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VOORWOORO 
Om het ontwerpen van draagconstructies beter te beheersen 
heb ik mijn studie na de HTS te · s-Hertogenbosch vervolgd aan 
de Technische Universiteit in Eindhoven. De projecten die ik 
afgerond heb zijn veelal toegespitst op het ontwerpaspect lk 
heb ook onderzoek gedaan naar lnfilled frame· s om hierin 

eNaring op te doen. Voor mijn afstudeerproject heb ik gekozen 
voor een ontwerpproject om mijn vaardigheid verder te 
ontwikkelen. 
De Verkadefabriek in ·s-Hertogenbosch was vroeger een 
koekjesfabriek. Na l O jaar leeg gestaan te hebben wordt een 
dee/ van de fabriekshallen tot Kunstencentrum omgetoverd 
Mijn ontwerp betreft een nieuw gedeelte dat aansluit op deze 

fabriekshallen met als hoofddraagconstructie een combinatie 

van hout en aluminium. lk heb zelf in de buurt van de 
Verkadefabriek gewoond en ben een keer in de fabriek 
geweest toen architect Marius van de Wildenberg er een 
expositie hield. De herbestemming tot Kunstencentrum sprak 
mij aan door het brede programma van film, theater, cafe en 
culturele instellingen. Door dit brede programma moet 
rekening gehouden warden met veel disciplines waaNan het 
constructieve ontwerp voor mij het belangrijkste is. Het idee om 
voor de hoofddraagconstructie een samengestelde constructie 
van hout en aluminium toe te passen kwam van Frans van 
Herwijnen. Omdat dit een nieuw concept is lijkt het mij 
interessant om een systeem te bedenken waarin deze 

materialen optimaal benut warden. 



SAME NV A TTING 
U1tgangspos1tie afstucieerproject 
De opdracht, de situatie, de 
programma van eisen zijn 

afstudeerproject. De opdracht 

bestaande fabriekshallen en het 
de uitgangspunten voor mijn 
betreft het ontwerpen van een 

Kunstencentrum met een constructie bestaande uit de materialen hout 

en aluminium. De situatie is het voormalige terrein van Verkade 
waarop twee fabriekshallen gelegen zijn die voor herbestemming in 
aanmerking komen. Het programma bevat de ruimtes voor het 
nieuwe Kunstencentrum. Deze ruimtes zijn niet alle in de bestaande 

fabriekshallen inpasbaar. Hiervoor moet een nieuw gedeelte 
ontworpen worden. 

Herbestemming bestaancie fabriekshallen 
De bestaande fabriekshallen geven de trends weer van de tijd waarin 

ze gebouwd zijn. Ze zijn herkenbaar voor de bewoners van 's
Hertogenbosch en bepalen hierdoor mede de identiteit van het 
gebied. Deze argumenten resulteren in het concept I+ I =2 waarbij de 
bestaande fabriekshallen intact blijven. Het concept bestaat uit een 
contrast tussen het oude en nieuwe gedeelte waarbij deze als twee 
zelfstandige volumes naast elkaar staan. 

Retolische flguren voor he;-bestemm1i7g 

De architectonische waarde van de fabriekshallen komt voort uit de 
vorm van de hallen in relatie tot hun oorspronkelijke functie. De vorm 
wordt voornamelijk bepaald door de dakconstructie. Voor het behoud 

van het industriele karakter heb ik met een aantal punten rekening 
gehouden. De belangrijkste punten voor de hal met het tongewelf 
zijn; de ligging van de hal aan de Boschdijkstraat en de 

laagdrempelige toegang, de verdeling van de fabriekshal in 3 traces, 
zichtlijnen op het terras en de shedkappen, op de verdiepingsvloer de 
manier van daglichttoetreding, de hoogte en de openheid van de 

ruimte en het zicht op het tongewelf. De belangrijkste punten voor de 
hal met het sheddak zijn; het grote vloeroppervlak en de 
daglichttoetreding. Met de nieuwe indeling heb ik deze 

eigenschappen geaccentueerd en versterkt. 

... , 

Sfeeninpressie nieuwe 1hde/1hg bestaande fabriekshallen 

Het meuw te ontwerpen gecieelte 
lnvloedsfactoren: I )Community, het programma omvat verscheidene 
instellingen die worden samengevoegd tot een Kunstencentrum. 

Hierdoor ontstaat een community 2).Situatie, de spoorlijn loopt langs 
het terrein. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft gesteld dat het 
nieuw te bouwen gedeelte als geluidsscherm dient voor het nog te 
ontwikkelen achterliggende gebied. Dit zijn de belangrijkste 
invloedsfactoren voor het tot stand komen van mijn ontwerp. 

lnvloedsfactoren; commun1ly en s1tuatie 



Het concept is gebaseerd op het begrip "scherm" Het scherm vloeit 
voort uit een beeldvorming van een geluidsscherm dat het 
achterliggende gebied moet beschermen tegen geluid afkomstig van 
het railverkeer. Verder dient het scherm als overkoepeling en binding 

van de verschillende instellingen van de community Het scherm staat 
parallel met het spoor en wordt denkbeeldig uitgeschoven zodat het 
een barriere vormt. Hierna worden de verschillende volumes eronder 

geschoven. 

~- -' 
~~, 

Beeldvorming van het scherm 

De neerwaartse richting van het scherm volgt uit de onderliggende 
volumes. Door de trapsgewijs aflopende volumes wordt een 

eigentijdse variant op de bestaande shedkappen gecreeerd. Door het 
hoogste volume tegenover de hal met het tongewelf te plaatsen 
ontstaat een contrast tussen beiden. Doordat het dak in twee 
richtingen schuin naar beneden loopt ontstaat een dynamisch uiterlijk. 
Door de dubbele kromming is het dak vanaf het spoor zichtbaar. Aan 
de achterzijde van de filmzalen en de culturele instelling heb ik tevens 
een scherm geplaatst. De hoofdfunctie is ook hier tweeledig, namelijk 
het onder een dak brengen van de verschillende thema's en het 
weergeven van een community. Deze wordt weergegeven doordat 
het scherm afbuigt naar de shedhal. Het scherm wordt om het 

bestaande gebouw gevouwen en geeft zo een besloten en 
beschermd gevoel. Door de beslotenheid van buiten is het gebouw in 

zichzelf gekeerd. Van binnen is het door de grote hoeveelheid glas 
echter heel transparant en helder. De centrale hal ligt als een 
binnenplaats tussen de gescheiden delen en sluit zowel op de oude
als op de nieuwe delen aan. Het dak van de hal ligt op gelijke hoogte 
met de shedkappen, waardoor deze in elkaar oveNloeien. Door het 
dak transparant te maken heeft men een beter zicht op het scherm 

Hoofddraagconstructie 

Voor de hoofddraagconstructie heb ik drie verschillende varianten 
gemaakt I )Houten spanten in samenwerking met een aluminium 

buitenbekleding, 2)Sandwichpanelen met aluminium binnen en 
buitenbekleding en 3)Samengestelde spanten van hout en aluminium 
De belangrijkste weegfactoren zijn het behouden van het 
architectonische concept en de zichtbare samenwerking tussen hout 

en aluminium Deze factoren komen het sterkst naar voren in variant 2 
en 3. Een combinatie van deze twee varianten leidt tot een 

sandwichconstructie met versterkte ribben. De ribben bestaan uit een 
samengestelde constructie van hout en aluminium en vormen samen 
spanten. Het aandeel aluminium bevindt zich aan de onderzijde, zodat 
beide materialen zichtbaar zijn. 

Eindconcept 

isolatiemateriaal 98 mm 
Aluminium beplaring 2 mm 

) 20() - 2000 lllrrl 

De constructie versterkt het architectonische concept op de volgende 
punten I) Als de sandwichelementen niet te breed zijn verspringen 
de spanten minimaal, waardoor het mogelijk is om de dubbele 

kromming van het gevel- en het dakvlak gemakkelijk op te nemen. 2) 
De toplaag en de onderzijde van het sandwichelement bestaat uit 
een aluminium beplating zodat het scherm zowel aan de binnen- als 

aan de buitenzijde een aluminium look krijgt. 3) Het dynamische 
concept van een strak scherm blijft zowel aan de buiten- als aan de 
binnenzijde behouden. 4) In het architectonische concept komt ook 

het denkbeeldig uitschuiven van het scherm naar voren. Doordat het 



scherm trapsgewijs afloopt is het mogelijk om de h.o.h afstand van de 
spanten in de richting van de uit te schuiven delen te vergroten 
Het totale spant is opgebouwd uit twee kolommen en een ligger. De 
linkerkolom en de ligger behoren tot het scherm. De rechterkolom 
bevindt zich achter de transparante gevel. Deze worden alle 
scharnierend verbonden. De stabiliteit wordt ontleend aan 

schijfwerking in het scherm en de onderliggende theaterwanden De 

kolommen en de ligger zijn opgebouwd uit een samengestelde 
constructie die uit verschillende doorsneden bestaan. De opbouw van 

de kolommen en de ligger volgt direct uit de momentenlijn Daar waar 
relatief hoge momenten optreden wordt de doorsnede versterkt door 
aluminium Vin-profiel. Daar waar de momenten lager zijn wordt 
volstaan met een niet-prismatische hout-aluminium doorsnede. Bij het 
extrusieproces is het mogelijk om willekeurige doorsneden te 
extruderen, maar in de lengterichting is geen variatie mogelijk 

(doorsnede 2 en 5) . Het houten deel met daartussen aluminium platen 
kunnen in de lengterichting niet-prismatisch zijn (doorsnede I en 4). 
Hierdoor kunnen ze de momentenlijn volgen 

2 
4 

I --5 

I --4 

Samengesteld spant afhankel!Jk van de momentenl!Jh 

Conclusie 
Met behulp van de relatieschema's en het retorische figuur 
I+ I =2 heb ik het bestaande- en het nieuwe gedeelte 
opgesplitst Het nieuwe gedeelte heb ik opgepakt als een 
community bestaande uit verschillende instellingen die onder 
een dak samengevoegd warden. De community wordt vorm 

gegeven door een scherm die een barriere vormt tegen het 
geluid afkomstig van het nabLJ gelegen spoor. Het scherm 
vormt tevens een overkoepelend geheel Door al deze 
instellingen onder een dak samen te voegen ontstaat er een 
eenheid. Het nieuwe gedeelte heeft in tegenstelling tot het 

bestaande gedeelte een moderne strakke uitstraling. Hierdoor 
wordt een contrast gecreeerd Door zichtlLJnen te creeren 
tussen de centrale hal en de bestaande fabriekshallen wordt 
het oude- en het nieuwe gedeelte met elkaar verbonden. 
Hiermee denk ik dat ik dat er een samenhang tussen het oude
en het nieuwe gedeelte is ontstaan en dat deze logisch en 
harmonisch functioneren. 
Het constructief concept bestaat uit een sandwichconstructie 
met houten ribben die versterkt warden door aluminium. Dit is 
tot stand gekomen door een sandwichconstructie te 
combineren met samengestelde spanten. De 
sandwichconstructie heb ik toegepast omdat hierdoor dragen 
en scheiden geintegreerd wordt De ribben die de 
sandwichconstructie verstevigen maken onderdeel uit van het 
totale spant Het spant bestaat uit twee houten ribben die 
versterkt warden door aluminium profielen. Hierdoor ontstaat 
een zichtbare samenwerking tussen het hout en het 
aluminium. Het aluminium wordt daar toegepast waar de 

momenten het hoogst zLJn. Zo is het mogelLJk om de 
krachtswerking in het spant af te lezen. Door de positieve 
eigenschappen van beide materialen te benutten heb ik 
aangetoond dat de materialen in hun onderlinge samenhang 
optimaal gebruikt warden, zodat ze samen meer opleveren dan 
de onderlinge delen. 
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INLEIDING 
). 1 Constructief ontwerpen met materialen 
Vroeger was er nauwelijks onderscheid tussen ingenieurs en 

architecten. Met de beperkte kennis van de sterkte van 
materialen probeerden ze met vallen en opstaan imponerende 

bouwwerken te realiseren. Er werden geen of weinig 

berekeningen gemaakt want de expliciete eigenschappen van 

de materialen waren niet bekend. De gebouwen werden op 

ervaring door ambachtslieden gebouwd, waardoor in die tijd 
letterlijk "oefenen baart kunst" gold. 

In de I Be eeuw werd de kennis over constructies vergroot door 

de ontwikkeling van de toegepaste mechanica en de bepaling 

van de sterkte eigenschappen van materialen. Met deze kennis 

was het mogelijk om constructies vooraf te analyseren en te 

berekenen. Architecten als vormgevers van ruimte en 

ingenieurs als rekenaars van constructies werden gescheiden, 
waardoor het architectonische en constructieve ontwerp 

ontstond. Veel voorbeelden zijn te noemen waarbij de architect 

een vorm bedacht en de constructeur in een laat stadium 

ingeschakeld werd om het constructieve ontwerp in te passen. 

Tegenwoordig zijn er multidisciplinaire bureaus die vroeg in de 
ontwerpfase meedenken over het te maken ontwerp, 

waardoor architectuur en constructie samenvallen. leder 

kijkend naar zijn eigen discipline, maar wel over de grenzen van 
zijn vakgebied meedenkt 

lk wil in mijn afstudeerproject terug naar het ontwerpen met 

materialen en het constructieve ontwerp laten ontstaan door 

de mogelijkheden die samenwerking van de materialen hout 
en aluminium bieden. 

1.2 Onderwerp afstudeerproject 
Als onderwerp voor het afstuderen heb ik gekozen voor het 
maken van een ontwerpopdracht voor een Kunstencentrum in 

's-Hertogenbosch, op de locatie van de voormalige 

Verkadefabriek. De ontwerpopdracht bevat zowel het 

architectonisch als het constructief ontwerp. Als uitgangspunt 

heb ik gekozen voor een hoofddraagconstructie die bestaat uit 
de materialen hout en aluminium. 

1 .3 Probleemstelling 
Mijn probleemstelling is tweeledig. De eerste stelling gaat in op 
het architectonische ontwerp van het Kunstencentrum en de 

tweede stelling gaat in op het constructieve ontwerp. 

I. Het programma bevat veel verschillende functies die moeten 

passen in het bestaande- en een nieuw te ontwerpen gebouw 
De samenhang tussen oud en nieuw moet logisch en 

harmonies zijn en het functioneren van het Kunstencentrum 

ondersteunen. 

2. lk heb gekozen om een ontwerp te maken met als 

uitgangspunt dat de hoofddraagconstructie gerealiseerd zal 

warden in de materialen hout en aluminium. In het ontwerp 

en de uitwerking moet duidelijk blijken dat deze materialen in 
hun onderlinge samenwerking optimaal gebruikt warden. 

l .4 Doelstelling 
I . Een ontwerp waarbij het bestaande- en het nieuw te 
ontwerpen gebouw met elkaar geintegreerd zijn 
2. Door de verschillende eigenschappen van de materialen 

hout en aluminium te combineren moet het resultaat meer 
opleveren dan de som der de/en. 



2 A NA LYSE GEKOZEN SITUATIE 
2. 1 Locatie 

Het plangebIed ligt in de wilk 't Zand, langs de fabriek van De 

Heus Brokking Koudils BV en tegenover de voormalige Willem 
II sigarenfabriek. Het Kunstencentrum wordt ontworpen op het 

terrein van de voormalige Verkadefabriek Het terrein wordt 

omgeven door de Boscl1dilkstraat, de Tramkade en de 

afscheiding met de fabriek van De Heus Brokking Koudils BV 

De wilk 't Zand is een wLJk met vele verschillende functies van 
kleinschalige woningbouw tot groots01alige proJecten als het 

stationsgebied De wLJk wordt afgebakend door zuidelLJk het 
Essent hoofdkantoor en noordelilk de Kop van 't Zand wat als 

industrieel gebied is ingericht. In de huidige situatie van de Kop 

van 't Zand is er sprake van verouderde vormen van industrie 

en veel oude bedrilfsbebouwing. Veel kleine bedrLJven leiden 

een wat marginaal bestaan en de dichtgetimmerde gebouwen 
geven het troosteloze karakter van het gebied weer Door de 
ligging van het stadsdeel vlak bLJ de binnenstad en het station 

kan toch gesproken warden van een gebied met bLJzondere 
potenties Het doel van de gemeente is dan ook dat enkele 

functies die de binnenstad wat betre~ schaal en omvang zLJn 

ontgroeid In het gebied op te nemen 

2.2 Stedenbouwkundige situatie 
22 I Wjk 't Zand 

·s-Hertogenbosch /gesticht omstreeks 1200) is een centraal 

gelegen stad die zowel met de auto als de trein goed te 
bereiken is. De Verkadefabriek ligt in de wilk 't Zand /deze naam 

is ontstaan doordat de Wilk met zand moest warden 
opgehoogd) Dit was de eerste stadsuitbreiding buiten de oude 

stadsmuren frond 1880) De uitbreiding was mogelilk doordat 

in 1874 de vestigingsstatus was opgeheven De geografische 
richtlilnen voor de wilk waren de rivieren de Dieze en de Aa, 

het station en de Noord- Zuidas. De opzet van 't Zand was 

bedoeld om aan allerlei stedelilke functies ruimte te bieden 

zoals wonen, werken, kerken, onderwils en fabrieken. Op de 

Kop van het Zand /zie Figuur I) lag oorspronkelilk een 

industriehaven. Daar omheen verzamelden zich enkele 

fabrieken, waaronder de Willem II sigarenfabriek /a) , de 

Verkadefabriek /b) en Koudils /c). 

Plangebied 

Figuur I . Oude situatie Kop van 't Zand 

222 Kunstencluster 
In de toekomst zal het gebied de Kop van 't Zand als 

Kunstencluster warden ingericht Dit houdt in dat er een 

opeenhoping van culturele instellingen gevestigd warden met 

als thema kunst die ondersteund warden door overige functies 

De sigarenfabriek aan de andere zilde van de Boschdilkstraat 
was een eerste aanleiding voor de situering van het 

Kunstencluster. Deze wordt nu gebruikt als popoefenru,mtes, 

harmonie oefenruimte en ateliers. Een tweede aanleiding voor 
het Kunstencluster is ontstaan door de beperkte ru imte in de 

binnenstad waardoor de centrumfuncties naar de rand van de 

stad warden verhuisd. 

In Figuur 2 is het kwadrantenmodel getekend wat in de visie 

met betrekking tot het bestemmingsplan in 4 segmenten is 



verdeeld (opgesteld door de gemeente 's-Hertogenbosch). Om 

de identiteit en plaatsbepaling van het gebied te versterken zijn 
zichtlijnen van en naar de meest waardevolle gebouwen op 

deze locatie een stedenbouwkundige noodzaak. Er zijn in het 

gebied 3 andere gebouwen die voor hergebruik geschikt zijn. 

Het eerste gebouw is de fabriek van De Heus Brokking Koudijs 

BV met de daarbij horende toren. Het tweede gebouw is in de 

huidige toestand een skatehal (the factory) en het derde 

gebouw is de oude sigarenfabriek aan de overkant van de 

Boschdijkstraat (zie Figuur 3/ 

223 Verkadefabriek 
Verkade opende zijn eerste vestiging rand 1886 in Zaandam In 

1929 werd de Firma Verhagen- van Oorschot in 's

Hertogenbosch overgenomen. Dit bedrijf was de eerste 

Bossche stoom-, koek-, biscuits-, banker-, beschuit- en 

suikerwerkfabriek De fabriek was opgericht in 1880 en na de 
overname ontstond er een specialisatie op uitsluitend 

suikerwafels. Door de beperkte locatie werd elke vierkante 

meter volgebouwd. In 1984 werd besloten om niet te 

verhuizen. Er werd een complete nieuwe fabriekshal gebouwd 

en de andere werden gemoderniseerd. Sinds 1994 staan de 
fabriekshallen leeg. 

a b 

Figuur 3 ldentiteitsbepalende gebouwen in het plangebied 

Figuur 2 Kwadrantenmodel opgesteld door de gemeente 
's-Hertogenbosch 

a = De Heus Brokking Koudijs BV 
b = The factory (skatehal) 

c = Willem II, voormalige Goulmy & Baar sigarenfabriek 

C 



In totaal zijn er 8 gebouwen waarvan het vrijstaande woonhuis 

en de daarnaast liggende wafelbakkerij het oudst zijn (eind I 9e 

eeuw). Hierna vonden er vanaf 1939 diverse uitbreidingen en 

verbouwingen plaats. De laatste uitbreiding, de hal aan de 

noordzijde, dateert van begin jaren 80. De productie van 

koelges en andere producten zijn in 1994 gestopt. Voor de 

herbestemming tot Kunstencentrum zDn alleen de hal met het 

tongewelf en de hal met de gebogen sheddaken bewaard 
(figuur 4). Deze gebouwen zijn qua vorm karakteristiek voor de 

tijd waarin ze gebouwd zDn 

Figuur 4 Fabriekshallen die voor herbestemming in 

aanmerking komen 

2.3 Routing Kop van 't Zand 

Voor het Kunstencentrum zijn twee verschillende 
bezoekersstromen te onderscheiden; automobil isten en 

voetgangers. Voor automobilisten is het mogelijk om vanuit 3 

richtingen het terrein te bereiken (zie figuur 5) Vanuit de 

Boschdijkstraat (I), het station (2) of vanaf de Diezebrug (3), 

waarbij de laatste twee op het kruispunt (a) bij elkaar gevoegd 
warden. De parkeervoorzieningen die op het Verkade terrein 

aangelegd warden kunnen het best vanaf de Boschdijkstraat 
ontsloten worden. Voor voetgangers is het gangbaar om vanaf 

het Centraal station of vanuit de binnenstad te komen. Vanuit 

beide richtingen komen deze op het kruispunt (a) van de 

Boschdijkstraat en de Brugstraat samen Van daaru1t is het 

logisch om via de Boschdijkstraat of de Tramkade het terrein 

van de Verkadefabriek te betreden. Ook is het bij de 
toekomstige invulling van de kwadranten 2 en 3 mogelijk dat 

andere trajecten aantrekkelijker warden. Hierdoor wordt de 

Havendwarsstraat als belangrijke toegangsweg tot het terrein 
gezien 

Figuur 5 Routing 

"'-.) ' 

CQN_; _v<) 

_ .. ,,.: 
! ~---)! 

~ 
,, 

-·'.,-;£ :\ 
- ,{ -,.., ' 

,n I) _ w \,_ ~9i;) 
) 

. . 

/ 1 



24 Conclusies 

De twee overgebleven fabriekshallen bepalen mede de 
identiteit van het gebied Hierdoor dienen deze bewaard te 

blijven. Om de identiteit en plaatsbepaling van het gebied te 
versterken zijn zichtlijnen naar de meest waardevolle 
gebouwen op deze locatie een stedenbouwkundige 

noodzaak. Hierduor dienen de oost- en zuidgevel intact te 
blijven, zodat de zichtlijnen vanaf het Brugplein I a) behouden 
blijven (Zie figuur 6) 

~ 

Figuur 6 Zichtlijnen naar en op de meest waardevolle 
gebouwen 

Ten gevolge van de routing van automobilisten en 
voetgangers zijn er, rekening houdend met de nieuwe indeling 
van het kwadrantenmodel, minimaal twee entrees nodig; de 
bestaande hoofdentree in de oostgevel van het gebouw met 
het tongewelf en een nieuwe entree die vanaf de 
parkeergelegenheid ontsloten wordt. De bestaande entree 
dient gehandhaafd te warden omdat deze herkenbaar is voor 
de huidige bevolking van 's-Hertogenbosch. 



3 A NA LYSE BESTAANOE FABRIEKSHALLEN 
3 I Architectonische analyse 

De twee fabriekshallen zlln ten opzichte van de Boschdllkstraat 
I 5°C gedraaid Dit komt door de loodrechte plaatsing op 

eerder gebouwde fabrieksruimtes De twee fabriekshallen zlln 
zowel aan de binnen- als aan de buitenzllde eenvoudig van 
elkaar te onderscheiden door de vorm en de manier waarop ze 

gebouwd zlln De hal met het tongewelf is opgebouwd uit een 
betonskelet om aansluiting te vinden bll de zwaar belaste 

verdiepingsvloer. Bil de hal met het gebogen sheddak is enkel 

een lichte dakconstructie gemaakt. Hier is voor het materiaal 

staal gekozen 
De repeterende puien die het betonskelet vullen zlln aan de 

zuidzllde alien identiek, wat het industriele karakter van de 
fabriekshal weergeeft. In de oostgevel bevindt zich de 

hoofdentree van de fabriekshal en is de contour van het dak te 
zien wat begint als tongewelf en daarna overgaat in een 

gebogen sheddak Het gebogen sheddak is afgeleid van het 

zaagdak en geeft de fabriekshal zlln karakteristieke vorm. De 

sheds zlln gebogen om aansluiting te vinden bij het tongewelf 

Hierdoor is het dak een bijzondere toepassing van het normale 

rechte sheddak. De sheddaken waren in die tijd erg populair 
voor fabriekshallen Door de grote vloeroppervlakken kon er op 

deze manier genoeg daglicht binnen komen. De verticale 
delen waarin het glas is geplaatst, zijn op het noorden gericht, 

wat mede de orientatie van het gebouw bepaalt. Hierdoor 

vormt zich in de fabriekshal een karakteristieke lichtinval 

gelijkmatig verdeeld over het vloeroppervlak. 

Figuur 7 lmpressie van de fabriekshallen 
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Doordat de sheddaken op het noorden gericht zijn worden 
directe hinderlijke zoninstralingen voorkomen. In de oostgevel is 

tevens het betonskelet aan de buitenkant zichtbaar. Dit is 

opgevuld met metselwerk wanden en de entreegalerij (zie 

flguur 7) Door de sloop van aangelegen gebouwen is de west

en de noordgevel van het gebouw open. Hier zal in een later 
stadium invulling aan gegeven moeten worden. 

Bij binnenkomst zijn de constructieve elementen van het 
betonskelet direct zichtbaar. Door de relatief lage ruimte en de 

kolommen die de hal in drie traces verdelen lijkt de ruimte erg 

lang, waardoor Je de industriele sfeer van de vroegere 

productielllnen meteen voelt. Hoewel de shedhal in dezelfde 

tijd gebouwd is lijkt er een sprong in de tijd gemaakt te zijn In 
deze ruimte komt veel licht via het dak binnen. Je krijgt een 

bevrijdend gevoel doordat de ruimte zo groot is en er maar 

drie kolommen in staan. De verdiepingsvloer is met een 

tongewelf vrij overspannen. Het unieke aan deze ruimte is de 

aanblik van het tongewelf Het dak overspant 18 meter en op 

een hoogte van 7800 mm (ten opzichte van peil) zijn stalen 

trekstangen aangebracht (h.o h. 6 meter) 



3.2 Bouwtechnische analyse 

Het gebouw dateert uit 1955 en is gebouwd met de intentie dat 
er een koef0esfabriek in kwam Door deze datering en klassering 

als fabneksgebouw is er weinig of geen aandacht besteed aan 

bLJvoorbeeld (geluid)isolatie of koudebruggen. Dit blLJkt uit de 
keuze van de materialen en opbouw van de verschillende 

elementen. 

Fuseedak (figuur 8 en 9) 
Een van oorsprong zeer oude toepassing met steen. is het 

fuseedak Het wordt gemaakt met een samenstelling van ho/le 

aardewerk fiessen zonder bodem en beton. De kop van de 

fiessen loopt tabs toe waardoor deze in de onderkant van de 

volgende fies schuift. Hierdoor ontstaat er een gesloten geheel. 

Figuur 8 Doorsnede van het fuseedak 

Eerst wordt er een bekisting gemaakt die een fiauw gebogen 

vorm heeft (tongewelf) Hierover komt een betonmortel met fDn 

grind van 1,5 cm Daaroverheen komen de aardewerkflessen die 

9 cm hart op hart liggen. BU de overspanning van 18 meter wordt 

er stalen wapening tussen de fiessen gelegd. De fusees warden 

afgedekt met een 1,5 cm dikke mortellaag. Door de holle ruimte 

in de fusees ontstaat een betrekkelLJk gering eigen gewicht, 
waardoor het dak tussen de I I en 14 cm dik kan zLJn Tevens 

wordt er door de holle ruimtes een betere isolatie verkregen die 

de temperatuursverschillen over de dikte van het dak reduceren. 

Door de vroegere functie als fabriek zLJn er om de 6 meter in het 

hoogste punt van het dak natuurlLJke ventilatiekanalen 
aangebracht 

Figuur 9 Doorsnede van het fuseedak 

Sheddak 
De opbouw van het gebogen sheddak bestaat uit gewapende 

Durisol Mevriet dakplaten Deze warden om de twee meter 

ondersteund door gebogen stalen liggers, zodat er een 
gebogen sheddak ontstaat De dakplaten hebben voldoende 

isolatiewaarde bLJ toepassing als fabriekshal zodat er alleen een 

dakbedekking met ingewalste leislag is aangebracht. 

