigende momenten t.g.v. horizontale kracht 

op de bovenrand 

- verbinaingssterkte: 

geloigheiasgebied en 

meewerkende oreeote criterium bij 100% 

overlap-verbinding 

stijfhe1d: het garanderen van de stabiliteit van de bovenrand 

door voldoende weerstand te leveren tegen het uit

knikken van de bovenrand uitgedrukt in een veer
konstante K 

De hootdspanten zullen evenals de gordingspanten uitge

voerd worden in stalen buisprotielen. 

Onderrand: staalkwaliteit Fe 360 met vloeigrens ~=240 N/mm2 

Gekozen worden profielafmetingen 350.350.12,5._ 

staaf 14: 

grootste normaalkracht:+3720 kN (zie tabel 10) 

knoopmoment: 0,175(3720-3410)= 54 kNm 

staaf 6: 

het knoopmoment wordt over de staven verdeeld 

naar stijfheidsverhouding: voorlopige aanname 

diagonalen 300.300.12,5 

11 12 I3 14 19630 19630. 31810 31810 r: I:: r:: r.= 4250 : 4250 · 6000 : 6000 
1 2 3 4 

a 1 = a 2 = 0,23; a 3 = a 4 = 0,27 

m - 0,27.54= 15 kNm sec,onderr.-

3720.103 15.106 2 2 
16800 + 1817000 = 230 N/mm < 240 N/mm 

normaalkracnt: +2480 kN 

grootste knoopmoment: 0,175(24~0-930)= 271 kNm 
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m d = 0,27. 271= 73 kNm sec,on err. 

2480.103 73.106 2 2 
= 16800 + 1817000 = 188 N/mm < 240 N/mm 

Diagonalen: staalkwaliteit Fe 360 met vloeigrens a;= 240 N/mm2 

Gekozen worden de profielafmetingen 300.300.12,5 

Alle diagonalen worden uitgevoerd in êênzelfde profiel 

omdat dit uitvoeringstechnisch het eenvoudigst is. Tevens 

kan in het volgenae stadium met êên veerkonstante gerekend 

worden wat het probleem aanzienlük vereenvoudig~. 

staaf 6: 

grootste normaalkracht: - 1315 kN 

grootste knoopmoment: 0,175~1860=325 kNm 

het knoopmoment wordt over ae staven verdeeld 

naar stUfneidsverhouding: voorlopige aanname 

bovenregel 350.350.12,5. 

m d" = 0,31.325 = 101 kNm (in x-richting) sec, 1.ag. 

In het andere staafeinde is het knoopmoment 

O, maar daar is wel een buigend moment aan

wezig t.g.v.een· horizontale kracht (H=57 kN, 
rle pag. 87) op de bovenrand. Per diagonaal: 

57 H= 2 = 28,5 kN. De diagonaallengte is 4,25 m 

zodat: ... 
m • 4,25 • 28,5. = 121 kNm (in U-richting) 

Maatgevend is het belastingsgeval: normaal

kracht en buiging in U-ricnting. 

Bü knik uit het vlak van het spant mag geen gereduceerde: 

kniklengte toegepast worden: lk=4250 mm (is schemalengte). 

)= ~k = 
4~Î~ = 36 ~ W= 1,03 (zie tabel 8) 

f'T-' 1,03 .1315 .103 121 .106 190 N/mm2 î 240 N/mm2 
v. 14300 + 1309000 ~ ' 

Als men voor ae diagonalen een hogere staalkwaliteit kiest 

büv. Fe 510 dan voldoet qua sterkte het profiel: 200.200.12,s 

De materiaalbesparing is dan 50%, ecnter de stüfheid is maar 

25% van het profiel 300.300.12,5. Dit is onaanvaardbaar zo-

als later zal blijken. 
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Bepaling van de veerkonstante van bovenregelsteunpunt 

!2~!!~b!!~9-2ll_f!g~!Q~2 

De veerkonstante wordt bepaald door de vervormingen van 
de samenwerkende konstruktiecielen. De grootte van de veer
konstante is afhankelük van de betretfende stUfheaen. 

vervorming goraingspant 
Als een kracht Fop de bovenregel werkt ontstaat er een 
moment m=F.h in het goraingspant. Dit moment veroorzaakt 

een hoekverdra~iing lf. De horizontale verplaatsing van de 
boven rand is dan: d = tfi. · 
vervorming onderrand 

Als een kracht Fop de bovenregel werkt dan komt deze kracht 
via de diagonalen in de onderrand. Doordat de onderrand aan 
de onderzUde is vastge!ast aan de koppelstaven, gedraagt 
zich de doorsnede van de onderrand zich ais een portaal 
waarvan de stulen beneden zun ingeklemd. Door de horizon
tale kracht F ondergaat de "bovenregel" een verplaatsing. 
Deze verplaatsing wordt m.b.v. symmetrie-overweging uit
gerekend. De bovenrand van het hoofdspant onaergaat even
eens aeze verplaatsing. 

vervorming diagonalen en koppelstaaf 

Indien weer een kracht Fop de bovenregel aanwezig is aan 
neemt iedere diagonaal een ½Fop. Deze kracht veroorzaakt 
een verplaatsing van het staafeind, die gelük is aan de 
verplaatsing van de bovenrand. 
De koppelstaaf is gesteund door het gordingspant op de 

aangegeven plaatsen. Op de koppelstaaf werkt een dwarskracht 
2 x ½Fen een moment (2 x ½F)h1 vanuit de diagonalen. 
Met behulp van de "vergeetmenietjes" wordt de verplaatsing 
van de bovenrand berekend. 

De veerkonstante Kis het quotiënt van Fen de som van de 

berekende verplaatsingen met dimensie kN/m (translatieveer). 
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~b 
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·ID-
'"a" 1/4 F.b 
r., "'e-1/2 b F. b2 
78 = 3EI = 24EI 
r- F b2 . 1/2 F, 11/2 bl3 

1/2 o. ,. -- • 1/2 b • _ __,.;.._.;... 
' 24EI · · JEI 24EI 

cÇ. F b
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vervorming_gj,Qgonaal + kopP.elstaaf 

- EI 

veerkonstante van een bovenregelsteunpunt: 

rn . 
1 

fig. 10.9 
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Berekening veerkonstante 

2 9 3 0,8.2(2290.750 )= 2,06.10 mm 

0,8 is reduktiefaktor i.v.m. vervorming 

van de diagonalen. 

0 ~ 2 6 109 32· 14 Nmm 2 
Eigordingspant=2 ,1.1 • ,O • = 4, .10 

d1= F.12000.440020,43 = 2,31.10-4F mm 
4 ,32·.1014 

onderrand: EI = 2,1 .• 105 .• 1/12.425.(12,5) 3= 1,45.10lON11m2 

diagonaal: 

10 = 
12 .1 ,45-.10 

koppelstaaf: voor de koppelstaven worden ook 300.300.12,5 

toegepast. 

~ F.3600~ 1500 -4 
= 

3 .4,12 .1013 = 1,61.10 F mm 

;-5 = 
F.3000.6502 3 -4 F.650 

13 + 13" = 0 ,175 .10 F 
Z.4,12.10 3.4,12.10 

['6 
F.3000~650 F.650~3000 -4 = 
4,12.1013 + 13 = 1i57.10 F 

2.4,12.10 

F 
K = Ttot = 

F = 890 N/mm (kN/m) === 

Berekening eindveerkonstante 

BU de eindveer ontbreekt de invloed van het gordingspant 

en koppelstaaf. 

Om dezelfde J'"tot voor het eindsteunpunt te 

kracht «F in de eindd1.agonaal nodig .. omdat 

van de eindveer stüver is dan het rechter. 

r o< F .4250
3 

•· -3 a
3 

= 
3 

6,2.10 o< F mm 
3.4,12.10 

ç o< F .3503 -4 
"2· = 0 = 2 ,46 .10 e< F mm 

, 12' .1 ,45 .101 

d = 8 ,66-.10-4
0( F = 11,225 .10-4F 

tot 
o(= 1,3: 

verkrügen is een 

het linker deel 

mm 

mm 
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Sterkte van de verende ondersteuning (lit. 3) (methode c) 

Om de veerstüfheid van de verende ondersteuning te garanderen 

tot het moment van bezwüken van de centrisch belaste verend 

ondersteunde staaf, moet de verende ondersteuning een kracht 

F kunnen weerstaan, zonder dat daarbü de veerstüfheid K na-v 
delig wordt beînvloed. 

De kniklengte lk is gelük aan de onderlinge afstand a van de 

verende ondersteuningen indien de veerstUtheid K van de veren 

groter of gelijk is aan de kritieke veerstüfheid Kkr• 

K 
m. F - e kr-F met 

m = aantal velden waarin de staaf door de verende ondersteu-

ningen wordt verdeeld 

1 = staaf de totale lengte van de 

~ = faktor zie tabel 11 
a = de onderlinge afstand van de verende ondersteuningen 

voor de Dovenrand worden de profielafmetingen 350.350.12,5 
5 4 13 2 gekozen: EI= 2~1.10 .31810.10 = 6,68.10 Nmm 

m j 
2 0,500 
3 0'"33.3 
4 0,293 
5 0,276 
6 0,268 
7 0,263 
9 0,258 

11 0,255 

2 13 
F = 7r •~.fiS.lO .10-3= 18300 kN 

e 60002 

6.18300 11380 kN/ 
Kkr= 0,268.36= • m 

Om de kracht F 
V 

noaig om Fe van 
a1.s f-unk tie van 

te bepalen is het eerst 

de hele staaf te bepalen 

de veerstüfheid K. 

tabel 11 HierbU is uitgegaan van een konstante 

en vaste eindsteunpunten.(fig 
d rut<-

10 "10) 

F 
e 

kracht 

890.360003 
- -------- = 62 
- .,,-2 6 ,68 .1013 

--2 13 
• 14.u--.6,68.10 • 10-3= 7120 kN 

360002 

12 
= 14 (bü 6 velden) 

(is Eulerse knikkracnt) 

..,,flII 6 ,68 .1013 3 lk • - _,....,..,.._.~ 10- = 9,50 m F
8 

7120000. 

Voor K~ Kk en Ik~ 4 a r geldt: F 
K.lk 1 

= îäoo ·n=r "'il r V 

F 7120 n e 1,9 = F = 3720 = 
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Voor 890 < 11380 en 9, 50 ') 6,45 geldt: 

F = 890.9,50 1 
V 1000 •1 ,9-1 = 10 kN 

maar Fv).0,01 F Fv = 0,01. 3720 = 37,2 kN 

De conclusie is oat ce aangenomen horizontale kracht 

H (Fv) = 5Y kN (1,5% van F1 te ruim geschat is. 

Dit heeft tot gevolg dat oe gordingspanten en de diagonalen 

van het hoofdspant qua sterkte iets overyedimensioneerd 

zijn, echter het scUfheid-criterium is maatgevend bU de 

berekening van de bovenrand van het hoofdspant. 

1 

' "'"1 =· .: ... 
11c-

1 
, 
: 
, 
2 

• ---------1 

• 
• 
N 

0 

fig.10010 0 za 40 IO m t00 t20 t40 tlO 
- ,. ~ --,rlu 

Berekening Fkn volgens R.B.82: 

bovenrand 350.350.12,5 staalkwaliteit Fe 510 met O'"e=360 N/mm 2 

1 9500 
/1 = 138 = 69 ~ w. 1 ,48 

1 
Fkn =wA~ 
F 1 16800. 360.10-3 = 4086 kN > 3720 kN kn = 1,48 
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Bepaling van de kniklengte volgens Engesser {methode a) 

Engesser gaat uit van een verend ondersteunde staaf met 

een konstante drukkracht en vaste eindsteunpunten (zie 

t ig • 1 o .11 ) ~t.,..___R-=-----+-t 
j) ·~ · 1~~~ 1~4 r-, 

+s--+ fig. 10.11 

I 0,25 
1 =lÏ( EK.s) en 

profielafm. l(m) pkr (kN} 

350.350.12,5 14 ,50 6295 

400.400.12,5 16,00 7750 

lk (m) P. kn (kN) 

10,25 3690 

11,35 4541 

R.B.82 

voldoe 
niet:< 
voldoe 

t 
3720 
t. 

Bepaling van de minimale veerstnfheid volgens TGB staal 1972 

Deze methode gaat uit van een verlopende drukkracht in de 

bovenregel en verende eindondersteuningen. Deze methode sluit 

het beste aan bij de probleemstelling en is gebaseerd op de 
methode van Engesser.Oit is methode b. 

2.5.S Centrisch gedrukte verend gesteunde staven 

Indien wordt afgezien van een nauwkeuriger berekening, mag de volgende benaderingsmethode worden 
toegepast. 

Contro/eberekenlng 

Bepaal de kleinste stijfheid van de belde eindsteunpunten c:. uitgedrukt In een kracht nodig om het 
steunpunt over een eenheid van lengte te verplaatsen. 
Bepaal de stijfheden van de tussensteunpunten c1 t.m. c:,,, de kleinste van deze stijfheden Is c_. 
Bepaal voor leder veld een Ideële knikcoëfficlënt""' met de betrekking 

Aa. 
cut=-7 

waarin: 
A Is oppervlakte van de staafdoorsnede, 
F is grootste drukkracht in het staafveld ten gevolge van de rekenbelastlng, 
a.: :a:le tabel 2. 

Bepaal voor ieder veld de ideële slankheid Ai die behoort bij de <11; met behulp van tabel -4. 

Bepaal voor ieder veld de verhouding À• tussen de ldei!le kniklengte l1u en de veld lengte /, dus 

J.• = !!! =- ~ • 1 maar J,• ;i:; 1 
l I 

Hierin Is I de traagheldsstraal In de veerrichtlng. 

Bepaal het rekenkundig gemiddelde van alle waarden J,• zijnde J.:. 

Bepaal de stijfheid Co==~~;: 
waarin: 
F _ Is de grootste waarde van alle grootste drukkrachten F 
/.,;. Is de kleinste veldlengte 

Bij stijve elndsteunpunten (C."" a:>) moet worden aangetoond dat c.,;0 ;;: 4-

Bepaal bij verende eindsteunpunten de waarden 

en vervolgens de coëffidënt: 

E= c.,.. 
c:. 

r-1+i6EJ..:[1+J1 
Aangetoond moet worden dat c.,.. ~ r Co· 
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fig. 10.12 f= 
J 

profiel ).* 
m co 

350.350.12,5 2,03 602 

350.350.16,0 2,25 490 

400.400.12,5 2,46 410 

tabel 12 

= 

f* 
1,58 

1,66 

1,74 

890 
Tisö = 0,77 

Co· l,... 
950 > 890 voldoet 

815 < 890 voldoet 

715( 890 voldoet 

niet 

Om tot een profielkeuze te komen voor de bovenrand speelt 

de faktor materiaalekonbmie een belangrüke rol, te bedenken 

dat 1 Kg staal voor buisprofielen f2,60 kost {Misset

richtprüzen-mei 1985). 

Indien voor de koppelstaven profielen 350.350.10 worden 

~enomen in plaats van 300.300.12,5 levert dit een materiaal

besparing op van 6 Kg/m' en wordt de veerstüfheid verhoogd 

van 890 kN/m tot 965 kN/m. De faktor f wordt nu 0,833 en de 

minimaal vereiste veerstüfheid 980 kN/m. Deze oplossing wordt 

als aanvaardbaar beschouwd als voor de bovenrand het profiel 

350.350.12,5 wordt genomen.( De onderschrüding van de mini

maal vereiste veerstüfheid van 1,5% wordt door de belas

tingefaktor: 1= 1,5 {+50%) opgevangen}. 

De meeste berekeningsmethoden gaan uit van vaste eindsteun

punten met een konstante drukkracht in de verend gesteunde 

bovenrand. Daar het eindsteunpunt niet vast is maar 

verend, heeft dit een ongunstige invloed op de grootte van 

kniklengte en de daarmee samenhangende knikkracht. Daarom 

is het noodzakelük de berekening te beperken tot een kontro~ 

leberekening volgens de TGB-staal en de mogelükheid om even

tueel ekonomisch voordeel te onderzoeken, blüft open. 
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Berekening verbindingssterkte 

Bü de hoofdspanten worden evenals bij de gordingspanten 

verbindingen toegepast met 100% overlap. Vooral bü het 

hoofdspant zijn dergelijke sterke en stUve verbindingen van 

belang omdat deze büdragen aan de stabiliteit van de boven

rand. 