Beronskelet 
Het betonskelet (zie figuur 1 OJ bestaat uit 2 verdiepingshoge 

kolommen in de langsgevels Ter hoogte van de 

verdiepingsvloer is een balkenrooster aangebracht met een 

moduulmaat van 6 x 6 meter die op elk kruispunt ondersteund 

wordt door een kolom op de begane grand. Deze 

ondersteuning was nodig in verband met de hoge belasting 

van de vroegere productielLJnen op de verdiepingsvloer. In de 
langsgevel ligt de vloer op een constructieve borstwering 

waarop tevens het buitenblad is gemetseld. In de kopgevel 

lopen de middelste kolommen door tot de balk ter hoogte van 

het dak. Deze balk heeft dezelfde toog als het tongewelf 

Figuur IO Betonskelet 



Vloeren 
De I e verdiepingsvloer ter plaatse van het tongewelf is uitgevoerd 
als een vierzijdig dragende vloer. Deze is veNaardigd uit beton 
dat aan de onderzijde geisoleerd is met houtwolcementplaten. 
Hierop is een stuclaag aangebracht De begane grondvloer is 
eveneens een betonvloer_ Deze is gefundeerd op staal en ligt 
geheel los van het betonskelet Ter plaatse van de overgang 
tussen de hal met het tongewelf en de hal met de sheddaken is 
de vloer gedilateerd Op twee traces zijn hefplateaus aangebracht 
die los van de begane grondvoer liggen en gefundeerd zijn op 
balken. 

Fundering 

De kolommen van het skelet zijn gefundeerd op poeren die elk 
ondersteund warden door vier prefab betonnen palen. Over de 
poeren liggen balken waarop metselwerk wanden zijn gesteld 

3.3 Constructieve analyse 
Verticale belastingafdracht 

De belasting uit het tongewelf wordt afgedragen naar de 
betonnen gevelbalken. De spatkrachten die hiermee gepaard 

gaan warden opgenomen door stalen trekstangen die verankerd 
zijn in de gevelbalken De balken warden ondersteund door 
betonnen kolommen die twee verdiepingen hoog zijn Ter 
hoogte van de verdiepingsvloer is een balkenrooster aangebracht 
dat op elk kruispunt ondersteund wordt door kolommen. De 
verdiepingsvloer die hier overheen ligt draagt zijn belasting 
vierzijdig af De kolommen warden ondersteund door poeren die 
gefundeerd zijn op vier funderingspalen. 

De verticale belasting uit het sheddak wordt via de dakplaten 
overgedragen naar gebogen stalen liggers Deze gebogen 
liggers zijn aan de uiteinden gemonteerd aan vierendeelliggers 
(paarse lijnen figuur I I). De vierendeelliggers warden 
ondersteund door spanten (rode lijnen figuur I I) die aan de 
uiteinden op kolommen dragen. Zo hoeven er alleen op het 
middelste stramien kolommen geplaatst te warden. De 
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spatkrachten die uit de spanten komen warden opgenomen 
door trekstaven (dubbele hoekprofielen). Ter plaatse van ha/ I 
wordt de belasting uit het dak overgedragen naar de 
constructie van de hal met het tongewelf De staven van de 
spanten gaan door het glas op het noorden en door het 

sheddak. Hier ontstaat een koudebrug, omdat de stalen staven 
aan de buitenzijde niet geisoleerd zijn. 
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Figuur I I • Verticale belastingafdracht 

Horizontale belastingafdracht 
De stabiliteit van het gebouw met het tongewelf wordt in de 
langs- en dwarsrichting ontleend aan het betonskelet Tussen 

de kolommen en de liggers is een ingeklemde verbinding 
aangebracht (zie figuur 12) Schijfwerking in de vloer en het 
dak zorgt voor spreiding van de krachten_ De stabiliteit van het 

gebouw met het sheddak werd ontleend aan de koppelingen 
met andere gebouwen Deze gebouwen zijn gesloopt, 
waardoor de constructie tijdelijk geschoord is_ In de nieuwe 
situatie warden gemetselde spouwmuren in de oude stijl 
geplaatst. In de spouw van deze wanden kunnen schoren 

opgenomen warden waaraan de stabiliteit ontleend wordt. 
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Figuur I 2 Horizontale belastingafdracht 

3.4 Toekomstwaarde 

De fabriekshallen hebben een bijzondere kwaliteit door de 
vroegere functie als fabrieksgebouw Het gebouw met het 

tongewelf heerr op de begane grond beperkte 
indelingsmogelijkheden De betonnen kolommen staan op een 

vierkant raster met een moduulmaat van 6 meter. Hierdoor 

kunnen er geen functies aan toegekend worden die een open 

structuur vragen Tevens is de vrije hoogte van de gehele begane 

grond minder als 5,5 meter, hierdoor is de ruimte niet geschikt 

voor functies als theater, film en repetitieruimtes De ligging van 

het gebouw aan de Boschdijkstraat geerr echter uitstekende 
mogelijkheden voor her onderbrengen van het theatercafe Her 

gebouw is herkenbaar voor de bevolking van 's-Hertogenbosch 

en heerr daardoor een lage drempel voor bezoekers. Door de 

draaiing van het gebouw ten opzichte van de straat is er tevens 

een gebied ontstaan war als terras kan fungeren Hierdoor 

ontstaat er een levendigheid die het gebied een nieuw aanzien 

kan geven 

De shedhal heeft een groot vloeroppervlak. De ruimte wordt via 

het sheddak voorzien van licht en is door de aanwezigheid van 

enkel drie kolornmen redelijk vrij indeelbaar. De lichtstraten die 

parallel aan de lange zijde van de hal !open zijn bepalend 
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geweest voor het behoud van de hal en dienen daarom 

optimaal benut te worden. Een goed voorbeeld hiervan is in 
figuur 13 re zien. In het museum voor hedendaagse kunst "De 

Pont" in Ti/burg is dit opgelost door de ruimte in te de/en met 

wanden die tot de onderzijde van de spanten reiken. Hierdoor 

blijrr het zicht op het dak en de lichtinval via het dak behouden. 

De kwaliteit van de shedhal is het grote vloeroppervlak met de 
lichtstraten. Om dit optimaal te kunnen benutten is het nodig 

om deze ruimte zo open mogelijk te houden. Binnen het 
programma is hier geen mogelijkheid toe_ Hiervoor heb ik een 

expositieruimte aan het programma toegevoegd 

Figuur I 3 Foto van het museum "De Pont" 

De verdiepingsvloer van het gebouw is in tegenstelling tot de 

begane grond wel vrij indeelbaar_ Er staan geen kolommen in 
de ruimte doordat het dak de totale breedte van 18 meter 

overspant De vrije hoogte varieert door het tongewelf van 3,8 
meter onder de stalen trekstangen tot rnaximaal 6,0 meter. De 

hal is zo ontworpen dat hier lange productielijnen in 

ondergebracht kunnen worden_ Door het dak zichtbaar te 

houden blijrr de waarde van deze lange ruimte behouden_ Aan 

beide zijden van de langsgevel en in de kopgevel zijn glazen 

puien aanwezig die voldoende daglicht in de ruimte geven 

Door deze eigenschappen is het mogelijk om zowel kantoren 

als repetitieruimtes op de verdiepingsvloer onder te brengen_ 
De repetitieruimtes kunnen het beste aan de kopzijde 

ondergebracht worden, doordat hier extra lichttoetreding is en 

de kantoren daartussenin_ Door de kantoren een open 

structuur te geven is het mogelijk om het tongewelf in zijn 

geheel in het zicht te laten. 



3.5 Conclusies 
Architectonische analyse 
De architectonische waarde van de fabriekshallen komt 
voornamelijk voort uit de vorm van de hallen in relatie tot hun 
oorspronkelijke functie De vorm wordt voornamelijk bepaald 
door de dakconstructies. Het tongewelf en het sheddak zijn 

typerend voor de tijd waarin ze gebouwd zijn De langgerektheid 
wordt benadrukt door het tongewelf en door de sheddaken die 
over de lange zijde van de fabriekshal lopen. Deze kenmerken 
bepalen samen de ruimtelijkheid van de bestaande hallen. In het 
ontwerp dient hierop ingespeeld te warden om zo het karakter 
van het gebouw te behouden. 

Bouwtechnische analyse 
De eisen die we tegenwoordig aan gebouwen stellen zijn 
beduidend hoger als in de tijd waarin de fabriekshallen gebouwd 
zijn. Tevens krijgen de fabriekshallen een andere bestemming 
Hierdoor zal het gebouw opgewaardeerd moeten warden met 
behoud van de monumentale waarde van het gebouw Deze 
opwaardering is vooral op bouwtechnisch en bouwfysisch 
niveau van belang. De isolatiewaarde van de verschillende 
elementen van de gebouwschil is laag en er zijn veel 
koudebruggen aanwezig 

Constructieve analyse 
De constructieve opzet van de twee fabriekshallen is zeer 
verschillend van elkaar. De toegepaste materialen behoren bij de 
ontworpen vorm van de hal. De ha/ met het tongewelf is 
opgebouwd met een betonskelet wat in het werk gestort is en 

daarom niet demontabel. De shedhal is echter uitgevoerd in een 
staalskelet en is in zijn geheel op de werkplaats met bouten aan 
elkaar verbonden. Het is daarom gemakkelijk om aanpassingen in 
het systeem te maken. De stabiliteit van deze hal is tijdelijk 
gegarandeerd door extra schoren aan te brengen In een later 
stadium dient een definitieve oplossing te warden meegenomen 

De hedendaagse eisen qua brandwerendheid zijn verhoogd 
In de tijd dat de fabriekshallen gebouwd werden is hier 
nauwelijks rekening mee gehouden Zowel op het gebied van 
compartimentering en vluchtwegen als bescherming van 

materialen. 

Toekomstwaarde 
Het gebied Kop van 't Zand is het eerste industriele gebied van 
's-Hertogenbosch wat tevens de industriele revolutie van deze 
stad inluidde. Het behoud van dit industriele erfgoed is mogelijk 
door een duurzame herbestemming. Met de herbestemming 
tot Kunstencentrum is het behoud van de fabriek in de 
toekomst gegarandeerd Het programma van het 
Kunstencentrum is zeer gevarieerd wat ten goede komt aan 
het benutten van de bestaande ruimten. 



4 PROGRAMMA 
4. I Programma van eisen 
In onderstaand schema worden de benodigde ruimtes aangegeven met de bDbehorende netto vloeroppervlakten. Tevens worden de 

netto vrDe hoogtes aangegeven van de benodigde ruimtes. 

Totaaloverzicht 
Ruimte 

1A1w:-111e11e ruimte 

K.::111toren 

The-:1ter Bis 

F11tnllu1s JerOt:"n 

Wetten Vcln Kepler 

F'rof.1uc tiel1uis Brcibclllt 

OeM1.,zer~e 

Tot:'kll netto 

Specificatie algemene ruimte 

Entree hal 
Hal (incl. kassa·~ en recepne/ 

Garderobe 

!Al 

Totleuen 

/nvaHldetotlet 

Totaal 

Horeca 
Theatercafe 

Opslagbar 

Keuken/opslag keuken 

Toraal 

Laden/lossen 
Ops1elplaat~/perron 

Afvalconta1ner 

Totaal 

Specificatie kantoren 
Ru1mce 

Kantoor theater Bis en ftlmr1uis Jeroen 

Kantoor Weiten van Kepler 

Kan1oor Producr1el1u1s Brabant 

Kantoor muziek en [heater netwerk 

Ontmoa:1ngsrwmre/keuken 

Tollenen (2x2rvoorrurmtej 

Ruirme k.antoorappararuur 

Gezamenlyke vergaderru1rn1e 

Onrvangstru1rnte/vergaderru1mte 

Kanroor horeca 

TO!aal 

Aantd! ml 

663 

397 

1004 

482 

206 

177 

427 

3456 

Aantal m2 

90 

40 

48 

192 

Aanral m2 

220 

40 

90 

350 

Aanlal m2 

120 

121 

Aantal m2 

120 

3S 

40 

20 

50 

10 

10 

16 

80 

16 

397 

Specificatie Theater BIS 
/~uimte 

Grote 1aal / 250 st j incl regr<.:ab1ne 

13ergru1m1e 

Kleedru1mte t 3xJ 

Kleine zaal / ! 00 s1 J :net reg:ecab1ne 

Bergrurmre 

Kleedru:mte {2x) 

To1lenen en douc/1es 

Werkptaats 

Kantoor rechrnsche dremr 

Dimmerru1mte 

Totaal 

Specificatie Fi/mhuis Jeroen 
Ru1mte 

Grote f:lmzaal / I 50 st / 

Mlddelgrote fitmzaai ! 75 st/ 

Kleine rnm,aal (50 sr J 

ProJectierurmte 

Op.stag filmhurs Jeroen 

Goederenllft 

Totaal 

Specificatie Wetten van Kepler 
RuImre 

Repet111eru1m1e 

Bergrurmte 

Sanitair 

Leesru1mte 

Totaal 

Specificatie Productiehuis Brabant 
Ruimte 

Unit f 

Repetitreru1mte 

Bergruimte 

Sanira1r 

leesru1mte 

Unit 2 

Repet1t1errnmte 

sarnrair 

Lees;ontmoeungsru1mte 

Tocaa! 

Aantal rn2 

448 

60 

52 

181 

6() 

40 

20 

90 

30 

23 

1004 

Aantal m2 

220 

108 

80 

45 

20 

482 

Aantal m2 

140 

25 

35 

206 

Aantal m2 

120 

20 

25 

80 

6 

20 

277 

@ 

Specificatie De Muzerije 
.~uimte 

Repetitieru:mre /Jx) 

Ontmoe11ng~rurmte/bat1e 

Kleedkamers /2xj 

Bergruirnte 

S.arntar1 

Totaal 

Vrije hoogten 
Ru1mre 

Grote theaterzaal (7m tot g:1d/ 

Kleine theaterzaal (55m ror gndj 

Grote frimzaal 

M iddelgrote filmzaal 

Reperitieruimren 

r~epetitielokalen 

Theatercafe 

Entreehal 

Verk.eersrrnmten 

Srijgpunten 

Aantat m2 

280 

80 

25 

30 

12 

427 

Hoogtenm 

II 

8 

7.3 

5.5 

2.8 

4.5 

4.5 

2.7 

2.4 



42 Relatieschema's 

In onderstaande relatieschema's heb ik voor de primaire functies (theater, cafe, film en culturele instellingen) de relaties tussen de 

verschillende ru imtes aangegeven lk heb deze relaties geclusterd door de routing van de bezoeker te volgen Voor alle relaties geldt dat 

het eerste "ontvangsttraject" hetzelfde is (zie figuur 14). Hierdoor is het mogelDk om een centrale ruimte te maken waar alle 

bezoekersstromen bD elkaar komen. In deze centrale ruimte is opgenomen; de foyer/ontvangstruimte, garderobe, receptie/kassa en een 

extra ontvangstruimte In deze ruimte wordt door de kassa de grens aangegeven van het publieke (vrD toegankelDke) gebied Vanuit 

deze (betaalde) ontvangstruimte is het mogelDk om voor het publiek de zalen te betreden voor theater en film Voor het personeel is het 

mogelDk om de overige ruimtes onder de rode streeplDn te betreden. 

Bezoekers / personeel per auto 

Foyer / ontv.:ingstruimte Bezoekers / personeel re voet 

, Receptie / Kassa 

1 Ontv.:ingstruimte 

F1guur 14 Ontvangsttraject 

Theaters 

9ezoekers / personeel per outo 

Bezoekers / personeel te voet 

L GiJrcerobe 

Kontoor techn. cien~ ' Recept'e / Kossc1 

Werkpfa:)ts ill[ O~ gs~ te- -

,'<2ntoor tecnnische cienst ,~egiec.Jbine Toiletten / Douct1es 

Kleecruimte 

Bergruimte LJCen / Lassen 

Dimmerruimre 



Theatercafe 

Bezoekers / personeel per auto 

Parkeerplaats 

Foyer/ ontvangstruimte Bezoekers L ersoneel te voet 

Receptie / Kassa Bar Opslag bar 
Laden/ Los sen 

Keuken Opslag keuken 

Kantoor horeca 

Filmzalen 

Bezoekers / personeel per auto 

Parkeerplaats 

Foyer/ ontvangstruimte I Bezoekers / person eel te voet 

Garderobe 

r Of:'q,ll l(j\k,l, 11 l Vc'I pliclll 

1-'1' 1> •'•! I ii ·, 

Opslag Laden/ Lassen 



Culturele instellingen 

,--
LJ 

I 
_J 

4 3 Conclusie 

I: Bezoekers / personeel filr .::uro 

Receprie / KassJ 

1 
o,1tv:1ngstruimre 

Toilet / Doucl1e 

Toilet / Doucl1e 

De bestaande fabriekshallen hebben een 
totaaloppervlak van 2880 m2

. Het programma van eisen 

laat zien dat een netto vloeroppervlak van 3456 m2 

vereist is. Het bruto oppervlak (incl installatieruimtes en 

verkeersruimtes) zal ongeveer 3456 x I, 4 = 4838 m2 zijn. 

Het nieuwe deel zal, rekening houdend met de beperkte 

hoogte van het bestaande deel, ongeveer :% van het 

bruto oppervlak worden. Door de beperkte hoogte van 

het bestaande deel kan dit niet in zijn geheel benut 

worden. Door de sloop van de overige fabriekshallen is 

er ruimte gekomen op het perceel voor her nieuwe 

gedeelte. Er zal dus een programmaverdeling plaats 
moeten vinden tussen beide delen. 

Uit de relatieschema's blijkt dat het eerste deel zich 
repeteert bij de verscheidene hoofdthema's. Hieruit 

maak ik op, dat Je bij binnenkomst in een centrale ruimte 

komt waarin de in figuur l 4 vernoemde ruimtes zijn 

Bergruimte 

opgenomen Vanuit deze centrale ruimte kun je dan 

kiezen om naar de film, het theater, de culturele instelling 

of naar het theatercafe te gaan 

Voor de theaterzalen en de filmhuizen zijn 

toegangskaarten verplicht. Hiervoor moeten de 

bezoekers eerst een kaarge kopen bij de kassa die zich in 
de centrale ruimte bevindt De zalen zijn vanuit deze 
centrale ruimte bereikbaar. Alvorens ze te betreden 

kunnen de kaarges gecheckt warden. 



5 ARCHITECTONISCH ONTWERP 
5. I lnvloedsfactoren 

5 I. I Community 
Het programma omvat verscheidene instellingen die warden 
samengevoegd tot een Kunstencentrum. Al deze instellingen 

hebben het gemeenschappelijke doe! de vooruitgang in de 

kunsten te stimuleren. Door de afzonderlijke instellingen uit de 

dichtbevolkte stad samen te voegen tot een complex aan de 

rand van de stad, ontstaat er een community (zie flguur 15). 
Deze trekt een breed publiek metals thema kunst 

Het opzetten van communities is op het Internet aan de orde 

van de dag Hier wordt het een forum genoemd Mensen met 

dezelfde interesses, problemen of andere gemeenschappelijke 

belangen komen naar een site en kunnen daar hun meningen 

de/en. Ook in de woningbouw warden communities gevormd. 

Het project "De Haverlef in ·s-Hertogenbosch is gelegen in een 

natuurgebied Hierin warden woningen gebouwd die samen 
kastelen vormen. Het gemeenschappelijke belang van de 

bewoners is de natuur random deze kastelen. Als laatste is de 

campus van onze universiteit een goed voorbeeld van een 

community. De verzamelplaats van a/le studenten is het 

universiteitsterrein. Van hieruit kiest iedere student zijn eigen 

studierichting 

In alle gevallen warden verschillende functies onder een dak 
samengevoegd. Het Kunstencentrum biedt een breed 

programma waardoor er veel facetten van kunst aanwezig zijn. 
Uit voorgaand hoofdstuk bleek dat de vier hoofdthema·s die 

het Kunstencentrum biedt, alien vanuit een centrale ha! 

bereikbaar moeten zijn (zie flguur 16). Deze centrale hal is een 
verzamelplaats van waaruit je voor een thema kunt kiezen dat 

bij jouw interesse past Elk thema dient een eigen identiteit te 

hebben. Hierdoor is het voor de bezoekers duidelijk waar het 
thema dat zij kiezen is gelegen Om dit te versterken wil ik de 

thema's van elkaar loskoppelen zodat elke ruimte op zichzelf 

kan functioneren. 

Figuur I 5 Voorbeeld community 
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Figuur 16 Opzet community 



512 S1twt1e 

Het huidige gebied omvat verouderde vormen van industrie 

en veel oude bedrDfsbebouwingen Vier van deze 
bedrijfsgebouwen komen ,n aanmerking voor herbestemming 

(zie figuur 17) Een van deze gebouwen is de Verkadefabriek 

die in de huidige situatie bestaat uit twee fabriekshallen. 

Hiervoor geldt dat de zichtlijnen op deze fabriekshallen vanaf 

het Brugplein behouden blijven (rode pijlen). Dit is belangrijk 

voor de identiteit van het gebied en de situering van het 
Kunstencentrum. Tevens moeten in het nieuwe ontwerp 
zichtlijnen gecreeerd warden op de overige gebouwen die in 

aanmerking komen voor herbestemming om de situering in 
het gebouw helder te maken (groene pijlen) . De spoorlijn die 

langs het perceel loopt had vroeger een vertakking naar het 

gebied. In de huidige situatie loopt deze volgens de bruine lijn 
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft gesteld dat het nieuw te 
bouwen gedeelte (geel ,n figuur 17) als geluidsscherm dient 
voor het achterliggende gebied. 

Figuur l 7 Situatie met zichtlijnen en spoorlijn 

@ 

5.2 Herbestemming 

52 I Bestaande fabnekshallen 

De bestaande fabriekshallen geven de trends weer van de tijd 

waarin ze gebouwd zijn. Ze zijn herkenbaar voor de bewoners 
van 's-Hertogenbosch en bepalen hierdoor mede de identiteit 

van het gebied Deze argumenten die gespecificeerd zijn in 

voorgaande hoofdstukken resulteren in het intact houden van 

de bestaande fabriekshallen. Het programma van het 

Kunstencentrum past echter niet binnen deze fabriekshallen 

Hierdoor is het noodzakelijk om een nieuw dee! te ontwerpen. 
Vo/gens het boeJsje Re-Arch zijn er 8 mogelijke retorische Figuren 

in de herbestemming die weergegeven zijn in figuur 18 lk heb 

gekozen voor het concept I + I = 2, waarbij de bestaande 

fabriekshallen intact blijven. Het concept bestaat uit een contrast 

tussen de oude- en het nieuwe gedeelte waarbij deze als twee 

zelfstandige volumes naast elkaar staan. Door afbraak van 

overige bedrijfsbebouwing is hiervoor ruimte vrij gekomen Dit is 
aangegeven met het gele gebied in figuur 17. 

4 5 6 7 8 

Figuur 18 Retoriscl1e figuren voor herbestemming 

De functie van de hallen wordt gewijzigd van fabriekshal tot 

Kunstencentrum. Door deze functieverhoging zal het gebouw 

aangepast moeten warden aan de huidige eisen. In het 
bestaande gebouw zijn geen ruimtes ondergebracht waaraan 

hoge eisen qua akoestiek warden gesteld Hierdoor moet het 

gebouw vooral bouwtechnisch opgewaardeerd warden. 



522 lndeling ruimtes 
In de analyse van de bestaande fabriekshallen heb ik 
aangegeven waar welke ruimtes het best tot hun recht komen 

(zie figuur 21) Voor het behoud van het industriele karakter 

van de hallen heb ik met een aantal punten rekening 

gehouden; de ligging van de ha/ met het tongewelf aan de 

Boschdijkstraat en de laagdrempelige toegang heeft geleid tot 

de locatie van het theatercafe op de begane grand. De overige 
ruimtes zijn berg- en installatieruimtes. De fabriekshal is door de 

plaatsing van de kolommen in 3 traces verdeeld. lk heb deze 
ruimtelijke eigenschap behouden door in het middelste trace 

enkel de bar te plaatsen Tevens heb ik de wanden achter de 

kolommen geplaatst zodat deze in het zicht blijven. Vanuit de 

bar zijn zichtlijnen op het terras en de shedkappen aanwezig 

Het terras heeft een eigen entree die tussen de hefplateaus ligt 

De hefplateaus kunnen worden gerestaureerd om hierap een 

eetgelegenheid te creeren. In het theatercafe zijn twee 
mogelijkheden om de verdieping te betreden. 

De verdieping heeft geheel andere kwaliteiten dan de begane 

grand De manier van daglichttoetreding en de hoogte van de 

ruimte hebben ertoe geleid dat hier repetitieruimtes en 

kantoren ondergebracht kunnen worden. De openheid van de 

ruimte en het zicht op het tongewelf moet bewaard blijven. lk 

heb dit bereikt door de repetitieruimtes aan de buitenzijde te 

plaatsen De wand die de repetitieruimte afsluit bestaat aan de 
bovenzijde uit glas, zodat het tongewelf vanuit de gang 

zichtbaar blijft De kantoren bestaan uit glazen units die tot aan 

de onderzijde van de trekstaven reiken. Hierdoor blijft de ruimte 

open en is het tongewelf in zijn geheel zichtbaar. De kantoren 

krijgen daglicht binnen via de langsgevel en de repetitieruimtes 
via de langs- en de kopgevels. 

Figuur 19 Perspectief hal met tongewelf 

Het grate vloeroppeNlak en de daglichttoetreding van de hal 

met het sheddak zijn eigenschappen waarbij een expositieruimte 
goed tot zijn recht komt Door de ruimte in te delen met 
wanden ontstaat er een routing die langs de expositieruimte 

leidt Deze wanden reiken tot aan de onderzijde van het 

sheddak. Hierdoor kunnen binnen deze wanden kantoren 

gevestigd worden. Ook heb ik wanden geplaatst bij de noord

en westgevel. De ruimte die hierdoor gecreeerd wordt kan 

gebruikt worden als expositieruimte Hierop is alleen zicht vanuit 

de nieuwe verkeersroute langs de shedhal. Zo blijven deze 

"galerijen" interessant voor bezoekers die naar de centrale hal 
gaan 

'./.( ~ - '"./ . / ~ ~ ·// '~~.('-:< .~~----:-
·, 

Figuur 20 Perspectief hal met sheddaken 



523 Routing 
De fabriekshal met het tongewelf is via de oost- en westzLJde te betreden. De westgevel 1s 1n de huidige toestand open Deze gevel wil ik 

in de nieuwe situatie dezelfde aanblik geven als de oostgevel Hierdoor ontstaan er drie entrees die alien toegang geven tot het 

theatercafe. De derde toegang tot het theatercafe loopt via het terras. Intern is er een connectie tussen het theatercafe en de centrale 

hal Tussen deze twee ruimtes ligt de fabriekshal met de sheddaken. De connectie is versterkt door een zichtlLJn te creeren tussen beide 

ruimtes. De zichtlLJn loopt tussen twee wanden door. Na het amusement geldt voor de meeste bezoekers het theatercafe als een 

eindfase. Door de wigvormige plaatsing van de wanden ontstaat een bevrLJdend gevoel 

Entree 

Expositieruimte 

Theatercafe 

Kantoren 

- lnstallatieruimte 
Bergruimte 

Figuur 21 • lndeling bestaande fabriekshallen 
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5.3 Het scherm 

53 I On!Werpwtgangspunten 
Het concept is gebaseerd op het begrip "scherm". Het scherm 

vloeit voort uit een beeldvorming van een geluidsscherm dat 

het achterliggende gebied moet beschermen tegen geluid 
afkomstig van het railverkeer. Verder dient het scherm als 

overkoepeling en binding van de verschillende volumes. De 
verschillende thema's van het Kunstencentrum warden onder 

een dak gebracht, waardoor er een eenheid ontstaat. 

532 Cnteria 
Het scherm bestaat zowel uit een gevel- als dakvlak. Deze 
vloeien in elkaar over tot een scherm. Om het scherm visueel 

als zodanig te eNaren moet het aan een aantal criteria voldoen: 
• Het scherm is een barriere tegen het geluid afkomstig van 

het treinverkeer. Dit bepaalt tevens de evenwijdige 
orientatie aan het spoor; 

• In het zijaanzicht moeten gevel en dak als een geheel 

waargenomen warden; 

• Het dak dient een zodanige hoek te hebben dat dit vanaf 
de weg zichtbaar is. Hierdoor wordt het effect van een 

barriere vergroot; 

• Aan de binnenzijde moeten gevel en dak als een geheel 

eNaren warden om z6 duidelijk de grens te accentueren. 

533 Vormgeving 
Het nieuwe deel dient harmonisch aan te sluiten op de 
bestaande fabriekshallen. lk heb op twee manieren geprobeerd 
dit te bereiken; I De bestaande fabriekshallen met hun 

specifieke daken hebben een karakteristieke vorm. Door het 
scherm eenvoudig en strak vorm te geven ontstaat er een 

contrast tussen beiden. Hierdoor is er een duidelijk onderscheid 

tussen de oude fabriekshallen en het eigentijdse nieuwe 

gedeelte. 

2. De verkeerswegen lopen tussen beide delen. Door het 

scherm naar de bestaande fabriekshallen toe te laten hellen 

ontstaat er een spanningsveld wat beide delen uit elkaar houdt. 

Hierdoor wordt het behouden van de bestaande fabriekshallen 

versterkt. 

Het scherm wordt denkbeeldig uitgeschoven zodat het een 
barriere vormt tegen het geluid van het spoor. Hierna warden 

de verschillende volumes eronder geschoven (zie figuur 22). 
Hierdoor ontstaat een overkoepeling van de ruimtes en wordt 

de community gevormd. 

In frguur 23 is het scherm driedimensionaal weergegeven. De 
neerwaartse richting van het scherm volgt uit de 

onderliggende drie volumes. Ze bestaan primair uit een grate 
theaterzaal, een kleine theaterzaal en een werkruimte (theater 

Bis). Ze hebben respectievelijk een netto hoogte van I I m, 8 m 

en 5,5 meter. Door het hoogste volume tegenover de hal met 
het tongewelf te plaatsen ontstaat een contrast tussen beiden. 

Vanaf het nabij gelegen spoor is het dak van het scherm 

zichtbaar. Jaarlijks komen hier ± 1,2 miljoen reizigers langs Het 

dak van het scherm loopt in twee richtingen schuin naar 

beneden. Hierdoor ontstaat er een dynamiek die vanaf het 
spoor zichtbaar is. Door de trapsgewijs aflopende volumes is 

het mogelijk om in het scherm tevens sprongen te maken. 

Deze zijn op het noorden gericht en vormen zo een eigentijdse 

variant van de bestaande shedkappen. Door deze sprongen 

ontstaat er een gesloten karakter als je van het gebouw af rijdt 
en een open karakter als je naar het gebouw toe rijdt. Aan de 

onderzijde wordt het scherm afgedicht door een glazen gevel 

die voor de volumes loopt. Door deze gevel zo transparant 
mogelijk te maken blijft het zicht op de onderkant van het 
scherm behouden 
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Uitschuiven van het 

scherm, parallel aan het 

spoor 

Plaatsen van de volumes 

tegen het scherm 

Figuur 22 Plaatsing scherm met onderliggende volumes 

Figuur 23 Driedimensionale weergave van het scherm 



53 4 Overkoepe/ing 
Aan de achterzijde van de filmzalen en de culturele instelling 
"De Muzerije" heb ik tevens een scherm geplaatst De 

hoofdfunctie is ook hier tvveeledig, namelijk het onder een dak 

brengen van de verschillende thema's en het weergeven van 

een community. Doordat de functies onder een dak worden 

gebracht ontstaat er een eenheid. De community wordt 

weergegeven doordat het scherm afbuigt naar de shedhal. Het 

scherm wordt om het bestaande gebouw gevouwen en geelt 

zo een besloten en beschermd gevoel Door de beslotenheid 
van buiten is het gebouw in zichzelf gekeerd Van binnen is het 

door de grote hoeveelheid glas echter heel transparant en 
helder. Dit is een typisch kenmerk van een community. 

Ook hier wordt het scherm aan de onderzijde gesloten met 
een glazen gevel. Ter plaatse van de centrale hal wordt de 

glazen gevel omgebogen Het dak van de centrale hal loopt op 

gelijke hoogte met de bovenkant van de shedhal. Hierdoor sluit 

het overal aan op de glazen gevel en vormt er een verbinding 

mee 

54 Routing 
5 4 I Verkeerswegen 
De primaire verkeerswegen die als kruis in de plattegrond 
aanwezig zijn verdelen het gebouw in vier delen. Deze indeling 

is ontstaan door zichtlijnen op de identiteitsbepalende 

gebouwen in het gebied te creeren en aansluiting te vinden bij 
de parkeergelegenheid. De verkeerswegen scheiden in tvvee 

gevallen het oude- en het nieuwe gebouw van elkaar 

waardoor het intact houden van de bestaande fabriekshallen 

geaccentueerd wordt Om de lange galerij interessant te 
houden voor de bezoekers zijn er openingen in de bestaande 

gevel die zicht geven op de exposities. Voor de binnenkomst in 

de centrale hal heb ik een ingangsportaal gemaakt zodat je 
eerst in een !age ruimte komt en daarna de grote hal betreedt 

De overige tvvee verkeerswegen geven toegang tot de 

parkeergelegenheid Aan de oostzijde moet het scherm intact 

blijven Door de neerwaartse richting van het scherm ontstaan 

er openingen die alleen vanuit de parkeergelegenheid 

zichtbaar zijn. Hier is het mogelijk om een entree te creeren. 

Hierdoor blijlt het beeld van het scherm in vooraanzicht intact 

5 4.2 Centrale ha/ 

De centrale ha! ligt als een binnenplaats tussen de gescheiden 
delen en sluit zowel op de oude- als op de nieuwe delen aan. 

Het dak van de hal ligt op gelijke hoogte met de shedkappen 
(5500+p), waardoor deze in elkaar oveNloeien. Door het dak 

transparant te maken wordt het effect van het scherm vergroot. 

Hierdoor heelt men een beter zicht op de onderkant van het 

scherm. Tevens betreedt men het gekozen thema pas wanneer 

men zich onder het scherm bevindt. 

De primaire verkeerswegen worden geaccentueerd door het 
overige dee! van de vloer van de centrale ha! te verhogen. 

Hierdoor ontstaat er tevens een betere aansluiting met de 
tribune van de fllmzalen. De bezoekers ontmoeten l1ier elkaar 

en kunnen voor informatie en een toegangskaarge terecht bij 

de receptie/kassa. 
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Platt egrond begane grond 

Afbeelding I : 
Hier is de plattegrond met de 

nieuwe inc1eling weergegeven. 

Hierin is met een kleur 

aangegeven waar de 

verschillende instellingen 

gelokaliseerc1 zjn Hieronder ziet 

u de bjbehorende legenda. 

Verkeersruimte 

Bestaand gebouw 

Filmhuis Jeroen 

Theater Bis 

De MuzerDe 

In het bestaande gebouw 

bevindt zich hoofdzakeljk het 

Theatercafe en een expositie 

ruimte. 

Afbeelding 2: 
In dit plaa0e is met groen her 

publiekstoegankeljke- en met 
paars het personeelstoegan

keljke deel weergegeven 

Afbeelding 3 
Hier is weergegeven in welke 

ruimtes toegangskaar0es 

verplicht zjn. Alie filmzalen 

kunnen door een persoon 

bediend warden 

Afbeelding 4 
Hier is de ve1·keersruimte 

weergegeven, waarbj het 

groene gedeelte verr1oogt is. 
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6 CONSTRUCTIEF ONTWERP 
6. 1 lnleiding 
Het ontwerp bevat een complex geheel van ruimten die alle 
afzonderlijk onderzocht kunnen worden. Voor mijn 
afstudeerproject wil ik me beperken tot het uitwerken van het 

scherm aan de spoorzijde lk heb hiervoor gekozen omdat het 
scherm een essentiele rol vervult in mijn ontwerp. Tevens zijn 
hierin veel bouwkundige aspecten geintegreerd, zodat over de 
grenzen van het constructieve ontwerp gekeken moet worden 
om tot een goed resultaat te komen. In de probleemstelling is 
genoemd dat de materialen voor de hoofddraagconstructie uit 
een combinatie van hout en aluminium moeten bestaan. Deze 
materialen moeten zo toegepast warden dat hiermee de vorm 
van het scherm gemaakt kan worden en dat ze daarbij tevens 
optimaal benut worden. 

6 I. I Aluminium 
"Aluminium als bouwmateriaal" 
Veel mensen denken bij aluminium aan huishoudelijke 
producten als bestek en aluminium folie. Als Je aan folie denkt 
leg je niet snel de link naar een materiaal wat voor 

draagconstructies in gebouwen toegepast kan worden. Toch 
heeft aluminium zeer gunstige mechanische- en fysische 
eigenschappen waardoor het steeds vaker als bouwmateriaal 
wordt gebruikt. 

Historie 
Rond I 850 was aluminium kostbaarder dan goud of zilver. De 

oorzaak hiervan waren de hoge productiekosten. Door een 
efficiente scheiding (elektrolyse proces in 1886) van zuurstof en 
de uitvinding van de dynamo kon het materiaal op grotere 
schaal geproduceerd worden. Dankzij het lage gewicht wordt 
het materiaal veelal toegepast in de vliegtuigindustrie en later 
ook als massaproduct in de auto-industrie. Aluminium werd in 
1896 voor het eerst toegepast in een gebouw De architect 
Lorenzo de Rossi paste het materiaal toe als bekleding van de 

koepel van de San Gioacchino kerk in Rome (die nog steeds in 

goede staat verkeerd). In eerste instantie bleef de toepassing in 
de bouw beperkt door de relatief ongunstige eigenschappen 
van zuiver aluminium. Het verbeteren van deze eigenschappen 
kwam in de 20st

e eeuw door het materiaal te legeren Hierna is 
aluminium in alle takken van de techniek enorm toegenomen. 

Toepassingen 
Aluminium wordt in verschillende industrieen toegepast 
lnpakmateriaal, transport, bouwconstructies en elektriciteit zijn 
hier voorbeelden van Door de specifieke eigenschappen van 
aluminium is deze verscheidenheid zeer uitgebreid Vooral de 

vervaardiging van aluminium heeft bijgedragen aan al deze 
toepassingen. Bovengenoemde toepassingen zijn in aluminium 
uit te voeren door de steeds terugkerende specifieke 
eigenschappen flexibel, geringe gewicht, ondoordring
baarheid, sterkte/gewicht verhouding, recyclebaar, smaak
/geurloos, duurzaam, warmtegeleiding, corrosiebestendig, 
handelbaar, onbrandbaar, vormbaar en onderhoudsvrij. 

"Het materiaal van de toekomst" 

Duurzaamheid, gewicht, recycling, vormgeving e.d. zijn 
eigenschappen waardoor aluminium zijn intrede in de 
bouwsector heeft gemaakt Aluminium wordt het meest 
toegepast als gevel- of dakbekleding, maar ook voor de 
draagconstructie. Door de gewichtjsterkte verhouding kan de 
draagconstructie meer veranderlijke belastingen opnemen als 
staal In gebouwen wordt aluminium dus vooral toegepast 
door een combinatie van bovengenoemde eigenschappen. 

Vormgeving 
De grondstof aluminium wordt in de gieterij tot halffabrikaten 
in de vorm van broodjes, walsplakken of extrusiestaven 
gegoten. De walsplakken worden door de walserijen verwerkt 
tot plaat, band en folie. De extrusiestaven worden door 
extrusiebedrijven verwerkt tot staven en profielen en de 



broodjes warden gebruikt voor het maken van allerlei 
gietstukken Door de verschillende manieren van verwerken 
(walsen, extruderen en gieten) is er dus een grate 
verscheidenheid in producten. 
De door het walsen gefabriceerde platen komen in de 
bouwsector vooral tot uiting in de gevel en dakbekleding. De 
staven en profielen warden voornamelijk als draagconstructie 
gebruikt en de gietproducten voor verbindingsmiddelen. Door 
het extruderen warden constructies van aluminium 
opgebouwd uit lineaire elementen. 

Ontwikkelingen van aluminium 
De huidige ontwikkelingen van aluminium zijn vooral 

toegespitst op verbetering van de legeringen. Hierdoor zijn de 
eigenschappen van dit materiaal sterk te belnvloeden. De 
ontwikkelingen van profielen zitten vooral in de toepassing van 
her extruderen. Hierdoor zijn bijna a/le vormen mogelijk. 
Vergaande integratie van voorzieningen tbv andere 
onderdelen warden hierdoor mogelijk gemaakt 

I 
2 3 

Figuur 24 Ontwikkeling aluminium ligger 

I . Extrusieprofiel vormgegeven als stalen walsprofiel 
2. Door extrusie meer mogelijkheden qua vorm als 

walsprofiel, waardoor stabiliteitsproblemen als knik, kip en 
plooi voorkomen kunnen warden 

3. Door de mogelijkheden van het vormgeven van het profiel 
kunnen voorzieningen tbv bevestiging van secundaire 
constructie-elementen opgenomen warden 

61.2 Hout 

"Waarom wordt het materiaal hour al eeuwenlang gebruikt?" 
Is het de geur, de sfeer, de levendigheid, de warmte, de mooie 
vormen of de uitstraling waarom gebouwen al eeuwen lang in 
hout uitgevoerd warden? Neen, het zijn niet alleen de 
esthetische eigenschappen van hout die er voor zorgen dat het 

wordt toegepast Ook het voorhanden zijn, de thermische 
eigenschappen, fysische eigenschappen en de mechanische 
eigenschappen spelen een belangrijke rol in de keuze voor het 
materiaal 

Ontwikkelingen 
Bouwen met hout is ongeveer net zo oud als de mens zelf In 

Nederland werden de eerste huizen van hout en later (door 
o.a. stedenbranden) van steen gemaakt Door de introductie 
van de houtskeletbouw werd het materiaal herontdekt en 
kwamen er woningen die weer geheel uit een houten 
constructie bestonden. Door het hout te delen in kleine stukken 
die later met lijm warden samengevoegd wordt het hout 

gehomogeniseerd en zijn de mechanische eigenschappen in 
de verschillende richtingen gelijk. Hiervan wordt gebruik 

gemaakt bij plaatmaterialen die een stabiliserende functie 
hebben van het houten skelet In het begin van de 20st

e eeuw 
werd de constructieve lijmverbinding uitgevonden waardoor 

gelamineerd hout kon warden toegepast Hierdoor zijn de 
afmetingen niet meer beperkt tot de maten van een boom, 
maar kunnen allerlei lengtes en vormen gemaakt warden. 
Omdat verstoringen niet meer in de gehele doorsnede 
voorkomen maar warden verkleind tot een lamel wordt de 

homogeniteit iets verbeterd, waardoor de representatieve 
waarde van de sterkte verhoogd wordt 

Toepassingen 
Hout is een natuurlijk materiaal en daarom naast natuursteen 
een van de oudste bouwmaterialen. Later zijn er allerlei nieuwe 
materialen ontwikkeld die het traditionele hout vaak vervingen 
Toch is hout tot op heden het meest verwerkte materiaal in de 



bouw, meubelindustrie en scheepsbouw Verder wordt het 
gebruikt in papierfabrieken en als grondstof in andere takken 

van industrie. Bovengenoemde toepassingen zDn in hout uit te 

voeren door de steeds terugkerende specifieke eigenschappen: 
fiexibel, gewicht, sterkte/gewicht verhouding, handelbaar, 

bewerkbaar en de weerstand tegen brand. 

Vormgeving 

Staven: Massief hout is een natuurproduct en is beperkt qua 
afmetingen Door het lamineren is hier verandering in 

gekomen. Waar eerst alleen rechthoekige balken gezaagd 

konden warden is het nu mogelLJk om de houten lamellen tot 

allerlei profielen en lengtes te verlLJmen. Om de latten in de 

lengte aan elkaar te verbinden wordt gebruik gemaakt van 

vingerlassen. Door de fatten te buigen en aan elkaar te 

verlDmen kunnen er ook allerlei gebogen vormen gemaakt 

warden. Hout is dus zeer geschikt als lineair element in alle 
vormen 

Platen Verder is het mogelLJk om houten platen te maken door 

bLJvoorbeeld de boom te schillen (fineren). Door deze 

fineerlagen in verschillende richtingen op elkaar te verlLJmen 

wordt de kwaliteit van het hout gehomogeniseerd. Ook is het 
mogelLJk om houtsnippers te gebruiken Door deze onder druk 

tot een eenheid te verlLJmen ontstaan er tevens homogene 

platen 

Ontwikkelingen houten ligger 

De eerste ontwikkelingen vonden plaats door de 

eigenschappen van de verschillende houtsoorten te benutten. 

Elke houtsoort heeft specifieke eigenschappen zoals de sterkte 
en de elasticiteit Omdat hout onvolkomenheden bevat is de 

veiligheidsfactor op dit materiaal erg hoog Door deze 
veiligheid zjn de toelaatbare spanningen ten opzichte van 

foutvrD hout zeer laag. Tevens is hout een anisotroop materiaal, 
waardoor de toelaatbare spanningen ten opzichte van de 

vezelrichting verschillen. De hedendaagse ontwikkelingen zDn 

daarom veelal gericht op het beperken van deze nadelen. 

Gelamineerd hout en plaatmaterialen zLJn hier goede 
voorbeelden van 

I · I ·C 
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Figuur 25 Ontwikkeling houten Jigger 

I. Gezaagde houten balk 

2. Gelamineerde houten balk 

(-, 

3. Triplex koker Jigger, hout neemt trek en drukspanningen op 

en de triplex plaat de schuifspanningen 

4. Triplex 1-ligger, hout neemt trek en drukspanningen op en 

de triplex plaat de schuifspanningen 

5 Samengestelde ligger (hout-stalen tralieligger), staal 
toegepast als afstandhouder 

6. Samengestelde ligger (hout-stalen kabel), hout neemt 

drukspanning en schuifspanningen op en de stalen kabel 
de trekspanningen 



Voor en nadelen van aluminium en hout voor bouwkundige toepass1ng 

Voordelen Nadelen 

Aluminium Lage dichtheid; volumieke massa. ongeveer Lage elasticiteitsmodulus, eenderde van staal 

eenderde van staal 
--

Grote varieteit van profielen en Vermoeiing sneller maatgevend als bij staal 

verbindingselementen 

Hoge corrosievastheid door de dichte oxidehuid Laag smeltpunt (± 650 °C), lage sterkte bij hoge 

temperaturen 

Uitstekende recyclebaarheid, op gelijkwaardig niveau Hoge uitzettingscoefficient, 2 maal zo hoog als staal 

te hergebruiken 

Weinig onderhoud (duurzaam) Kostbaar (ongeveer 3 a 4 maal duurder als staal) 

Goede bewerkbaarheid Goede geleider van warmte en elektriciteit 

Goede sterkte- en taaiheidseigenschappen (let op koudebrug) 

Hout Voordelen Nadelen 

Gezaagd Licht gewicht geeft grate voordelen bij montage. Krimpen en zwellen (werken) door wisseling van het 

transport, fundering e.d. vochtgehalte en kruipen van het hout 

Hoge weerstand tegen chemische aantasting Heterogeen, door onregelmatigheden in de 

structuur, kwasten en groeiringen 

Bij te hoge drukbelasting treedt stuikin het hout op. Anisotroop, mechanische eigenschappen loodrecht 

Dit geeft een waarschuwingseffect van bezwijken aan op de vezel zijn aanzienlijk lager 

Door verkoling goede brandwerendheid Plantaardige en dierlijke aantasting 

Bewerkbaarheid, eenvoudige bevestiging 

Gelamineerd Veel mogelijkheden qua vorm Productie duurt !anger door verlijming 

Homogener doordat onvolkomenheden beperkt 

warden tot een lamel 



6 1.3 Samengestelde construct/es 

- Is een samengestelde constructie beter? 
Door de toepassing van wapening in betonconstructies is de 

samengestelde constructie al vroeg ontstaan. Gewapend beton wordt 

meestal niet als zodanig erkend terwijl er toch een duidelijk onderscheid 

gemaakt wordt in het opnemen van de trekkrachten door het staal en de 

drukkrachten door het beton Goede voorbeelden van samengestelde 

ontwerpen zijn I . Het Nederlandse paviijoen op de Expo in Hannover, 2. 

De Posbank in Rheden met vakwerken van boomstammen die de 

drukkrachten en stalen staven die de trekkrachten opnemen of 3 Het 
kantoorgebouw in Berlijn van Petzinka Pink architecten die de materialen 

hour, staal en glas heeft toegepast (alle weergegeven in figuur 26). 

In het geval van de gewapende betonconstructie is de samengestelde 

constructie beter Waar eerder alleen drukkrachten opgenomen konden 
worden is het nu mogelijk om ook trekkrachten op te nemen. In het geval 

van de posbank in Rheden is het een esthetische kwestie. Door het 
toepassen van slanke trekstaven is het mogelijk om de transparantie te 

vergroten. Het Nederlandse paviijoen heeft op iedere bouwlaag een 

andere draagstructuur 

Figuur 26 Voorbeelden samengestelde constructies voor gebouwen 



- Voorbeelden van samengestelde constructies 

Samengesteld kozijn 

Op enkele stoelen met een aluminium frame en een houten zitting na is dit een van de 

zeldzame voorbeelden waarin aluminium en hout gecombineerd zLJn Door het combineren van 

deze twee materialen is er naar een optimum gezocht voor een toepassing als kozijn Door het 

aluminium aan de buitenzLJde toe te passen wordt de duurzaamheid van het kozijn verhoogd. 

Het glas kan door de aluminium extrusie gemakkelLJk geplaatst warden. Tevens kunnen door 

extrusie de afdichtrubbers gemakkelLJk bevestigd warden zodat er een droge verbinding 

ontstaat. Het hout wordt gebruikt als het skelet van het kozLJn en is tevens de koudebrug 

onderbreking Samen geeft het een moderne uitstraling door aluminium aan de buitenzLJde en 

een natuurlijke uitstraling van hout aan de binnenzijde. 

Gewapende betonconstructie 

Betonconstructies kunnen in vrLJwel elke vorm gemaakt warden maar zjn uits!uitend geschikt om 

drukkrachten op te nemen. Buiging of trek is met uitsluitend beton nauwelLJks op te nemen 

Door het toevoegen van staal in de vorm van wapening is beton een geschikt bouwmateriaal 

met veel mogelijkheden. Wapeningsstaven compenseren de tekortkomingen van het beton. 

Staalplaat-betonvloer 

De staalplaat-betonvloer is een variant van de gewapende betonconstructie. De materialen 

warden hier optimaal gecombineerd door de voordelen van beide materialen samen te voegen 

De staalplaat dient als wapening voor het opnemen van trekbelasting en als blijvende bekisting 

De betonlaag neemt de drukkrachten op en vormt tevens een schijf voor het overbrengen van 

de horizontale belastingen De constructie heeft als voordeel dat hij gering van gewicht is en 

een hoge bouwsnelheid haalt. 

Pmdua van /mscan BV 

Figuur 27 Voorbeelden van 

samengestelde constructie

elementen 



Hout-staal ligger 

Hout is in tegenstelling tot beton een materiaal wat zowel trek- als drukkrachten op kan nemen 

In figuur 28a is een gebogen ligger toegepast waarin het hout wordt gebruikt om de trek en 

drukkrachten op te nemen. Een tralieligger zorgt eNoor dat de elementen op een bepaalde 

afstand van elkaar blijven, zodat er een grater koppel ontstaat wat gunstig is voor het op te 

nemen moment De tralieligger bestaat uit ronde staven die aan de uiteinden plat gedrukt zijn. 

Hierdoor wordt een gat geboord die door middel van pinnen aan het hout bevestigd warden. 

Door de relatief /age mechanische 

doorsneden toegepast Hierdoor 

stabiliteitsproblemen als knik, kip en 

eigenschappen van hout t.ov staal warden grotere 

zijn houten elementen beter bestand tegen 

plooien. In figuur 28b en 28c zijn de houten staven 

uitgevoerd als drukstaven en de stalen (voorgespannen) kabels als trekstaven. De kabels warden 

met behulp van houten drukstaven op afstand gehouden In dit figuur wordt het systeem in 

twee richtingen toegepast, zodat ook in de andere richting stalen kabels /open. 

Metselwerk met stalen ondersteuning (latei) 

Steenachtige materialen zijn over het algemeen net als beton goed in het opnemen van 

drukkrachten en kunnen slechts vrij beperkt trekkrachten opnemen. Het ontwerp is daarom 

gericht op het voorkomen van trekkrachten. Bij raamopeningen moeten er overspanningen 

gemaakt warden. Vroeger werd dit gedaan door bogen te metselen waardoor er een druklijn 

in het metselwerk ontstaat (zie figuur 28d) Door de wens van de architect om rechthoekige 

ramen te maken is er een oplossing bedacht met een latei die de trekkrachten opneemt (zie 

figuur 28e). In het metselwerk vormt zich een drukboog 

Figuur 28: Voorbeelden samengestelde constructie-elementen 

a 

b 

C 

d 

, e 



6. I. 4 Analyse samengeste!cie construct1e-e!ementen 
- De vormgeving van het materiaal in relatie tot de kosten In 
onderstaande grafiek is een indicatie van de kosten 
weergegeven van verschillende materialen. Hieruit blijkt dat 
gezaagd hout een factor 90 goedkoper is dan aluminium. 
Hieruit kun je concluderen dat met dit materiaal op een geheel 
andere wijze geconstrueerd wordt Het besparen van materiaal 
bij aluminium is in tegenstelling tot hout van groat belang 
waardoor het profiel zo ver mogelijk geoptimaliseerd wordt. In 
bovenstaande voorbeelden van samengestelde constructies is 
steeds een relatief duur materiaal (staal, aluminium) 
gecombineerd met een relatief goedkoop materiaal (hout, 
beton, steen). Het goedkope materiaal heeft weinig 

bewerkingen en heeft vaak een massief uiterlijk Het dure 
materiaal wordt hierintegen in zijn geheel geoptimaliseerd. 
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Figuur 29 lndicatie kosten (2003) van verschillende matenalen 

- De vormgeving van het materiaal in relatie tot de verwerking 

De vorm van een materiaal hangt nauw samen met de 
verwerkingstechniek Hout wordt gewonnen uit verschillende 
boomsoorten en hoeft enkel gezaagd te warden tot het 
product bruikbaar is als bouwmateriaal. Beton is echter een 
materiaal dat wordt samengesteld uit een stapeling van 
verschillende grondstoffen die in combinatie met cement, 
water en lucht met elkaar verbonden warden. Het materiaal 
wordt hard in de vorm waarin het gestort wordt De bekisting 
bepaalt dus de vorm van het materiaal. Staal wordt na 

bereiding opgeslagen in halffabrikaten. De blokken en plakken 
vormen het basismateriaal voor het walsproces en het gieten 

De vorm wordt dus hoofdzakelijk bepaald door de beschikbare 
walsen. De vorm van aluminium wordt bepaald door de 
verwerkingstechnieken walsen, gieten en extruderen Hierbij is 

extruderen de belangrijkste verwerkingstechniek Dit is mogelijk 
doordat aluminium bij een temperatuur van ongeveer 450 tot 
500 °C zacht en plastisch wordt Bij het extruderen wordt de 
vorm bepaald door de matrijs. Het lineaire eindproduct heeft 
over de gehele lengte dezelfde doorsnede. Bij de 
bovengenoemde materialen wordt de vorm dus bepaald door 
de afmetingen van de boom, de bekisting, de walsen en de 

vorm van de matrijs 

- De vormgeving van het materiaal in relatie tot de 

materiaaleigenschappen De eigenschappen van materialen 
geven beperkingen aan de vormgeving. Steenachtige 
materialen kunnen geringe trekkrachten opnemen. Bij de 
vormgeving moet hier rekening mee gehouden warden. Bij 
raamopeningen moet bijvoorbeeld altijd een boogconstructie 
gemaakt warden om trekkrachten te voorkomen. Door de latei 
die het metselwerk ondersteund is het mogelijk om een 
rechthoekig raam te maken. Bij de hout-staal ligger is gebruik 
gemaakt van stalen draden. Deze kunnen geen drukkrachten 
opnemen Het hout wordt daarom in de drukzone toegepast 
en het staal in de trekzone. Voor de combinatie hout en 
aluminium is er geen sprake van deze beperkingen Het 
materiaal hout is in tegenstelling tot aluminium veel slapper 

waardoor er grotere doorsneden nodig zijn om de betreffende 
spanningen op te nemen. Hierdoor heeft een houten ligger 
een hoger traagheidsmoment dan een aluminium ligger, 
waardoor hij beter in de drukzone kan warden toegepast 
Hout is echter een anisotroop materiaal. Hierdoor moeten 
inkepingen e.d. voorkomen warden. Om trekspanningen 
loodrecht op de vezel te voorkomen hebben houten staven 
meestal een massieve vierkante vorm 



6.2 Vormgeving 
Het scherm bestaat uit een gevel- en een dakvlak die bij de 
ontmoeting in elkaar overvloeien lk heb eerder vernoemd dat 
ik het scherm strak vorm wil geven om het contrast tussen het 
bestaande- en het nieuwe gebouw te versterken . Hierdoor 
ontstaat een zuivere belijning die het scherm weergeeft De 
belijningen van zowel de gevel als het dak verdraait ten 
opzichte van elkaar. Hierdoor ontstaat een dubbele kromming 
Dit geeft de dynamiek van het scherm weer. In figuur 30 is de 
vorm van het scherm transparant weergegeven. Onder het 
scherm warden de volumes van theater BIS geplaatst Doordat 

deze trapsgewijs aflopen warden de afmetingen van het 
scherm steeds kleiner. Het scherm wordt aan de onderzijde 

gesloten door een glazen gevel. Deze vormt samen met het 
scherm het bindende element voor de onderliggende volumes. 
Om dit bindende element te versterken wil ik de constructie in 
het vlak van het scherm en de glazen gevel plaatsen. 

Figuur 30 Vormgeving van het scherm 

6.3 Mogelijke constructiesystemen 
631 Optie I 

De constructie bestaat uit houten 3-scharnierspanten die aan 
de bovenzijde versterkt warden met aluminium platen. De 
spanten volgen de vorm van het scherm. De tussenliggende 
gordingen zorgen voor de onderlinge samenhang en bieden 

een ondergrond voor het bevestigen van de aluminium platen. 