De profielmaten van de randen en diagonalen zUn zo gekozen 

dat zü binnen het geldigheidsgebied liggen van de rekenregels 

volgens de R.B.82. (zie tabel 9) 
BU de 100% overlap-verbindingen lopen de trekstaven door 

tot op de randen. De drukstaaf (is overlappende staaf) 

behoeft alleen maar gekontroleerd te worden op het meewer

kende breedtecriterium. De berekende verbindingssterkte Fi 

dient groter of gelük te zijn aan de grootste optredende 

normaalkracht in de drukdiagonalen. 

meewerkende breedte b = e,ov 
10,8 • 

24 
240.12,5 300 = 135 
240.12,5 mm. 

- -3 Fi = 240.12,5(2.300-4.12,5+300+135)10 ~ 2955 kN >1315 kN 

voldoet 

r l 10.5 Verbinding gordingspanten aan de koppelstaven 

• . 1 

r 1 

1 . 
L:'. 

: r; 
! -· . 

l 
! r-,~ 

! 1 
'L 

[ 

Deze verbinding dient een snelle en een eenvoudig uit te 

voeren montageverbinding te zün waarbü .rekening gehouden 

moet worden met maatafwükingen tüdens het inhangen van 

de gordingspanten. Gekozen is voor een verbinding die 
grote maatafwijkingen kan opvangen en door middel van lassen 

tot stand komt (zie fig. 10013). 

e • so~""· 

..,/,S"o. l.!s-0 . .10-1 

fig. 10013 
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voor het inschuifprofiel wordt genomen: 108.108.8 (Fe360) 

en wordt plastisch berekend. 

l 
f I 

M 

F 

F 

veerd voor T:: 

t.x 

m = 0,05. 150 = 7,5 kNm 

T = 150 kN 

F =+214 kN 

In de flenzen wordt materiaal gere

serveerd voor m: 

;osx.240(1o"8-x) = 7,5.106 

x = 2, 75 ·mm,.-

In het lüf wordt materiaal gereser-
3 2(8h}~ = 150.10 h = 68 mm 

'(3' 
Voor normaalkracht F blüft over: 1470 mm~ Hiermee kan een 

kracht opgenomen worden: 1470.240.10-3= 353 kN ~ 214 kN 

De kopplaat met afmetingen 310x310 mm 2 wordt aan de randen 

vastgelast aan de koppelstaaf. Maatgevend voor de berekening 

van de kopplaat is de plaat te belasten door een trekkracht 

want als de plaat belast wordt door een drukkracht werkt 

de wanddikte van de koppelstaaf mee met de wanddikte van 

de kopplaat. Om de dikte van de kopplaat te bepalen wordt 

de berekening uitgevoerd m.b.v. de vloeilünentheorie. 

F per veld 214 
= -r = 53,5 kN 

Ai = Au 
....... 

0~ 
3 

310 .Mp. 1 = 101.53,5.10. lf 
~I "'• 

l\ Mp = 17430 Nmm/mm' 

s.. 
wP = ,! bh 2 ( b= 1 mm} 4 

M 

i wP = _e_ 
',l/0 Oë 

1 h2 17430 
Staalkwaliteit Fe510 4 = 360 

a-:. = e 360 N/mm2 
h = 14 mm 

neem h = 15 mm 

Bij een maximale exentriciteit van 50 mm ontstaat er een 

hoekverdraaing van 5.10-3 rad. 
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,,. ! 10.6 Berekening gevelkolommen 
' 
l ,; . 

1 r . i 
1 

l. \ 
1 

r 1 
l • 
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Horizontale belastingen: windbelasting volgens NEN 3850 

Wind loodrecht op kopgevel: h=20 meter boven maaiveld 

qw = 0,88 kN/m
2 

C A (m2) F (kN) w w 
druk gevel 1,1 78 

dak D ,25 .o ,7=0 ,.18 260 
zui- gevel 0,1 45 
ging dak :> ,25;.o"1=0·,021 520 
wru- gevel 0,04 193 
ving dak 0,04 500 

tabel 13 

Wind loodrecht op langsgevel: 

2 q =0,88 kN/m : belastingsfaktor w 

winddruk op langsgevel: 

H1 = (120.1,1.0,88)1,7 • 

H2= (21.1,1.0,88) 1,7 = 

198 kN 

35 kN 

windzuiging op langsgevel: 

H1 = (120.0,7.0,88)1,7 = 126 kN 

H2 = (21.0,7.0,88) 1,7 • 22 kN 

76 
47 

5 
13 

7 
20 

Fw,tot= 168 kN .1,7=286 kN 

fig. 10.14 

~ =1, 7 

H2 is de windbelasting die op d~ galerü werkt en zal 

opgenomen worden door de betonwand tussen de kolommen 

en door het onderste kolomdeel. 

H1 is de windbelasting op het overige deel van de gevel 

en werkt als dwarsbelasting op de pendelkolom. Deze dwars

belasting veroorzaakt reaktiekrachten in de onderrand van 

het hoofdspant en in het onderste kolomdeel ter hoogte van 

de galerijvloer. 
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Vertikale belastingen 

Voor de dimensionering is kolom V-4 maatgevend: 

kolom is het slankst en de belastingen 

het grootst. 

-hoofdspant: qg = 170 kN X ½ 
-koppelstaven: 3stuks qg = 3 X 2,27 

-gordingspanten: 4 stuks q = 4 X 6,6 g 
kN/m2 -totale dakpakket: qg + q = 0,65 r 2 

q = 1,50 kN/m 

-gevelbeplating: 0,08 kN)m2 
X 25 m2 

-glas 4-12-4 mm . 0,26 kN/m 2 
X 93 m2 . 

-dak galerü: 2,2 kN/m 2 40 2 
qg + q = X m r 2 m2 q = 1,0 kN/m X 40 q 

-stalen gevelstülen: 0,382 kN/m' X 50 

-wand galerü: kN/m2 
q = 2,6 X 

g 2 -vloer galerü: q = 4,1 kN/m X 
g 

kN/m2 
q = 1,2 X r 2 
q = 4,0 kN/m X 

q 
-console: b X ht = 400 X 1000 

Voor de berekening van de 

pendelkolom is de belastings

kombinatie: windbelasting van 

links (winddruk) en het dak 

volbel~st maatgevend. 

Het eigen gewicht van de pen

dclkolom is 13~ kN. 

De kolomberekeningen worden 

uitgevoerd volgens de ec - me

thode (E-304.3.3) 

19,5 m2 

21,6 m2 

21,6 m2 
2 21 ,6 m 

mm 

op deze 

2 
X 252 m 

2 
X 252 m 

m' 

f!g. 10.15 

deze 

kolom zun 

= 85 

= 6,8 

= 26,3 

= 164 

= 378 

= 2 

= 25 

= 88 

= 40 

= 20 

= 50 

= 89 

= 26 
;;.;: 87 

= 23 

/~lo~,/ 

0 
0 
~ 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 

kN 
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10.6.1 Berekening pendelkolom 

De kolomafmetingen zUn b x ht = 400 x 1000 mm en vloeien 

voort uit het architektonisch ontwerp. 

Toegepast worden: betonkwaliteit 822,5 

wapening FeB 400 

d/h t = O, 1 

2 
fb = 0,6 f~k = 0,6.22,5 = 13,5 N/mm 

88+40 {85+6,8+26,3+164+378+2+25+ 2 + 20)1,7 = 1310 kN. 

exentriciteiten: 

-scheefstand kolom 1/300 = 
1;ggo = 50 mm 

-horizontale verplaatsing t.g.v. wind en/of lengteverande-

ring van het hoofdspant {temperatuursverandering): 20 mm 

/.J10-"AI 

~"T"""'I-~= /Jo .z',v 

I 
1 
I 

o,o, n,. 

[2 = /<j ;(~h?" , 

o I 
~ : / 

i I~/ 
1 J 9,-s- ',,y' -3 

..... Y= s: /.> lt.A-<- . 
. 

-4- '~o = t!J7 /,,/ 

e c = 3 ( 1 , 5 h t + e 
O 

( 41( - 3 ) ) ( l / 100 h t ) 
2 

2 =3(1,5+0,07)(14/100) = 0,09 m 

fig. 10.16 

Md = 440 + {0,09. 1310) = 532 kNm 
6tot (zie fig.10.16) 

et= Md,tot/Nd = 532/1310 = U,4 m 

N' 1310.103 
d 0,25 = 13,5.400.1000 = 

f. Ab b • 

N' et 0,4 d 0,25. • = 1 = 
f • Ab ht b . 

(in maatgevende door

snede) 

U, 1 

w 0 = 0,1 % (GTB-12.8.b); wo,min = 0,3 % 
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-2 2 = 0,3.10 .400.1000 = 1200 mm 

symmetriscne wapening per zUde 600 mm 2 : 3 p 16 

Om de zwakke as van de kolom werkt nog een buigend mo

ment t.g.v. de norizontale kracht die werkt op de boven-

rand van het hoofdspant. Deze kracht was 0,01 F van max 
de bovenrand. 

Md = 3.37,2 = 112 kNm; Nd = 1310 kN b x ht = 1000 x 400 mm 

Hiervoor geldt weer een minimum wapeningspercentage van 

0,3 % : 3, 16. Deze wapening is tevens flankwapening. 
(zie f ig 10.17) 

J 
1 

10.17 
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10 .6 .2 Berekening onderste kolomdeel 

De maatgevende belastingskombinatie is: 

-dak onbelast 

-windzuiging 

-vloer galerij volbelast 

belastingen: 
88 N1 = (85+6,8+26,3+164+2+25+ 2 +20+135)1,7 = 864 kN 

N2 = (0,75(89+26+87)+23})1,7 = 297 kN 

(75% van de galerijvloerbelasting wordt opgenomen 

door de console terwijl de overige 25% opgenomen 

wordt door de betonwand) 
88 (50+2 )1,7 =160 kN 

H = (11+55,5+6,5)1,7=124 kN(windbelasting+horizontale 

kracht t.g.v. scheefstand van 

de pendelkolom) 

0 
0 
~ 

exentriciteiten: 

-scheefstand kolom 1/300 = 8000/300 = 26 mm 

942 
-ei= 1321 = 0,71 m 

1934 -e
0

= 1321 + 0,026 = 1,49 m 

b x ht = 400 x 1200 mm; B22,5; FeB 400; d/ht = 0,1 

fig. 10.18 

el 1 2 
E-304.3.3: maatgevend is ec =12ht(1,5+~,5){ lOOht) 

0,71 8 2 ec = 12.1,2{1,5 + 1149 0,5)( 100 •112 ) = 0,11 m 
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Invloed fundering: geschat wordt r = 1,05 

et = r ( e O + e C) = 1 , 05 (l. , 49 + 0, 11 ) = 1 , 68 m 

N' 
d 

N' 
d 

1321 .10 3 
= ------- = 0,20 13,5.400.1200 

= 0,20 
1,68 
1~20 = 0,28 

GTS-12.0.b: w = 1,7 % -~ A o a 
-2 

= 1, 7 .10 .400 .1200 = 

symmetrische wapening per zUde: 
81601 

2 
2 

= 4080 mm 

wapening in 2 lagen: 2 x 3 ~ 32, zie fig. 10.19 

fig. 10.19 

Berekeninq fundering 

8160 

De ondergrond bestaat uit een dichtgepakte zand-grindlaag 
2 met een conusweerstand van 5 N/mm en een E-modulus van 

2 50 N/mm (gegevens van I.G.F. Maastricht). 

1 . 0 

1 
/, 6,51 

~ 

. , /J.21 /,,.; 
î 

~ ,Û/rJ. ~9 

' 

r;) 

1 

l 
1 

/,/0 t ,,_l).,f"p 

~ r 
1 

t t 
1 

1 t J . .::,o 

fig. 10.20 

t 

De funderingsplaat heeft op stramien V-4 de afmetingen 

5 x 2 x 1 m. (zie fig. 10.20) 

Het eigen gewicht van de kolom is 92 kN. 

2 mm 
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Het eigen gewicht van de funderingsplaat is 240 kN. 

2 1 2 9 3 
Afund = 10 m : Wfund = 6 .2000.5000 = 8,33.10 mm 

kontrole grondspanningen: 

er =-(1321 + 1,7(240+92))10
3

+ 
6 (1321.1,18-92.0,5)10 

gr 107 - 9 8,33.10 

2 2 
Vgr =-0,19 ,!_ 0,18 = - 0,37 N/mm en -0.01 N/mm 

Deze waarden moeten in de gebruikswaarde beschouwd worden: 

u::_ =-0.22 en -0 ~/mm 2 < 5 N/mm
2 

voldoet. 
g 

st!jfheid van de funderingsplaat: 

BU een exentrisch aangrLJpende belasting is de hoekverdraai-

ing: 
6 

, (1 

tg ex= 
1 .Nd .e 

B 3 .1T.E gr 

Hieruit kan men de veerstüfheid van de 

funderingsplaat afleiden met de relatie: 

M 
C = 

o< 

3 
Hieruit volgt: cfund = 8 .7T.Egr 

16 
(lit. 5) 

3 
sooo

15
1T. 5o = 1,22.1012Nmm/rad = 1,22.106 kN/rad 

f= C 

C -

6 1,22.10 
6 . 

1,22.10 -1321.8 
= 1.01 

Bij de kolomberekening wasî= 1,05 veilig geschat.(zie pag. 111) 

Berekening wapening van de funderingsplaat: 

Het buigend moment is bepaalduit de optredende gronddruk 

die op de onderkant van de funderingsplaat werkt (0,37 en 

0,01 N/mm
2
). 1 

1 

, 

' :. 
f 

t '. .,. ,, 
' .. 

.:J,o,-~h,,,,-,., 2. 

0.17 ¾,,,.,2 
aJfN/~H,l. 

0,37.2000.2400 
2 = 888.10 3 . 2/3 . 2400. 10-6 

= 1430 kNm 

0,19.2000.2400 
2 = 456.10 3 

• 1/3 2400. 10-6 
= 365 kNm 

Td= 1344 kN Md = 1795 kNm 

1) B = breedte fundering 



-112a-

1344.103 2 
~ = 2000 •950 = 0,7 V\ 0,65 N/mm geen schuifwapening. 

A 
a = 

1795.106 

400.0,Y.950 = 
2 5250 mm over 2 meter plaatbreedte: 

= 2625 mm 2/m' -~ ~25-185 

Ponscontrole: 

Fd= 1321+1,7.92 = 1477 kN, e = 1,68 m 

Fd ( 1 + 2e/h+d) 

7Th (h +d) 
waarb!j d = 1m 

-- 1477.103 (1 + 2.1680/1950) 2 - - - = 0,68 ~ 1,3 N/mm 
71.1950. 950 

Geen schuifwapening nodig. 
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10 0 8 Berekening console 

Voor de berekening van de console is de belastingskombinatie 

dak en vloer galerij volbelast maatgevend. 

N2 = 0,75(89+26+87)1,7 + 23.1,7 = 297 kN 

N3 = (88; 40 + 50)1,7 = 194 kN 

M = 1,5.297 + 3,1.194 = 1047 kNm u 

b x ht = 400 x 1000 mm; h = 960 mm; B 22,5; FeB 400; 

Mu i047 ~ 2840 -> 1 , = 0,79 % 2 = 2 ""-'o 
b • h 0,4.0,96 

A 
a 

-2 2 = 0,79.10. 400.960 = 3035 mm -=, 4 p, 32 

10 0 9 Uitvoering van het bassin 

Gekozen is voor de oplossing om de bassinvloer helemaal los 

te houden van de bassinwanden. Dit is in tegenstelling met 

wat men ziet bij de meeste bassins. Deze bestaan meestal uit 

één bak die los staat van de rest van de konstruktie. 

De oplossing om de vloer los te houden van de wanden heeft het 

voordeel dat de betonvloer vrij kan vervormen t.g.v. krimp en 

vertikale belastingen waardoor ernstige scheurvorming vermeden 

wordt. Tevens zullen er geen problemen ontstaan bij eventuele 

zettingsverschillen van de ondergrond. 

De bassinvloer wordt gefundeerd op een laag verdicht, goed ge

gradeerd stolgrind. Deze grondverbetering is noodzakelijk vol

gens het grondrapport opgesteld door het I.G.F. te Maastricht. 