11.0./1 "' 6 m 

Figuur 3 I• Opzet constructiesysteem I 

- Samenwerking hout en aluminium 
De houten 3-scharnierspanten warden aan de bovenzijde 
versterkt door aluminium platen die tevens de buitenhuid 
vormen. Er wordt dus gebruik gemaakt van lineaire houten 
spanten en aluminium platen. De spanten hebben een 
dragende functie en verzorgen tevens door de vormvastheid 
van het 3-scharnierspant de stabiliteit in de dwarsrichting. De 

aluminium beplating versterkt, door de meewerkende breedte, 
de spanten en zorgt tevens voor de stabiliteit in de 
langsrichting. De gordingen verbinden de spanten met elkaar 
en bieden een ondergrond voor de bevestiging van de 
gevelbekleding. Om eNoor te zorgen dat de aluminium 
beplating niet instabiel wordt is het mogelijk deze door het 
onderliggende isolatiemateriaal stijfheid te geven Tevens is het 
mogelijk om een profilering in de doorsnede mee te 
extruderen. 



Figuur 32 Principe doorsnede I 

- Esthetica: 

Het systeem van 3 scharnierspanten versterkt met aluminium 

beplating is een 2 dimensionale benadering van de dubbele 

kromming die in de gevel en het dak aanwezig zLJn Door de 

grote kromtestraal zLJn deze met dit systeem wel maakbaar. De 

buitenzLJde hee~ een strakke huid van aluminium platen, maar 

aan de binnenzLJde wordt het scherm door de spanten in 

segmenten verdeeld. Door het verdelen van het scherm en het 

verspringen van de spanten gaat het architectonische concept 

aan de binnenzLJde verloren. 

- T echnische criteria 

Dragende functie De 3-scharnierspanten zorgen voor de 

belastingafdracht naar de fundering Het mechanicamodel is 

weergegeven in figuur 33 Om de aluminium beplating en de 

houten spanten samen te laten werken is een schuifvaste 

verbinding tussen beide noodzakelLJk De aluminium platen zLJn 

van belang voor het verhogen van de draagkracht. 

Stabili teitsfunctie: 3-scharnierspanten zLJn in hun vlak stabiel. De 

stabiliteit in de dwarsrichting is hierdoor verzekerd. De stabiliteit 

kan in de langsrichting uit de schLJfwerking van de aluminium 

bepiating gehaald warden. Om te voorkomen dat de 

aluminium platen instabiliteitverschLJnselen vertonen warden 

deze aan de onderzLJde verstevigd. De versteviging wordt 

verkregen door het isolatiemateriaal wat met de aluminium 

beplating verlLJmd is. Ook hier is de bevestiging van de 

aluminium beplating aan de onderliggende constructie van 

belang om daadwerkelLJk schLJfwerking te krLJgen. 

,6. '->, 

Figuur 33: Vormgeving 3-scharnierspant 

Figuur 34 MogelLJke hoekoplossing 

/ D 
Figuur 35: Spanningen in de doorsnede 

- Globale dimensionering 

In bLJlage I en 2 zLJn de belastingen met de daarbLJ horende 

combinaties op het scherm weergegeven. Verder zLJn in bLJlage 

2 ook de momenten- en dwarskrachtenlLJnen getekend. In 

bLJlage 3 is een toetsing weergegeven van het houten spant 

eenzLJdig versterkt met aluminium Voor deze globale 

dimensionering heb ik aangenornen dat de aluminium plaat 4 

mrn dik is. De rneewerkende breedte heb ik bepaald met 

behulp van formule I afkomstig uit NEN 6760. 

tanh(f·T·iJ_ tanh(f¾o· ~J =943,7mm [l] 

b,r = ,r I {JC - I 70000 

2·?~C,: 
ar = de hart op hart afstand tussen de ILJven 



Uit de berekening blijkt dat dit in het spant een vermindering 
van 50 mm hoogte oplevert over een breedte van 300 mm. 
Door een constructieve samenwerking tussen de buitenhuid 
en het spant wordt ongeveer 0,05 m x 0,3 m x 40 m x 250 
euro/m3 

= I 50 euro/spant op de materiaalkosten van het hout 
bespaard 

- Kl imatologische scheiding 
Weersinvloeden 
Het scherm moet voldoen aan weersinvloeden als wind, regen, 
sneeuw en temperatuursverschillen. De aluminium beplating 

moet hierdoor wind- en waterdicht op de houten spanten en 
gordingen bevestigd warden. Door het krimpen, kruipen en 

uitzetten van de materialen als gevolg van 
temperatuursverschillen ontstaan er spanningen ter plaatse van 
de verbindingen De aluminium buitenhuid moet voor de 

samenwerking rechtstreeks op het houten spant bevestigd 
warden. Doordat hout een redelijk isolerend vermogen heeft 
ontstaan hier kleine koudebruggen. Deze zijn lijnvormig en zijn 
'afhankelijk van het vochttransport' aanvaardbaar. Eventueel is 
het mogelijk om een koudebrug onderbreking op te nemen 
tussen beide materialen. 

Geluid 
Het scherm moet zowel geluidwerend zijn van binnen naar 
buiten als van buiten naar binnen. Uit bijlage 4 volgt dat de 
geluidwerendheid van buiten naar binnen voor railverkeer 
maatgevend is. De constructie moet een geluidwerendheid 
hebben van 50 dB(A) Met behulp van het programma Bas/ab 

heb ik een sandwichconstructie doorgerekend Deze bestaat uit 
I 2 mm hout, 400 mm isolatiemateriaal, een toplaag van 4 mm 
aluminium en houten ribben met een dikte van 300 mm h.o.h. 
1200 mm (figuur 36). Deze constructie voldoet aan 
bovenstaande eis. Door de ribben wordt een geluidslek 
veroorzaakt Om dit te compenseren moet het isolatiepakket 
aanzienlijk dikker warden. 

Alu minium 
lsolatiemateriaa l 
Hout 

Houten ribben 1 50 x 400 mm h.o.h. 1200 mm 

Figuur 36 lnvoer gevelelement in Bas/ab 

- Uitvoering 

De uitvoering bestaat uit het plaatsen van de 3-
scharnierspanten op de fundering met daartussen de 
gordingen Deze dienen tijdelijk geschoord te warden totdat 
de aluminium beplating bevestigd is. De 3-scharnierspanten 
kunnen door hun afmetingen niet in zijn geheel naar de 
bouwplaats getransporteerd warden. Hierdoor moet ter 
plaatse van de overgang naar het dak een momentvaste 
verbinding gemaakt warden. 

Voordelen - De bocht tussen de gevel en het dak is 

eenvoudig te realiseren door het buigen van de 
gelamineerde houten ligger 

- Door de grate kromtestraal kan het lineaire 
systeem deze gemakkelijk volgen, zodat er aan de 
buitenzijde een vloeiend geheel ontstaat 

Nadelen - Scherm wordt opgedeeld in segmenten. Door 
het verspringen van de spanten ontstaan er 
deelschermen. Hierdoor gaat het bindende 
element verloren. 

- Er is geen zichtbare samenwerking tussen het 
hout en het aluminium. 
- Uit bijlage 3 blijkt dat eenzijdig versterken met 
aluminium weinig effect heeft, doordat het hout 
de zwakke schakel is. 
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De sandwichconstructie bestaat uit een buiten- en binnenblad 
van aluminium gevuld met een isolatiekern en versterkt met 
houten ribben. Dit geintegreerde systeem moet voldoen aan 
zowel constructieve- als bouwtechnische- en fysische eisen. 

Figuur 37 Opzet constructiesysteem 2 

- Samenwerking hout en aluminium 
Ook hier vindt de samenwerking plaats door de houten ribben 
te bevestigen aan de aluminium platen Door de spanten aan 
twee zijden te versterken is het mogelijk om grotere krachten 

op te nemen (zie bijlage 3) De isolatiekern dient als 
afstandhouder en moet tevens weerstand bieden tegen 
afschuiven. 

Figuur 38 Principe doorsnede 2 

- Esthetica 

Door de strakke vormgeving met aan twee zijden een 
beplating komt het concept goed tot zijn recht. Het vlakke 
scherm wordt dan zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde 
beleefd. Het scherm hoeft nergens onderbroken te worden 
doordat alles in het sandwichelement geintegreerd kan 

worden. De dubbele kromming kan door de f~ne verdeling van 
1200 mm per element goed benaderd worden. 

- Technische criteria 
Dragende functie Om de aluminium platen en de houten 

ribben samen te laten werken is een schuifvaste verbinding 
noodzakelijk De meewerkende breedte van de platen zijn bij 
dit systeem door prefabricage groter dan bij het vorige systeem 
De opneembare spanningen zijn weergegeven in bijlage 3. 

Stabiliteitsfunctie Er zijn twee mogelijke oplossingen voor het 
opnemen van de stabiliteit in de dwarsrichting. De eerste 
mogelijkheid is gelijk aan het eerste systeem De ribben kunnen 
uitgevoerd worden als 3-scharnierspanten die in de 
dwarsrichting stabiel zijn. Als tweede mogelijkheid kunnen de 

wanden van de theaterzaal (zie donkerblauwe wanden in 
flguur 37) als stabiliserend element toegepast worden. De 
sandwichelementen krijgen hierdoor alleen een verticaal 
dragende functie. Hierdoor kunnen ze lichter uitgevoerd 
worden. Een kanttekening hierbij is dat de verbinding tussen de 
elementen wel zwaarder uitgevoerd moet worden. In de 
langsrichting kan de stabiliteit gehaald worden uit de 
vormvastheid van de sandwichpanelen. Door deze met elkaar 

te verbinden ontstaat er schijfwerking. 



- Globale dimensionering 

Een verbetering ten opzichte van opzet I is dat hier het spant 
aan twee zijden versterkt is. Hierdoor ontstaat er symmetrie in 

de constructie. Uit de berekening van bijlage 3 blijkt dat dit in 

het spant een vermindering van 200 mm hoogte oplevert. Dit 

levert ongeveer een besparing op van 600 euro op de 

materiaalkosten van het houten spant 

- Klimatologische scheiding 

Weersinvloeden 
Hier ontstaan dezelfde problemen als bij systeem I. Een 

verbering hierop is dat door de gehele kern met isolatie te 

vullen er een uitstekende warmtescheiding tussen buiten en 

binnen ontstaat Alie benodigde onderdelen kunnen in het 
totale pakket geintegreerd worden en door prefabricage kan 

alles snel uitgevoerd warden. 

Geluid 
Met behulp van Baslab heb ik de sandwichconstructie 

doorgerekend. Door de isolatiedikte te varieren heb ik 

verschillende waardes voor de geluidsisolatie gevonden. De 

diktes die ik ingevoerd heb zijn 200, 500 en 800 mm. De 

bijbehorende geluidsisolatie is 4 I, 50, 55 dB(A) Ook hier moet 
het pakket aanzienlijk dikker warden door de geluidslekken ter 

plaatse van de ribben. 

- Uitvoering 

De uitvoering met 3-scharnierspanten is ongeveer gelijk aan 

systeem I. Voor de uitvoering waarbij de wanden van het 

theater als stabiliserend element dienen wijzigt de uitvoering. 

De sandwichelementen hoeven enkel de belastingen over te 
dragen naar de stabiliteitselementen Een voordeel hierbij is, dat 

de ligger scharnierend aan de hoek bevestigd kan warden (zie 

figuur 40). 

I I D 
Figuur 39: Spanningen in de doorsnede 

Figuur 40: Uitvoering I en 2 

Voordelen: - Alie eisen warden geintegreerd in een element 

Nadelen 

- Het element kan eventueel geprefabriceerd 

worden. 

- Zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde is 

een vloeiend en strak vormgegeven scherm 
zichtbaar. 

- Door de spanten tweezijdig te versterken 

kunnen de afmetingen wel aanzienlijk 

gereduceerd warden. 

- Door de krommingen van het scherm krijgen 
alle elementen andere afmetingen. 

- Er is geen zichtbare samenwerking tussen het 

hout en het aluminium. 
- Aluminium platen warden in de drukzone 

toegepast. 
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Bij dit systeem wordt de gevelbekleding van de constructie 

gescheiden. De gevelbekleding betreft a/le bouwkundige 

aspecten als scheidende functies en de achterliggende 

constructie heeft een dragende en stabiliserende functie. 

Figuur 4 I• Opzet constructiesysteem 3 

- Samenwerking hour en aluminium 

De 3-scharnierspanten bestaan uit een combinatie van hour en 

aluminium. Het hour kan het beste in de drukzone toegepast 

warden. Dit omdat hour lagere spanningen op kan nemen 

waardoor de oppeNlakte grater moet warden. Door de 

grotere oppervlakten wordt ook her traagheidsmoment grater, 

waardoor instabiliteit minder snel optreed. Omdat aluminium 

een duurder materiaal is kan dit het beste in de trekzone 

toegepast warden om zo het materiaal optimaal te benutten. 

Figuur 42 Principe doorsnede 3 

- Esthetica 

Dit systeem heeft dezelfde nadelen als opzet I . Ook hier wordt 

het scherm opgedeeld in segmenten Wei is hier een zichtbare 

samenwerking tussen hour en aluminium. Her gevelsysteem is 

gescheiden van de constructie. Hierdoor is de vormvrijheid van 

de gevel grater waardoor de vorm vloeiender kan verlopen. 

- Technische criteria 

Dragende functie De belastingafdracht geschiedt door 3-

scharnierspanten in de vorm van figuur 33 (biz. 42). 

Stabiliteitsfunctie• De stabiliteit in de dwarsrichting wordt 

opgenomen door de 3-scharnierspanten. In de langsricriting 
kan er een houten beschot op de spanten bevestigd warden 

t.bv schijfwerking 



- Globale dimensionering 

Bil een arm (z) van 600 mm en een moment 
van I I 00 kNm kan het benodigde oppervlak 

van het hout en aluminium berekend worden. 

Hout 

Aluminium 

I 2•0 
1 

0 
g 

+--'~~ 

LH24 

F = I I 00 / 0,6 = 1833 kN 
A= 1833/ 0,017 = 107843 mm" 

Afmetingen 240 x 450 mm2 

Legering 6063 

F = I I 00 / 0,6 = 1833 kN 

A = 1833 / 0, 16 = I 1458 mm2 

Afmetingen □ 150 x 240 x 18 mm2 

Figuur 4 3 Globale dimensionering ligger 

- Klimatologische scheiding 

Weersinvloeden 

+-t 
I 
I 
i 
I 

N 

Doordat de gevel gescheiden van de constructie fungeert, is 

het gevelpakket gemakkelilk re optimaliseren Hierdoor kan 

exact aan de eisen voldaan worden. Tevens wordt de 
isolatielaag niet onderbroken waardoor het temperatuur

verloop overal hetzelfde is. 

@ 

Geluid 
De opzet van het gevelpakket is ongeveer t,etzelfde als in de 

vorige opties. Er· is we/ een verbetering ten opzichte van de 

vorige optie. Er ziln geen ribben nodig die een geluidslek 
vormen. Hierdoor zal het pakket een betere geluidsisolatie 

geven. Een nadeel is echter dat het gevelpakket plus de 

constructie erg dik wordt waardoor er veel ruimte verloren 

gaat. 

- Uitvoering 
De manier van uitvoering verloopt hetzelfde als bil opzet I . Hier 

dient echter het houten beschot voor de stabiliteit in de 

langsrichting. Dit kan gemakkelilk op de houten bovenregel van 

het spant genageld worden. De opbouw van de 3-

scharnierspanten is tevens verschillend van opzet I . Bil de 

uitvoeringsfase is dit niet van belang. 

Voordelen - Er is een zichtbare samenwerking tussen het 

hour en het aluminium. 

Nadelen 

- Door de houten bovenregel is de bocht tussen 

de gevel en het dak eenvoudig re real iseren. 

- Her materiaal kan daar toegepast worden waar 

dit het best tot zLJn recht komt 

- Het scherm wordt opgedeeld in segmenten. 
- Door de hoge eisen qua akoestiek wordt her 

gevelpakket (incl. constructie) erg dik. Hierdoor 

gaat veel ruimte verloren. 



6.4 Conclusies uit voorgaande constructiesystemen 

Uit de drie mogelllke systemen komen verschillende voor- en 
nadelen naar voren. Een goede eindoplossing is een 

combinatie van deze systemen waarbll de voordelen optimaal 

benut warden. 

BelangrDke factoren uit voorgaande systemen 
• Met Gelamineerd hour kunnen gemakkelllk gebogen 

vormen gemaakt warden; 
• Het scherm vormt een bindend element voor de 

onderliggende volumes. Hierdoor wordt het als een geheel 

waargenomen De constructie dient hierop aan te sluiten; 

• Zichtbare samenwerking tussen hour en aluminium; 

• Hout in de druk- en aluminium in de trekzone toepassen 
• Gebruik maken van de eenvoudige bewerkbaarheid van 

hour en het extruderen van aluminium; 

• Dikte van het scherm beperken, rekening houdend met de 

geluidsisolatie; 
• De stabiliteit in de dwarsrichting garanderen door middel 

van 3-scharnierspanten of de wanden van het theater als 

stabiliteitselementen gebruiken; 

6.5 T otstandkoming van de constructie 
Uit de voorgaande systemen heb ik bovenstaande factoren 

gecombineerd tot een eindconcept. De belangrDkste punten 
hierbll zDn het behouden van het architectonische concept en 
de zichtbare samenwerking tussen hout en aluminium Deze 

factoren komen het sterkst naar voren in optie 2 en 3. Optie 2 

bestaat uit een sandwichconstructie en in optie 3 komt de 

zichtbare samenwerking tussen hout en aluminium naar voren. 

Het eindconcept moet beide factoren bevatten. Door een 
sandwichconstructie met versterkte houten ribben toe te 

passen is het mogelllk om de ribben te gebruiken als onderdeel 

van het totale spant. Het aandeel aluminium wordt aan de 

onderzDde van de ribben bevestigd, zodat beide onderdelen 

zichtbaar zDn 

Als de sandwichelementen niet te breed zDn verspringen de 
spanten minimaal, waardoor het mogelllk is om de dubbele 

kromming van de gevel- en het dakvlak gemakkelllk op te 
nemen lk heb er voor gekozen om de spanten ten opzicht van 

elkaar te laten verspringen Hierdoor moet het tussenliggende 

sandwichelement schuin !open. Her voordeel hiervan is dat het 

houten beschot rechtlllnig verloopt. De toplaag kan hierdoor 

op een vlakke ondergrond bevestigd warden. De toplaag 

bestaat uit een isolatielaag en een aluminium beplating zodat 
het scherm zowel aan de binnen- als aan de buitenzDde een 

aluminium look krllgt. Her dynamische concept van een strak 

scherm blllft nu zowel aan de buiten- als aan de binnenzDde 

behouden 

Figuur 44 Eindconcept 

Houten beschor 18 mm 
:sok·mcmaterraal 98 mm 
Aluminium beplar1ng 2 rnm 

1100 - .WOO mm 

In het architectonische concept komt ook het denkbeeldig 

uitschuiven van het scherm naar voren. De geometrie van de 

doorsnede van aluminium extrusieprofielen moet altlld gelllk 

blllven Doordat het scherm trapsgewDs afloopt is het mogelllk 

om de hart op hart afstand van de spanten in de richting van 

de uit te schuiven delen te vergroten. Op deze manier versterkt 

de constructie het architectonische concept. De dubbele 

kromming bll een kleiner wordend scherm is minder waardoor 
de vergroting van de afstand tussen de spanten ook 

verantwoord is. 



6.6 Vormgeving spant 
Het totale spant is opgebouwd uit twee kolommen en een 
Jigger. De linkerkolom en de Jigger behoren tot het scherm (zie 
figuur 45). De rechterkolom bevindt zich achter de transparante 
gevel die het scherm aan de onderzijde afsluit De kolommen 
en de Jigger zijn opgebouwd uit een samengestelde 

constructie die uit verschi llende doorsneden (figuur 45 en 46) 
bestaan. 

2 4 
3 

5 

4 

Figuur 45 Samengesteld spant 

De opbouw van de kolommen en de Jigger volgen direct uit de 
momentenlijn Daar waar relatief hoge momenten optreden 
wordt de doorsnede versterkt door aluminium extrusieprofielen 
(figuur 45 en 46, doorsnede 2 en 5) . Daar waar de momenten 
lager zijn wordt volstaan met een niet-prismatische houten 
doorsnede versterkt door aluminium platen (figuur 45 en 46, 
doorsnede 1 en 3). Bij het extrusieproces is het mogelijk om 
willekeurige doorsneden te extruderen, maar in de 
lengterichting is geen variatie mogelijk Doorsnede 2 en 5 
hebben hierdoor een prismatische vorm. Het aandeel hout met 
daartussen aluminium platen kunnen in de lengterichting niet
prismatisch zijn. Door de momentenlijn te volgen warden deze 
als niet-prismatische staven uitgevoerd. 

I 

0 
I 

0 

Figuur 46 Samengestelde doorsneden cb 
De aluminium plaat ter plaatse van doorsnede I wordt niet 

geextrudeerd Deze niet-prismatische vorm kan uit een plaat 
gesneden warden. Ter plaatste van doorsnede 4 moet deze 
we! geextrudeerd warden, omdat hier een ankerrail mee 
geextrudeerd moet warden. Hier kan later een dee! 
afgesneden worden. De bocht waar de gevel oveNloeit in het 
dak wordt gemaakt van gebogen gelamineerde Jiggers De 
aluminium plaat die hiertussen zit wordt ook hier later 
uitgesneden. 



6. 7 Opbouw van het scherm 
Het scherm, zoals dit is 

weergegeven in figuur 47, is 

opgebouwd uit 4 lagen. De eerste 1.--,,---,c--,,--,,-'""""""""...,.,..re-"re-re--,,:---,c-,.,.-,,,--;"~'"""":-r:-;<:, 

laag heeft zowel fysische-, 
akoestische- als klimatologische 1~~~ 
functies. De toplaag van aluminium 

zorgt voor een klimatologische 

scheiding en heeft tevens een hoge 
esthetische waarde. De isolatielaag 

heeft zowel fysische- als akoestische 

functies. Het voordeel van deze laag 

ten opzichte van enkel een :"'.1 ,,--;"~""~,r"'.,,--;"~'"""":-r:-;<:-;<:-,,;-"""""""""'_..-,,--,,-r:-

sandwichconstructie is, dat deze niet 

onderbroken wordt door ribben. 

Hierdoor wordt de geluidsisolatie 

aanzienlLJk verbeterd Zo kan de dikte 1 

van het totale pakket gereduceerd 

warden. De aluminium toplaag en 

de isolatielaag bestaan uit een 

pakket. Deze warden door middel 

van een messing/groef verbinding 
in elkaar geschoven Hierdoor 

ontstaat een dubbele kierdichting. 

De tweede laag bestaat uit een 
sandwichelement. Deze is 

opgebouwd uit een isolatiekern met 

aan beide zLJden huiden. De huiden 

bestaan uit een houten beschot aan 

de buitenzLJde en een aluminium 
beplating aan de binnenzLJde Het 

houten beschot is aan de 

buitenzLJde toegepast omdat hier 
voornamelLJk drukkrachten t.gv 

buiging optreden. 

I 
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2) Sandwicl1element 

3) Aluminium T
extrusie 
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Figuur 4 7 Opbouw scherm 
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Tevens is het eenvoudig om hier de 
afwerklaag mechanisch op te 

bevestigen De aluminium 

beplating is aan de binnenzLJde 
toegepast omdat hier hoofdzakelLJk 

trekkrachten in optreden. Tevens 

heeft het scherm aan de 

binnenzLJde een aluminium look. 

De elementen warden aan de 

uiterste zLJde verstevigd door 
houten ribben. Deze ribben 

vormen een onderdeel van het 

samengestelde spant 

Het sandwichelement wordt in de 
fabriek gemaakt. Hierdoor is het 

mogelLJk om a/le onderdelen aan 
elkaar te verlijmen. In de houten 
ribben worden sponningen 

gefreesd waarin de aluminium 

beplating kan worden verlLJmd 

De derde- en vierde laag bestaan 
uit aluminium extrusies. Door de 

beperkte afmetingen van de 
extrusiepers warden deze uit twee 
stukken vervaardigd. Het eerste 

dee/ heeft de vorm van een T-stuk. 

Het lijf van het T-stuk valt tussen de 

houten ribben en wordt door 

middel van bouten bevestigd. De 

Aens dient ter bevestiging van de 
tweede extrusie. Deze extrusie heeft 

de vorm van een vin. De twee 
warden door middel van bouten 

aan elkaar verbonden. 



6.8 Opbouw doorsnede 2 (van pag. 49) 
68 I Vormgeving 
Door de verwerkingstechniek van beide 
materialen ben ik gekomen tot de vormgeving 
van de ligger Hout is een relatief goedkoop 
materiaal en wordt vervaardigd door het zagen 
van boomstammen. Het is hierbij niet efficient 
om materiaai te besparen, waardoor 
rechthoekige doorsneden ontstaan. Bij 
aluminium heb ik gebruik gemaakt van het 
extrusieproces. Het is mogelijk om met het 
relatief dure materiaal elke gewenste vorm te 
creeren. Een beperking hierbij zijn de 

afmetingen van de extrusiepers (zie paragraaf 
75.4) en de extrudeerbaarheid van het profiel. 
Bij de profielen heb ik hier rekening mee 
gehouden door de wanddikte gelijk te houden 
en de hoeken af te ronden. 
Ter plaatse van de overgang van het hout- naar 
het aluminium profiel heb ik een inkeping 
gemaakt. Deze heb ik gemaakt om ruimte te 

maken voor de mechanische bevestiging 
Tevens werkt het hout waardoor Je nooit een 
strakke overgang kunt krijgen. Door hier een 
grotere opening te maken oogt deze overal 
hetzelfde. 
lk heb bij de overgang voor een mechanische 

verbinding gekozen omdat hier de grootste 
schuifspanningen optreden. In de T-extrusie is 

hiervoor een huls opgenomen zodat het geheel 
niet vervormt tijdens het aandraaien. De 
mechanische verbinding ter plaatse van de 
houten ribben moeten de krachten uit de ribben 
overbrengen naar het aluminium profiel. De 
bouten vallen gelijk met de voorkant van de rib 

om zo een strak geheel te creeren 

Fi uur 48 Doorsnede scherm 

682 Toepass1ng van de matma!en 
De doorsnede is vormgegeven aan de hand van de momentenlijn Uit de 
belastingcombinaties in bijlage 2 vloeit voort dat de grootste momenten aan de 
binnenzijde van de ligger optreden Hierdoor treden hoofdzakelijk 

drukspanningen aan de bovenzijde en trekspanningen aan de onderzijde op 
Zowel hout als aluminium kan nagenoeg evenveel trek- als drukspanningen 
opnemen, maar doordat hout relatief veel massa bezit is het beter bestand 
tegen instabiliteitverschijnselen Het tegengestelde geldt voor het slank 
vormgegeven aluminium. Om het materiaal optimaal te benutten kan het dus 
beter in de trekzone worden toegepast Om meer stijfheid te creeren (massa in 
de uiterste vezel) heb ik onderin het Vinprofiel een extra horizontale plaat mee 
geextrudeerd. 



6.9 Opbouw doorsnede 5 (van pag. 49) 

Voor de doorsnede van de kolom heb ik 
dezelfde geometrie toegepast als voor de 
samengestelde doorsnede ter plaatse van het 
scherm. De verhouding tussen de momenten 
ten gevolge van druk en zuiging is hier kleiner. 
Hierdoor treden er ook drukspanningen op in 
het aluminium profiel. Tevens is de aansluiting 
met de secundaire constructie anders. Hier moet 
de kolom aansluiten op de glazen gevel 
Hiervoor heb ik in het aluminium T-profiel een 
ankerrail opgenomen. In deze ankerrail kunnen 
de stalen spiders bevestigd warden. 

Figuur 49 Doorsnede kolom 
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6. IO Befastingafdracht 
6 IO I Vertie ale belasting 

De verticafe belasting wordt via de sandwichpanelen 

afgedragen naar de spanten. De spanten staan op een 

onderlinge afstand van max. 2000 mm en vormen de 

hoofddraagconstructie. In figuur 50 is het mechanicamodel 

met de bDbehorende geometrie weergegeven Deze geometrie 
geidt enkel voor het grootste spant De rechterkolorn i) 

uitgevoerd als pendelstaaf De linkerkolom hee~ aan de 

bovenzDde een kromming met een straal van 2000 mm. Ook 
hier is aan het eind een scharnierende verbinding toegepast. 

De ligger loopt van het linkerscharnier tot aan het einde van de 

overstek. De Jigger loopt hier door en de kolom sluit hier 

scharnierend op aan. Voor de interne krachten. voortkomend 

uit de belastingcombinaties, zie bDlage 2. 

j 
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Figuur 50 Mechanicamodel 

6 I 02 Horizon tale belasting 

- Dwarsrichting 
In de dwarsrichting wordt de stabiliteit verzorgd door de 

blauwe wanden van het theater (figuur 51 ). Om de horizontale 
belasting hiernaartoe te leiden is het dak van het theater 

uitgevoerd als schDf In het mechanicamodel is hier een 
verticaal rolscharnier voor opgenomen. Dit is een goede 

benadering voor een verende oplegging omdat de wanden en 

het dak in hun vlak erg stDf zDn Hierdoor is de veerconstante 

hoog. De windbelasting wordt dus via de sandwichelementen 

in de gevel overgebracht naar de kolommen. Deze zDn met 

behulp van de liggers verbonden aan de schDf in het dakvlak. 

Figuur 5 I • Stabiliteit in de dwarsrichting 

- Langsrichting 

In de langsrichting heb ik een vergelLJkbaar systeem toegepast. 

De windbelasting op de zLJgevel wordt via kolommen in de 

gevel overgebracht naar de fundering en het dakvlak. Door 

schLJfwerking in het dak wordt de belasting overgebracht naar 
de wanden van het scherm en het theater (figuur 52) 

Figuur 52 Stabiliteit in de langsrichting 



6 I 03 Schijfwerking 

Het scherm is opgebouwd uit 3 delen die ieder hun eigen 
stabiliteit verzorgen In figuur 51 en 52 is het eerste en grootste 
deel getekend. De schijfwerking in het dak- en gevelvlak wordt 
verzorgd door het houten beschot (zie figuur 53) De 
elementen warden aan elkaar verbonden door middel van 
bouten die verschuivingen tussen de elementen moet 
verhinderen. In bijlage 7 is aangetoond dat de schijfwerking in 
de dwarsrichting door het dakbeschot kan warden 
opgenomen. 

Figuur 53 Sandwichelementen toegepast als schijf 



7 UITWERKING CONSTRUCTIEF ONTWERP 
7.1 Berekening spant 
l /. / lnle1d1ng 

In Bijlage 6 zijn de berekeningen van het spant toegevoegd 
Hierin is voornamelijk de rechterkolom berekend. De 

berekeningen van het scherm, bestaande uit de linkerkolom en 
de ligger, zijn in principe gelijk. De liggers en de kolommen van 
het scherm warden gekoppeld door de sandwichconstructie. 
Hierdoor warden deze in de zwakke richting gesteund, 
waardoor geen knik om de z-as kan optreden. De boog die de 
overgang van de kolom naar de ligger maakt wijkt we/ af van 
de berekeningen van de kolom Deze heb ik daarom oak in 
bijlage 6 toegevoegd Tevens heb ik de verbindingen berekend 

die in het spant opgenomen zijn De berekende elementen zijn 
in figuur 54 aangegeven met een blauw kader en de 
berekende verbindingen met een rode cirkel 

Figuur 54 Onderdelen waarvan de berekening in bijlage 6 is 
opgenomen 

l 1.2 Toets1ng van de sterkte 

De kolom is opgebouwd ui t twee verschillende doorsneden 
(zie figuur 55). Beide doorsneden zijn inhomogeen Dit wil 
zeggen dat ze zijn opgebouwd uit verschillende materialen. De 
elasticiteitsmodulus is dus niet constant. De spanningen ten 
gevolge van de interne krachten verdelen zich over de 
verschillende materialen. Om tot de uitdrukkingen voor de 

verdeling van de spanningen te komen zijn de volgende 
voorwaarde geldig 
- De toegepaste materialen voldoen aan de wet van Hooke 

(J = E E; 

- De stelling van Bernouilli is geldig zodat bij buiging vlakke 
doorsneden vlak blijven en dus de materialen onderling 
schuifvast verbonden dienen te zijn; 

- Bij buiging en dwarskracht hebben de doorsneden 
minimaal een symmetrieas en de belasting grijpt in het vlak 
van de symmetrieas aan; 

lk heb de materialen onderling aan elkaar gekoppeld door 

middel van bouten. Bij deze mechanische verbinding treden 
verschuivingen op door gatspelingen en piekspanningen in het 

materiaal. Bij de sterkteberekeningen heb ik deze 
verschuivingen verwaarloosd. Na het aanliggen van de bouten 
zal het gedrag van de niet volledig samenwerkende kolom de 

volledig samenwerkende kolom benaderen. lk kom hier we/ op 
terug bij de toetsing van de stijfheid. 

I 

Figuur 55 Toegepaste doorsneden in de kolom 

Bij inhomogene doorsneden hebben de elasticiteitsmodules 
van de verschillende materialen invloed op de ligging van de 
zwaartelijn. Hierdoor wordt de zwaartelijn de 'E-zware' 

zwaartelijn genoemd Deze 'E-zware' zwaartelijn heeft invloed 
op de verdeling van de buig- en schuifspanningen. Voor het 



bepalen van de schuifspanningen van inhomogene doorsnede 

kunnen we ondersche1d maken tussen twee mogelDke 

doorsneden. Doorsneden, waarbD het horizontale afschuifvlak 

van het afschuivende deel door slechts een materiaal gaat, 

onafhankelDk van de plaats van het afschuifvlak. Doorsneden, 

waarbD het horizontale afschuifvlak van het afschuivende deel 

door meer dan een materiaal gaat en bovendien de 

verschillende materialen over de gehele hoogte van de 

doorsneden lopen. In doorsnede 2 van figuur 55 zDn geen van 

bovenstaande gevallen geldig. Om de doorsnede te kunnen 

toetsen op afschuiving heb ik de materialen los van elkaar 

gekoppeld en ze afzonderlijk getoetst Beide materialen kunnen 

de totale schuifspanning opnemen. 

De eerste doorsnede van figuur 55 heeft een niet-prismatische 

vorm Hout is een anisotroop materiaal, waardoor de 

toelaatbare spanningen ten opzichte van de vezelrichting 

verschillen. De opneembare buigspanningen moeten 

gereduceerd worden als deze onder een hoek a met de 

vezelrichting optreden. Aluminium is een isotroop materiaal BD 

dit materiaal maakt het dus niet uit in welke richting de 

spanningen /open. Ter plaatse van de boog treden bD een 

opbuigend moment trekspanningen loodrecht op de vezel op 

De trekspanningen zijn afhankelijk van het moment, de 

oppervlakte van het profiel en de straal van de boog. Door het 

scharnier tussen de kolom en de ligger, waar het moment nul 

is, zDn de momenten gering. Tevens is de Jigger hoog om 

aansluiting te vinden bij de doorsnede met het Vinprofiel Door 

deze factoren zijn de spanningen loodrecht op de vezel gering 

Opmerking Uit de sterkteberekeningen blijkt dat de spanningen 
voortkomend uit de belastingen gering zijn. Als het 
houten deel weggelaten zou worden kan het aluminium 
alleen ook de spanningen uit de inwendige krachten 
opnemen. 

® 

7 13 Toetsing van de sta!J!l1te;t 

De kolom is aan de onderzDde scharnierend aangesloten op de 

fundering en aan de bovenzijde scharnierend verbonden met 

de Jigger (pendelstaaf) De belasting wordt veroorzaakt door 

een puntlast die voortkomt uit de Jigger. Tevens werkt een 

gelijkmatig verdeelde belasting loodrecht op de kolom ten 
gevolge van wind. Met deze gegevens heb ik de stabiliteit van 

de kolom getoetst op knik-, knik- + kip- en plooistabiliteit. 

Knik. De kolom is in de y-richting stijver dan 

in de z-richting De ongesteunde lengte is 

in beide richtingen even groot De kolom 

zal dus om de zwakke as (z-as) kn ikken. 

Voor het toetsen van de kolom op knik 

heb ik gebruik gemaakt van de knikformule 

van Euler. Met de knikformule van Euler en 
de maximaal toelaatbare belasting is her 

mogelDk om de knikfactor (wzbucl te 
bepalen. De kolom heeft echter twee 
afvvijkingen. De eerste afvvijking vormt het 

stijfheidsverschil tussen het midden en de 

uiteinden van de kolom De tweede 

afvvDking wordt gevormd door het niet
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prismatische dee/ van de uiteinden. Beide gevallen hebben SP 
Timoshenko & JM Gere uitgewerkt in het boek Theory of 

Elastic Stability De uitkomsten van deze uitwerking zijn in 

tabellen weergegeven Deze tabellen heb ik toegevoegd in 

bDlage 6. Beide reductiefactoren heb ik met elkaar 

vermenigvuldigd om tot een totale reductiefactor [m] te komen 

die ik in de knikformule van Euler heb ingevuld. 

Opmerking: De buigstijfheid van de ligger om de z-as wordt vooral 
bepaald door de houten doorsnede. 



Knik + kip De ligger wordt op buiging belast in het vlak met de 
grootste stijfheid De gedrukte bovenrand heeft de neiging in 
zijdelingse richting te verplaatsen. Deze zijdelingse verplaatsing 
gaat gepaard met het torderen en het uitknikken van de 
doorsnede. Om deze verplaatsing te kunnen toetsen. moet het 
welvingstraagheidsmoment en het torsietraagheidsmoment 

van de samengestelde doorsnede berekend warden. Dit kun je 
bepalen door experimenteel onderzoek of door een model te 
maken in een eindige elementen programma. Beide opties 
vallen buiten mijn afstudeeropdracht. lk heb er voor gekozen 
om op een conseNatieve manier te kunnen verantwoorden dat 

de ligger niet zal gaan kippen. lk heb dit gedaan door de 
samengestelde kolom te veNangen door twee houten staven 

met gelijke breedte als de houten staven in de samengestelde 
kolom. Uit de berekening blijkt dat beide staven een hoogte 
moeten hebben van 4 10 mm om geen instabiliteitver

schijnselen te vertonen. In het niet prismatische deel van de 
ligger hebben de houten delen een minimale hoogte van 400 
mm en in het prismatische deel van de ligger hebben de 

houten delen een hoogte van 300 mm. De stijfheid van het 
samengestelde dee! is hier echter beduidend hoger Door de 

aansluiting van het Vinprofiel op het T-profiel ontstaat er een 
gesloten buis. Door deze gesloten buis heeft de ligger daar 
waar de grootste momenten optreden een hoge capaciteit 

tegen torsie 

Plooi De aluminium profieldoorsneden zijn dunwandig 
Hierdoor zijn ze gevoelig voor plooien. lk heb de profielen zo 
ontworpen dat de aluminium doorsnede hoofdzakelijk op trek 
wordt belast. Door interne over- of onderdruk en windzuiging 
is het toch mogelijk dat de aluminium doorsnede 
drukspanningen op moeten nemen. lk heb daarom de 

wanden van het Vinprofiel gecontroleerd op druk. afschuiving 
en een combinatie van beide. Hierbij ben ik er vanuit gegaan 

dat de doorsnede een rechthoekige vorm heeft. In 
werkelijkheid zit er een lichte kromming in de plaat die positief 
werkt tegen plooi-instabiliteit (zie figuur 56). Door de plaatdikte 

van IO mm moet de toelaatbare spanning met 4 3% 
gereduceerd warden. Bij een wanddikte van 4.5 mm zal 
instabiliteit optreden. 
Het lijf van het T-profiel heeft ook een slanke doorsnede. maar 
plooien wordt hier tegengegaan door de houten doorsnede 
Het lijf wordt tussen de houten doorsneden geklemd. 

I 

Figuur 56 Plooi van het plaatdeel 



71.4 Toersing van de ver/Jindingen 

De kolom is verbonden aan de fundering en aan de dakligger 
Tevens moet het aluminium deel verbonden warden aan het 

houten deel. De verbindingen met de kolom zLJn zo toegepast 
dat alleen het aluminium deel verbonden wordt. Later warden 

de krachten langzaam door bouten in het hout ingeleid. 

De grondplaat met daarop 2 stalen platen wordt gesteld met 
behulp van stekeinden en stelmoeren Door een sparing in het 

hout te maken komt het aluminium in het zicht. De aluminium 

plaat valt tussen de twee stalen platen. Met behulp van een stift 
warden beide elementen met elkaar verbonden. Om 

contactcorrosie te voorkomen moeten de contactvlakken 
warden verbroken door kunststof plaages. De stift wordt dus 

belast op afschuiving. Doordat het aluminium deel wordt 

gesteund door het houten deel treden er geen 
instabiliteitverschLJnselen op 

De verbinding met de Jigger is aan de kolomzLJde hetzelfde 
verbonden als aan de onderkant. De stalen platen warden hier 

echter niet met de voetplaat verbonden. In de Jigger is tevens 
een sparing gemaakt zodat het aluminium zichtbaar wordt. De 

stalen platen die over het aluminium vallen warden met behulp 

van twee stiften verbonden met de aluminium plaat. lk heb hier 

twee bouten toegepast omdat de verbinding anders instabiel is. 

Ten gevolge van de dwarsbelasting op de gevel ontstaat er een 
moment die door de bovenste twee bouten opgenomen 

wordt. Als extra toevoeging op de vorige berekening heb ik de 

stalen plaatdelen gecontroleerd op plooi-instabiliteit, omdat 

deze niet ondersteund warden door het hout. Uit de 

berekening blLJkt dat de stalen platen niet gevoelig zLJn voor 
plooien. 

7 1.5 Toersing van de srjjthe1d 

De vervormingen van het spant heb ik bepaald met behulp van 

het eindige elementen programma ESA Prima Win. De 

vervormingen zLJn afhankelLJk van de geometrie, de belasting, 

de randvoorwaarden en de doorsnedeneigenschappen. De 

vorm van het scherm ILJkt op een 3-scharnierspant. Om de 

vervormingen in de horizontale richting te beperken heb ik 

echter gekozen voor een geschoord raamwerk. Door de lengte 

van zowel de kolommen als de ligger is de doorbuiging 

maatgevend. De ligger mag maximaal 48,44 mm doorbuigen 
en de rechterkolom 24 mm. De doorbuiging van de 

linkerkolom bedraagt maximaal 18, 7 mm. Hier zLJn geen eisen 

aan gesteld. 

De verschillende elementen van de doorsnede zLJn met 
mechanische verbindingen aan elkaar verbonden. Zoals eerder 

vermeld treden er bLJ belasten verschuivingen op door 

gatspelingen In de NEN-norm voor houtconstructies wordt 

gesproken over een werkzaarn traagheidsmoment voor 
doorgaand verbonden staafdelen De formules zLJn geldig voor 

nagels Hier is dus geen rekening gehouden met gatspelingen. 
Omdat de speling op de bouten nihil is, geven de formules op 

pagina 59 een goede benadering In formule [I] is 

aangegeven hoe het werkzame traagheidsmoment bepaald 

wordt. De factor Ys bepaald volgens formule 2 is de 

samenwerkingsfactor Deze is afhankelLJk van de 

elasticiteitsmodulus (Ed], de lengte van de ligger (I], de 
gemiddelde h.o.h. afstand van de verbindingen (a], de 

verschuivingmodulus (kv]en de doorsnede van staafdeel Aj. In 

deze formule is niet opgenomen dat de Jigger aan de uiteinden 

is verbonden met het doorgaande deel van het T-profiel (flguur 
57) Deze verbinding zal verschuiving van het Vinprofiel ten 

opzicht van het T-profiel verhinderen. 

Figuur 57 Verbindingen ter voorkoming van verschuivingen 



1 
r., = 1+ p 

[I] 

[2] 

[3] 

[4] 

In bDlage 6 is de berekening van de reductiefactor, gebaseerd 

op de berekening voor genagelde samengestelde 

constructiedelen uit NEN 6760, opgenomen. Hieruit blDkt dat 

deze 23 % van de volledig samengestelde doorsnede bedraagt 

In de berekening van de doorbuiging is deze reductie 

opgenomen. 



7.2 Transparante gevel 
72 I /1/gemeen 
De transparante gevel heeh net als het scherm een bindende 

functie De afzonderlijke theaterruimtes worden denkbeeldig 

onder het scherm geschoven De gevel maakt er samen met 

het scherm een geheel van. De gevel bevindt zich dan ook 

voor de theaterwanden in het vlak van de 

hoofddraagconstructie. Het dak van de verzamelplaats wordt 

ook opgebouwd uit een glasconstructie. Hierdoor ontstaat een 
volledig transparante verkeersruimte. Pas als Je naar een 
voorstell ing of film gaat treedt je uit deze "lichte" ruimte en 

betreedtje een "donkere" ruimte. Om duidelijk te maken welke 

functies de donkere ruimte hebben worden de wanden 

voorzien van beschilderingen Deze zijn bij binnenkomst direct 

zichtbaar. 

722 Opbouw van de geve! 
Om de gevel zo transparant mogelijk te houden heb ik 

gekozen voor een puntvormig bevestigde glasfac;:ade. Deze is 

onder te verdelen in constructieve- en semi-constructieve 

systemen Het verschil tussen beide systemen is de 

onafhankelijke bevestiging van elke glasplaat aan de 

draagconstructie Bij de semi-constructieve glasfac;:ade wordt elk 

glaspaneel individueel opgehangen. De krachten warden per 

glasplaat afgedragen en niet van de ene op de andere 
glasplaat zoals bij de constructieve glasfac;:ade Het wegnemen 

van een glasplaat heeh dan ook geen gevolgen voor het 

constructief functioneren van de gevel lk heb voor het semi

constructieve systeem gekozen omdat de kolommen die het 

scherm ondersteunen tevens kunnen dienen als 

achterconstructie voor de gevel De gevel bevat drie 

componenten de glaspanelen, de knooppunten en de 

achterconstructie. Deze worden in de volgende paragraven 
uitgewerkt 

123 G!aspane!en 
De glaskeuze is bepalend voor het arcr,itectonische beeld van 

het gebouw Naast deze esthetische afvveging gelden ook 

functionele eisen als zonwering, brandwerendheid, 
isolatiewaarde en de constructieve overwegingen lk wil in dit 

hoofdstuk enkel op het laatste onderdeel ingaan De pane/en 

hebben een minimale breedte van I 200 mm en worden op 

vier punten ondersteund. Bij elke ondersteuning moeten er 
gaten in het glas geboord worden Hiervoor moet het glas 

volledig voorgespannen zijn en een heatsoak-test hebben 

doorstaan. Het gat moet met een duurzame dichting 

zorgvuldig warden afgedicht met UV-bestendige materialen. 

In bijlage IO is een berekening van een glaspaneel 
toegevoegd In de NEN-normen warden alleen glazen gevels 

behandeld die lijnvormig ondersteund warden . Om de 

spanningen in het glas tgv de windbelasting te bepalen heb ik 
gebruik gemaakt van het eindige elementenprogramma ESA

Prima Win lk heb de hoogte geoptimaliseerd tot maximaal 
4800 mm door de bevestigingspunten I/SL uit de hoek te 

plaatsen Hierdoor worden de spanningen en veNormingen 

gereduceerd. 

Eigenschappen Thermisc/1 voorgespannen glas 

Specifiek gewicht • 2500 kg/m1 

Treksterkte • 134,9 N/mm2 

Elastic iteitsmodulus • 70000 N/mm2 

Glijdingsmodulus • 30 N/mm2 

Poisson coefficient • 0,23 

Thermische uitzetting • 9 I 0-1
• mm/mmK 



72 4 Knooppunten 
Voor de puntvormig bevestigde glasfac,:ade is het knooppunt 
tussen de kolom en de glaspanelen een in het oog springende 
component Uit technisch oogpunt moet dit knooppunt de 
belastingen van het glas naar de achterconstructie overdragen 
Er zijn een aantal verbindingen tussen de glasplaat en het 

knooppunt mogelijk. Het eerste onderscheid kan gemaakt 
warden tussen een mechanische-, een mechanisch/chemische

en een chemische verbinding. Bijna a/le op het moment 
toegepaste verbindingen gaan uit van een mechanische 
verbinding omdat de chemische verbinding zich nog in een 

experimentele fase bevindt. Mechanische verbindingen zijn te 
verdelen in systemen die gebruik maken van stuikdruk (de 

verzonken boutverbinding) en systemen gebaseerd op wrijving 
(de ingeklemde boutverbinding). Bij beide verbindingen 
moeten er gaten in het glaspaneel warden aangebracht lk heb 
gekozen voor de mechanische verbinding gebaseerd op 
stuikdruk omdat deze aan de buitenzijde een glad oppervlak 
geeft (zie figuur 58 en 
59). De verbinding die 
gebruik maakt van 

wrijving moet aan de 
buitenzijde altijd 
voorzien zijn van een 
stalen ring om het glas 
in te klemmen. 

Figuur 58 Spiders 

Bij de verzonken boutverbinding warden de krachten in het 
glas door stuikdruk van de tegen het glas aangedraaide bout 
overgedragen op het knooppunt De bout heeft een conische 
kop die zich als een wig in het glas vastzet Hierdoor ontstaat 
een complexe spanningsverdeling met grote trekkrachten. 
Piekspanningen rond het gat moeten te alien tijde warden 
voorkomen omdat de onregelmatigheden, ontstaan tijdens de 
bewerking, scheuren kunnen inleiden en daarmee glasbreuk 

◄ 

veroorzaken. De mate van harding van de glasranden, en dus 
ook rond het gat, is minder van kwaliteit. Bij verzonken 
boutverbindingen is een Aexibele verbinding van het 
glaspaneel aan het knooppunt wenselijk om spanningen als 
gevolg van buigingsmomenten te voorkomen. Een 
scharnierend knooppunt in het hart van het glas is de meest 
optimale oplossing (zie figuur 59) 
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Figuur 59 Gesloten roterende bout voor dubbele beglazing 

De spiders die ik heb toegepast hebben slechts twee armen die 
horizontaal geplaatst zijn Uit de berekening van het glaspaneel 
blijkt dat de doorbuiging maatgevend is. Om de vervormingen 
te beperken heb ik de spiders op 1/ 5 van de hoogte van het 
paneel geplaatst Het glasoppervlak dat een spider moet 
dragen is (4,8/2).1,2 = 2,88 m2

. De belasting die hieruit volgt is 
2,88.25 kN/m3 

= 1,44 kN. Een spider kan (afhankelijk van de 
fabrikant) 2 a 5 kN dragen 



Het systeem moet in 3 richtingen toleranties op kunnen nemen 
In de y-richting kunnen de spiders in de goede positie gefixeerd 

warden m.bv de ankerrail. In de x-richting is het mogelllk om 

slobgaten in het ronde gietstuk op te nemen. In de z-richting 

zorgen de knuckled bolts voor het opnemen van toleranties. 

725 Achterconstructk: 

De kolommen die het scherm ondersteunen warden tevens 
gebruikt als achterconstructie voor de glazen gevel. Door de 

semi-constructieve glasfac;:ade heeft de achterconstructie zowel 
een dragende- als een stabiliserende functie. Om de spiders te 

bevestigen heb ik in de T-extrusie, die onderdeel uitmaakt van 

de kolom, een ankerrail opgenomen (zie figuur 60). Met behulp 

van een stalen plaage en een imbusbout kan de spider op de 

ankerrail geklemd warden. 

Figuur 60 Bevestiging spider op achterconstructie 

De kolommen zDn uitgevoerd als pendelstaven. Deze zlln in 

staat de verticale belasting van de glazen gevel te dragen De 

horizontale belasting ten gevolge van wind wordt afgedragen 

naar de fundering en het dakvlak. De stabiliserende functie 

wordt ontleend aan de schllfwerking van het scherm en de 

theaterwanden. 

In NEN 6702 zlln geen beperkende eisen gesteld aan de 

doorbuiging van kolommen. In NEN 2608-2 wordt de 

volgende eis gesteld aan doorbuiging van stll len De max/male 

cfoor/Juiging van cfe stj;!en cfie cfe glasplaat oncfersteunen mag 

met meer /Jecfragen cfan 0, 005 x cfe lengte van cfe stj;! lnc/1en 

cfe lengte van cfe stj;!, cfe lengte van cfe rwt overschfljc!C mag cfe 

cfoor/Juig1ng met meer /Jecfragen cfan 0, 005 x cfe lengte van cfe 

ruit. 

De lengte van de kolom is I 7 meter en de glaspanelen hebben 

een hoogte van 4800 mm. De kolom mag dus 4800 / 200 = 24 

mm doorbuigen 
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Figuur 6 I • Doorbuiging linkerkolom 



73 Detaillering 
De 6 details die ik heb getekend, hebben alle betrekking op het 
spant. In deze paragraaf wil ik beschrijven hoe de details zowel 
constructief als bouwtechnisch tot stand zijn gekomen. 
Detail I en 6 De basis van het gebouw begint bij de fundering 
Omdat er alleen lichte materialen gebruikt warden is het 

mogelijk (aangetoond in bijlage 9) om op staal te funderen. lk 
heb gekozen voor een strokenfundering met balk. De balk 
spreidt de puntlasten, die voortkomen uit de spanten, naar de 
strook Deze spreidt de belasting naar de ondergrond Doordat 
het scherm schuin naar het bestaande gebouw toe helt, 
ontstaan er horizontale belastingen in de fundering. Door de 
tegenoverliggende funderingen met elkaar te koppelen is het 

mogelijk om een grater zandpakket in rekening te brengen Dit 
zandpakket biedt dan weerstand tegen de horizontale 
belasting De koppeling tussen de funderingen wordt gemaakt 
met behulp van de begane grondvloer Hierin wordt wapening 
opgenomen die de trekspanningen tgv de horizontale 
belasting opneemt. 

Fs;h;d Fs;h;d 
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Figuur 62 Koppelen funderingen 

Voor het dragen van de wanden van het theater zijn in de 
begane grondvloer versterkte stroken opgenomen. Deze 

spreiden de beiasting over een groter oppeNlak. Tevens kan er 
extra wapening in opgenomen warden met een grotere 
momentenarm. 

Ten behoeve van het stellen van de voetplaten zijn er in de 
funderingsbalk stekeinden opgenomen. Op deze voetplaten 
zijn 2 stalen platen gelast. Hiertussen valt de aluminium plaat 
van het spant. De scharnierende verbinding wordt gemaakt 

door een stalen stift die op afschuiving wordt belast. De 
verbinding wordt dus enkel met de aluminium plaat gemaakt. 

Door boutverbindingen wordt de belasting geleidelijk in het 
hout ingeleid 
Als de sandwichelementen met de spanten zijn gesteld is het 

mogelijk om de buitenhuid van isolatieplaten, bedekt met een 
aluminium toplaag, te bevestigen. Deze platen worden blind 
op het houten beschot geschroefd De beplating heeft een 
dubbele kierdichting zodat er geen water of lucht door kan 
dringen. De platen vallen in elkaar zodat ze aan de bovenzijde 
vlak afgewerkt zijn. lk heb een dubbele kierdichting toegepast 
om zowel het intrekken van water als lucht tegen te gaan. 

I 

Figuur 63 Bevestiging buitenhuid in de langsrichting 

Het water dat van het scherm of de transparante gevel af loopt 
wordt opgevangen in een goot die is gecamoufleerd door een 
grindbak. Oeze grindbak loopt om het gehele gebouw en 
heeft tevens een architectonische waarde. Hij kan gebruikt 

warden om de entree van het gebouw te markeren (waar de 
grindbak ophoudt is een entree) 



Detail 2 en 3 In deze details is de overgang van het hour naar 

aluminium weergegeven Uit het mechanicamodel volgt een 
momentvaste verbinding ter plaatse van detail 2 en een 

scharnierende verbinding bil detail 3. lk heb gekozen om enkel 
het aluminium Vinproflel met de aluminium plaat te verbinden. 

Hierdoor worden de trekspanningen in het houten deel 

beperkt Het aluminium Vinproflel is aan de uiteinden voorzien 
van een kopplaat met daaraan twee aluminium platen gelast 

Deze platen worden door middel van bouten bevestigd aan de 
aluminium plaat die zich tussen de houten ribben bevindt. Om 
het hour hier niet mee te laten werken heb ik gekozen om 

grotere gaten toe te passen. De belasting wordt later door 
middel van bouten langzaam in het hout ingeleid 

Figuur 64 Verbinding hout-aluminium 

In detail 3 worden dezelfde onderdelen met elkaar verbonden. 
Uit architectonisch oogpunt heeft het scherm een 

overkoepelende functie. Hierdoor mag het scherm niet 

onderbroken worden. Vandaar dat ik het scharnier aan het 
oog onttrokken heb. Ook hier heb ik weer gebruik gemaakt 

van het verbinden van de aluminium platen die tussen het hout 

z1tten. Om het geheel te kunnen laten scharnieren heb ik 

voldoende speling gehouden tussen het aluminium V1nprofiel 
en de houten ribben. Tgv de doorbuiging moet er minimaal 

een speling zlln van 3, I mm Tevens heb ik op de overgang 
een dilatatie geplaatst voor de buitenafvverking, zodat deze ook 

de werking van het scharnier op kan nemen. 

Detail4 Hier komen de glazen gevel met daarachter de 

kolommen en de theaterwand samen met de dakconstructie. 

Voor de verbinding van de dakligger met de kolom gebruik ik 
hetzelfde principe als de verbinding tussen de kolom en de 

fundering. In de dakligger zlln hier echter twee bouten 
geplaatst om scharnieren te voorkomen. 

De glasgevel loopt tot aan de dakconstructie. lk heb het glas ter 

plaatse van het dak extra ondersteund omdat de spiders niet zo 
ver reiken. Het spant vormt samen met het beschot en de 

buitenafvverking een overstek. Om te voorkomen dat het water 
niet over de dakrand waait heb ik hier een opstand gecreeerd. 

Het kopshout van het spant heb ik afgedekt met een 

aluminium plaat Deze is aan beide zildes afgedicht met een 
kitvoeg en bevestigd met behulp van houtdraad-bouten. 

Tussen de houten ribben en het afvverkprofiel heb ik rozetten 

geplaatst zodat het geheel kan ventileren. 