De lange zijwanden worden op een afstand van 25 meter vanaf 

de kopwanden voorzien van een dilatatievoeg om scheurvorming 

als gevolg van krimpspanningen te beperken. 

Volgens het grondrapport moét met een hoogste grondwaterstand 

gerekend worden die ongeveer 2,25 meter boven de bassinvloer 

t.p.v. de springtoren uitstijgt. Deze grondwaterstand komt 

volgens een kansberekening met een frequentie van één maal per 

honderd jaar voor. Het is daarom niet noodzakelijk een duur 

pompensysteem te installeren daar normaal het grondwaterpeil 

onder het diepste bassinpunt staat. Gekozen wordt voor een 

systeem dat de grondwaterstand steeds kontroleert. 
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In het geval dat het grondwater boven de bassinvloer mocht 

uitstijgen zal het kontrolesysteem waarschuwen. Men zal 

dan het bassin met water vullen tot voldoende veilige hoogte 

zodat opdrijven van de bassinvloer vermeden wordt. 

10.10 Literatuur konstruktie 

1. Richtlijnen voor het berekenen van stalen ouiskon

strukties (R.B.82) 

Uitgave van het Staalbouwkundig Genootschap 

2. The Elastic Lateral ~tability of Trusses 

M.R. Herne, uit The ~tructural Engineer 

mei 1960 

3. Concept normtekst : rekenregels voor de stabil1te1ts

kontrole van staalkonstrukt1es opgebouwd uit lijn

vormige konstruktie-elementen. 

4. Theory of Elastic Stability 

2nd edition, McGraw-Hill, 1982 

Timoshenko, S.P. , Gere, J.M. 

5. Der Grundbau 

Untersuchung und Festigkeitslehre des Baugrundes 

Dr. K. Széchy 
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bijlage uitgewerkt programma van eisen 

entree 

- bestaat uit luifel+ tochtportaal. 

- toepassen van electronisch bediende automatische schuif-

deuren. 

- toepassen van een hellingbaan t.b.v. gehandicapten. 

helling: 3 tot 5%. 

hal 
2 - min. oppervlak 200 m. 

- min. hoogte 3.50 meter. 

inrichting: 

- tourniquets bü kassa. 

zitbanken. 

- vitrines. 

- 2 openbare telefoonunits. 

damestoiletten : voorportaal+ handwasgelegenheid, 

3 zitclosets. 

- herentoiletten voorportaal+ handwasgelegenheid, 

1 zitcloset+ 3 urinoirs. 

invalidentoilet. 

invalidenlift. 

kassa-administratieruimte 
2 oppervlak ca. 25 m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

beheerders ruimte 
2 - oppervlak ca. 15 m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

foyer 

- min. oppervlak 150 2 m. 

- min. hoogte 3.50 meter. 

inrichting: 

- zitbanken. 

- vitrines. 

- garde re be. 

vergaderruimten-clublokalen- officialsruimte 

deze ruimten kunnen in gebruik gecombineerd worden. 
2-

- oppervlak ca. 40 m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

-b1-
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toiletten 

- de toiletten kunnen in combinatie met het café-restau

rant en de foyer gebruikt worden. 

damestoiletten: voorportaal met handwasgelegenheid, 
12 zitclosets. 

- herentoiletten: voorportaal met handwasgelegenheid, 

8 zitclosets+ 6 urinoirs. 

- invalidentoilet. 

café-restaurant 
Gerekend wordt op een maximaal bezoekersaantal van 1000 

personen tijdens zwem- en sportevenementen. Hiervan wordt 

1/4 gedeelte verwacht als cafê-restaurantbezoeker: 

tegelük aanwezig zün dan 250 personen. 

- min. oppervlak 250 m~ 

- min. hoogte 2.80 meter. 

- toepassing van een glaswand als scheiding met het wed-

strüdbad en de sporthal. 

speelhal 

oppervlak ca. 100 
,.. 
~ m. 

- min. hoogte 2.80 meter. 

binnen terras 

- oppervlak van ca. 100 m2 voor het consumeren van warme 

hapjes+ rookgelegenheid (mechanische afzuiging}. 

min. hoogte 2.80 meter. 

- min. 100 m2 voor oinnenterras in de recreatie-zwemzaal. 

- nooduitgang. 

parkeervoorziening 

voor de berekening van het aantal m2 parkeerterrein 
zie blz. 
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sporthal (wedstrijdruimte) 

oppervlak speelveld 28.00 x 48.00 metér. 

min. obstakelvrue hoogte 7.00 meter. 

- wanden: min. 3.00 meter obstakelvru. 
alle deuren uitkomend op de wedstrUdruimte moeten af

draaiend van deze ruimte worden aangebracht. 

2 naar buitendraaiende dubbele deuren die dienst doen 

als nooduitgang en als aan- en afvoer van toestellen. 

- het plafond dient een balvaste constructie te zun. 

kleed/wasruimten: 6 stuks. 

- richtlün voor sporthal met oppervlakteafmetingen van 

28.00 x 48.00 meter: 160 personen verdeeld over min. 

4 kleedruimten. 

- de afmetinQe~ van de kleedruimten dienen afgestemd te 

zun op een capaciteit van max. 20 personen. 

- min. oppervlak 20 m~ 

- min. breedte 3 meter. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 
- per persoon 0.60 meter banklengte. 

- per persoon 2 dubbele kleerhaken. 

- min. 1 toilet 

- min. 5 kranen (êên met wartelaansluiting) met éên ge-

meenschappelUke afvoer. 

- min. 5 douchekoppen. 

scheidsrechters-/instructeursruimte : van elk 2 stuks. 

- min. oppervlak 7 m~ 

- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

- 1 natte cel met douche, toilet en wastafel. 

- 6 dubbele kleerhaken. 

- 1 zit-/schrUfgelegenheid. 

e.h.b.o-/massageruimte 

- min. oppervlak 15 m~ 

- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

- 1 wastafel met mengkraan. 

1 massage/onderzoektafel. 
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- 1 kast voor e .h .b .o ./massa.geartikelen. 

- 1 draagbaar 

- 1 tafel+ 2 stoelen 

- telefoon 

toestellenberging: 2 stuks. 
2 - min. oppervlak 55 m. 

- min. inwendige diepte 4.00 meter. 

- min. obstakelvrije noogte 2.50 meter. 

- min. obstakelvrije doorgangshoogte 2.SO meter. 

- min. obstakelvrüe doorgangsbreedte 5.00 meter. 

min. inwendige lengte 10.00 meter. 

- aan- en afvoeropening min 2.00 x 2.50 meter (b x h). 

berging afsluitbaar maken. 

toezichtruimte· 
2 - min. oppervlak 10 m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

- toepassing van beglazing voor overzicht. 

inrichting: 

- tafel met 2 stoelen. 

- prikbord. 

- bergkast. 

- wastafel met koffiezetgelegenheid. 

- telefoon 

- schakelpaneel voor de technische installatie (o.a. inter-

com, geluid en licht). 

wedstrijdleidingsruimte 
2 - oppervlak ca. 10 m. (bü voorkeur 2 x 5 meter) 

- beglazing in de wedstrüdruimte dient geen hinderlüke 
reflectie te geven. 

inrichting: 

- werkblad met breedte van ca. 0.50 meter langs de visu
ele kontaktzijd·e met de wedstrüdruimte. 

--min. 2 stoelen. 

aansluitpunten voor communicatie-apparatuur (geluids

installatie, scorebord, stc.) 
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toeschouwersruimte 

- toepassing van uitschuifbare tribunes. 

- capaciteit : 500 zitplaatsen (ervaringscüfer) 

- standaard zitplaats: 0.50 meter breedte, diepte 
min. 0.70 meter. 

Speelveld zichtlijn toeschouwers 

A. zithoogte :t 45 cm. 
B. diepte per rij min. 70 cm. 
C. diepte zitplaats min. 30 cm. 

stijging per rij min. 2~ cm. 

eventuele uitbreiding van toeschouwersruimte d.m.v. 
omloop: breedte ca. 2.50 meter. 

- goede aan- en afvoermogelükheid voor de toeschouwers. 

- een uitgang (trap op tribune) van 1 E.U.B. (eenheids 
uitgang breedte= 0.55 meter) per 50 toeschouwers op 

een maximum afstand van 30 meter. 

werkplaats/werkkast 
2 - oppervlak ca. 15 m • 

- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

- uitstortgootsteen. 

bergkasten. 

werktafel. 
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kleedaccommodatie (zwembaden) 

- ~ groepskleedkamers van ca. 25 

- 2 groepskleedkamers van ca. 40 

min. breedte 3.00 meter. 

min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

2 m. 
2-

m. 

per persoon O.óO meter banklengte. 

per persoon 2 dubbele kleerhaken. 

- ca. 150 wisselcabines; 1.00 x 1.50 m~ 

- 4 wisselcabines t.b.v. invaliden: 2.00 x 2.00 

- totaal oppervlak kleedaccommodatie ca. 950 m~ 

klerenberging (garderobe) 

- oppervlak 

inrichting: 

2 ca. 200 m. 

- ca. 300 afsluitbare kledingkastjes. 

toiletten 

- oppervlak ca. 75 2 m. 

- 14 zitclosets. 

- handwasgelegenheid. 

oouches 

- oppervlak ca. 100 m~ 

2 m. 

- gemeenschappelüke ooucheruimte: 30 douchekoppen. 

- 8 afsluitbare douchecabines. 

zwemzaal-wedstrijdbad 

- bassinoppervlak 21.00 x 50.00 m~ (inwendig) 

( 8 banen van 2.50 meter) 

- bassindiepte: 

-over lengte van ca. 20 meter: 2.00 meter. 

(a diepte benodigd voor waterpolo) 

over dit gedeelte een beweegbare zwembadvloer van 
2 ca. 10.00 x 21.00 m. (voor instructiezwemmen). 

-over lengte van ca. 15 meter: 3.00 meter. 
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-over lengte van ca. 15 meter: 4.50 meter. 

{voor schoonspringen). 

voor overige maten zie FINA-richtlijnen voor schoon

springinstallaties. 
bassinranden: de kopeinden min. 0.:!5 meter boven w.s. 

toepassing van overloopgoten en sta- en 

grüpranden behalve aan de kopeinden i.v.m. 

het nemen van keerpunten. 

- startblokken: ca. 0.70 meter boven w.s. : 8 stuks. 

- perrons: min. 2.50 meter breed voorzien van verwarmde 
zitbanken en radiatoren. 

- juryplatform/wedstrüdleiding: ca. 5.00 meter breed. 

- nooduitgang. 

zwemzaal-recreatiebad 

Het bassin bestaat voor een gedeelte uit een golfslagbad 

en voor een gedeelte uit een ondiep kleuter-speelbad met 

een totaal wateroppervlak van ca. 1000 m~ 

- golfslagbad:-lengte tussen 33 en 50 meter. 

-breedte tussen 12 en 25 mater. 
-strand onder helling van max. 8 %• 
-bü golven van 1.20 meter moet bassinrand 
minstens 0.60 meter bedrageni bU strand

gedeelte kan met minder randhoogte worden 

toegepast. 
-de bassinbodem verloopt hellend van 0.00 

meter tot de maximale waterdiepte van 

1.80 meter. 

- speelbad:-diepte is overal 0.80 meter. 

-de rand ligt 0.10 meter boven w.s. 

-toepassing van speeltuig zoals glübanen enz. 

- nooduitgang. 
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SCHEMATISCH 

1 METU 3 METER 
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T.--... ••1 f· 1 ,. ' •-· - 2.50 5 00 2.50 ~.ou 
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:~-..... , , 1 . ' , ' 1 . 
,._f 600 l 30 HO ,)70 
.;;;,..--;---j) ,o . -· -- i i."•o 
'"-"' ,., . ' ,., . . - 2.50 3 30 3. 25 370 ..... ·--- ) ;t ... ,. ' 

JO CAAFl[N ONCf\l[[P 

X CR4::'fN ONC[V[fA 

• 1 

VOORAANZICHT 

J.,,, 3.,,, 5 METER 7.SMETU 10 METU 
PLATFORM PLAT1'0RM PLATFORM PLATFORM 
• .. ' .. . .. • • . .. ... ... '·' ' .. • • , .. ... ... , .. 10,0 

A-1{.,t) &.Jl~I ,._, --- A-1:S --- ... ,. --
1.25 r~ 1.25 --- 1.50 --- HO ----- - - -- 1 .• 0 --- --- --- ----- . -- ... 1/f --- ... ,.,. -- ..... , ------ ---· 0.75 ... 0.75 ----· 0.7S ----- -- - --- 1 $0 ---- I..SO ·--

•• 1 .. • •• •-~ --- ..,_. . -- 1-10 ---
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berging/stalling personeel 

- oppervlak ca. 20 m~ 
- toepassen van atsluitbaar hekwerk. 

kleed/wasruimten personeel : 4 stuks 
- min. oppervlak 20 m~ 

- min. hoogte 2.40 meter. 
in r i ch t in g : 

- 1 natte cel met 2 douches, 1 toilet en wastafel. 
- 25 dubbele kleerhaken 

- bergkasten (afsluitbaar) voor persoonlUke bezittingen. 

kantine 

- min. oppervlak 20 m~ 
- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting : 
- aanrechtblad met 2 wasbakken. 

badmeestersruimte en e.h.b.o. 

- min. oppervlak 25 m~ 
- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

- 1 wastafel met mengkraan. 

- 1 massage/onderzoektafel. 

- 1 kast voor e.h.b.o./massageartikelen. 

- 1 draagbaar. 
- 1 tafel+ 2 stoelen. 

- telefoon. 

bergruimten t.b.v. les- en wedstrijdmateriaal 

- oppervlak ca. 25 2 m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 
inrichting: 

- wandrekken. 

- werkkast. 

beroing cafê-restaurant 
2 - oppervlak ca. 15 m. 

- mi~. hoogte 2.40 meter. 
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inrichting: 

wandrekken. 

- werkkast. 

-blO-

- uitstortgoot + kraan met wartelaansluiting. 

koelcel 

oppervlak ca. 15 z m. 

- min. hoogte 2.40 meter. 

inrichting: 

- wandrekken. 

- vloer, plafond en wanden isoleren. 

aoederenlift. 

- oppervlak ca. 4 m~ (bü voorkeur 2 x 2 meter) 

keuken 
2 oppervlak ca.50 m. 

- min. hoogte 2.80 meter. 

inricnting: 

container-ruimte. 

werktafels. 

- berg rekken. 
- aanrecnt met 2 wasbakken. 

- uitstortgoot + kraan met wartelaansluiting. 

buffetruimte 

- inrichting volgens eisen HORECA-wet. 

technische ruimten 

- oppervlak ca. 1000 2 m. 
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1. Inleiding 

Als deelstudie van het afstudeerproject wordt een zwemhal ontworpen voor een 

recreatiebad. Dit bad zal bestaan uit een golfbad en een onèi~p speel~assin. 

De laatste jaren zijn deze golfbaden een nieuwe recreatie-attractie geworden. 

Onder het motto van: "Haal de middellandse zee bij u thuis" worden grote 

hallen gebouwd met dergelijke golfbaden. Deze hallen zijn ook vol met 

exotische planten en bomen die zich goed handhaven door de vriJ hoge 
0 

temperatuur die er in zo I n zwemhal heerst (ca. 30 C). Een voorbeeld van een 

dergelijke hal is te zien in fig.1.1. 

Het deelproject bestaat uit het ontwerpen van dergelijke zwemhal. 

De nadruk van dit deelproject ligt op het konstruktieve ontwerp. Aan alle 

andere bouwkundige aspekten wordt weinig aandacht besteed. Wel worden 

mogelijke optredende problemen beschreven en aangegeven hoe deze opgelost 

kunnen worden. 

In deel 1 van het afstudeerproject is wel uitvoerig ingegaan op de 

belangrijkste bouwkundige aspekten waarmee bij het ontwerp van een zwembad 

rekening gehouden moet worden. Daar de meeste problemen die kunnen voorkomen 

van dezelfde aard zijn als bij het 50-m wedstrijdbad, wordt verwezen naar deel 

l. 

, . . 
• I 

, :_~?"::. 

fig. 1. 1 
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2. Omschrijving van het project 

Er wordt een zwemhal ontworpen voor een recreatiebad. Het zal bestaan uit een 

lichte draagkonstruktie met een transparante dakhuid om zoveel mog-=:lijk te 

profiteren van invallende zonnestraling (warmte en licht). Door het 

transparante karakter van de konstruktie krijgt de in de hal vertoevende 

zwemmer de indruk alsof hij zich in de buitenlucht bevindt. De wanden worden 

daarom ook transparant uitgevoerd. 