Figuur 65 Afvverking kopshout 



Detail 5 De theaterwand is l 7 meter hoog Op deze wand 
moet rekening gehouden worden met een over- of onderdruk 
Om de afmetingen van het stijl- en regelwerk te beperken heb 
ik gekozen om de wand twee keer af te schoren naar de 
hoofddraagconstructie (zie bijlage 8). De verbindingen zijn 
gemaakt bij de overgang van het hout naar het aluminium 
Deze twee punten zijn gunstig voor het momentenverloop en 
de afstand tussen kolom en wand is hier het kortst 

Detail 7 en 8 In doorsnede C-C heb ik het scherm in de 
langsrichting doorgesneden. De aansluitingen tussen het 
scherm en de transparante gevel en het scherm en de 
theaterwand is in detail 7 uitgewerkt De aansluiting tussen het 

scherm en de glazen gevel op het noorden is in detail 8 
uitgewerkt De rand van het scherm moet in alle aanzichten zo 
slank mogelijk zijn Om dit te bereiken moet het spant terug 
vallen zodat er een overstek ontstaat De opstand dient ter 
geleiding van het water naar beneden, zodat het zowel aan de 
bovenzijde als aan de zijkant niet van het scherm waait De 
kolommen die de transparante gevel op het zuiden 
ondersteunen worden met behulp van twee stalen platen 

bevestigd tussen de houten balken. Deze twee balken zijn 
bevestigd tussen het laatste en het een na laatste spant met 
behulp van T-profielen. De balken vormen tevens de 
overspanningconstructie voor het dakpakket, omdat het 
sandwichelement onderbroken wordt Het glas loopt overal tot 
aan de onderzijde van het dakbeschot Voor de houten balken 
moeten sparingen aangebracht worden. Om het geheel aan 

de zijkant en aan de onderzijde af te sluiten heb ik gebruik 
gemaakt van hoekprofielen die afgekit worden. 
Ter plaatse van de theaterwand wordt het sandwichelement 
ook onderbroken. Hier warden klossen opgenomen tussen de 
spanten met dezelfde hoogte als de isolatiekern. De klossen 
dienen voor het overbrengen van de belastingen naar de 
spanten en voor de bevestiging van de theaterwand. De 
aluminium beplating aan de onderzijde wordt ter plaatse 

onderbroken. 

Door het verspringen van het scherm ontstaan er glazen 
stroken die op het noorden gericht zijn. Deze glazen stroken 
vallen tussen het laatste en het een na laatste spant Om 
koudebruggen te voorkomen moet ook hier het 
sandwichelement onderbroken warden. Om de belasting over 
te dragen naar de spanten zijn klossen aangebracht Ter plaatse 
van de glazen stroken heb ik houten latten tussen deze klossen 
geplaatst De laatste lat valt onder de klossen en dient als 
stelkozijn. Aan de binnenzijde valt de aluminium plaat in de 
houten latten. Aan de buitenzijde heb ik tevens een aluminium 
plaat toegevoegd om overal hetzelfde uiterlijk te verkrijgen. Het 
gehele pakket kan in de fabriek gefabriceerd worden. Het kozijn 
kan later gesteld en bevestigd warden op de houten lat 

Figuur 66 Element wat in de fabriek gemaakt wordt 



7.4 Uitvoeringsvofgorde van de constructie 
In onderstaande flguren heb ik de volgorde van het uitvoeren van de constructie in 7 stappen weergegeven. 

i 

·1. r r ·TTTT T 

De strokenfundering met balk + begane 

grondvloer en versterkte stroken storten 

!~ 

I / J ) l 

2 

De verbindingsmiddelen stellen op de in 

de fundering gestorte stekeinden 

De sandwichconstructie tussen de T-profielen De aluminium Vinprofielen bevestigen 

plaatsen en koppelen d.m.v bouten. aan de T-profielen d.mv bouten 

De theaterwanden plaatsen die tevens 
een stabiliserende functie hebben + de 

glazen gevel plaatsen. 

3 

De T-profielen aan elkaar koppelen en bevestigen aan 

de verbind1ngsmiddelen Tijdelijke schoren aanbrengen 

voor de stabiliteit 

Buitenhuid van aluminium platen met isolatielaag 

bevestigen op houten beschot. 



75 Extruderen van de aluminium profielen 

75 I /1/uminiumlegering 
Ongelegeerd aluminium is vrLJ zacht. De hardheid kan worden 

vergroot door toevoeging van legeringselementen en door 

een nabehandeling. BLJ extrusieprofielen zLJn uithardbare 
(veredeling en veroudering) legeringen het meest gebruikelLJk. 

De veredeling vindt plaats tLJdens het extruderen doordat de 

uitgangstemperatuur van de profielen nauwkeurig wordt 

gestuurd De kunstmatige veroudering vindt veNolgens 
gedurende enkele uren in speciale ovens plaats. BLJ de keuze 

van een legering voor geextrudeerde producten moet met de 

eigenschappen weergegeven in onderstaande tabel rekening 

worden gehouden. 

Het aluminium profiel wordt geanodiseerd (nature!) om zLJn 
aluminium uiterlLJk te behouden. Het profiel wordt zowel buiten 

als binnen toegepast. Bewerkingen als verspanen en 

veNormen moeten mogelLJk zLJn HierbLJ is de veNormbaarheid 
van belang voor het veNaardigen van de momentvaste hoek. 

Legering 6063 voldoet aan de specificaties. 

752 Toestandaandwding 

Eigenschappen van aluminium legeringen worden niet alleen 

bepaald door de legeringselementen, maar ook de toestand 
waarin het materiaal verkeerd is bepalend voor de 

eigenschappen van het materiaal Veranderingen in de 

toestand komen tot stand door het materiaal koud te 

deformeren of het een (warmte)behandeling te laten 

ondergaan. Om aan te geven in welke toestand het materiaal 
verkeert, wordt achter de codering die het legeringstype 

aangeeft, nog een of meerdere letters of cLJfers toegevoegd. 

Om de legering 6063 verder te optimaliseren kan deze 

veredeld worden met daarna een kunstmatige veroudering. De 

toestandsaanduiding hiervan is T6. 

Speciale legeringen voor 

Eigenschap 
Algemene constructle legeringen Hoogbelaste Elektrlsche glans 

Constructles gelelders anodlseren 

6060 6063 6063A 6005 6005A 6082 7021 1050A 6101 6463 
Breuksterkte 1 1 1 2 2 2 3 0 1 1 
Slaovastheid 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 
Oppervlakte oesteldheid 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 
Geschikt voor 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 
Decoratief anodiseren 
Corrosie-eioenschappen 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 
Bewerkbaarheid: 
Verspanen 1 2 2 2 2 2 3 0 2 2 
Vervorrnen 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

Lasbaarheid 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Priis 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Tabel voor legenngskeuze uitgegeven door SAPA Hoogste relatieve beoordeling - 3 



753 Eindlegenng 
EN AW-6063 T6 

Toestand specifieke legering 

Specifieke legering 

Hoofdgroep 

Aluminium kneedlegering 
·------ Europese norm 

De 6 staat voor de legering uit de 6000-serie Een legering met 

als hoofdlegeringselementen; magnesium en silicium (Al-Mg-Si) 

De 0 staat voor een oorspronkeljke legering waarin geen 

wjzigingen zjn aangebracht. 63 Staat voor de geregistreerde 

legering, die de volgende legeringselementen bevat; 

0,2 % - 0,6 % Si (silicium) 

0,35 % Fe (jzer) 

0, I % Cu (koper) 

0,1 % Mn 

0,45 %-0,90/oMg 

0, I % Cr 

0, 15 %Zn 

(mangaan) 
(magnesium) 

(chroom) 

(zink) 

De toestandsaanduid ing T6 geeft aan dat de toestand van het 

materiaal verkregen is door oplosgloeien, afschrikken en een 

precipitatiebehandeling (kunstmatige veroudering) . 

75 4 ,,A,fmEtingen 

De afmetingen van het profiel zjn gebonden aan de maximale 

afmetingen die haalbaar zjn met het extrusieproces. In figuur 

67 zjn de profielen met de maximale afmetingen weergegeven 

(Afmetingen zjn gebaseerd op de extrusiepers gebruikt door 

Sapa Aluminium BV). 

,00 
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Figuur 67 Afmetingen extrusie 



7.6 Geluidsisolatie van het scherm 

Het scherm moet voldoen aan een minimale geluidsisolatie van 
50 dB(A). Deze waarde volgt uit de berekening weergegeven 

in bLJlage 4. In de bLJlage zjn berekeningen opgenomen voor 

geluidisolatie van binnen naar buiten en voor weg- en 
railverkeer. Hieruit bleek dat railverkeer maatgevend is. lk heb de 

constructie van het scherm getoetst met behulp van het 

computerprogramma Baslab. Hiervoor heb ik de 

sandwichconstructie geschematiseerd als in figuur 68. De 
afvverklaag van isolatie met een aluminium toplaag heb ik als 

een buigslappe voorzetwand beschouwd. 

Houren beschot 18 mm 

t 1so!an~r:iaieriaa/ 98 mm 
Aluminium beplating 2 mm 

1200 · 2000 mm 

Schematisering 

W\!\I\I\I\I\I\/\~ 
1.. 1200mm ., [ 

Figuur 68 Model Baslab 

Uitvoer Baslab 
Frequentie 63 ! 125 j 250 500 1000 2000 4000 ! 8000 

Rw w,ll"J( I 19 ! 
' 

15 I 29 43 49 49 56 I 48 
Rw (c;ctrj - 38 (-3:-9) dB 

De geluidsisolatie van de wand is beter bll hoge frequenties Dit 
komt doordat deze is opgebouwd uit lichte materialen. 

Railverkeer veroorzaakt hoofdzakeljk geluid met hoge 

frequenties. De eengetalswaarde van 38 dB hoeft daarom niet 

gereduceerd te warden. De buigslappe voorzetwand van 

aluminium heeft een grensfrequentie van J 2 HZ.m De toplaag 

heeft een dikte van 2 mm De grensfrequentie bedraagt dus 

l 2/0,002 = 6000 Hz Het aantal puntvormige koppelingen 

bedraagt ongeveer IO stuks/m2 Uit onderstaande tabel volgt, 
dat met een aluminium voorzetwand van 2 mm, een extra 

isolatiewaarde van 20 dB gerekend mag warden. De totale 
isolatiewaarde van het scherm is dan 38 + 20 = 58 dB 

30 

25 

20 

i 
" E 1s 
,: 
!I 
~ 10 

I ~ '6"y / V v vv 
'b rO ./ ../ 

./ 
V 

v I) ./ V 
,, V 

../ 
Lt~ vv ,..,,,v ./ / ./ 

,,v / V v ' " V / vv ./ V V 
./ v~ ,,v ../ ./ ~ 0( ov v ./ 

v ../ V ~I)( ov ./ 

'1/' ,,v 
,,V ./ ./ "' f:'.' / 
vv v '<>V 

/ V ../ lJ ~ v / V ,, 
,v/ 1/ V 

V ../ 
1..01 

100 10 0. 1 

aantal kopp elin gen per m2 (n ") 

Figuur 69 Maximaal bereikbare isolatieverbetering bll 
puntvormige bevestigingen 



8 CONCLUSIE 
In de inleiding heb ik de probleem- en doelstelling 
geformuleerd. Deze heb ik beide opgesplitst in twee punten 
om onderscheidt te maken tussen het architectonische- en het 
constructieve ontwerp. Een kantekening hierbij is dat ik deze bij 

aanvang van het afstudeerproject opgespl1tst heb om 
helderheid te scheppen, maar tijdens het afstudeerproject niet 

los van elkaar heb benaderd. 

Arch1tectomsch ontwerp 

Door de karakteristieke eigenschappen van de twee bestaande 
fabriekshallen vast te stellen heb ik bepaald welke ruimtes hierin 
het best tot zijn recht komen. Met behulp van de 

relatieschema's en het retorische figuur I+ I =2 heb ik het 
bestaande- en het nieuwe gedeelte opgesplitst Het nieuwe 
gedeelte heb ik opgepakt als een community bestaande uit 
verschillende instellingen die onder een dak samengevoegd 
warden. De community wordt vorm gegeven door een scherm 
die een barriere vormt tegen het geluid afkomstig van het nabij 
gelegen spoor Het scherm vormt een overkoepelend geheel. 

Door al deze instellingen onder een dak samen te voegen 
ontstaat er een eenheid. Het nieuwe gedeelte heeft in 
tegenstelling tot het bestaande gedeelte een moderne strakke 
uitstraling. Hierdoor wordt een contrast gecreeerd Door het 
contrast ontstaat er een samenhang tussen beide delen. Hee 
contrast wordt versterkt door verschil in vormgeving en 
materiaal. Door het scherm met sprongen naar beneden af te 
laten /open ontstaat er daglicht in de verkeersruimtes. Dit is een 

eigentijdse variant op het gebogen sheddak. Alie 
verkeerswegen komen uit in de centrale ha/. Deze bindt de 
verschil lende ruimtes met elkaar. Door zichtlijnen te creeren 

tussen de centrale hal en de bestaande fabriekshallen wordt 
het oude- en het nieuwe gedeelte met elkaar verbonden. 
Hiermee denk ik dat ik dat er een samenhang tussen het oude

en het nieuwe gedeelte is ontstaan en dat deze logisch en 
harmonisch functioneren 

Construct/et ontwerp 

Het eindconcept bestaat uit een sandwichconstructie met 

houten ribben die versterkt warden door aluminium Dit is tot 
stand gekomen door een sandwichconstructie te combineren 

met samengestelde spanten. De sandwichconstructie heb ik 
toegepast omdat hierdoor dragen en scheiden geintegreerd 
wordt. De ribben die de sandwichconstructie verstevigen 
maken onderdeel uit van het totale spant Hee spant bestaat uit 
twee houten ribben die versterkt warden door aluminium 
profielen Hierdoor ontstaat een zichtbare samenwerking 
tussen het hout en het aluminium Het aluminium wordt daar 
toegepast waar de momenten het hoogst zijn Zo is het 
mogelijk om de krachtswerking in het spant af te lezen. 

Meerwaarde van de samengestelde constructie: 
I . De materialen zijn zowel in het spant als in de 

sandwichconstructie optimaal gebruikt door het hout in de 

drukzone en aluminium in de trekzone toe te passen. 
2 De gelamineerde houten ribben kunnen gemakkelijk 

warden bewerkt De ribben worden gebogen, gefreesd en 

er worden inkepingen in gemaakt Op de 

sandwichelementen komt een afvverklaag van 

isolatiemateriaal met een aluminium toplaag. Deze wordt 
met schroeven bevestigd op de houten ribben. Hier maak ik 
gebruik maken van de bewerkbaarheid van hout 

3 Voor de verbindingen tussen de verschillende elementen 
van het spant heb ik enkel gebruik gemaakt van aluminium 

BU verbindingen treden vaak trekspanningen loodrecht op 
de vezelrichting op. Hout kan in deze richting weinig 
spanningen opnemen. De spanningen warden later 
langzaam in het hout ingeleid. 

4. De sandwichelementen warden geprefabriceerd. Hierdoor 
is een hoge bouwsnelheid mogelijk. Door de lichee 
constructie is het mogelijk om te funderen op staal. In de 

huidige situatie is voor het gehele nieuwe gedeelte een 

fundering op paten toegepast Tevens kan door een 



sandwichconstructie met een toplaag van isolatiemateriaal, 
met betrekking tot geluid, het pakket relatief dun worden. 

5 De aluminium profielen worden geextrudeerd Hierdoor zDn 

de doorsnedenafmetingen overal hetzelfde. Doordat het 
scherm afloopt worden de spanten steeds verder uit elkaar 

geplaatst 

Hiermee denk ik dat ik aangetoond heb dat de materialen in 

hun onderlinge samenhang optimaal gebruikt worden, zodat 

ze samen meer opleveren dan de onderlinge de/en. 

De samengestelde kolom to v een houten kolom 

lk heb hier een verge1Dking gemaakt tussen de kolom zoals ik 

kleiner geworden. In de grafiek op de volgende bladzijde heb ik 

de maximale lengte bepaald, van een ligger op twee 
steunpunten, die enkel uit doorsnede I (figuur 70) bestaat Dit 

heb ik gedaan voor zowel de veNormingen als de maximale 

spanningen in het hour (maatgevend bD toets ing op sterkte) 

Uit deze grafiek blDkt dat het omslagpunt voor de maatgevende 

toetsingscriteria bD een lengte van 7,62 m en een belasting van 

47,36 kN ligt. 

deze heb toegepast en enkel een houten kolom. De houten (D 
kolom is ook samengesteld uit twee ribben die onderdeel 

uitmaken van het sandwichelement. De verdeling van het 
prismatische en het niet-prismatische dee/ is tevens over de 

hoogte gelDk (zie figuur 70). 
Uit de berekeningen in bDlage 6 volgt dat de doorbuiging van 

de ligger en de kolom maatgevend is. De doorbuiging is 

hoofdzakelDk afhankelDk van de buigstDfheid. De houten 
doorsnede heeft veel massa en daardoor een hoog 

traagheidsmoment De elasticiteitsmodules van hour is in 

verge1Dking tot aluminium laag. BD de samengestelde 

doorsnede is het traagheidsmoment lager, maar de 

elasticiteitsmodules hoger. In het schema hiernaast ziet u een 
berekening van de doorsnedenafmetingen van de houten 

kolom wanneer de buigstljfheden gelijk zDn aan die van de 

samengestelde kolom. De prismatische doorsnede moet dus 

7 60 mm hoog word en om dezelfde stDfheid te krDgen Aan de 

onderzLJde moet de kolom 480 mm warden om een 
gemiddelde buigstDfheid van 3,66. I 03 Nmm2 te behalen. In 

plaats van het aluminium moet 0,66 m3 hout;spant 

toegevoegd worden. 
De doorbuiging is maatgevend door de grote overspanningen 

In eerste instantie had ik driescharnierspanten toegepast. De 

veNormingen in horizontale richting waren hierbD erg hoog 

Door schDfwerking in dak en wanden zLJn deze aanzien1Dk 

◄ ► 4 

0 2 0 

3 5 

Figuur 70 VergelLJking samengestelde- en houten kolom 

Hybride kolom 

Buigstijfhe,d 

1

1 )Prismatisch deel El, • 6,83E+ I 3 

2)Niet-prismatisch deel El,.aem • J66E+ i 3 

Nmn/ 

Nmm
2 

Houten .Lto!om 

Elasticiteitsmoduius 

I ! I Prismatisch dee! E - I iO00 N/mm
2 

2)Niet-prismatisch deel E - I 1000 N/mm
2 

I) I= ;{2 bh' b -c mm 

h -, .so mm 

2) l =;{2 bh' b mm 

h -L mm 

Benodigd traagheidsmoment 

I - 6,21 E+09 ' mm 

I - 3,33E+09 mm4 

--·· - -· - - -- --



Is de ligger /anger als 7,62 m dan zDn de doorbuigingseisen 
maatgevend en is deze korter dan zDn de sterktecriteria 

maatgevend. 

:[ 
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Max. lengte van de hybride doorsnede voor een 

ligger op twee steunpunten 

----- -·--~ -

St---- ----------------< 

0 ·+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-i 

~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

belasting [kN/m ] 

- max. Ieng re op bos is von de buigsp.Jming ;n her hour 

- IVox lengre op b.Jsis von de doorbu'g;ng 

Bil een ligger op twee steunpunten met een lengte van 6 meter 

is de sterkte maargevend. De extra capaciteit van de 

samengestelde ligger ten opzichte van een houten ligger met 
dezelfde hoogte is 14 kN/m Door de verschillende 
eigenschappen van de materialen hout en aluminium te 

combineren is het dus mogelDk om de positieve eigenschappen 

te gebruiken en de capaciteit te verhogen 
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BIJLAGE 
BELASTINGEN OP HET SCHERM 

I Belasting op het dak 

I 

Omschrijving: belastingen 

Aluminium buiten beplating (2 mm) 2,7 kN/m\ 0,002 m 0,05 
lsolatielaag (80 mm) 1,5 kN/m3x 0,08 m 0, 12 
Sandwichpaneel 

Houten dakbeschot ( 18 mm) 8,0 kN/m " x 0,018 m 0, 14 
lsolatielaag (98 mm) 1,5 kN/m 'x 0,098 m 0, I 5 
Aluminium beplating (2 mm) 2, 7 kN/m 1x 0,002 m 0,0 1 
Houten ribben (85 x 300 mm) (5,0 kN/m 1 x 0, 17 x 0,3)/ 1,2 m 0,21 

Aluminium profielen (opp 0,0168 m ') (27 kN/m 1 x0,01 681/ 1,2 m 0,38 
Permanente belasting, Prep (kN/m-) 1,07 

(Y) Prer> 
7 

kN/m- (Y) P,11 kN/m
2 (Y) P,12 kN/m

2 

Permanente belasting 1,00 1,07 I 1,20 1,28 1,35 1,44 
Extr. ver bel /sneeuw: 0,8x0.7) 1,00 0,56 1, 50 0,84 

P+E 1,63 2, 12 1,44 

(Y) I 
Prep 

7 
kN/m- (Y) I Pc11 

) 

kN/m- (Y) P,12 kN/m
2 

Permanente belasting 1,00 1,07 1,20 1,28 1,35 1,44 
Extr. ver bel /wind zuiging+overdruk 0, 9 1 x/-0,7-0,3)x I ,Ox I ,Ox0,88) 1,00 -0,80 1, 50 -1 ,20 

P+E 0,27 0,08 1,44 

I (Y) P,ep kN/m
2 (Y) P,i I kN/m

2 (Y) P,u kN/m
2 

Permanente belasting 11,00 1,07 1,20 1,28 1,35 1,44 
Extr. ver be!. /windzuiging+onderdruk: 0,91 x/-0, 7+0,3/x I ,Ox 1,0x0,88) 1,00 -0,32 1,50 -0,48 

P+E 0,75 0,80 1,44 



I Permanente belasting van de gevel 

Omschrijving: Linker gevel 

Alumin ium buiten beplating (2 mm) 2.7 kN/m<x 0.002 m 

lsolatielaag (80 mm) 1.5 kN/m <x 0.08 m 

Sandwichpaneel 

Houten dakbeschot ( 18 mm) 8,0 kN/ mJ x 0,0 18 m 

lsolatielaag (98 mm) 1,5 kN/m\ 0,098 m 
Aluminium beplating (2 mm) 2.7 kN/m\ 0.002 m 
Houten ribben (85 x 300 mm) (5,0 kN/m' x 0, 17 x 0.31/ 1,2 m 

Aluminium profielen (opp.0,0168 m 1
) (27 kN/m ' x 0.0 168)/1 ,2 m 

Permanente belasting, Prep (kN/m
1

) 

Permanente belasting 

Omschrijving: Rechter gevel (g las) 
Transparante gevel (8 mm+ 12 mm) 25 kN/m 1x 0,02 

Hybride kolom 
Hout (85 x 300 mm) /5.0 kN/m < x 0.1 7 m x 0.3 m)/ 1.2 m 
Alu. extrusie I (opp. 0.00754 mmL/127 kN/m3 x 0.0076// 1.2 m 
Alu. extrusie 2 (opp. 0 00924 mm2) /27 kN/m3 x 0.0092)/ 1.2 m 

Permanente belasting, Prep (kN/m
1

) 

Permanente belasting 

IVeranderlijke belasting op de gevel 

Extr. ver. bel. /winddruk+overdruk: 0.89x(0.8-0.3)x I .Ox I .0x0.88) 

Extr. ver bel. (w indzuiging+overdruk: 0.89x(-0. 4-0.3)x I .Ox I .0x0.88) 
Extr. ver. bel. (w inddruk+onderdruk: 0.89x(0.8+0.3)x I ,Ox I ,0x0,88[ 

Extr. ver. bel. (w indzuiging+onderdruk: 0.89x(-0.4+0.3/x I .Ox I ,0x0,88) 

(Y) 

l,00 

(Y) 
1.00 

(Y) 

1,00 

1.00 
1.00 
1,00 

belastingen 

0,05 
0, 12 

0, 14 

0, 15 
0,01 
0,21 

0,38 

1,07 

) 

P,~, kN/m-
1.07 

I 

belastingen , 

0,50 

0,21 
0. l 7 
0,2) 

1,09 

P,~, kN/m
2 

1,09 

P,""ri 
) 

kN/m-

0,39 
-0,55 
0,86 

-0,07 

(Y) ' P,11 kN/m-

1,20 l,28 

(Y) 
1,20 1,31 

(Y) I p d I kN/m
2 

1.50 0.59 
1.50 -0, 83 

1.50 1. 29 

1.50 -0.11 

(Y) 

1,35 

(Y) 
1,35 

P,12 kN/m2 

1,44 

1,47 



2 BELASTINGCOMBINATI ES 

I . Permanente belasting+sneeuwbelasting 
Belastinggeval I .Permanent 

2Sneeuw 

Belastingcombinatie• I ,2xBG I + 1,5xBG2 

/1.0.h. afstand van l1et spant is 1200 mm 

Staaf 

[NrJ 
I 

2 

3 
4 

5 

6 

Knoop C:x 
[Nr.J [mJ 

I 0.00 
2 14,34 

3 0,00 
8,01 

4 16,04 
4 0,00 
4 0,00 
6 16,97 
7 0,00 
8 0,4 1 
8 0,00 
9 0,41 

I I 

N V N'! 

[kNJ [kNJ [kNm) 
50.6 0,7 0,0 
-29.1 -4,1 -24, I 
- 11,8 20,0 0,0 
- 10,2 0.3 78,9 
-8,7 -20,6 -5, I 
-0,4 5,1 -5, I 
-25,0 0,0 0,0 
-45,8 0,0 0,0 
- 18,4 -15,3 -5,6 
- 18,8 -16,3 -12, I 
-2 1,4 - 12,7 -12, I 
-22,0 -I 3,6 -17,4 

-- Permanente belasting 
I' , , •, 1 , , , , ~ 

'''''~'''''''''''''''''"'''''''''"'''' q reri :-0,67kN/m 
1 

1 --------7- qc1, - -1,28 kN/m 
-- Veranderljke belasting 

X 

N-ILJn 

49,5 kN 

: I ' 

I 
I 

q,,,.
1
, = - 1,3 I kN/m ' 

- 10,2 kN 

45,8 kN 

Staaf Knoop ex N V N'! 
[Nr) [Nr) [m) [kN) [kNJ [kNm) 

7 9 0,00 -24,0 -9,6 -17,4 
10 0,41 -24,7 -i 0,3 -21 ,4 

8 11 0,00 -26, I -5,8 -21,4 
12 0,41 -27,0 -6,4 -23,9 

9 II 0,00 -27,7 -1,7 -23,9 
12 0,4 1 -28,6 -2, 1 -24,7 

10 12 0,00 -28,6 -2,1 -24,7 
2 0,27 -29,7 1,9 -24, I 

II 7 0,00 -15,8 18,0 -5,6 

3 0.32 -I 5,6 17,2 0,0 

Knopen 

- Staven 



2 Permanente belasting+windbelasting van links Staaf 

Belastinggeval I .Permanent 
[Nr.] 

2 Wind L (overdruk) 

3.Wind L (onderdruk) 
2 

Belastingcombinatie• 0,9xBG I + l,5xBG2 

l,2xBG I + I ,5xBG2 3 
4 

0,9xBG I + I ,5xBG3 

l,2xBG I + 1,5xBG3 
11.0.h. afstand van her spant is 1200 mm 

5 

I I ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
II ""'"ill 

1
1

1,i.i.i.i.i.A&i.i.li.i.i.i.lli.ii.i.i. 

: ~\'--"------~r:-
q,ep = - 1,28 kN/m 

q, e;i = 0,96 kN/m 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I • 
I • 
1: 
1 · 
1: 

' . 

q,.,1, = - 1,3 I kN/m• 
' . 
' ~ q,e1, = 0,66 kN/m 

Knoop c!x 
[Nr] [m] 

0.00 
7. I 7 

2 14,34 
3 0,00 

8,02 
4 16,04 
4 0,00 
4 0,00 

8,49 
6 16,97 
7 0,00 
8 0.41 

N V M Staaf ,~noop c!x N V 
[kN] [kN] [kNm] [Nr.] [Nr] [m] [kNJ [kN] 

-40.6 14, 1 0,0 6 8 0.00 -21,9 4,8 
-29,8 0.7 53, I 9 0.41 -22,3 4, I 

-19,05 - 12,77 13,0 I 7 9 0,00 -2 1,8 5,6 
- 19,9 7,6/ -2,3 0,0 10 0,41 -22,3 4,7 
- 19,0 -0,1 29,9 8 11 0,00 -2 1,4 7,8 
- 18,0 2,4/ -7,8 0,6/ -1,9 12 0,41 -2 1,9 6,9 
-0,3 1,9/-0,6 06/- i ,9 9 11 0,00 -20,5 9,9 

3.4/-8.4 8,4 0,0 12 0.41 -21, I 9,0 
-18,8 0,0 35,6 10 12 0,00 -19,5 11,9 

-29, 15 -7,52 7, ! I 2 0,27 - 19,9 11,3 
-2 1,6 4,3/ -1,0 I, 1/- 1,3 11 7 0,00 -2 1,2 4,4/ -3,2 
-21,8 3,6/ -2,2 2,8/ -1,9 3 0,32 -2 1,0 3,4/ -3,8 

' ' ,, ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ~ ' ''' '' '' ' ' ' ' '' ' ' ' ' ' '· q,efl = -1 ,28 kN/m 
I ••••••••••••••••._,,I q,1 = 0,38 kN/m \._, .......... 

q, "i' = -1 ,3 I kN/m' 

f q,ep = 0,4 7 kN/m 
,:i 1,03 kN/m 

Onderdruk 

q,e
1

, = 0,08 kN/m 

t 
Overdruk 

-- Permanente belasting 

-- Veranderlijke belasting 

X 

- 19,5 kN 

~ ~~W:2,,.,,Jll_....,-i_'._rruf"..l.L Tl_!_LTT"-'-TTJTT~-f◄ 

42,6 kN 29,2 kN 

M 
[kNm] 

2,8/- 1 ,9 
4,5/-1,5 
4,5/- 1,5 

6,5 
6,5 
7,6 

8,6 
10,8 
10,8 
13,0 

I, 1/ -1.3 
0,0 



3. Permanente belasting+windbelasting van rechts 
Belastinggeval I .Permanent 

2 W ind R (overd1·uk) 

3.Wind R (onderdruk) 

Belastingcombinatie: 0,9xBGI + 1,5xBG2 

1,2xBG I + I .5xBG2 

0,9xBG I + 1,5xBG3 

I ,2xBG I + I ,5xBG3 
11.0.11. afstand van l1et spant is 1200 mm 

Staaf 
[Nr.l 

I 

2 

3 
4 

5 

:n,nn1n,n'""''"''"'"'"'"' ''~ qlc'j.) = -1,28 kN/m 
II l •••' II 
I lllllil 1111111111ltllll I 

I -
I 
I 
I 
I 
I 
I • 

I • 
1· 
I; 
t 

' :1 
· 1 

. 
' : 

q,,fl = - 1,3 I kN/ 
. 

' : 
' : 

Overdruk 

= 0,96 kN/m 

q,.-,p = -0, 4 7 kN/m 

Knoop dx 
[Nr.] [ml 

I 0,00 
7, 17 

2 14.34 
3 0,00 

8,02 
4 16.04 
4 0,00 
4 0,00 

8.49 
6 16,97 
7 0,00 
8 0,4 I 

f 
-- Permanente belasting 

X 

33,3 kN 

13,1 kN 

► .. 

-- Veranderlllke belasting 

15. I kN 

31 ,5 kN 

N V N1 Staaf Knoop dx N V 
[kN] [kN) [kNm] [Nr.] [Nr.l fm] [kN) fkN) 
-34.0 0.8/ -5.8 0,0 6 8 0.00 7, 1/-8,9 -4.8 
-23.3 -0,7 -22.3 9 0,4 1 6,9/-9.2 -5.2 

2,3/-12,5 4.9/-2.1 -13, I 7 9 0,00 6.5/ -10 -4,2 
7.3/ -5. 1 7,6/-2.3 0,0 10 0,41 6.1/-10,4 -4,2 
8,0/-4.2 0,1 29,9/-9.1 8 11 0,00 5.5/-11,0 -4,5 
8,7 / ·3.2 2,4/-7,8 0,6/·1,9 12 0,41 5,2/-i 1,5 -4,5 

-0,3 1,9/-0.6 0.6/- 1,9 9 11 0,00 4.5/ -1 1.7 -4,6 
2.3/-9,5 -13, I 0.0 12 0,4 1 4,0/ - 12,3 -4.5 

-1 9.9 0,0 -55.6 10 12 0.00 3,4/-12,2 1.3/-4,9 
-30,28 13, 11 0 2 0,27 3,0j- 12,6 1,2/-4.7 
7,5/-7.6 -5.7 0.2/-2, 12 11 7 0.00 7,5/-6,7 6,8/-0,7 
7.3/-7.8 -6,2 -4,6 3 0.32 7,6/-6,5 6,4/-0.8 

'";'"""""''"'"""'''""""' / q = -I 28 kN/m I ' lt'/l , 

! \ ill••••••••• 1111 1 1 .... , ....... •" . q,"1' = 0,38 kN/m 
I - ' : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

' : 
' : 

q, ep = -1,31 kN/m, : 

q,q, = -0,08 kN/m • : 
' : 

Onderdruk 

q,"'P = -1,03 kN/m 

N1 
[kNm] 

-4.6 
-6.6 
-6,6 
-8. 1 
-8.1 
-9.0 
-9,0 
-9.2 
-9,2 
-9, I 

-2. 1 
0,0 



3 SPANNINGEN IN DE HOUTEN LIGGER VERSTERKT MET ALUMINIUM 
- EnkelZijdig 

Gegevensinvoer: Aluminium aan de bovenzijde 

Hout Aluminium 

Hoogte 1100 mm Hoogte 4 mm 

Breedte 300 mm Breedte 940 mm 

Elasticiteitsmoduius 11000 N/mm
2 

Elasticiteitsmodulus 10000 N/mm
2 

Max. spanning 17 N/mm
2 

Max. spann,ng 160 N/mm
2 

Max. moment l,! E+09 Nmm (3 scharn1erspanten tlo.h. 5.'.J5 rn ) 

Berekeningen: 
,~1 

I ~-E;.z; 
Zm = i=i 

;~, = 587,3 i 8 mm 

I ~.1.; 
/=I 

I , 4 
11, = U.bN = 3.4E+ !0 mm 

I =J_hli 4 
" 12 = I E+09 mm 

;; n 

I EJ; = 4,4E+ ! 4 Nmm2 

i=i 

Controle buigspanningen: 

E M.::. er > ---
( I - ll i =n ➔ 160 2c 90.25491395 Voidoet 

L E,.J, 
l =t 

M.:: 
CT1, ~ E h ---;;;;;---- ➔ !7 2c ! 6, I 2 I 87 ! 88 Voldoet 

L E,.J, 
i=i 



- Dubbelzijd1g 

Gegevensinvoer: Aluminium aan de boven- en aan de onderzijde 

Hout Aluminium boven 

Hoogce 950 mm Hoogte 4 mm 

Breedte 300 mm Breedte 940 mm 
2 2 

Elasticiteitsmodulus 11000 N/mm Elasticiteitsmodulus 70000 N/mm · 

i\/lax. spanning 17 N/mm2 
i\/lax. spanning 160 N/mm2 

i\/lax. moment 1, IE+09 Nmm (3-scharnierspamen h.o.h. 5.55 m) 

Berekeningen: Aluminium onder 
i =JI Hoogce 4 mm 

L./4 .E; .Z; Breedte 940 mm 

z::i,. i=i - 479 Elasticiteitsmodulus 10000 N/mm2 
mm 

i=n 

I ./4-E: i\/lax. spanning 160 N/mm2 

i=i 

I -
2.IE+IO mm

4 
lh = 12.b.h' -

I i 
4 f ,·bo,en = - .b.h 

' 12 - B.6E+08 mm 

I i 

8.6E+08 mm
4 J a onder = - .b.h -· 12 

i=l'I 

I E;.1; - 3,6E+ 14 Nmm2 

i=4 

Controle buigspanningen: 

E" 
M .z 

a a ;hoven ~ ➔ 160 ~ I 03. 7203988 Voldoet 
i=II 

L Ei .l i 
i=i 

Eh 
M .z 

(J h ;boven ~ ➔ 17 ~ I 6. I 6281 192 Voldoet 
i = n 

I £ 1./1 
i = i 

Eh 
M.z 

Cf' h ;onde r 2: 
l = n 

➔ 17 ~ 16,16281192 Voidoet 

I EJ; 
i=i 

(j' a:omler 2: E" 
M .z 

i=n ➔ 160 ~ I 03,7203988 Voldoet 

I £ , .!1 
i = i 



4 GELU/OSBEALST/NG OP HET SCHERM 
- Van binnen naar buiten: 

Breedte Hoogte Lengte Geluidsisolatie Type 
Vlak (m) (m) (m) RA fdB(A)) Constructie 

I 38 17 45 Wand 
2 21 17 35 Wand 

3 38 17 35 Wand 
4 21 17 35 Wand 
5 38 21 45 Oak 

vlak I vlak 2 vlak 3 vlak 4 vlak 5 

Lpl)i (dB(A)) 90 90 90 90 90 

Cr1(dB(A)) 6 6 6 6 6 
RA (dB(A)) 45 35 35 35 45 
S(m) 646 357 646 357 798 
10 lg S 28, I 02325 18 25,52668216 28, 102325 25,52668216 29,02002891 

<p (0) 6 107 180 107 103 
Dlq, (dB(A)) 3 -6,912260757 -I 2,910646 -6,912260757 -5,299466959 
r (m) 50 64 64 72 65 

Dqeo (dB(A)) 44,97149873 47,11569812 47, 115698 48, 13874857 47,25036577 
Lw(dB(A) ) 25, 13 20,50 17,08 19,48 15,47 

27,874 15689 Voor de muziekstraf moet er IO dB(A) bij 37,87415689 

- Van buiten naar binnen - wegverkeer 

> Emissiegetal 

Oagsituatie 

Nachtsituatie 

E1v = 5 1,2 + 0,21 Viv - l 0lgV1v + I 0lgOiv = 5 l ,2 + 0,2 1.50 - 1 0lg50 + 1Olg3 15 = 69,7 dB(A) 

Ernv = 68,4 + 0,09Vmv - I 0lgVmv + I 0lgOrnv = 68,4 + 0,0950 - I 0lg50 + I 0lg30 = 70,7 dB(A) 

Ezv = 76,2 + 0,03Vzv - I 0lgV7V + I 0lgOzv = 76,2 + 0,0350 - I 0lg50 + I 0lg5 = 67,7 dB(A) 

£ =l Olg ( IO!fu- +10~-~- +10 ~;; J= 74,3 dB(A) 
tl£1f!. 

E1v = 51 ,2 + 0,2 I Viv - I 0lgV1v + I 0lg01v = 51,2 + 0,2150 - I 0lg50 + I 0lg3 I = 59,6 dB(A) 

Emv = 68,4 + 0,09Vrnv - I 0lgVmv + I 0lgOnv = 68,4 + 0,0950 - I 0lg50 + I 0lg3 = 60,7 dB(A) 

Ezv = 7 6,2 + 0,03vzv - I 0lgVzv + I 0lg07V = 7 6,2 + 0,0350 - 1 0lg50 + I 0lg I = 60, 7 dB(A) 

£ =lOlg(lO!fu- +10~·; +10~~J= 65,I dB(A) 1wdu ...., 



> Wegdekcorrectie 

> Kruispuntcorrectie 

> ReAectieterm 

> Afstandsterm 

> Extra dempingen 

Voor wegdekverharding met niet-elementenverharding en Fijne oppeNlaktetextuur ("normaal" asfalt beton) 

Cwegdek = 0 dB(A) In het emissiegetal is dit type wegdek al verwerkt. 

Bij de kruispunten binnen een staal van I 50 meter is de verkeersintensiteit zodanig klein dat deze niet in 

rekening gebracht hoeven te warden Ckruispum = 0 dB(A). 

Er bevindt zich geen bebouwing aan de andere zijde van de weg evenwijdig aan het scherm. ReAectie is 

hierdoor niet van toepassing. Crenect:e = 0 dB(A). 

Verzwakking ten gevolge van een afstand van 8 meter Darstand = I Olgr = I Olg8 = 9 dB(A). 

Bij dit punt wordt de luchtabsorptie, bodemabsorptie en de demping t.gv meteorologische invloeden 

meegenomen. Bij een volledig verharde bodem bedraagt de bodemdemping O dB(A) 

D1ucht = 0,035 . r
0
·
75 

= 0,035 . 8°
7 5 

= 0,2 dB(A) 

Dmeteo = 0,5 dB(A) 

De totale geluidsbelasting op de gevel bedraagt: Dagsituatie LAeq = E + Cwegdek +Ckruispunt +Crenectie - Darstand - Dextra 
LAeq = 74,3 + 0 +0 + 0 - 9 - 0,7 = 64,6 dB(A) 

Nachtsituatie is maatgevend met 65,4 dB(A) 

De grenswaarde binnen is 25 dB(A) 

Nachtsituatie: LAeq = E + Cwegdek +Ckruispunt +C,enectie - Darstand - Dextra 

LAeq = 65, I + 0 +O + 0 - 9 - 0,7 + IO = 65, 4 dB(A) 

Vereiste geluidsisolatie van het scherm is 65,4 - 25 = 40.4 dB(AI 

- Van buiten naar b innen - railverkeer: 

Het emissiegetal van ra ilverkeer is bij een 8 wagenstel bij I 00 km/u op een afstand van I 00 m ongeveer 75 dB(A) De grenswaarde 

binnen is ook hier 25 dB(A). De totale geluidsisolatie van het scherm bij railverkeer is 75 - 25 is 50 dB(A). Deze situatie is dus 

maatgevend. 



5 EIGENSCHAPPEN SAMENGESTELDE PROFIELEN /40--0 -=----

/ 

/; 0 @ 
I 

I 
{0 B 

De doorsneden ter plaatse van de kolom zjn nagenoeg hetzelfde als de doorsneden ter plaatse van her scherm. In de kolom is echter 

een ankerrall opgenomen voor de aansluiting van de secundaire constructie. Oeze ankerrail heb ik in de berekening van de kolom 

verwaarloosd. De onderstaande gegevens voor proflel I en 2 zjn daarom geljk aan de gegevens van respectieveljk I a en 2a. De 

hieronder vermelde waarden zjn gebaseerd op een volledig samenwerkende doorsnede. 

- Proflel I 

Hout profiel gern!ddeld 

Hout 

b 

h 

E 

!Samengesteld: 

E 

A 

85 mm 

555 mm 

11000 N/mm
2 

277,5 mm 

3.66E+ I 3 Nmm
2 

2,564E+09 mm
4 

1,4278£+04 N/ mm
2 

99900 mm' 

Aluminium 

E 

10 mm 

555 mm 

70000 N/mm
2 



- Profiel 2 

Aluminium profiei /exrruS1e I ( 

Q 
I 

Aluminium profiel /exrrusie 21 · 

l 
Hout profiel 

I 
Samen gesteld ligger 

A 

hrot 

E 

iy 

;z 

Wei:v = 

iy 

Zw., 

+ 
A 

hwt 

E 

iy 

!, 

Wel.y 

ly 

Zw.y 

+ 
A 

E 

Iv 

ll 

Wety 

iy 

Zw., 

A 

E 

!y 

I, 

Ely 

El, 

Wei.v = 

iy 

Zw.v 

9243,79 mm2 

400.00 mm 

70000.00 N/mm
2 

I .3233E+08 mm' 

2.5527E+07 mm
4 

6,3590E+05 mm3 

119.65 mm 

191,90 mm 

7547.97 mm2 

380.00 mm 

70000,00 N/mm
2 

8,6339E+07 mm4 

7.5607E+06 mm
4 

3.3 I 80E +05 mm
3 

106.95 mm 

I 19,79 mm 

5 I 000,00 mm2 

I I 000.00 N/mm
2 

3.8250E+08 mm
4 

I .4578E+08 mm
4 

2.5500E+06 mm
3 

86.60 mm 

150.00 mm 

67791,76 mrn' 

710,00 mm 

29879,94 N/mm
2 

2.285E+09 mm' 

l,7886E+08 mm
4 

6,826E+ 13 Nmm
2 

5,344E+ 12 Nrnm2 

7,45E+06 mm3 

183.58 mm 

403.18 rnm 

b 

h 

eyl = 

ev.2 = 

ev:J 

170 mm 

300 mm 

191.90 mm 

450.00 mm 

560.00 mm 



- Profiel 3 

Hout profiel maximaaljhoek 

Hout: 

b 

h 

E 

Samengesteld: 

85 mm 

7 IO mm 

I I 000 N/mm2 

355 mm 

7,67E+l3 Nmm2 

5,369E+09 mm4 

I ,4278E+04 N/mm
2 

127800 mm
2 

Aluminium: 

b 

h 

E 

IO mm 

710 mm 

70000 N/mm
2 



6 BEREKENING SPANT 
lnvoer gegevens: 
Normaalkracht Fl - 31,7 kN 

F2 - 36 kN 

F3 42,3 kN 

Hout 

Sterkteklasse GL24 

fqtm.O,rep 24 N/mm2 

fql.t.O.rep 19 N/mm2 

fql;t, 90;rep 0,5 N/mm
2 

fql.c:OJep 24 N/mm
2 

f ql.c:90.rep 5,7 N/mm
2 

fql.v;O.rep 2,7 N/mm
2 

Eqto.ser.rep 11000 N/mm
2 

Eq1.0.u.rep 8800 N/mm
2 

Eql:90,ser.rep 330 N/mm
2 

630 N/mm
2 

Doorsnede ( I_; 
Hout 

Hoogte h - 300 mm 

Breedte b 85 mm 

Oppervlakte alu. Aa 16791 mm1 

A, 67791 mm
2 

Elasticiteitsmodulus E, 29879,94 N/mm
2 

T raagheidsmoment ly 2,29E+O9 mm
4 

I, l,79E+O8 mm
4 

Buigstijfheid Ely 6,83E+ 13 Nmm
7 

El, - 5.34E+ 12 Nmm
2 

Zwaartelijn Zw;y - 403.18 mm 

Afschu1vingsmodulus Gd 7162 N/mm
2 

Moment 

Aluminium 

Legering 

fo.2.rep 

ft.rep 

E,er 

G,ep 

Doorsnede (£1 
Hout 

Hoogte 

Breedte 

Oppervlakte 

Elasticite1tsmodulus 

T raagheidsmoment 

Buigstijfheid 

Zwaartelijn 

Hoek 

Ely:qem 

Elz.(. eni 

Ml -

M2 -

M3 -

h 
b 

Aa 

A, 

E, 

ly 

Ely 

Zw.v -

a 

55,6 kNm 

46, 2 kNm 

0 kNm 

EN AW-6063 T6 

160 N/mm
2 

2 15 N/mm
2 

70000 N/mm
2 

27000 N/mm
2 

710 mm 

85 mm 

7100 mm1 

127800 mm
2 

14278 N/mm
2 

5,37E+O9 mm
4 

7,67E+ 13 Nmm
2 

355 mm 

2, 18 ° 

3,66E+ 13 Nmm
1 

2,97E+ 12 Nmm2 

Dwarskracht V I 0 kN 

V2 5,4 kN 

V3 13, 1 kN 

11 5000 mm 

12 7000 mm 

13 5000 mm 

Doorsnede 0; 
·Hout 

Hoogte h 400 mm 

Breedte b - 85 mm 

Aluminium 

Hoogte h - 400 mm 

Breedte b 10 mm 

Oppervlakte A, 72000 mm1 

Elasticiteitsmodulus E, 14278 N/mm
2 

T raagheidsmoment ly 9,6OE+O8 mm
4 

Buigstijfheid Ely - 1,37E+ 13 Nmm2 

Zwaartelijn Zw.y - 200 mm 

Hoek a 2, 18 ° 

I 

I -



- Toetsing sterkte 

- Drukspanningen (evenwijdig aan de vezelricht~g) 

= fc:O :np k 
.f c :O:d .kmod · J, r,,, 

0.23 ),45 

17 N/mm
1 

N 
O'co:d :h = E h . -i=-,,--

L A;.E; 
0,23 N/mm

2 

- - -
i= I 

N 
a c :d :a = Ea .-i=-,,-- 1,45 N/mm

2 

L A; .E; 2 
i= I 

0-c;O;d ;h :<,; f c ;O;d 0,23 < 17 voldoet 

\ 3 1,45 < 160 voldoet 

17 N/mm
2 

I 0,45 2,88 

N 
a co;d: h = E,,. -i=-,,--

L A;. E; 
i = I I -[ -J 0,45 N/mm

2 

--

+- I I -
N 

(Yc d :a = £ a . -i=- ,,-- 2,88 N/mm2 

L A; .E; 
i= l - +- 2 

0- c ;O;d ;h '.', f c,O.d 0,45 < 17 voldoet 

2,88 < 160 voldoet ~ - 3 



- Buiging van het prismatische deel 

= E . M.z 
I,• 1= 11 

IE,.I; 
i = I 

= E M. z 
G' m:d :a a · i= 11 

I E;.I; 
i= I 

(7 m ;O;d ;h S f m;O;u ;d 

(7 m;d;a S f o,2;d 

2,75 

22,99 

< 

< 

22.99 

17 

160 

l,75 17,68 

I 
17 N/mm

2 

2,75 N/mm
2 

22,99 N/mm
2 

2 

Vo/doer 

Vo/doer 
3 



- Buiging van het niet prismatische dee/ 
------~------------ --- --------- ---~ 

fm :O;u ;d 
f:11 ca :u:cl = ----;:======================= 

4 ½ · 2 2 ( /,11 .:0.:,1.:d ]

2 

+ · 4 ( /,,,. :0:.11 :.d ]

2 

'\ cos a + , sm a .cos a. --- sm a . --- = 
~ - f ,,0 .11.d .f.,_90, 11. d 

f m·O·w d 
J,,,, :a;u;d = ----;::====================== 

I 4 . , , ( /,11:0 :11 :d lz + • 4 ( /,11 :0: 11 :d lz 
\ 

cos a + sm - a .cos- a. --- sm a . ---
J;.:o:11 :t1 f, :90:11 :d 

( 
,., 2 ) M.z 

a ,,,:o :d :h = I + .J, 7. tan a Eh. ;=,, 

I E;.!, 
i= l 

( 
, ) M.z 

0'111 :a :d :h :2 = I - 4, 4 . tan- a Eh. i=II 

L E,.!, 
i= l 

( 
, ) M.z 

0'111 :a:d:h .2 = 1-4, 4 .tan- a E,,· ;=11 
I E,.l; 
i=l 

(Y m:d :(I 
= E . . M.z 

a 1=11 

I E,.I, 
i= I 

a m;d ;a :,; fo ,2;d 14,97 

O'm:a ;d ::; fmt ;a;u ;d 2.34 

O'm:a ;d ::; fm c;a ;u;d 1.50 

(J" m;O;d :,; J,n;O;u ;d 2.36 

(Optrec'.enc'.e buigtrekspanningJ 

(,'11- 46.2 kf'.Jm) 

iOptrec'.enc'.e buigc'.rukspan'ngl 

lfV- -26.6 kf'.Jm) 

< 160 

< 16,08 

< 16.56 

< 17 

Vo!doet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

16.56 N/mm
2 

16,08 N/mm2 r 

2.36 N/mm
2 

- ,... 2 

2.34 N/mm
7 

1.50 N/mm
2 

14,97 N/mm
2 



- Schuifpanningen 

J; ·:O:rep 
J,.: 11 :d = ---.kmod .k,, 

Y111 

V = E,,.b,,.V 
J, i=/1 

IE;b; 
i= I 

Va = E" .b" .V 
1= 11 

IEA 
i= l 

(}' v;d ;h S f v;u;d 

(}' v;d ;a S 0 , 58. fo,2 ;d 

E,,.b,,.V v,, =-;=_// __ 

IEA 
i= I 

i= I 

~,.s,, 
er . =T =--

1•, dJ1 I, b I 
I, . I, 

C,v;d;a S Q, 58 .fo,2;d 

0,84 

5,35 

I 

< 

< 

1,9125 

93 

Stel hout neemt alle schuifspanningen op 

Stel alum,n,um neemt al le schu1fspanningen op 

0,64 

0,49 

< 

< 

1,9125 

93 

0 

0,64 

0 

1,91 N/mm2 

9531,91 N 

3568,09 N 

0,84 N/mm
2 

- I- 2 

5,35 N/mm
2 

- - 3 

Voldoet 

Voldoet I 

1,91 N/mm
2 

3929, 18 N 

1470,82 N 

0,64 N/mm
2 2 

0,49 N/mm
7 

3 

Voldoet 

Voldoet 



Samenvatting van de spanningen in doorsnede 1,2, 2' en 3 van de kolom. 

0.23 1, 45 

1.45 22.99 

0.23 !,45 

2 -

1,45 19, 1 

0.22 U 8 

2' -

0,22 1,38 30.37 4.80 

3 -1- -[J 
0,45 2.88 

7.75 i7.68 

0 

_ t o<_ 
r9 
j 
0 

2 
' 2' 

3 



- Spanningscombinatie druk met buiging 
Hout (druk + buiging) 

I) 
CT .o , CT o, 

0,18 I Voldoet _ ,_. _.,_ + - "-'· -''- s; l < 

f co:11:d /,11:0: 11 :d 

2') CT c:O :d CT ,,, ,o,d < I 0,15 < I Voldoet - --+----
f c:0:11:d f m:0:11 :d 

r 
Aluminium (enkele buiging met normaalkracht) I 

CTc:d CT m:d < l 
I) -- +--_ 0,15 < I Voldoet 

f -:d J,11:el :d 

- Spanningscombinatie druk met buiging en afschuiving - ,- I 

Aluminium (Buiging met normaalkracht en afschuiving) 

= .J 2 + 2 _ + 3 r 2 
18,44 N/mm2 ,- 2 

2) 17,-gt:J 
017

.r:d 17::d 17.r:d •17::d ' xz:d -- - ,- 2· 

2') '7,-gl:J = .J(J;:J + (J;:d - 17x:d .(Jz:J + 3.r_;z:d - 14,49 N/mm2 

- - 3 

2) 
CT vgl ;d s; } 

0, 12 < I Voldoet 
f o,2;d 

2') 
CT vgl ;d s; } 

0,09 
f o,2;d 

< I Voldoet 



- Toetsing stabiliteit 

- Kolom belast op druk (knik) 
· - ·-

Knik om de z-as 

I - 2.1, Ii } m 1 

Ell / Eli 

I - 2.1, Ii } mz 

Ell I Eli 

m1 (z,e tabel I) 

m2 (zie tabe! 2) 

i( m1 m2 ) m,o, = 1r. 7·7 

F= :£ = 
m .Ed.l= 

t2 =:bur.: 

i=II 

f -.o :,, :d ·L A;.£ ; 
N = i= I 

pl.cl 
Eh 

A = ✓Npl:d 
=:rel F= :E 

OJ z;buc (zie tabel 17 NEN 671 0, 1nstabi11te;tskromme c) 

N c;s;d 
:::: 1 0.40 < 

OJ =:h"c .N pl:,/ 

I - 2.1, II 
Ell f E/ 2 0,2 0,4 0,6 

0,01 0,15 0,27 0,60 

0,1 1,47 2,40 4,50 

0,2 2,80 4,22 6,69 

0,4 5,09 6,68 8,51 

0,6 6,98 8, 19 9,24 

0,8 8,55 9, 18 9,63 

Tabel I• Bepalen van de reductiefactor t.g v 
het stLJfheidsverschil tussen El I en El2 

I 

0,8 

2,26 

8,59 

9,33 

9,67 

9,78 

9,84 

--- - -- -

- 0,412 

- 0,556 

- 0,412 ,~ 
I 

..!L - 0,563 

- 7,93 - ---- --

- 8,98 

7,22 --

- l,334E+05 N 

- 2683481 N LL~:I 
- 4,48 

- 0,040 

Voldoet 

Ell I Eli 
I - 2.1, II 

0 0,2 0,4 

0,1 5,01 6,32 7,84 

0,2 6,14 7,31 8,49 

0,4 7,52 8.38 9, 12 

0,6 8,50 9,02 9,46 

0,8 9,23 9,50 9,69 

Tabel 2 Bepalen van de reductiefactor 
t.gv de niet-prismatische Jigger 

0,6 
9, 14 

9,39 

9,62 

0,74 

9,81 

Ell 

E1 2 

Ell 

0,8 

9,77 

9,81 

9,84 

9,85 

9,86 



- Kolom belast op druk en buiging (knik + kip) 

Knik en kip om de z-as 

Gegevens.· 
b 

h 

Iv ,, 
We,.v 

Zw.v 

Eql,O,ser,rep 

Eq/,0,u,rep 

G ser;rep 

f,_ o_rep 

frn.0.rep 

, f-l = --=---
z A 

k _ =1[ 2 ,£o;u;rep 

E,z A,2 f. 

w_ 
r =-, A 

z • c ;o ;rep 

i_ 
'7- =---

- 500.r_ 

170 mm 
4 10 mm 

17000 mm 
9,76E+08 mm

4 

3,56E+08 mm4 

4,76E+06 mm3 

205 mm 
11000 N/mm2 

8800 N/mm2 

630 N/mm2 

24 N/mm2 

24 N/mm2 

q = 1 + (1 + 77 z .A-)1 + 20.17 z )}[ f c;o;rep ]{ k E;z ) 

f m:o:rep (1 + 20.!Jz) 

10 

F -

M 

42300 N 

5,56E+07 Nmm 

71,52 mm 

237,71 

0,064 

56,829 mm 

0,003 

1,/0 

0,0615 



10,- = bJh[_!i-3,36~(]-~J] 
16 3 h 12.h4 

w)' 
r )' - -

A 

b3h c,, = 
160 

k 111::: 

a m;cr 

/, 
( 

1 0 1 IJ . . E() ,, ..-ep l 
111:0:rep ' + , · - ... 

f n:0:rcp 

k .[l + Q 1 /Jc .£0:u :rep l 
111 ' • 

-
- fi 11 :0:rep 

k ,ns: .:-

k,,, + 
,f,11 :0:rep 

4.96E+08 mm
4 

68,33 mm 

1,26E+07 mm
4 

43,80 N/mm
2 

Kip 1.66 

1,01 j 1,0 



0.61 N/mm2 

M 
(J'm ;o;d = w 11,67 N/mm2 

a c ;o ;d 

k kom;z .fc;o;u ;d 
0,58 

(J' m:o: d 

0,69 

(J' c;o ;d er m;o :d , ______ < -----'-------
k kom ;z .fc;o;u;d 

k com ::: 