Het is de bedoeling om s'zomers bij hoge buitenluchttemperatuur de wanden van 

de hal te openen zodat het bad in één gehele open verbinding staat met de 

ligweide. 

Het bad heeft dan het karakter van een buitenbad. Het wateroppervlak van de 

bassins is ca. 1000 m
2

• Het totale vloeroppervlak wordt met inbegrip van het 

wateroppervlak met zit- en liggelegenheid ca 2500 m
2

• 

Voor de bassinsafmetingen wordt verwezen naar deel 1 blz. b7. 
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3. Keuze van het konstruktietype 

Doordat de hal een transparant karakter dient te hebben zal de 

dak-/draagkonstruktie opengewerkt moeten worden waarop een transparante 

dakhuid gemonteerd wordt. 

Hieronder volgt een overzich~ ~an enige mogelijke toepasbare konstrukties. 

* Konstruktietypen: 

- kolounnen + dakliggers 

- 3 scharnierspanten 

- ruimtelijke strukturen 

a. ruimtelijk vakwerk (space truss) 

b. balkrooster van vakwerken of prismatische staven 

- kabelrooster in combinatie met masten en afspankabels 

- pneus. 

Gekozen wordt voor een ruimtelijk vakwerk omdat dit het meest opengewerkt 

konstruktiesysteem is doordat de vakwerkstaven zeer licht kunnen worden 

uitgevoerd door een drie-dimensionale krachtswerking en bovendien is dit 

systeem esthetisch zeer fraai. 

Er is gekozen voor een schuine dakhelling omdat op die manier grote 

overspanningen gemaakt kunnen worden zonder dat aparte 

ondersteuningskonstrukties nodig zijn. Een bij komend voordeel van een schuine 

dakhelling is dat men weinig rekening hoeft te houden met sneeuwbelasting. Wel 

is het echter zo dat de windbelasting groter wordt naarmate de dakhelling 

toeneemt. 

Doordat er in een ruimtelijk vakwerksysteem een zekere regelmaat aanwezig 1s 

wat betreft de geometrie, 1s het wenselijk om ook een zekere regelmaat te 

hebben in de plattegrond van het ontwerp daar dit kostenbesparend werkt en de 

overzichtelijkheid bevorderd. 

Om een zo licht mogelijke konstruktie te verkrijgen is gekozen voor een 

vouwkonstruktie waardoor een zo star en stabiel mogelijk geheel ontstaat. Deze 

stabiliteit wordt geleverd door de vouwen en de schijfwerking van de 

dakvlakken. 
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4. De totstandkoming van het ontwerp 

De plattegrond dient zo ontworpen te worden dat zoveel mogelijk identieke 

dakvlakken aanwezig zijn. Alle vlakken zijn identiek aan ellcaar i~dien de 

plattegrond een radiale vorm heeft met één middelpunt. Deze vorm is esthetisch 

weinig interressant en daarom is gekozen voor twee dezelfde radiale vormen die 

in elkaar geschoven zijn. Deze radiale vormen z1Jn regelmatige zeshoeken 

waarbij op de hoekpunten belastingsafdracht plaatsvindt van de dakkonstruktie. 

Tussen deze hoekpunten staan driehoeke glaspuien die geopend kunnen worden. 

De dakvlakken hebben de vorm van een rechthoekige driehoek (30°-60°-90°). 

Door deze vorm verkrijgt men de meeste eenheid in de konstruktie-elementen. 

Deze elementen vormen in het dakvlak ook gelijkmatige zeshoeken die weer 

onderverdeeld zijn in gelijkzijdige driehoeken. Deze vormen zijn dus weer 

terug te vinden in de plattegrond van de hal. 

Er is echter één uitzondering wat betreft de geometrische regelmaat in de 

dakvlakken en dat is het dakvlak dat het overgangsgebied vormt tussen de twee 

grondvormen (zeshoeken) in de plattegrond (driehoek ABD, zie fig. 4.1). 

---r--- -

24.00 m 24.00 m 

plattegrond 
=========== 

---..i..--- D 
C 

24.00 m 

/ 
/ 

'I 
/ 

I 
I 
I 

- plattegrond 

= dakvlak 
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D 
72. 00 m 

B 

fig. 4. 2 

E 
·o 
q 
co .... 

Doordat dakvlak ACD een rechthoekige driehoek is en het dakvlak hellend is 

gaat punt C meer naar buiten naarmate de hellingshoek groter wordt 

(zie fig. 4.1). Doordat lijn AD schuin omhoog helt wordt deze maat groter als 

24 meter. AB blijft echter gelijk (24.00 m), zodat driehoek ABD geen 

gelijkzijdige driehoek meer is. 

Er l.S toen gezocht naar mogelijkheden om het middenvlak een dusdanige vorm te 

geven zodat het is opgebouwd uit dezelfde gelijkzijdige driehoeken zoals alle 

andere dakvlakken. Bij alle onderzochte mogelijkheden ontstonden er weer 

nieuwe vlakken die op hun beurt ook weer onregelmatige figuren zijn zoals 

bijv. in fig. 4. 3. 

In deze variant ontstaat tussen de twee toppen een geknikte ruitvorm die niet 

regelmatig 1.s. 

fig. 4.3 

Tenslotte is omwille van de eenvoud toch maar besloten voor het recht vlak ABD 

(fig. 4.2) te kiezen en dit vlak onder te verdelen in een gelijkbenig 

driehoekig raster i.p.v. een gelijkzijdig driehoekig raster zoals bij alle 

andere vlakken het geval is. 
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5. Geometrie van het geheel 

Als draagkonstruktie is voor een ruimtelijk vakwerk (space-truss) gekozen. Een 

ruimtelijk vakwerk is een gehe~l van staafvormige elementen die in een 

drie-dimensionale (ruimtelijk) ruimte aan elkaar verbonden zijn d.m.v. knopen. 

In de meeste gevallen ~estaat een ruimtelijk vakwerk uit een boven- en 

ondervlak die onderling gekoppeld worden door schuine diagonaal-staven. 

De draagkonstruktie bestaat uit driehoekige dakvlakken, gevormd door een 

ruimtelijk vakwerk, die onder een hoek aan elkaar vast gemonteerd worden en zo 

ontstaat een vouwkonstruktie die zijn stabiliteit ontleent aan de vouwen en 

schijfwerking van de vlakken. Loodrechte belasting op de vlakken zal bepalend 

zijn voor de dimensionering van de staven omdat in deze richting de vlakken 

als 'slap' worden beschouwd. 

De vorm van de vlakken is zo gekozen dat deze onderverdeeld kunnen worden in 

gelijkzijdige driehoeken die de geometrische struktuur van het boven- en 

ondervlak van het ruimtelijk vakwerk bepaalt. De lengte van de diagonaalstaven 

is afhankelijk van de konstruktiehoogte van het frame. 

Een uitzondering, wat betreft de geometrische indeling, is het middenvlak ABD 

(zie fig. 4.2). Dit vlak wordt onderverdeeld in gelijkbenige driehoeken. 

De vlakken, zÓals ACD, worden de kopvlakken genoemd. 

Zo'n kopvlak kan in allerlei standen staan, maar is echter toch gebonden aan 

punten die vast zijn. Deze punten worden bepaald door de plattegrond want deze 

staat vast. 

Het onregelmatige dakvlak ABD wordt het middenvlak genoemd. De stand van het 

middenvlak wordt alleen bepaald door de stand van de kopvlakken. 

Hieronder staan enige formules waarbij de onderlinge hoeken van de vlakken en 

de coördinaten van de hoekpunten van deze vlakken bepaald kunnen worden als 

functie van de variabele a. Hierbij is a de schema-lengte van de randstaven 

(= staven van boven- en ondervlak). 

X 

-----~--..._..,,.y 
/ 

/ 
/ 

'/ 

D = [12'[3!12,0) 

z,= 12VJ.-1+ · 

X
3

= gJ 1/3' + 14,69?Vq_12sa6-a4
+ 2d2-

1 

cf-1 
;= X3'fi + 3 á2- 48 

~ 
o<bi = 2 arcsin ~ 

12a 

ex.bui= 2arcsin X~r-:;-
- 6av3 
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6. Geometrie van het ruimtelijk vakwerk 

De voornaamste eis voor wat betreft de geometrie van het ruimtelijk vakwerk is 

dat het vormvast is t.a.v. buig- en torsiestijfheid. Dit i.>~tekent dat het 

vakwerk samengesteld dient te zijn uit een aaneenschakeling van vormvaste 

viervlakkP.n (tetraëaders). Deze viervlakken bestaan uit een pyramidevorm 

waarvan de ribben de staven zijn (zie fig. 6.1). 

diagonaalstaven 

fig. 6.1 

onder/bovenvlak randstaven 

Bij een driehoekig raster kunnen 

deze viervlakken op twee manieren 

geschakeld worden: 

1) Als het grondvlak van de 

pyramidevorm het ondervlak van het 

vakwerk vormt dan kunnen de 

viervlakken alleen in de 

hoekpunten van hun grondvlak 

aaneen sluiten (zie fig. 6.2). 

Men krijgt dan een om-en-om-schakeling van viervlakken. 

2) De a~dere manier van schakelen is de ononderbroken aaneenschakeling v.d. 

viervlakken (zie fig.6.3). Alle zijden sluiten aan elkaar aan. De wijze waarop 

de toppen van de viervlakken met elkaar verbonden zijn bepaalt de geometrie 

van het bovenvlak v/h frame. 

Dit kan een drie- of zeshoekige struktuur zijn. 

De twee systemen zijn met elkaar vergeleken. Er wordt een keuze gemaakt t.a.v. 

materiaaleconomie 

- detaillering. 
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systeem 2 

fig. 6. 3 

onderraster 

diagonaalstaven 

--- bovenraster 

Vergeleken zijn twee even grote vlakken (driet..0ek met zijden van 6a) 

* totale staaflengte 

syst. 1 

syst. 2 

169a 

159a 

* aantal knopen 

syst. 1 

syst. 2 

49 stuks 

63 stuks 

(gesteld is ld. iag. 
= 0,6a) 

Qua benodigde staafdoorsneden zullen de twee alternatieven niet veel met 

elkaar verschillen. 

- Detaillering 

Als de dakbeglazing dezelfde struktuur heeft als het bovenvlak dan is 

systeem 1 veel ekonomischer dan systeem 2 omdat de beglazing in systeem 2 

grotere afmetingen heeft en daardoor een grotere dikte moet hebben t.a.v. 

sterkte en stijfheid. Dit probleem kan men oplossen door het konstruktie

systeem om te keren çius het driehoekig raster boven. Daarbij komt nog, dat 

indien ook het ondervlak van het vakwerk beglaasd wordt, twee typen 

beglazingen toegepast worden wat duurder is. 
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De voorgaande twee criteria 1.n ogenschouw genomen, bij kt dat systeem 1 het 

voordeligste systeem 1.s. De (toepassings)keuze is derhalve ook op systeem 1 

gevallen. 

In fig. 6.4 en fig. 6.5 staan de geometrie van resp. het kopvlak en het 

middenvlak afgebeeld. 

Deze twee vakwerk-strukturen dienen als basis voor de dimensionering v.d. 

staven. 

A 
A 

C D 

fig. 6.4 kopvlak fig.6.5 middenvlak 
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7. Keuze van de dakhuid 

Hieronder staat een overzicht van mogelijke materialen als toepassing voor de 

uitvoering van de dakhuid. 

- kunststof bolvorm pyramidevorm polycarbonaat 
acrylaat vlak en buigstijf grote dikte 

vlak en buigslap : kleine dikte 
- glas 
- gespannen membranen 

a) textiel : geïmpregneerd linnen 
b) kunststof: nylpn, teflon 

- pneus ingeklemd tussen konstruktiedelen 

Daar de keuze is gevallen op een ruimtelijk vakwerk als draagkonstruktie 

moeten de materialen zich goed lenen voor de bevestiging op deze konstruktie. 

De membranen vormen op dit punt al een probleem. Daar de de dakvlakken 

afmetingen hebben van resp.195 en 330m
2 

z1Jn enorm grote afmetingen nodig 

voor membranen. Daarbij moeten ze aan de randen van een dakvlak goed strak 

gespannen worden om tijdens vervormingen van het dakvlak niet slap te gaan 

doorhangen met het gevolg dat ze bij windvlagen hinderlijk gaan wapperen. Een 

goede oplossing hiervoor is om een dubbele dakhuid toe te passen en vervolgens 

in de ruimte tussen de twee membranen een onder - of overdruk te laten 

heersen. Men kan dit doen door warme lucht in te blazen. Dit voorkomt tevens 

kondensatie. 

Een andere oplossing is om verschillende membranen per dakvlak toe te passen. 

Membranen zijn erg duur, vooral gewapend teflon, dat het meest geëigende 

materiaal hiervoor is en ze zijn erg kwetsbaar. Een 

ander nadeel is dat ze niet helder doorzichtig z1Jn zodat er geen volledig 

transparante konstruktie ontstaat. 

Pneus zijn opgeblazen kunststof kussens die men tussen de staven in het boven 

en/of onderraster zou kunnen plaatsen. Deze hebben het voordeel dat ze 

eenvoudig te monteren zijn, wel van doorzichtig materiaal kunnen zijn en 

evenals membranen "geen" eigen gewicht bezitten. 

Pneus bezitten ook nadelen: 

- na verloop van tijd drukverlies door poreusheid v/h materiaal 

- kondensatieprobleem 

- geringe warmteweerstand 

- materiaal is kwetsbaar 

- slecht brandgedrag 
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Daar de nadelen als kwetsbaarheid, geringe thermische kwaliteiten en slecht 

brandgedrag zwaarwegende argumenten zijn om van een betreffende 

materiaaltoepassing af te zien , blijven de mogelijkheden van de toepassing 

van kunststofplaten (polycarbonaat en acrylaat) en glasplaten over. 

Aanvankelijk ontstond de idee om, bij toepassing van beglazing, een dubbele 

dakhuid toe te passen met een spouwbreedte ter grootte van de 

konstruk.tiehoogte. Gedacht was om warmte opslag in de spouw als gevolg van 

intensieve zonnestraling te gebruiken om geheel of gedeeltelijk in de interne 

warmtebehoefte te voorzien, bijvoorbeeld opwarmen van douche en zwemwater. De 

luchtspouw zou dus a.h.w. fungeren als een passieve zonnecollector. 

Echter bij nadere bestudering blijkt dat bij intensieve zonnestraling , de 

luchttemperatuur van de spouw relatief laag blijft. Tevens is lucht een slecht 

warmtedragend medium. De volgende berekening laat zien dat bij intensieve 

zonnestraling (835W/m
2

) de luchttemperatuur in de spouw maar 36,8°C wordt 
0 

bij een binnen- en buitentemperatuur van 30 C •• 

( 1) 

( 2) 

( 3) 

«.,-_,o / ~, - ~16 )= ~~ (f,o- ~.() 

7io.: y., ... yi 
~ 

!f, ~ ~ ( ïjt, -~ ) - d. ~ (7;,,, -~ ✓) 
j>->:~J(Jy1-V-D)_6f!h;~~ -~,) 

..!6~ - d'¾ = /tfS-

2~ = -otJ,O (Is/'_ ~-t) + ¼ ( ~~ _ ¼;) 
J'S-: - / (_~ "]j/~ - ~<) +tf' (Y< _ Va) 

,l 

fS- 80 

Jo•f' 

~ 

(X'~ 
~~ «,j, 

~ = d/,j •ç✓ 

~= cf~' ç 
~ • ✓,{J' ·ç 

~ç' 
tfS-

1. 

o<..,t..;, 

Dus 1.s verder afgezien van de idee om een dubbele dak.huid toe te passen. 

Zonnewarmteopslag is alleen rendabel bij toepassing van collectoren van zwart 

warmte-absorberend materiaal. 
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7.1 Keuzetype Beglazing. 

t.a.v. De beglazing worden de volgende materiaaleigenschappen als eis gesteld: 

- Een doorschijnende, doorzichtige en heldere beglazing. 

- Een licht materiaal, eenvoudig te bewerken en gemakkelijk te monteren. 

- Een sterk materiaal dat weerstand kan bieden aan hoge windbelasting. 

- Een moeilijk ontvlambaar en brandwerend materiaal. 

- Materiaal moet bestand zijn tegen grote temperatuurvariaties. 

- Bij eventuele breuk mag het materiaal geen verwondingen veroorzaken. 

Er zijn twee materialen die goed aan al deze eisen voldoen: 

Kunststof * poly-carbonaat 

* acrylaat 

- Thermisch gehard glas 

Hierna volgt een vergelijking tussen de twee typen beglazingen t.a.v. de 

volgende criteria: 

mechanische eigenschappen 

- fysische eigenschappen 

- optische eigenschappen 

- brandtechnische eigenschappen 

- voor- en nadelen 
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LEXAN 

Polycarbonaat Thermisch gehard glas 

=============================================================================== 

mechanische eigenschappen 

* Buigsterkte 

* Slagsterkte 

* E-mod. 

*soort.massa 

Thermische eigenschappen 

* warmtegeleid. _coeff. 

* lin. uitz. coeff. 

Optische eigenschappen 

* lichtdoorlaatbaarheid 

* doorzichtigheid 

Brandtechn. eigenschappen 

* Brandwerendheid 

* Brandgedrag 

Max. afmetingen 

* voordelen 

* nadelen 

70 N/rrm
2 

geen breuk 

2250 N/-rum 
2 

3 
1200 kg/m (1.2) 

0, 21 W/mK 

86*10-6 K-l 

loodrecht 90% 

helder 

klasse II (zwak) 

NEN 1976 

moeilijk 

te ontsteken 

3000 * 2050 mm 

bij t > 3 mm 

licht gewicht 

hoge slagsterkte 

grote doorbuiging 

duur 

(bij vlakke platen) 

200 N/mm.2 

breuk bij zeer hoge slagbelasting 

7250 N/mm.2 

3 
2500 kg/m (2.5) 

0,8 W/mK 
67*10-5K -l 

zeer hoge temp.schokbestendigheid 

loodrecht 93% 

helder 

14 minuten 

niet te ontsteken 

3170 * 2540 mm 

bij t z_ 4, 8 mm 

grote buigsterkte 

relatief kleine doorbuiging 

krasbestandig 

relatief zwaar gewicht 
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* Polycarbonaat (merknaam LEXAN) 

Omwille van de grote mate van het transparant zijn van de dakhuid is gekozen 

voor beglazingsplaten met zijden van 2,50 meter (gelijkzijàige driehoek). 

Hiervoor zouden platen nodig zijn van ca.15 mm dik. 

(P=lkN/m2 en max. doorbuiging = 50 mm , bij toepassing van vlakke platen 

LEXAN.) 

De prijs hiervan is ca f700, -/m2 wat onaanvaardbaar is. In overleg met de 

fa's Vink Kunststoffen te Diedam en General Electric te Bergen op Zoom zouden 

platen van 4 mm dik toegepast kunnen worden indien de platen bolvormig 

geblazen zouden worden. De hoogte van "bol" is 15 % van de max. overspanning. 

( 0,15 * ½V3* 2500 = 320 mm) De prijs is f 100,-/m
2

. 

Echter een grote belemmering voor deze toepassing zijn de geringe standaard 

handelsafmetingen van LEXAN platen n.l. 3000 * 2050 mm. Dit zou dan betekenen 

dat de rastermaat gereduceerd moet worden van 2, 50 meter tot 2, 05 meter. Dit 

betekent ook dat de rastermaat van het vakwerk verandert waardoor ca.30% meer 

staven en knopen nodig zijn. De staafdoorsneden worden welliswaar wat kleiner 

maar de uitvoeringskosten zullen hierdoor wel weer hoger worden. Een ander 

(minder zwaarwegend) nadeel van de bolvonn is, dat bij de vouwen, die de 

binnenhoek vormen (zie pag, 7. ) , vlakke platen toegepast moeten worden wat 

esthetisch minder fraai is. 

Een andere mogelijkheid voor beglazingsmateriaal 1.s thermisch gehard glas. 
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* Thermisch gehard glas. 

Een zeer. goed alternatief om voorgaande problemen te ondervangen is de 

toepassing van thermisch gehard glas. 

o~ elasticiteitsmodulus van deze glassoort is drie maal zo groot als die van 

polycarbonaat zodat volstaan kan worden met een kleinere dikte. Deze platen 

kunnen wel gemaakt worden van standaard handelsmaten. De minimale dikte die 

geleverd wordt bij deze glassoort is 4,8 mm. 

Het S.G. van glas is ca. twee keer zo hoog als dat van polycarbonaat. 

De prijs van thermisch gehard glas is ongeveer gelijk aan de prijs van 
2 

warmgeblazen kunststofplaten. (ca.J 100,-/m, opgevraagd bij verschillende 

glashandels.) Hierbij is uitgegaan van een glasdikte van 12 mm en bolgeblazen 

polycarbonaat van 4 mm dikte. 

De prijsopgave van de kunststoffabrikant is inklusief korting van wege de 

hoeveelheid. 

Een volledige prijsvergelijking kan in dit stadium nog niet gemaakt worden 

omdat eventuele toepassing van dubbel glas, al of niet met breukbeveiliging, 

nog tot de mogelijkheden behoren. 

Thermisch gehard glas ontstaat door glas te verwarmen tot ca. 700 ° C en dan 

snel door een koude luchtstroom af te koelen. De buigweerstand, de weerstand 

tegen schokken en de weerstand tegen plotselinge temperatuursveranderingen 

zijn belangrijk groter geworden. Dit glas breekt tot hele kleine stukjes, 

waardoor het plotseling ondoorzichtig wordt. Deze kleine stukjes zijn niet 

snijdend zodat ze geen diepe wonden kunnen veroorzaken. 

Bij toepassing van thermisch gehard glas als dakbeglazing, kan men ter 

voorkoming van neervallend glas, een doorzichtige kunststoffolie op de 

glasplaat plakken als er toch breuk mocht optreden. De kans op breuk is echter 

zeer klein. 
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De toepassing van kunststof beglazing biedt wat betreft beglazingsmateriaal 

meer voordelen dan glas. (lichte:- gewicht, onbreekbaar, grotere 

warmteweerstand). 

Echter de geringe handelsafmetingen van de kunststof platen beperken de 

ontwerpvrijheid. 

Om toch een kunsstof beglazing toe te kunnen passen zijn twee oplossingen 

voorhanden: 

1. Totale schaalverkleining : 2,05_ 0,82 

2,50 

Dit betekent dat het grondoppervlak met een factor (0, 82) 
2

= 0, 67 maal 

verkleind wordt. (2500 m2 wordt 1680 m
2
). 

Hierdoor kan men niet meer aan het programma van eisen voldoen t.a.v. de 

verhouding wateroppervlak en totaal vloeroppervlak 1 
- =0,4 

2,5 

Deze oplossing is dus onaanvaardbaar. 

2 Verkleining van maaswijdte van het konstruktieraster. (bij gelijkblijvende 

totaalafmetingen). 

Deze oplossing gaat ten koste van de transparantheid van het dakvlak 

Deze oplossing is tevens duurder in materiaalkostprijs en in 

uitvoeringskosten. 

* meer vakwerkstaven en knopen 

* meer beglazingsprofielen 

* arbeidsintensiever 

Daar bolvormige beglazingsplaten minder fraai zijn in een strak ontwerp en de 

nadelen van bovenstaande alternatieven in ogenschouw genomen, wordt toch 

gekozen voor een beglazing van thermisch gehard glas met kunststof 

beschermingsfolie. Tevens leent glas zich beter voor dubbele beglazing. 

Hulpstukken, zoals nokplaten en afwateringsgoten waar flenzen vereist zijn, 

worden wel gemaakt van kunststof. 
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7.2 Bepaling van het type glas 

lllaast voldoende sterkte en stijfheid dient het glas ook voldoende thermische 

kwaliteiten te bezitten immers er moet een subtropisch klimaat heersen in <le 

zwemhal. De binnenlucht temperatuur zal gemiddeld 30° C bedragen. Volgens fig. 

6. 1 van deel 1 zou bij Ta=30 ° C een gemiddelde stralingstemperatuur van 25 ° C 

nodig zijn om voor zowel natte als droge zwemmers een behaaglijk klimaat te 

scheppen. 

van 

Vooral in de wintersituatie zou bij een ontwerp- buitentemperatuur 

C een K-waarde van 1,07 W/m
2

h nodig zijn om een oppervlakte 

temperatuur van 25 ° C te verkrijgen aan de binnenzijde van het glas. Hiervoor 

is een driedubbele beglazing nodig. Daar deze extreem lage 

buitenluchttemperatuur van -10° C maar gemiddeld een paar dagen per jaar 

voorkomt wordt een minder duur dubbel beglazingstype toegepast met een iets 

grotere K- waarde. In geval van extreem lage buitentemperaturen kan omwille 

van de behaaglijkheid de binnenluchttemperatuur een aantal graden opgevoerd 

worden of straalverwarming toegepast worden. 

De K-waarde van enkelvoudig glas (gehard of ongehard) bedraagt 5, 8 W/m~. 

Verandering in glasdikte verandert deze waarde nauwelijks. De K-waarde van een 

dubbele beglazing is afhankelijk van de spouwbreedte, het soort gas in de 

spouw en het al of niet aanwezig zijn van een speciale laag emissieve coating 

in de spouw. 

- luchtgevulde spouw van 6 mm 

- luchtgevulde spouw van 12mm 

- gasgevulde spouw van 12 mm 

- gasgevulde spouw+ speciale coating 12 mm 

- gasgevulde spouw+ speciale coating 15 mm 

(gegevens : ALGLAS, Driebergen) 

K-waarde 

K-waarde 

K-waarde 

K-waarde 

K-waarde 

2 
3,3 W/m K 

2 3,0 W/m K 
2 

2,8 W/m K 
2 

1,5 W/m K 
2 

1,3 W/m K 

Gekozen wordt voor dubbele beglazing met gasgevulde spouw en speciale coating. 

Bij toepassing van dubbele beglazing is volgens NEN 2608 de buitenruit 

bepalend als gevolg van wind- en/of sneeuwbelasting en mag de binnenruit 

dunner zijn. De relatief hoge maximale toelaatbare buigspanning van thermisch 

gehard glas leidt snel tot geringere dikten, waardoor de doorbuiging toeneemt, 

en de randverbinding van de dubbele beglazing zwaar wordt belast. 

Gehard glas is een veiligheidsbeglazing die hoge belastingen door relatief 

stompe en zachte voorwerpen kan opnemen. 
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Het is echter eenvoudig dit glas met bijvoorbeeld een scherpe stalen punt te 

vernielen, waarbij dan een gat ontstaat ter grootte van de gehele ruit. 

T.a.v. de veiligheid dienen maatregelen genomen te worden tegen vallend glas 

in geval van glasbreuk. 

Twee oplossingen liggen voor de hand: 

1 - Het oppl~kken van een doorzichtige kunststof folie op de binnenruit die bij 

glasbreuk het glas bijeenhoudt. 

2 - Het toepassen van gelaagd glas als binnenruit. 

Oplossing 2 is beter dan oplossing 1 maar is echter veel duurder. 

Daar de gehele beglazing voorkomt op een hoogte groter dan 2 meter boven de 

vloer, en dus minder kwetsbaar is, is de kans op glasbreuk zeer gering. Daarom 

wordt voor oplossing 1 gekozen. 
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7.3 Dimensionering van de beglazing 

De beglazing bestaat uit gelijkzijdige driehoeken met zijden van 2,5 meter. Om 

de optimale dikte te bepalen is enig inzichc van het ~echanisch ~edrag van de 

platen bij de gegeven geometrie vereist. 

Een handig hulpmiddel om de krachtswerking en de vervorming van een dergelijke 

plaat te onderzoeken is de modeltechniek. In het lab. exp. mechanica van de 

T.H.E. is reeds eerder een model gemaakt van een gelijkzijdige driehoek door 

Ir. J.H. v.d. Ploeg. Dit model was van acrylaat en werd belast door een 

gelijkmatig verdeelde belasting. De modelproef werd uitgevoerd m.b.v. de 

Ligtenberg-Moiré-methode. In het kort komt het erop neer dat bij deze methode 

de hoekverdraaiing in belaste toestand gemeten wordt. Hierbij gaat men als 

volgt te werk: op het model wordt een lijnenraster geprojecteerd. Dit 

lijnenraster wordt eerst 

toestand gefotografeerd. 

in 

Dit 

onbelaste toestand 

alles gebeurt op 

en 

één 

vervolgens 

negatief. 

in belaste 

Op de foto 

ontstaat het zgn. Moiré-effect. Er is een nieuw raster te zien van lichte en 

donkere strepen: de Moiré-lijnen. Deze Moiré - lijnen zijn een maat voor de 

hoekverdraaiing dat een willekeurig punt v/h model in een willekeurige 

richting ondergaat in belaste toestand (zie f ig 7 .1). 

Van deze hoekverdraaiing kan men de plaatmomenten en de doorbuiging afleiden. 

De hoekverdraaiing wordt in de X- en Y-richting gemeten: 

waarbij Kis de plaatstijfheid 

E = elast. modulus 

t = plaatdikte 

1' = dwarscontractiecoëfficiënt 

(wx = doorbuiging in X-richting) 

(m = plaatmom. 1.n X-richting) 
X 
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In fig. 7.1 is aangenomen : 

-'a.. !::x ~ .La.. voor J t..f 

S = 125.10-5 (dimensiP•nos) is factor afhankelijk van de proefopstelling 

a = lengte waarover gemeten wordt. 

= 

model: a = 343 nnn 

s = 125.10-5 

-5 2 p = 59.10 N/mm 

t = 3,2 nnn 

"'l,'I= 0,35 

2256 N/mm 
2 

E = 

Het grootste moment en doorbuiging treedt op bij X=0 

4 
-2.t~o. u;~ 
/Jl.(, - ~ 5$" ~) 

Volgens de modelwetten is nu: 

De invloed van vis verwaarloosd (fout 

Waarbij: 

J 

( geometrie, index P=prototype, index M=model) 

' 
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Doorbuiging is maatgevend. 

Nu is 

w = doorbuiging p 
p = belasting p 
t = dikte 
p 

7.3.1 Bepaling van de glasdikte 
2 Volgens NEN 3850 moet gerekend worden met een windbelasting van 0,88kN/m. 

0 0 • 

Bij hellende vlakken waarbij O ~ rx ~ 65 is mag voor de winddrukcoëfficiënt 

cd= 0,4 genomen worden. 

Tevens moet rekening gehouden worden met onder/overdruk in de zwemhal: 

co=o, 3. 

Gerekend wordt met een veiligheidscoëfficiënt : O =l, 25. 

Belasting buitenblad: 1, 25 * 0,4 * 0,88 kN/m 2 = 0,45 kN/m 2 

Belasting binnenblad: 1,25 * 0,3 * 0,88 kN/m 2 0,35 kN/m 2 = 

Belasting eigengewicht 0,5 kN/m 2 
-· 

Totaal op de konstruktie 1, 3 kN/m 2 

Voor het buiten- en binnenspouwblad wordt dezelfde dikte aangehouden. Stel de 

maximaal toelaatbare doorbuiging= 15 mm omdat bij een grotere doorbuiging de 

rand van de glasplaat teveel belast wordt. 

Maatgevend is het buitenblad: q=0,45 +0,25=0, 7 kN/m
2

• 

Neem beide spouwbladen 10 mm 

dubbel glas 10 - 15 - 10 mm 

gewicht is 0,5 kN/m
2 

1 ruit= 

~. 

2 2, 7 m = 1,35 kN 
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8. Akoestiek 

Het akoestisch klimaat zal, indien er geen voorzieningen getroffen worden, 1.n 

deze hal erg slecht zijn. Dit komt omdat er weinig of geen absorptie 1.s. 

Daarbij komt nog dat het enorme volume van de hal een ongunstige invloed heeft 

op de nagalmtijd. 

Nu is het wel zo dat er geen hoge eisen aan de spraakverstaanbaarheid hoeven 

worden gesteld zodat volstaan kan worden met een maximale toelaatbare 

nagalmtijd van ca. 2,0 sec. in de frequentiebanden 500 en 1000 Hz. Hiervoor zal 

nodig zijn aan absorbtie: T = V/6A -> A=V/6T = 21000 = 1750 m2 open raam, 

6*2 (Sabine). 

Enige mogelijkheden om absorptie aani'tebrengen z1.Jn: 

Akoestische panelen monteren tussen de vakwerkstaven 

van het onderraster. Dit gaat ten koste van de 

lichtinval. 

Daar waar niet rechtstreeks bassinwater op de vloer kan 

terecht komen, vloermaterialen toepassen met een hoog 

absorptiecijfer, bijv. holle tegels met gaatjes in het 

bovenoppervlak of toepassing van kunstgras. 

Een kombinatie van beide bovenstaande oplossingen. 

Doordat de dakvlakken allemaal onder een bepaalde hoek tegen elkaar staan, 

kunnen geen harde flutterecho' s ontstaan en zullen dus al voor de nodige 

geluiddemping zorgen. 

Tevens zullen planten en bomen, indien ze aanwezig zijn, ook voor enige 

absorptie zorgen. 

Daar de nagalmtijd moeilijk te voorspellen is door de ingewikkelde vorm van de 

hal, zal bij toepassing van voldoende vloerabsorptie de nagalmtijd en het 

daarmee samenhangende geluidnivo meevallen. Mocht dit 1.n praktijk toch niet 

voldoende blijken, dan kan men door geluidmetingen te verrichten, de nodige 

aanvullende absorptie bepalen en een aantal akoestische panelen plaatsen. 
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9. Verlichting 

In deel 1 is besproken aan welke eisen een zwembadverlichting moet voldoen om 

vooral hinderlijke lichtre.Electi.;,,, in het water en in grote glaspartijen te 

voorkomen. 

Dit resulteerde in een gelijkmatig verlichtingspatroon met bundeling van het 

licht naar beneden. 

In deze zwemhal is een gelijkmatig verlichtingspatroon moeilijk realiseerbaar 

door de vorm van het dak. Eveneens is lichtreflectie in wanden en dak 

onvermijdelijk doordat alle begrenzende vlakken van de hal reflecterend zijn. 

De mate van reflectie is afhankelijk van de lichtinvalshoek op het glas. Hoe 

kleiner de invalshoek is des te minder de reflectie. Daarom is een verlichting 

nodig die het licht zoveel mogelijk loodrecht naar onder bundelt. 

De gewenste verlichtingssterkte bij recreatief zwemmen is 250 Lux. 

Een goede oplossing hiervoor is om een systeem van spiegelarmaturen met 

persglaslampen toe te passen: Philips DHF 016 schijnwerpers. 

Dergelijke armaturen zijn metalen bakken die van binnen spiegelend zijn waarin 

een of meerdere persglaslampen zitten en zijn afgedekt met speciaal geslepen 

hardglas dat verblinding vermijdt. 

Deze armaturen zijn gemakkeli j !--: aan het vakwerk te bevestigen en zijn tevens 

gemakkelijk in stand verstelbaar zodat men de stralenbundels naar believen kan 

instellen. 

10. Luchtbehandeling 

Evenals in de zwemzaal van het 50m-bad kan een luchtbehandelingssysteem 

geïnstalleerd worden waarbij er boven in de ruimte voorbehandelde lucht 

ingeblazen wordt en onder in de ruimte de retourlucht afgezogen wordt. 

Ook hier kan er recirculatie van de lucht toegepast worden als 

energiebesparende maatregel. 

Afzuigen via verlichtingsarmaturen is hier echter niet mogelijk. 

Zeker in deze hal is de toepassing van anemostaten als uitblaasornamenten een 

goede oplossing doordat een diepe worp van de luchtstroom vereist is vanwege 

de grote plafondhoogte. 
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ll. Keuze montagesysteem 

Het ruimtelijk vakwerk zal bestaan uit een geheel van stalen vakwerkstaven en 

knopen. Een lichter konstruktiemateriaal 1.s aluminium, maar aangezien 

temperatuurspanningen en vervormingen wel eens een grote invloed kunnen hebben 

op de dimensionering van de konstruktie, 1.s staal 1.n dit geval het !!leest 

aangewezen konstruktiemateriaal, immers staal heeft een grotere vloeigrens, 

elasticiteitsmodulus en lagere liniaire uitzettingscoëfficiënt dan aluminium. 

Staal 

~ 240 N/mm
2 

E 2,1 * 10
5 

N/mm
2 

o< 12 * 10-6 K-l 
t 

aluminium 

180 N/mm 2 

0, 7 * 10
5 

N/mm
2 

24 * 10-6 K-l 

Hierbij komt nog dat aluminium aanzienlijk duurder is, vooral als dit 

materiaal nabehandeld moet worden i.v.m. eventuele bescherming tegen corrosie. 

ryaar tegenover staat dat aluminium een veel lager soortelijk gewicht heeft dan 

staal (resp. 2, 5 en 7, 85) maar de staafdoorsneden zullen wel veel groter 

moeten zijn, wat de transparantheid van de konstruktie niet ten goede koIJ1.t:. 

Er dient een snel en eenvoudig montagesysteem toegepast te worden. Daar in het 

hele systeem een aantal verschillende knopen nodig zijn is gedacht om één 

universeel- knoop te ontwerpen waarbij de aansluithoek van de staven aan de 

knoop variabel kan zijn. Afwijkende knopen zijn nodig bij de onderlinge 

aansluitingen van de dakvlakken en in de middenvlakken omdat de middenvlakken 

een andere geometrische struktuur hebben dan de kopvlakken. 

In fig. ll. l is een poging gedaan hoe zo'n universeel,.. knoop eruit zou kunnen 

zien. Hierbij zijn de staafeinden voorzien van een stalen kogel die past in 

een ronde torusvormige sleuf in de knoop. Hierdoor zijn de staven in alle 

mogelijke richtingen draaibaar. 

Er zijn 1.n de knoop twee van deze sleuven aanwezig, 

diagonaalstaven en één voor de randstaven. 

De knoop bestaat uit twee identieke helften. 

één voor de 

De gewenste noeken van de staven worden gefixeerd door het op elkaar klemmen 

van deze twee helften d.m.v. een holle klemschroef en bout. 

Bij dit ontwerp kunnen knoopmomenten ontstaan t.g.v. exentriciteiten die 

ontstaan doordat de systeemlijnen van de staven zich niet in één punt snijden. 

Dergelijke knoopmomenten moeten door de knopen opgenomen kunnen worden. 
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Indien de twee knoophelften op elkaar geklemd worden, zullen de kogelvormige 

staafeinden lijnvormig over de omtrek v.d. kogel gesteund worden. Hoe het 

gedrag van deze knoop t.a.v. sterkte en stijfheid, in werkelijkheid zal zijn 

zal in een lab onderzocht en berekend moeten worden. 

Daar het, in het kader van dit ontwerp, te ver voert om deze universeelknoop 

tP berekenen en te testen, is gekozen voor een meer eenvoudiger, reeds 

bestaand montagesysteem. 

Dit is het bekende duitse Mero-systeem. Dit systeem bestaat uit massieve 

bolvormige stalen knopen waarin gaten geboord zijn met ingetapte schroefdraad. 

In deze gaten worden de staafeinden geschroefd. 

Exentriciteiten zijn bij dit systeem uitgesloten. 

In de totale konstruktie komen 6 verschillende knopen voor. Deze afwijkende 

knopen kunnen gemakkelijk gemaakt worden door de gaten te boren, met 

afwijkende onderlinge hoeken, d.m.v. nummeriek gestuurde boormachines. 

De montage van de staven en knopen is eenvoudiger, sneller en goedkoper dan de 

bovenstaand beschreven universeelknoop. 
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fig. 11 .1 universeel-knoop 
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12. Detaillering van de konstruktie 

De dakvlakkonstrukties worden onderling gekoppeld aan de randknopen van het 

onderraster. 

Hierdoor ontstaat een statisch bepaald hoofdsysteem. Dit heeft als voordeel 

dat men een beter inzicht heeft in het gedrag van de konstruktie onder invloed 

van uitwendige belastingen 

De mogelijkheid bestond echter ook om de dakvlakken te koppelen aan de 

randknopen van het bovenraster. Dit is ontwerptechnisch de beste oplossing. 

Uitvoeringstechnisch gezien kan men problemen verwachten omdat men met een 

dergelijke grote maatnauwkeurigheid moet werken dat maatafwijken haast niet 

mogen voorkomen. De mogelijkheid voor afwateringsgoten is dan niet aanwezig. 

De wanden van de hal zullen bestaan uit grote driehoekige glaspuien. De 

hoofdstijlen bestaan uit stalen buisprofielen die h.o. h. 4 meter van elkaar 

staan. Deze stijlen staan ter hoogte van de vloer tussen de poeren waarop de 

dakvlakken steunen. Op een hoogte van + 3. 20 m zijn de stijlen geknikt en 

volgen verder de daklijn.De knikken in de gevelstijlen zijn scharnierend 

uitgevoerd en zo ontstaat er a.h.w. een kunstmatig mechanisme (zie blad 9, 

detail 1 en 2). Hierdoor kan de dakkonstruktie onafhankelijk van de 

gevelkonstruktie vervormen. Dit l.S vooral nodig bij grote verplaatsingen 

zoals bij temperatuurbelastingen. Indien deze verplaatsingen verhinderd zouden 

zijn, zouden extra spanningen in de vakwerkstaven ontstaan waardoor een 

zwaardere dimensionering van de staven nodig zou zijn. 

Tussen de stalen hoofdstijlen worden aluminium schuifkozijnen geplaatst. Deze 

kozijnen kunnen zo langs elkaar geschoven worden dat er een opening ontstaat 

van 12 meter lang en 3.20 m hoog (zie blad 8 van de bijlage). 

7 Er wordt een brede dakrand toegepast die langs de hele omtrek van de hal de 

daklijn volgt. Deze dakrand bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen. 

Doordat het bovenraster t.o.v. het onderraster verspringt kan t.p.v. een 

aansluiting tussen twee dakvlakken (buitenhoek) een afwateringsgoot en ter 

plaatse van een binnenhoek een geknikte nokplaat gemonteerd worden. Deze zijn 

gemaakt van kunststof (polycarbonaat): 10-15-10 mm. en kunnen gemakkelijk 

hoekverdraaiîngen van de dakvlakken meemaken zonder kapot te gaan. Ook de 

dakranden worden gekoppeld aan de dakbeglazing d.m.v. een kunststof opstaande 

rand t.b.v. een goede afwatering. 
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t.a.v. De beglazing dient een eenvoudig systeem ontworpen te worden voor de 

glasroedenmontage op de dakkonstruktie. De glasroeden bestaan uit aluminium 

profielen die dezelfde struktuur vormen als de vakwerkstaven van hec 

bovenraster van de dakkonstruktie. De glasroeden zullen gemonteerd worden op 

de knopen ·vcin de dakkonstruktie d.m.v. stiften die in de knopen geschroefd 

kunnen worden. 

Omwille van een snelle montage worden kruisingen van de glasroeden van te 

voren gemaakt en hebben dus de vorm van een ster. Deze kruisingen worden op de 

knopen gemonteerd en vervolgens worden deze kruisingen met elkaar verbonden 

door rechte stukken glasroeden. 

t 0. 55 m 1 1.40 m 1.10 m 

Er ontstaat op deze manier een Gerber-ligger waarbij de scharnieren de 

momentennulpunten zijn. 

Op deze manier kan men economisch voordeel 

aluminiumkostprijs. 

13. Dimensionering van de glasroeden: 

q~a4 = tt r ;{Al/m 1 

tf ~~ = (~",.,. ~"') ~ d'tP = ~ 6~ û/mz 

tl éo/.: ~5 1-q, ~-t = ~ /./ b/~.t 
~" = (P,:J * ~ /,l * J., ).Z = ~ 11./ -;/.,.; ,. 

Jz 1S-

:/ = ~ . tf,,? .J = ..t, 1,.:1 -;/,.// h1 .. 

~ s-

hebben i.v.m. de hoge 



- 31 -

Ä:o-T_-- .-C-o --.,. ..... - ..... ✓-



- 32 -

~~ nu:~u;n : 0 d,,e :: IJ'~ Al/;,,,,-,/-

W ~, = '"htl(.~ .,,. ~ ? 9 * / o "' -= .J 3 !J C, h?h-1 '-l 
~i. /Pd 

'2co~~: 

~ :: o YotYL X ~ z Î . ' 

r- r r / "' t .!J / 5 ✓ ü- "/ 1 l. 7 2. 
C ~ e, X = .l' + .!l A - Î d'o A" 7' 7 C, Ä' ~ ,Z -J2 _J ..,/ J X + ~ )r -,t. <::: ~ 

. b \ 

C - ~!JI 
~ - .J/9/-D 

a O o 

.J?u:r_)c_ ~LQ.aé~ t::Yooróu,'?~~,1 .· t:r:. 
~~ : E = 71!). /o J ,v/hlmz. 

/o _ ~ l. 'fl {zS-oo) 'r. 
- .38.yo 7/J./o..J .Z-y~,l 

. s- t., 
_r ~/ = .t, J, / ~ 11 /J'n>n 

.r =- tl. j-/. /05" ~ ~ 

W = 1/ft:>O h/111...J 

A = lo~t::t m~ z 

= /o hlh? 
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14. Berekening van de dakkonstruktie 

14.1 Modelproef 

Om enig inzicht te ~rijgen in de krachtswerking van het gekozen type 

ruimtelijk vakwerk is een model gemaakt van staaldraad. Het model heeft de 

vorm van een kopvlak, echter op veel kleinere schaal (1:30) 

Aan de hand van de verkregen meetresultaten kan een zeer globale dimensionering 

van de staven gemaakt worden. Omwille van de bewerkelijkheid bij het maken van 

een 3-dimensionaal vakwerkmodel bestaat het model a.h.w. uit een platgedrukt 

ruimtelijk vakwerk. 

Er is dus een vlak 2-dimensionaal staafraster gemaakt dat loodrecht op zijn 

vlak belast is. (zie fig.14.1 ) 
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Toegepast 1S staaldraad ,Rf 1, 6 mm 

Knoop r <mm> 

u 
1 39,3 I= 0,32 mm 

2 62,7 w = 0,40 mm 
3 

3 71, 2 

4 56,0 F=2,5N (PM) 

5 31,0 

6 19,9 

7 48,4 

8 61,2 

9 52,4 

10 31, 4 

11 32,3 

12 52,7 

13 49,6 

14 30,6 1 
1 
1 

15 18,3 ~ 
16 40,2 

.. 
17 45,2 

18 29,6 

19 26,6 

20 37,6 

21 26,4 

22 14,3 

23 27,8 

24 11, 8 

25 18,9 

26 18,0 

27 10,2 j ~S-m~ 1 
28 10,5 l î 29 6,8 

30 4,1 

fig. 14.1 MODEL 
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1 

fig. 14.2 model onbelast 

J-
r 

1 

1 

L fig. 14.3 model belast 

L 
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fig. 14.4 model onbelast 

{ 

r 
r 
l 
i 
i 

L 
1 

i 
t 
L 
l 

fig. 14.5 model belast 

1 



Bepaling E- modulus: E = P1 3 

48 I 

fig. 14.6 

P= 0,5 N = 17,6 mm 

P= 1 N = 39,6 mm 

P= 1,5 N = 46,5 mm 

P= 2 N = 73,1 mm 
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E= 5 2 
2, 31. 10 N/mm 

E= 5 2 2,06.10 N/mm 
5 2 E 5 2 E= 2,63.10 N/mm = 2, 1. 10 N/mm 

E= 5 2 2,22.10 N/mm 
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Bepaling vloeigrens van staaldraad f;f 1, 6 mm 

1-

w::.::-.._ 

" "' 

"1 

"\ p 
fig. 14.7 i 

Bij P=3,5 N ontstaat blijvende vervorming nabij de inklemming. 

De vloeigrens is bereikt. 

De vloeigrens is bepaald om te kontroleren of bij de proef met de gegeven 

belasting, geen plastische vervormingen zijn opgetreden. 

Bij de omrekening van de proefresultaten naar de in werkelijkheid optredende 

m~chanische grootheden wordt de ongesteunde rand, gevormd door knopen 1 t/m 5, 

beschouwd. Hier treden de grootste vervormingen op en is bepalend voor de 

dimensionering van de staven (sterkte en stijfheid). 
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MODEL 

Beschouwd wordt de ongesteunde rand 

omdat hier de grootste vorvonningen 

optreden. 

)( 

ll~!> '-. ....__ --- .,- / / _4 

- - ----=-=------ fig. 14. 8 

stel elastische lijn is sinusvorm 
.. 7T)C 

EIJ"; = ~>t ~>i. :;r-

? J 
I ,IJ . Ü / -, ~/ ~ j. ,/ 

,k: :f-< --1> //: J/, ~ _ t,, j-l. /ó = /7,,t Nhlht. < , ~ = / ~t:1 p:hzh,a., 

(~fS')~ 
P

1 
t/m PS zijn de herverdeelde knooplasten na belasten. 

De grootte van P
1 

t/m PS zijn onbekend en zijn afhankelijk door de sterk 

varierende stijfheid van het vlak. 

Gerekend wordt daarom met een gemiddelde grootte van P P, 

en wordt het stelsel puntlasten vervangen door een q-last, omwille van een 

vereenvoudige rekenwijze. 

/ _j ,/ / 
!f: ~ /,Z. /ó IV/ MH? 

? = !l- ✓ • 6,/r. /t,-.1 ./,7s- = o, /' H 
S"' S" 

CaN7;(oLG .· N: ;f Î~ ~ f /,/2.h-J(f~~-) i= 11''9 A/mn,, l/) J~Z ,v'm», 



Prototype: eigen gewicht 

windbelasting 
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0,5 kN/m 2 

2 1,0 kN/m 

qtot= 1,5 kN/m
2 

y' - 1 c:; u - ~, -
, 2 

qreken= 1,5.1,5 =2,25 kN/m 

MODEL index m=model index p=prototype 

.tl, S- ½: 6,P,J~ N (Zie/'4;.îi;) 

~= -l,S-N 

~-= ().,t ,v (zier; ..15 ) 

Stijfheidseis: 

max doorbuiging: 

r= 
/ -<S°O 

= /S'ooo = 60 ~h1,,,, 

~!"c 

', 

_z;o: s- .!/,o -'É'.,o -.JOJ E J'" 

!" 1, zR (/S-000) 4 
= JtYl; :,-

(o .J,l. lo 

(;. /o 
7 " ::::a />,,f,,h'V 

PROTOTYPE 

IS-A? 
..., 

.tl, s- ~ = /f 5". ,l., /5". lt, 

IJ,= // 1,..i N' 

~is: 

.J 
: .1, tf'J. /o N 

"J,D'J ~N 

= /, 2 J7 -;IN'/n, I 
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PROTOTYPE 

.J, 91 illl .J,i;IAI ~ gf/,v J,81,IN .J,it ,~ 

Stijfheid: 

Sterkte 

N 
temperatuursspanningen: 

! i * i 
fig. 14. 9 

0,8=reduktiefaktor i.v.m. 

dwarskrachtvervorming v.d.diagonalen 

stij fheidseis 

N=E"A<x.4T 

~l:::Jo•ç 
-~ ,.J- ✓ c?<.: /.l../o <, 

E: ~, I. /IJs- .Al j,,,,,,,,,,Z. 

sterkteëis: 
.... ~(- ; .;- 11JA~ Oë A IV: 177A ------------

(.t) 

In tabel 14.1 staan staafdoorsneden met bijbehorende konstruktiehoogte die 

voldoen aan de stijfheidseis (1) en de sterkte-eis (2). 
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h (mm) A(mm2) I(mm 4) Profiel 

245 2800 7 0 140,t=7 6, 7.10 mm 

500 1370 8 rJ 100,t=5 1,4.10 mm 

750 915 8 0 80,t=4 2, 1.10 mm 

1000 685 2,7.10 8 f6 70,t=3,5mm 

tabel 14.1 
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15. Dimensionering van de dakkonstrukties m.b.v. STRUDL 

Daar het bijna een onmogelijke opgave is om een ruimtelijke konstrJktie met de 

hand te berekenen, is hulp van de computer onmisbaar. 

Daarom is de dimensionering van de konstruktie berekend met het 

computerprogramma ICES-STRUDL. 

(ICES = Integrated Civil Engineering System, STRUDL = Structural Design 

Language). Hierin is STRUDL een subsysteem van ICES dat zeer geschikt is voor 

het maken van sterkte en stijfheidsberekeningen. Een groot voordeel van STRUDL 

is dat de geometrie van een konstruktie, die bestaat uit een regelmatige 

struktuur van zich steeds herhalende konstruktie-elementen, gegenereerd kan 

worden zodat men niet alle knopen en staven apart hoeft in te voeren. Met een 

klein aantal commando's kan men de geometrie en de knoop - en staafnunnnering 

automatisch genereren tot één geheel. 

Tevens kan men hele strukturen laten roteren om een bepaald punt of transleren 

langs een bepaalde as en weer koppelen aan andere strukturen. 

Het genereren van een struktuur geschiedt met een apart programma binnen 

STRUDL: USE GEOMETRY GENERATOR 

De opbouw van een rekenprogramma geschiedt in grote lijnen als volgt: 

1 - opgave van type konstruktie 

2 - opgave van de geometrie al of niet gegenereerd 

3 - opgave van de knoopstatus: ondersteund of vrij + bewegingsvrijheden 

4 - opgave van de staaf grootheden 

5 - opgave van de materiaalkonstanten 

6 - opgave van de belastingen 

7 - opdracht voor de berekening van de stijfheidsmatrix 

8 - opgave van belastingscombinaties 

9 - printopdracht van de uitvoer. 

Het hele programma begint met het commando STRUDL en eindigt met het commando 

FINISH. 
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Voorgaande opbouw wordt verkregen met de volgende STRUDL-commando 1 s 

STRUDL 

UNITS KN M K DEGREES 

TYPE SPACE TRUSS 

USE GEOMETRY GENERATOR 

JOINT COORDINATES 

a X y Z 

b x y z 

MEMBER INDICENCES 

C 

MOVE 

END 

a b 

JOINT STATUS 

LYST FREE OF SUPPORT 

MEMBER PROPERTIES 

MATERIAL CONSTANTS STEEL 

LOADING 1 

JOINT LOADS 

LOADING 2 

MEMBER TEMPERATURE LOAD 

STIFFNESS ANALYSIS 

LOADING COMBINATION 3 

COMBINE 3 1 1. 2 1. 

PRINT DATA 

LIST REACTIONS 

LIST DISPLACEMENTS 

LIST DISTORTIONS 

LIST FORCES 

LIST MAXIMUM STRESS 

FINISH 

Begin programma 

opgave eenheden 

type ruimtelijk vakwerk 

aanroep genereerprogramma 

knoopcoördinaten 

knoop a x,y,z, coördinaten 

knoop b x,y,z, coördinaten 

staaf topologie 

staaf c met beginpunt a en eindpunt b 

genereer opdracht 

beeindig generatieprogramma 

knoop status 

vrij of ondersteund 

staaf grootheden 

materiaalconstanten van staal 

belastingsgeval 1 

knoopkrachten 

belastingsgeval 2 

temperatuurbelasti~g 

opstellen stijfheidsmatrix 

belastingcombinatie 3 

belasting 3 als 1 maal belastings-

geval 1 + 1 maal belastingsgeval 

print alle gegevens 

print reacties 

print verplaatsingen 

print hoekverdraaiingen 

print staafkrachten 

print spanningen 

einde programma 

2 

Voor een uitgebreide omschrijving van bovenstaande commando 1 s met hun 

mogelijkheden wordt verwezen naar de handleiding van STRUDL. 
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Als eerste berekening werd een kopvlak apart berekend waarbij de twee lange 

randen werden ondersteund en de korte rand ongesteund evenals in de modelproef. 

De resultaten, berekend a.h.v. de modelproef, werden in het programma 

ingevoerd : alle staven p 80; t=4 mm en een konstruktiehoogte van O, 75 m. Deze 

berekening werd uitgevoerd om te controleren in hoeverre de modelproef 

bruikbaar is om een eerste globale dimensionering te maken en he.:: groot de 

betrouwbaarheid is. 

Bij de berekening van één kopvlak met STRUDL is aangenomen dat de steunpunten 

(randknopen) gefixeerd zijn in de translatierichting X, Y, en z. Ze zijn wel 

draaibaar om de X-,Y-, en Z-as. 

Op de knopen van het bovenraster zijn puntlasten geplaatst t.g.v. van wind en 

eigengewicht. (F=lO kN en F=7, 5). Dit is belastingsgeval 1. Daarnaast is een 

temperatuurbelasting aangebracht op alle staven (AT = 70°C). Dit is 

belastingsgeval2. Belastingsgeval 3 is de combinatie van belastingsgeval l en 

2. 

Gebleken is dat de staafkrachten in een bepaald gebied van het vakwerk nogal 

veel van elkaar veschillen. Dit komt doordat de stijfheid in de drie 

draagrichtingen van het vakwerk sterk variëert. 

De temperatuurbelasting is maatgevend. 

Bij de vergelijking van de resultaten tussen computeruitvoer en de modelproef 

is gebleken dat de berekende staafdoorsneden die afgeleid zijn van het model 

zeer goed bruikbaar waren voor een eerste dimensionering. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat de temperatuurspanningen vrij eenvoudig te voorspellen 

zijn. Enkele vakwerkstaven overschreden de toelaatbare normaalspanning 

( Fe 360 : O"'e =240 N /mm 
2
). 

Dit waren de staven 1001 

1011 

1033 

1133 

1233 

-321 N/mm
2 

-246 N/mm
2 

-393 N/mm
2 C zie bjj laçie: blad 10 ) 

-301 N/mm
2 

-252 N/mm 2 

Voor deze staven zijn afmetingen 1100, t=S mm vereist. 

De maximale doorbuiging was 35mm. 
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Bij de herdimensionering voor de volgende computerinvoer is rekening gehouden 

met het knikgevaar van de drukstaven. 

Er zijn per dakvlak 4 verschillende staven toegepa&t 

randstaven diagonaalstaven 

staaf 1 =1=2500 
k 

rmn 1 =1=1627 rmn 

szS 100-5 c.:> =1,32 <.v =1,09 

~ 80-4 W =1,7 w =1,16 

f/$ 60-3 w =2 ,65 w =1,39 

~ 40-2 W =6, 25 W =2 ,55 tabel 15.1 

De W-waarden zijn ontleend aan de R. B. 82 ( richtlijnen voor het berekenen van 

buisprofielen). Bij Fe360 zijn de W- waarden beneden de slankheid À = 115 

kleiner (dus gunstiger) als in de T.G.B.-staal. 

Tevens is er rekening mee gehouden dat de opleggingen in werkelijkheid niet 

gefixeerd zijn in 3 richtingen. 

De 4 staaftypen zijn niet aan iedere staaf apart toegekend. Er zit een zeker 

systeem in de konstruktieopbouw wat de dimensionering betreft. 

Voor de randstaven zijn toegepast p 100-5 en tp 80-4 en voor de diagonalen 

rp 60-3 en t/; 40-2. (zie fig.15.1) 
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15.1 Dimensionering van het geheel 

Als volgende stap voor de berekening is een representatief 

gedeelte van de yehele dakkonstrukrie genomGn en bestaat 

uit 4 kopvlakken en een half middenvlak. Dit gedeelte vormt 

een kwart van de gehele konstruktie. Doordat twee symmetrie

assen aanwezig zUn in de gehele konstruktie kan met sym

metrie- en antimetrieoverweging het gedrag van de totale 

konstru~tie gesimuleerd worden (zie fig.15.0)o 

b 

0 

X <- -- - -
fig. 15.0 

Het middenvlak wordt op symmetrie-as B doormidden gedeeld. 

Doordat de belastingen symmetrisch worden ingevoerd,kan 

met een half middenvlak volstaan worden. Op as 8 moeten 

dan wel de juiste randvoorwaarden gelden zodat het halve 

middenvlak zich gedraagt alsof het hele middenvlak zou zUn 

ingevoerd. Doorgeknipte staven worden vervangen door verende 

ondersteuningen in x-richting met veerstUfheid k = EA:½l • 

De knoop- en staafnummering is als volgt: 

kopvlak 1: + 1000 

kopvlak 2: + 2000 

kopvlak 3: + 3000 

kopvlak 5: + 5000 

middenvlak: + 4000 



-48-

De geometrieopbouw is met het computerprogramma STRUDL vrij eenvoudig te 

realiseren door middel van de subroutine : USE GEOMETRY GENERATOR 

Hierin worden de knopen en staven per dakvlak automatisch gegenereerd en 

vervolgens het gehele vlak getransleerd en/of geroteerd. Daarna worden de 

vlakken aan elkaar gekoppeld en is de geometrieopbouw compleet. 

De geometrie van kopvlak 1 is eerst opgebouwd in het X-0-Y vlak en vervolgens 

om resp. X-Y- en Z-as geroteerd zodat het in de juiste stand staat. 

De geometrie van kopvlak 2 is opgebouwd door kopvlak 1 om de Y-as te spiegelen 

in het X-0-Y vlak door verandering van teken van de X-coördinaten. Vervolgens 

is het vlak om X-,Y- en Z-as geroteerd en daarna getransleerd in positieve X

richting over 24. 00 meter. Hierdoor kwam kopvlak 2 in de juiste positie te 

staan. 

Kopvlak 3 is vastgelegd door kopvlak 1, 60° te draaien om de Z-as die door de 

top van de konstruktie gaat. 

Kopvlak 1 moet echter wel blijven bestaan. Dit gebeurt met het commando: 

NEWSET 3 

MOVE SET 1 

OLDSET 1 

het aktief maken van kopvlak 3 

automatische knoop-staafnummerophoging en draaiing van kop

vlak 1 

het aktief maken van kopvlak 1 

Kopvlak 5 ontstaat op dezelfde manier als kopvlak 3 maar 

dan door kopvlak 2, 60° te draaien. 

De geometrie van½ middenvlak is op dezelfde wijze geschied als kopvlak 1. De 

rotatie van het hele vlak geschiedt alleen om de X-as. 

Koppeling van de vlakken geschiedt met het commando: 

REPLACE OLD JOINT a NEW JOINT b 

N.B. de genoemde X-,Y- en Z-as hebben betrekking op het globale assenstelsel. 
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Dimensionering van een kopvlak: 

Il!// ?l.lo- t 
Il// 7'/t0o- j-

1// ?5Jlç -1 
Il ~ i'o - J 
I J'>. ?'" - z 

fig.15.1 
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Oimensionering 

v.h. middenvlak: 

fig. 15.2 

//// ?_/IJ"-.r 
/// pJ/p -/, 
II pi é"o -.J 
I ? J-,_ t 
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1 

1 

z 

fig" 15.4 

Belastingsgevallen 

LOADING 1: EIGEN GEWICHT 

a. Kopvlak (belastingsoppervlak per knoop is 5 ,4 m2 ) 

*veldknopen: 

Eigen gewicht van de staalkonstruktie 

- per knoop 20 meter staaflengte 

- gemiddeld 0,08 kN/m1 

20*0,08 = 1,6 kN 

Rustende belasting 

- Beglazing 0,5 kN/m 2 , 
5,4*0, 5 = 2,7 kN 

- glasroeden 0,4 kN 

totaal 4, 7 !<N 

vei lig heid='(= 1, 5 

F = 1 5*4, 7 = 7 k N 
reken ' 



*rand knopen 

Eigen gewicht staalkonstruktie 

rustende belasting 

- beglazing 

- glasroeden 

totaal 
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1,2 kN 

1,4 kN 

0,27kN 

2 ,9kN 

F = 1,5 * 2,9 =4,4 kN 
reken 

Eigen gewicht gevel: 

-beglazing: polycarbonaat 10-15-10 mm 

-dakrand: dubcele sandwichpanelen 
0,25 kN/m 2 

0, 10 kN/m 2 

knoop Abegl Adakr F1 F2 R 

1013 24 m2 
8 m 2 9 kN 1,2 kN 5,7 kN 3013 

1009 
2009 14 7 5,25 1,05 3,7 3009 
5009 
1005 
2005 

6 6 2,25 0,9 3005 2,0 

5005 

Deze waarden zijn inclusief ó = 1,5 

b. middenvlak (belastingsoppervlak per knoop is 4,6 m
2

) 

*veldknopen 

F = l 5 * 3 , 8 = 5 , 7 kN 
reken ' 

*rand knopen 

F = 1 5 * 2 , 4 = 3 , 6 kN 
reken ' 

LOADING 2: TEMPERATUUR-BELASTING 

kopvlakken 

middenvlak 

alle staven+ 70°C 

alle staven+ 70°C 

i 
f 

tabel 

,e: 
I 

15.2 



Windbelasting 

NEN 3850: qw 
coëfficiënten: 

o0.b ~ L. 65° 

(o< = dakhel-

ling) 

Kopvlakken: F w 

middenvlak: 
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2 
= 0,88 kN/m 

winddruk: 

windzuiging: 

onder-/overdruk 

windwr[jving: 

in 

. 0 

,.. 
~d 

C z 
hal: co 

C w 

= 5,4. 0,88 • 1,5 = 7,13 kN 

=-0,4 

= 0,4 

=.!,0,3 

= 0,04 

= 4,66 • 0,88 • 1,5 = 6,15 kN 

Deze windkrachten weTken loodrecht op de dakvlakken en 

worden bü de computerinvoer ontbonden in de hoofdrichtingen 

volgens het globale assenstelsel. 

LOADING 7: WINDDRUK OP LANGSGEVEL 

Dit belastingsgeval wordt opgesplitst in twee aparte belas

tingsgevallen: 

LOADING 3 SYMMETRIE WINDDRUK OP LANGSGEVEL 

LOADING 4 : ANTIMETRIE WINDDRUK OP LANGSGEVEL 

= + 

LOADING 7 = LCADING 3 + LOADING 4 

Randvoorwaarden van de opleggingen (zie fig. 15.4): 

LOAOING 3 (gelden ook voor LOADING 1 en LOADING 2) 

doorsnede 1 roloplegging in x- en z-richting 

doorsnede 2 roloplegging in Y- en z-richting 

doorsnede 3 roloplegging in x~ en z-richting 



; 
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LOADING 4 

doorsnede 1 : roloplegging in x- en y-richting 

doorsnede 2: rclopl~ggii1g ir. 'y~ ,_ en z-ri-:~ting 

doorsnede 3: roloplegging in x- en y-richting 

LOADING 8 : WINODR~i-~ OP KOPGEVEL 

Ook dit belastingsgeval wordt opgesplitst in twee aparte 

belastingsgevallen: 

LOADING 5 SYMMETRIE WINDDRUK CP KOPGEVEL 

LOADING 6 : ANTIMETRIE WINDDRUK OP KOPGEVEL 

lb 

LOADING 8 LOAOING 5 + LOAOING 6 

Randvoorwaarden van de opleggingen (zie fig. 15.4): 

LOADING 5 

doorsnede 1: roloplegging in x- en z-richting 

doorsnede 2: roloplegging in y- en z-richting 

doorsnede 3: roloplegging in x- en z-richting 

LOADING 6 

Oorspronkelijk was niet geheel duidelijk welke randvoorwaarden 

zouden moeten gelden voor doorsnede 2. Om deze randvoorwaarden 

te kunnen bepalen is een apart computerprogramma gemaakt. 

In dit programm~ is de rand tussen knoop 100~ en knoop .4013 

(doorsnede 2,zie fig. 15.4) in alle richtingen vrij gemaakt. 

In doorsnede 1 en 3 zijn rolopleggingen in X- en z-richting 

toegepast. Als eerste belastingsgeval is een uitwendige be

lasting genomen volgens LOADING 6. In het tweede belastings

geval zijn de belastingen omgekeerd en de randvoorwaarden 

gehandhaafd. Hierna zijn de verplaatsingen van de aangenomen 

vrije rand per belastingsgeval met elkaar vergeleken. 

De verplaatsingen van deze randknopen in y- en z-richting 

waren in beide belasingsgevallen even groot maar verschilden 
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onderling van teken. Hieruit kan men concluderen dat in 

geval van LOADING 6 de verplaatsingen van de knopen van 

desbetreffende rand in y- en z-richting nul zijn. In x-richting 

ware~ de verplaatsingen ook even groot en gelijk van teken. 

De randvoorwaarden voor LCADING 6 zijn dus: 

doorsnede 1: roloplegging in x- en z-richting 

doorsnede 2: roloplegging in x-richting 

doorsnede 3: roloplegging in x- en z-ricnting 

Bij belastingsgeval 3 t/m 6 behoren nog windkrachten die op 

de vertikale gevelvlakken werken (glaspuien). Deze krachten 

veroorzaken reaktiekrachten in de knopen van de dakkonstruk

tie waaraan de gevelstijlen bevestigd zijn. 

Op de glaspuien werkt in totaal een windkracht (-0,8-0,3)F w 
= -1,1 F (druk en onderdruk). w 
Op de tegenoverliggende glaspuien werkt een windkracht 

(0,4-0,3)F ~ 0,1 F {zuig~ng en onderdruk). w w 
Deze twee windkrachten worden ook in een antimetrische en 

een symmetrische belasting omgezet, behorende bij belastings

geval 3,4,5 of 6. 

symmetrisch :(-1,1 + 0,1)F :2 = -0,5 F w w 

antimetrisch :(-1,1 - 0,l)Fw:2 = -0,6 Fw 

Qw = Abel • qw • O = Abel"0,88 • 1,5 = 1,32 Abel kN 

Fw = c • 1,32 Abel kN 

F kN w 

knoop Abel 
2 

C = 0,5 0,6 m C = 

1005,2005 10 6,6 7,9 
3005,5005 

1009,2009 16 10,6 12,7 
3009,5009 

1013,3013 19 12,5 15 
tabel 15.3 



- ! 

-----; 

-57-

Verdere belastingskombinaties zijn: 

LOADING 9 EIGEN GEWICHT+ TEMPERATUURBELASTING 

= LCAOING 1 + LOAüING 2 

LOADING 10: EIGEN GEWICHT+ WINDDRUK OP LANGSGEVEL 

= LOADING 1 + LOADING 3 + LOADING 4 

LOADING 11: EIGEN GEWICHT+ WINDZUIGING OP LANGSGEVEL 

= LOADING 1 - LOAOING 3 - LOADING 4 

LOADING 12: EIGEN GEWICHT+ WINDDRUK OP KOPGEVEL 

= LOADING 1 + LCAOING 5 + LCADING 6 

LOADING 13: EIGEN G~WICHT + WINDZUIGING OP KOPGEVEL 

= LOADING 1 - LOADING 5 - LO~DING 6 
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Beschouwing van de computer-resultaten 

~erekend zijn de oplegreakties en de verplaatsingen van de 

knopen per belastingsgeval te~wijl de maximal~ normaalspan

ningen van de staven berekend zijn over alie belastingsgevallen. 

Dit laatste is gedaan om de hoeveelheid uitvoer te beperken. 

Voor de grootte van de normaalspanningen van de doorgesneden 

staven op de symmetrie-as van het middenvlak moeten de opleg

reakties van de verend ondersteunde knopen in desbetretfende 

richting gedeeld worden door de staafdoorsnede van de door

gesneden staaf. 

Bij de oeschouwing van de uitvoerresultaten zullen de staven 

gecontroleerd worden op spanningsoverschrLJdingen. Hierbij worden 

de optredende normaalspanningen van de drukstaven vermenig

vuldigd met de kniktactor w (zie tabel op pag_. 46). 

Daarnaast is het van belang dat bU de gegeven dimensionering 

de verplaatsingen niet te groot zijn, vooral bij de gevel

aansluitingen. 

Ue grootste verplaatsingen treden op bij belastingsgeval 10: 

eigen gewicnt + winddruk oo langsgevel. 

Hierbij treden maximale verplaatsingen op van 70 mm in z-richting 

en 60 mm in y-richting. Deze verplaatsingen ontstaan op de 

symmetrie-as van het middenvlak. Daar apze verplaatsingen van 

konte duur zijn en in ae gebruikstoestand beschouwd moeten 

woraen (47 mm in z-ricnting en 40 mm in y-richting), zun deze 

waarden acceptabel. De grootste verplaatsingen t.g.v. per

manente belasting is in gebruikstoestand 23 mm in z-richting 

en 17 mm in y-richting en zijn dus erg gering. 

Ook in de aansluitingen van kopvlak2 met kopvlak 3 ontstaan 

verplaatsingen in de orde van grootte als bovenstaand beschre

ven. 

Bij de aansluitingen van de gevelstijlen aan de dakkonstruktie 

ontstaan maximale verplaatsingen van 38 mm in y-richting en 

18 mm in z-richting (in gebruikstoestand resp. 25 en 12 mm). 

De gevelstijlen kunnen deze verplaatsingen spanningsloos mee

maken doordat er in de knikken kunstmatige scharnieren zijn 

gemaakt. De hoekverdraaiing ':f bedraagt in alle belastingsge

vallen slechts enkele promillen en is dus miniem (zie fig 15.5). 
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fig. 15.5 

Doordat de toppen A en B van de hal (zie fig.4.2) vrij star 

zijn, was oorspronkelijk de vrees aanwezig dat de bovenrand van 

het middenvlak {AB) zwaar belast zou worden door een tempe

ratuurbelasting. Hierdoor zou het misschien nodig kunnen zijn 

om een dilatatie aan te brengen in het bovenste gedeelte van 

vouw AD. Bij een temperatuurbelasting van 7o0 c blijkt echter 

een maximale drukspanning in de bovenrandstaven op te treden 

van -158 N/mm2 (,80-4) zodat er geen extra voorzieningen 

getroffen behoeven te worden. 

Ten gevolge van deze temperatuurbelasting verplaatsen de 

toppen A en B 43.3 mm loodrecht omhoog (gebr.toestand: 29mm). 

Bij de beschouwing van de optredende normaalspanningen in de 

staven,zijn enkele drukstaven die zwaarder uitgevoerd moeten 

worden. Dit zijn de randstaven die bij de kopvlakken d~ enge

steunde rand vormen en de diagonaalstaven die de aanslui

tingen vormen tussen de dakvlakken onderling. 

Er zijn ook staven die lichter uitgevoerd kunnen worden. Men 

kan een optimale dimensionering verkrijgen door aan elke staaf 

de minimaal vereiste staafdoorsnede toe te kennen m.b.t. het 

sterktecriterium. Echter het stijfheidscrite~ium zal maatgevend 

zijn. Bij de bestaande dimensionering blijken de verplaatsingen 

aanvaardbare waarden te bezitten. Daar nu een zeker systeem 

zit in de staafopbouw van het vakwerk wordt, op enige staaf

correcties na,aan de dimensionering niets veranderd. 

De krachtsverdeling in de kopvlakken verschillen onderling 
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weinig van elkaar. Daarom kunnen universele kopvlakken 

toegepast worden wat de overzichtelijkheid tijdens de montage 

bevcr-dert. 

De dimensioneringscorrecties zijn met dikke streepjes aan

gegeven in fig. 15.1 en fig. 15.2. 

Om de invloed van een grotere konstruktiehoogte te bestu

deren is een apart computerprogramma gemaakt waarbij de kon

struktiehoogte is vergroot van 0,75 m naar 1.00 m. 

De conclusies zijn: 

De oplegreakties zijn iets herverdeeld maar blijven in 

grootte ongeveer gelijk. 

- De verplaatsingen zijn ca. 25 % kleiner. 

- De maximale normaalspanningen zijn gemiddeld 10 % kleiner. 

Door een grotere Konstruktienoogte te kiezen worden staaf

lengten van de diagonalen 8% groter waardoor ooK het knik

gevaar van ae arukaiagonalen groter wordt. Tevens zal net 

eigen gewicht van de konstruktie toenemen. 

De konstruktiehoogte van 0,75 m blijft gehanahaafd. 

De reaktiekracnten in knoop 1001,2001 en 5001 zun de kracnten 

die op de betonpoer werken en die opgenomen moeten worden 

door de funderingskonstruktie. Maatgevend voor de fundering 

is knoop 1001 omdat hier de·grootste krachten op werKen. 

Bu symmetrische belastingen op de dakkonstruktie t.o.v. 

symmetrie-as b, zijn de reaktiekrachten in y- en z-richting 

dubbel zo groot en in x-richting heffen de reaktiekrachten 

elkaar op. Dit komt doordat t.o.v. symmetrie-as b één helft 

van de konstruktie is ingevoerd, maar in werkelijkheid werkt 

de andere helft van de konstruktie ook op de betonpoer. 

Bij antimetrische belastingen t.o.v. symmetrie-as b zijn de 

reaktiekrachten in x-richting dubbel zo groot en de reaktie

krachten in y- en z-richting heffen elkaar op. 
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16. Dimensionering van de fundering 

De belastingsafdracht van de dakkonstruktie vindt plaats op 

de hoekpunten van de plattegrond. 

De dakvlakken steunen hier op betonnen poeren die de krachten 

naar de fundering afvoeren. Door de schuine stand van de 

dakvlakken zullen aanzienlUke horizontale krachten ontstaan 

t.g.v. permanente en variabele belasting. 

Enige mogelUkheden om horizontale krachten op te nemen door 

de fundering zUn: 

- het toepassen van een ringbalk rondom de hal 

- de funderingspoeren met elkaar verbinden door trekstaven 

- het toepassen van grondankers 

- het toepassen van trekpalen 

- het toepassen van schoorpalen 

De eerste drie oplossingen zUn minder geschikt door de vorm 

van de hal en de aanwezigheid van het bassin dat een obstakel 

vormt voor dergelijke konstrukties. Door de ongunstige grond

opbouw kan ook geen toepassing van trekpalen plaatsvinden. 

Daarom wordt gekozen voor de laatste oplossing: een kombina

tie van vertikale en schoorpalen. Voor de juiste plaats en 

helling van de palen te bepalen, zullen de druklijnen per 

belastingsgeval geconstrueerd moeten worden. 

De werklijnen van de paalreakties en de uitwendige resulterende 

kracht dienen,omwille van het evenwicht,door één punt te gaan. 

Bij het bepalen van de op de fundering werkende krachten is 

het eigen gewicht van de funderingspoer inbegrepen. Daar 

het eigen gewicht van de poer gunstig werkt, wordt deze ver

tikale kracht niet vermenigvuldigd met een veiligheidsfaktor. 

De krachten uit de dakkonstruktie worde~vermenigvuldigd met 

een extra veiligheidsfaktor: 0 = 2/1,5 = 1,33 ( 0 tot= 2). 
Deze hoge waarde is genomen t.a.v. onzekerheden van de onder

grond. 
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Het maaiveld bevindt zich op 47.00m + N.A.P. 

In verband met de te verwachten hoog~te grondwaterstand (47.50 m + N.A.P.) zal 

het maaiveld opgehoogd worden tot 50.00m + N.A.P. 

De bodemopbouw is als volgt: 

< 36.00m N.A.P. 

36.00 - 44.00m + N.A.P. 

44.00 - 47.SOm + N.A.P. 

(Gegevens: I.G.F. Maastricht) 

mergel 

dichtgepakte zand-grindlaag 

deklaag van sterk samendrukbare klei-leem 

In tabel 16.1 staan de reaktiekrachten die optreden in 

knoop 1001. Deze waarden zijn de resultaten van het com

puterprogramma en zijn onvolledig omdat de invloed van de 

andere helft van de dakkonstruktie hierin niet aanwezig is. 

bel.gev. F (kN) F (kN) F (kN) 
X y z 

1 314 202 421 

2 -5 -65 -56 

3 76 4 85 

4 50 -115 8 

5 76 4 85 

6 83 111 101 
tabel 16 .1 

In tabel 16.2 staan de werkelijk optredende reaktiekrachten 

in knoop 1001 en zijn afgeleid uit tabel 16.1. Deze waarden 

zijn inclusief de extra veiligheid van 1,33. 

De reaktiekrachten in tabel 16.2 zijn dus bepalend voor de 

dimensionering van de funderingskonstruktie. 
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bel.gev F (kN) F {kN) F {kN) 
X y z 

' - -~ 

1 0 537 1120 

9 0 364 971 

10 0 242 1367 

11 0 833 873 

12 221 548 1346 

13 -221 527 894 
tabel 16 .2 

In fig. 16.1 staan de funderingsafmetingen en palenplan 

van de poer die knoop 1001 ondersteund, afgebeeld. 

Bü het konstrueren van de druklijnen is het eigen gewicht 
van de be tonpoe r· ( 350 kN) in beg repen. 

In x-richting werken relatief kleine horizontale krachten 

op de poer. De funderingspalen worden derhalve in deze 

richting niet schorend uitgevoerd. Tevens worden de poeren 

onderling gekoppeld door een funderingsbalk die bijdraagt aan 

het opnemen van de horizontale krachten in x-richting. 
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