0,961 

2+k 
kmc;z = c;z - ] 

1, 25 - ( 0, 25 .kins )+ ( 2.kins .kc ) 0,013 1 0,5 

1 
__ 0'_c.c:.;o.:...;d __ k (J' m;o;d l · me + ----'-''--- S 
k kom;z •fc ;o;u;d k ins •fm;o:u ;d 

0.98 < I Voldoet 



- Plooistabiliteit 
--- -----------------------------· -·-- --- ---- - - ------
Gegevens: 
b 
[ 

1/1 = 
0' 2:d 

(J' c :l :d 

4 
k, = 5,35+-, 

a-

" 2 .£" .t2 
(Y E =------

12.( 1- u,7) .b2 

Drukspanningen 

). =!!_)10,92 
p.c.d l k a::r 

),02 = Jr ff:: 
Ap:c :n:I = 

OJ p looi 

Ap :c :d 

),0.2 

CY plooi ;u;d = OJ piooi .fo,2;d 

sl 
(J' plooi:11:d 

256 mm 
10 mm 

18 N/mm2 

6,1 N/mm2 

0,35 N/mm2 

27,3 

0,3 

Voor deze waarden z:e NEN 671 0 nguur 34a 

met a - 7000 mrn en b - 256 mm 

18,00 < 160,0 

- 0,34 

- 6 

- 5,35 

- '- I 

- 96,54 N/mm2 

- '- 2 

! 
I 

I - 34,54 J ._ 3 

- 65,71 

- 0,53 

- 1,0 

- 160,0 N/mm2 

Voldoet 



Schuifspanning 

b 
A,, ·s·c1 = -. . t 

OJ plooi 

).,p: s :d 

Ao .1 

T p/ooi :11 :d = {t} ploo, ·0 , 58.fo.2:,I 

__ r _d_ s l 
T plooi :11 :,I 

0,35 < 92,8 

Combinatie van druk- en schuifspanningen 

T cr:c:d = k,.CTE 

l + I.J.I (Jc:d:/ --.--- + 
4 CT a:C":d 

J{.p :rf!! :1·gl 
fo .1:d 

(jcr:\-gl:d 

(1) plooi 

(J' ploot:u ;d = OJ plooi .fo,2;d 

(J vgl: d 

CF ploo i:11: d 

3 - 1.j.1 (J c :d:/ Td ( J
l ( Jl 

--4-. 0'cr:c;d + Tcr:,I 

18,01 < 90,6 

+ 

19.1 

Voldoet 

- I 

Voldoet 

N+M-lijn V-lijn 

27,87 

0,42 

1,00 

92,8 

18,01 N/mm
2 

579,22 N/mm2 

5 16, 99 N/mm2 

178,32 N/mm
2 

0,95 

0,57 

90,6 N/mm
2 

L_______ ____ ________ ____ _ ____ - --- --------- ---- - ---~ 



- Toetsing sterkte van het gekromd dee! van het scherm 

- Buiging van het gekromde dee! 
r---~~---~---------------- ·- -------·-------------------
Gegevens 

Hout: 
b 
h 

E 

Samengesteld: 

Zw.v 
Ely 

Iv 

E 

A 

Controle spanningen tgv buiging 

J, = J,,, ,o,rcp k k 
m.0.11 ,d · mod· /, 

Y,,, 

h 
k,

11
.,. = l + 0,5.

r 

0-,,, ,o.d ,h = kim,-'£1, · ,=~ .Z 

IE;.( 
i=I 

1= 1 

k = 0 7 6 + 0 001. ~ 
kro ' ' f 

(J' m:O;d;h ~ kk,o ,fm;O;u;d 

CF m;d;a ~ f o,2 ;d 

1,53 

8,01 

85 mm 
710 mm 

11000 N/mm
2 

355 mm 

7,67E+ 13 Nmm2 

5,369E+09 mm
4 

l.4278E+04 N/mm2 

127800 mm2 

< 

< 

13,6 

160 

@ 

Aluminium 
b 
h 

E 

r,nw 

Vo/doer 

Vo/doer 

10 mm 
710 mm 

70000 N/mm
2 

-24,7 kNm 

13 kNm 

1643,5 mm 

1287 mm 

30 mm 

0,244 mJ 

17 N/mm' 

1.22 

l.53 N/mm2 

8.01 N/mm2 

0,80 



- Controle trekspanning loodrecht op de vezel 

a max 
kdis = ---------

[ 

l ' ]0.2 
11 , f a(,.r.=)'dv 

I, Jh 

Uit bijlage F van NEN 6 7 60 vol gt kdrs 

1,5,M d 
CY ,:90:d = 

b.h.r 

a ,;90;d ~ k vol 'kdis ,J,;90;u ;d 0,098 < 0,27 voldoet 

Momentenverloop in de hoek 

0,606 

1,43 

0,31 N/mm2 

O,Q98 

VJ> 1s her gearcee1de 
dee! 



- Toetsing verbind1ngen 

- Verbinding kolom-funder_irig 
Gegevens: 

Stift 16mm sterkteklasse 8.8 

Oplegreactie BG I Fvd = 
Oplegreactie BG2 Fv:d = 

Fh:d = 

A, 

fcs:rep 

0 ,ed:2 

d st,ft:nom 

Controle stift belast op afschuiving 

45800 N 

3 1500 N 

13100 N 

201 mm 

800 N/mm
2 

1,0 

16 mm 

F .,d = ✓ F.-~d + F;,~d of F ,;d = F v;d 

F v:u:d = 0, 48.J; :h;d .Ab 

F v;s;d S Fv ;u;d 

Controle stuik van het gat 

Het aluminium plaatdeel 

ac 

ared;I 

F ,:d = ✓ F,.~d + Fi,~d of 

F c;u ;d = 2.ac.a,ed;1·h ;d 'd b:nom ·t 

F v:s ;d S F c;u;d 

Het stalen plaatdeel 

ac 

a,ed;I 

F c;u;d = 2.ac ,ared ;1 ·h;d .db;nom .t 

45800 < 

45800 < 

F ,;d = F v;d 

22900 < 

Alumin ium pl aat 

"' 
Stal enplaat 

52 35, d- 10mm 

0 

Zi_j ,1. ,u1z icht 

45800 N 

77208 N 

77208 Voldoet 

1,0 

1,0 

45800 N 

51200 N 

5 1200 Voldoet 

1,0 

1,0 

22900 N 

75200 N 

75200 Voldoet 

@ 



Controle lasnaad 

Fs;d 

l1;et 
a 

(J'I = T l =0 

~ F,;d 
a . . = r , = --

11 ·,.,;, d - al 
' l; r~ f 

J, ,.
11

,1 =0,46 1, ;d 
' /J 

CY w;s ;d ~ f w ;u;d 

- Verbinding kolom-ligger 
Gegevens 

Gegevens 
Stift 16mm sterkteklasse 8.8 

Oplegreactie BG I F v;ct = 

Oplegreactie BG2 Fv;d = 

Fll;d = 

25,8 

25020 N 

10720 N 

13100 N 

< 

A, 

fr;s;rep 

a,ed;2 

d"nfr: 111:iin 

201 mm 
800 N/mm2 

1,0 

16 mm 
Controle stift I belast op afsc/1uiving 

of F s;d = F v;d 

F v;s ;d S F v;u ;d 25020 < 

Controle stift 2 belast op afschuiving 

Fr;2=Fh435/ I 15 = 49552 N 

F v;s;d S F v;u ;d 50698 < 

Stift 3 is dus niet maatgevend 

207 

77208 

77208 

= 
= 

= 

= 

= 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

@ 

13 100 N 

145 mm 
3,5 mm 

25,81 N/mm/ 

I 

207 N/mm 2 

25020 N 

77208 N 

50698 N 

77208 N 

/ I 
/ 

Fh 

7 .._ 
a 

i 
11.~f I/ 

/• 

F,:3 

► F,;2 

◄ 



--- - ----
Controle stuik van gat I 

Het aluminium plaatdeel 

ac - 1,0 

ared;I - 1,0 

F"d = ../F.'.d + Fh'.d of F, ;d = Fv;d - 25020 N 

Fc;u;d = 2 .a c .a,,d;J .J, ;d .d b;nom .t - 51200 N 

Fv;s;d ~ Fc;u;d 25020 < 51200 Voldoet 

Het stalen plaatdeel 

ac - 1,0 
a,ed;I - 1,0 

Fs;d = ✓ F,?,1 + Fh'.d .0,5 of F,;d = /Fv;d * 0.5) - 12510 N 

Fc;u;d = 2.ac.ared; J·f, ,d .d b;nom ·1 - 75200 N 

Fv;s ;d ~ Fc;u;d 12510 < 75200 Voldoet 

Controle stuik van gat 2 
Het aluminium plaatdeel 

a, - 1,0 
a,ed;I - 1,0 

Fs;d = ✓ F,.2,1 + Fh'.d of F"" = Fv;d - 50698 N 

Fc;u:d = 2.ac .a ,ed;L .f, ;d .db;nom .t - 51200 N 

Fv;s;d ~ Fc;u;d 50698 < 51200 Voldoet 

Het stalen plaatdeel 

ac - 1,0 
ared;I - 1,0 

F,:d -.JF 2 +Fl - l';d 11 :d 0.5 of F,;d = /Fv;d * 0.5) - 25349 N 

Fc;u;d = 2.ac .a,,d;l ' f, ;d .db;nom .t - 75200 N 

Fv;s;d ~ Fc;u ;d 25349 < 75200 Voldoet 



- Plooistabiliteit 

Gegevens: 
b = 145 mm 

t = 10 mm 

CJ 1:d = 17,26 N/mm2 

CJ2:d = 17,26 N/mm
2 

' d = 9,03 N/mm
2 

a = 48,3 

U ,i = 0,3 

(1 2:d = 1,00 f// = --
O"c l. ,I 

k" '" Voor deze waarden zie NEN 6 710 figuur 34a = 4 

met a • 320 mm en b - 145 mm 

4 
k,=5,35+ - 2 = 6,17 a 

(J' £ = 
tr2,EJ,t 2 

N/mm2 

12.(1-un.b2 = 300,91 

Drukspanningen 

/4 . =!?__l0,92 
p :ol f k<Y ;.r 

= 23,96 

Ao.2 ff, = 65,71 = Jr 
, 

Ap .c.rd = 
Ap.nl = 0,36 
Ao.2 

OJ plooi = 1,00 Niet gevoelig voor plooien 

(J' p/ooi ;11 ;d = (J)plooi ,fo,2;d 
= 160,0 N/mm2 

(J'c: l;d 
~ 1 17.26 < 160,0 Voldoet 

a plooi ;11 ;d 

@ 



Schuifspanning 

OJ plooi 

10, 92 

I, 72k, 

T p/001 :11 :d = OJ plooi ·0 , 58 .. f o .2: d 

T p!ooi :u :d 

9,03 

Combinatie van druk- en schuifspanningen 

cr,;:1 ,c1 = .J d;M + Jr~ 

(J' cr;c;d = k u ;x ,(J' E 

< 92,8 

.Jac:1 ,<1 + 3r,7 
O'cr:rg/A = -------==== ======== 

l + 1/1 O'c:d :1 [ 3 - lfl O',.,dJ )

2 

[ ' " )

2 

- - ,- - - + - - ,--- + --
4 O'<T:c:d \ 4 O'cr,c:d r ,.,. ,d 

A, f o,2 :d 
p:rc l ;rgl = '\i G' 

~ a: 1·gl :d 

OJ plooi 

(J' plooi;u ;d = {j) plooi ,fo,2;d 

O'vgl ;d 

a plooi: 11 :d 

23,29 < 160,0 

Voldoet 

= 

= 

= 

= 

Voldoet 

14,7 1 

0,22 

1,00 Niet gevoelig voor plooien 

92,8 

23,29 N/mm2 

I 203,65 N/mm2 

1857,01 N/mm
2 

496,61 N/mm 2 

0,57 

1,00 Niet gevoelig voor plooien 

160,0 N/mm
2 



- T oetsing van de stijfhe1d 

- Reductiefactor t.b.v. mechanische verbinding 
Gegevens: 

d nom 12 mm Ed;alum1rnum 

L 17000 mm a 
A, 58547,97 mm2 

A2 9243,79 mm 2 

A, 7547,97 mm 

1, 1,32E+08 mm
4 

l7 4,69E+08 mm
4 

I 2,29E+09 mm4 

21000 N/mm 

1t2 .Ed a A1 -Ai 
p=--2-.-. 

l kV Al+ Ai 
0,273 

1 
Y s;I = l + p 

0,786 

bouten h.o.h. 300 mm 

k,. = 0,025.Ed.d11,1111 21000 N/mm 

- 1[2 .Ed !!_ A 
p - 2 • • j 

l kV 
0,258 

1 
Y s·2 =--

. 1+ p 0,795 

bouten h.o.h. 600 mm 
0,625 

1,76E+09 mm4 

reductie 23,0 % 

@ 

70000 N/mm2 

300 mm 



Bovenstaande reductiefactoren heb ik in rekening gebracht voor het bepalen van de doorbuiging van de staafdelen. Door deze 

reductiefactor buigt de kolom 3,8 mm meer door als een volledig samenwerkende doorsnede. De ligger krllgt een extra doorbuiging 
van 6,0 mm 

L 

Maximale toelaatbare doorbuiging 

l) ligger ➔ L = l 21 l 0 mm ➔ 0,0041 = 48,44 mm 

2) kolom ➔ L = 4800 mm ➔ 0,005.L = 24 mm 

De rechterkolom heft een hoogte [h] van 17000 mm 

A 

V 

2 
-< ► 

Optredende doorbuiging 

34,3 mm 

23,7 mm 

Vo/gens NEN 2608-2 mag de kolom 1/200 van de hoogte van de glasplaat doorbuigen. 

@ 

A 

h 



7 BEREKENING SANOWICHELEMENT 

1szszszszs}szszszszs1 
I 
•I· 

J,itt♦ tti~tttitif! 

I 
~ -

~ 

- Opbouw sandwichpaneel 

Buitenpaneel 

Binnenpaneel 

Ribben 

• multiplex 

• geanodiseerd aluminium 

Kernmateriaal 

Verbinding 

· hard polystyreenschuim (PS) 

· 2 componentenlijm 

• Gelamineerd hout 

- Gegevens 

Dikte buitenpaneel 

Dikte isolatiekern 

Dikte binnenpaneel 

Ribben 

Overspanning 

- Belasting 

18mm 

96mm 
Ealumirnurn 

Ekem 

4 mm Ehouten beschol 

I 00 x 720 mm E,itlben 

1 1 25 mm/ 2000 mm 

Permanente belasting (dak) Aluminium gevel 

Houten paneel 

lsolatiekern + isolatielaag 

Alumin ium paneel 

Totaal 

70000 N/mm
2 

2550 N/mm2 

8500 N/mm2 

11000 N/mm7 

0.05 kN/m
2 

0, 14 kN/m
2 

0,27 kN/m
2 

0,01 kN/m
2 

+ 

0,47 kN/m2 

Veranderlijke belasting (dak) Wind (zuiging+overdruk)= (0,91.(-0,7-0,3) 1.1 0,88) = -0,80 kN/m2 

Sneeuw = (0,80,7) = 0,56 kN/m2 

Veranderlijke belasting (gevel) Wind (zuiging+overdruk)= (0,91.(-0,4-0,3) 1.1 0,88)= -0,56 kN/m2 

Wind (druk+onderdruk)= (0,91.(0,8+0,3) 1.1 0,88)= 0.88 kN/m2 

Totale belasting op het sandwichelement 
-----,--~--

Oak q 1 = 1,2. 0,4 7 - 1,5. 0,80 = -0,64 kN/m- I Gevel q1 = 1,5 . -0,56 = -0,84 kN/m2 

q 1 = 1,2.0.47+ 1.5.0,56= 1,41 kN/m' q 1 = 1.5 . 0.88 = 1,32 kN/m-

- Basis hypothese 

Buigende momenten worden uitsluitend door de externe beplating opgenomen 

Dwarskrachten warden door de isolatiekern opgenomen 



- Spanningen in het sandwichelement 

Spanningen in de y-richting 
a, 108 mm 

17000 mm 

Eb.plaar 8500 N/mm7 

Gp.di 800 N/mm2 

Eo.p1aa1 70000 N/mm2 

Gp,d7 27000 N/mm2 

Errb 11000 N/mm2 

M 34.50 kNm 

t h 
[ 

Jr a,. E cc11:rr,.1. 1 J an - .- . ---
b = 2 I G p:d 

,•(. / 

;r I 

2 / 

tanh(~-~- E,.ll.1• . .1.: J 
2 / G 1 b = 1'·' 

•'.f . ). 
;r I 

2 I 

1= 11 

L A;.E;.Z; 
;= J = ----

A,E, 

i=n 

I EJ; 
i=I 

= E. M.= a t/ (I 1=n 

L E,.!, 
l = I 

hnb 

bnb 

hb,plaer 

bb,plaa! 

h o,plaat 

bo.p1aa1 

7 10 mm 

85 mm 

18 mm 

193 mm 

2 mm 

117 mm 

108,0 mm 

108,0 mm 

376,0 mm 

3,26E+ 13 Nmm2 

3, 17 N/mm2 

16,09 N/mm2 

n 



Spanningen in de x-richting 
--

I = 2000 mm Triplex huid 

E11:plaat = 8500 N/mm
2 

h = 18 mm 

Ea,p'3ar = 70000 N/ mm2 
b = 1000 mm 

Ek.em = 2550 N/mm
2 

Aluminium huid N 

qd = 1,41 kN/m h = 2 mm 1000 
b = 1000 mm 

Maximale belastrng waarbij druk in de houten lsolatiekern Doorsnede 
plaat optreedt en trek in de aluminium plaat h = 98 mm 

b = 1000 mm 
l=n 

LA,.E,.z, 

Z"". = i=I = 57.4 mm 
A,E, 

i=n 

L E; ( = 8.57E+ I I N/mm2 

i = I Buigspanning Schuifspanning 
buigspanningen in de hu1den 

0.42 N/mm" M. :: = 
a h = Eh. i=n 

Spanninqsverloop over de doorsnede 

I E,.! , 
i = I 

M .z 
3.25 N/mm2 

<Ya = E a. i=n = 

L E, .J, 
i= l 

Schuifspanning in de kern 

V.Sk 
= 0,0 11 N/mm2 

f k = - -
bk.lk 

0 



- T oetsinq van de sterkte 

Constructietriplex (kwaliteit BB, geldend voor een vochtgehalte < 18%) Toelaatbare buigspanning is 13,5 N/mm2 

Spanningen in de y-richting 

0'11uuu1 1,.:ix ~ 0'1Ki1Jt:toel. 

3, I 7 N/mm2 
< 13,5 N/mm1 voldoet 

Spanningen in de x-richting 

(j'l'Kll Jt:rtldX $; CJJKlUUtlc"I. 

0,42 N/mm2 
> 13,5 N/mm2 voldoet 

Alumin ium legering ALMgSi0,5 F22 6063 TS. Rekenspanning (fo2r~r,) is 160 N/mm
2 

Spanningen in de y-richting 

CTar1m1iniu111:max s;;; CJa1umi1•1i1mi:tuel. 

16,09 N/mm2 
< 160 N/mm2 voldoet 

Spanningen in de x-richting 

CJ111 >Uttl'klX :::;: CJ1K1ut:tclt-'I. 

3,25 N/mm2 
< 13,5 N/mm

2 voldoet 

Hard polystyreen isolatie. Rekenschuifspanning is 0,28 N/mm2 

Schuifspa1111i11ge11 

' i:rmx s;; ' i:rud 

0,0 I I < 0,28 Vo/doer 

- T oetsing van de stabiliteit 

Rimpelen van de vlakke huiden (wrinkling) 

Algemeen wordt een empirisch bepaalde factor KI aangehouden, welke bepaald is op basis van beproevingsresultaten Voor vlakke 

huiden kan worden aangehouden 

a fn d =k.a ,vd ·~ET l'Gc[ /·E fd =0,65.-
1
-.~1079.1,0.8500 =108,85 N/mm

2 

· '· ' · '· ·' · ., · · 1, 25 

CT houcx s;; cr hout:cr,w 

3,25 N/mm
2 

< I 85 N/mm
2 voldoet 



- Schijfwerking in het dakvlak 
Gegevens: 
Oakbeschot Const1·uctietriplex /kwanre:r BB. gelcenc voor een vochtgehalte < 18%1 qd - I 6.25 kN/m 

d,chrJf 

fr://;rep 

fc;//rep 

fv/j;rep 

bout M I 2 sterkteklasse 8.8 

Ab:s 

At, 

fr:b:rep 

a ,ect:2 

db:nom 
h.o.h. afstand 

Totaal aantal bouten 

Spanningen in de x- en y-richting 

r = f -,11:rep k k 
J c J/;d · mod· I, 

Y"' 

/, Jl :n·p 
f :11:d = ---.kmod ,k,, 

Y111 

C, c:s :/1:d S f c;u ;ll;d 

a ,;s ;ll;d S f, ;u ;/!;d 

Spanningen in de uicl1ting 

17100 mm 
18 mm 

13,5 N/mm2 

7 N/mm2 

3 N/mm2 

85 mm 
113,0 mm 

800 N/mm2 

12 mm 
600 mm 

58 stuks 

3,74 

7,77 

< 

< 

l 
5,0 N/mm2 

9,6 N/mm2 

5,0 

9,6 

I 
I 
I 
I 
I 

:+-- Stabiliteitswanden theater 
l 
I 
I y 
I 
I t I 
I X 

J. 1650 31200 

38850 

Voldoet 

Voldoet 

6000 

0 
0 

;::. 

j 

j llil,ll[MPa/ 

111 1D.756 

D ""'_ 
D """ -
□ .,,. 
D :: 
D 0000 I 
□ .(1137 
□ ·-0.,,,-i 

111,.''-..... -----~----------....., □ , .. ,,, I 
□ 1 -0.546 I 

-0.683 

= -0.819 __ 
-0."6 

Spaninningen in de y-ricl1ting 

0 



Schuifspanningen 

(J' v;s ;/l ;d :$ f v:u ;/l;d 1,37 

Spanningen in de xy-ricl1ting 

< 

2, I N/mm7 

2,1 

ruoo
D 11000 
D foooo 

□'"""
D fo.oo 
□foai, -

jOOOJ El [-OT,,- -

---- □ [<1391 D 1-0.586 
[-O]a, 

- [<1976 

• run 
1.367 

Scl1uifspanningen in de bouten (Doorsnece A-A) r.g.v. schijfwerking 

'tmax;gem 0,975 N/mm-

F v;s ;d = r max ;gem .d .hschiJf 300, I I kN 

F v;u ;d = 0, 48 .a,,d ;z •li ;b;d .Ab;s 32,64 kN 

Voldoet 

(per bout) 

I 
n = 2.

a 
58 met h.o.h afstand [a] - 600 mm 

300, I < 1893, I Voldoet 

Scl1u1tspanningen in , ;, r ' , 

0 



Schuifspanning tussen houten beschot en de ribben 

'tmax I, 13 N/mm·· 

h-:d 
fs ;rep 

8,33 N/mm2 

rm 

(T v;s;d $; J ,;d I, 13 < 8,3 



8 BEREKENING BINNENWAND THEATER 
De binnenwand van het theater heeft een maximale hoogte van I 7 meter en wordt opgebouwd uit een houten regelwerk. Het 

regelwerk wordt aan beide zijden bekleed met een multiplex plaat van I 2 mm dik en een gipsplaat van I O mm dik. Aan de binnenzijde 

w ordt een isolatiepakket aangebracht. De wanden dragen hun belasting over op de begane grondvloer die ter plaatse van de wand is 

voorzien van een versterkte strook. Om de veNormingen te beperken en de kniklengte J_ op het wandvlak te verkorten heb ik de wand 

op twee punten afgesteund naar de hoofddraagconstructie. Door deze pendelstaven (afstandhouders) kunnen de afmetingen van het 

regelwerk aanzienlijk gereduceerd worden. 

De theaterwanden hebben tevens een stabiliserende functie. De multiplex platen moeten samen met het regelwerk de horizontale 

belastingen, die veroorzaakt worden door wind, afdragen naar de versterkte stroken. Hieronder volgt eerst de berekening van de stijlen 

en daarna de berekening t.bv schijfwerking 

- Belasting op de wand 

Permanente belasting Gipsplaten 2x IO+ 12,5 mm 

lsolatiepakket 50 mm 

Houten stijl- en regelwerk 96 x 196 mm, h.o.h. I 200 mm 

Totaal 

Veranderlijke belasting lnterne overdruk (binnenwand in gesloten gebouw) 

Wind// aan de wand 

- Totale belasting op de stijlen 
_ 2 + (I) _ Fd- l,2.0,69kN/m . l,2m.17m 74,51 -91,4kN 

2 qd = 1,5. 0,3 kN/m . 1,2 m = 0,54 kN/m 

/II Zie voor deze waarde de berekening op biz. I 09 

12 x 0,045 = 0,54 kN/m 2 

1,5 X 0,05 = 0,075 kN/m1 

(5 X 0,096 X 0, I 96)/ 1,2 =0,078 kN/m2 

0,69 kN/m!. 

0,3 kN/m2 

120 kN (t.gv schijfwerking) 



Houten ligger op 2 steunpunten belast op druk met buiging 
Ligger is gesteund om de zwakke as (verhoogde knikgevoeligheid). 
lnvoer: 

Breedte ligger = 96 mm Fd 
Hoogte ligger = 196 mm O,en 
Sterkteklasse = K24 Yr:q 

fc;o;rep = 24 N/mm2 
1,01 

fm;O;rep = 24 N/mm 2 II 

fv;O;rep = 2,4 N/mm
2 

12 

Eo;u;rep = 7400 N/mm
2 h.o.h. 

Rekenveld: 
Druk evenwijdig aan de vezelrichting 

F 
(Ye;O;d = A = 

kh = 1, 5 als h < 75 mm 

- ( 200 r4 

k, - als 75,; h < 200 mm = 
I h 

k,, = 1,0 als 200 mm ,; h 

f,,l!J) 
f c;O;u;d = -- .kmod .k,, Kmoa = 0,85 = 

rm 
Buiging van prismatische staven 

M (Auromatisch grootste moment) 
a .. =-

111,0,d W /Vele of steunpunt) = 

J,·ep 
f,,, ;O:u;d = - -.kmod .kh K,,,00 - 0,85 = 

rm 

Dwarskracht 

.!, .q d .(/1 + !, ) + M 
V - - !, 

= CY . ---
\',/1,d - b.h - b.h 

J,.ep 
J,, 11 d = - - .kmod ,k1, K,,,00 - 0,85 = 

rm 

= 91 ,4 kN 
= 0,36 kN/m 
= 1,5 

= 17 m 

Sm 

7m 

= 1200 mm 

F 

4,86 N/mm2 
, 

:: .~t 
► 
► - 11 
► 

► -- ~ '-----<Jt -r 1,01 ► 

► --qd ► 

ltot - 12 ----- ~ '-----<Ji -17,14 N/mm2 ----- 11 -----
3,32 N/mm2 

De oplegreactie in punt 

a en b = 3,747 kN 

17,14 N/mm2 

0, 19 N/mm2 

1,71 N/mm2 



Stabiliteit van prismatische staven belast op druk met buiging 

r,. 

ir 

'lv 

W, 

A 

=l 
i., 

300.r,. 

a E:v 

f c;O; rep 

[ 
( ) 

f ::O;rep ] k E :y i;,, = l + l + 'lv·).,v· I+ 20.77v .- - . ( ) 
f11 :0:rep l + 20.77,. 

k mom 
= l - k('()II/ * a c:O:d 

k£:r f c:o: i1 

Vervorming Jigger op 2 sreunpunten 

q"./4 
192£/ 

qd .l4 
w =---

1 384£1 

32,67 mm 

56,58 mm 

0,0058 

62,5 

0,78 

2,25 

0,414 

0,850 

2.63 mm 

5,05 mm 



Toetsing: 
T oet. sterkte 

(J'c;O;d 5 fc ;o;u;d 
4,86 ,;; 17,14 N/mm7 

Vo/doer Druk evenwijC1g aan de 

vezelrichting 

(J'm;O;d S fm ;O;u;d 
3,32 ,;; 17,14 N/mm2 Vo/doer Buig ing van prismatische 

staven 

(J'v;d S f v;u ;d 
0,19 ,;; 1,71 N/mm2 

Vo/doer Dwarskracht 

a c ;O;d a lll .0.d < ] --+--_ 0,48 ,;; 1,00 Vo!doet Spanningscombinatie 
f c:O;d /,,, ,o:c/ 

Toet. stabiliteit 

O'c ;O.d a m:0.,/ 
Stabiliteit van prismatische 

+ :$; 0,9 1 ,;; 1,00 Vo!doet sraven belasr op druk mer 

k ,,om .f ,:o:d km,1111 .J,,, :O:d buig ing 

Toet. vervorming 

s 0,002./ 
- Maximale vervorming van 

wmax 5,05 ,;; 34 mm Voldoet de ligger 



Aluminium afstandhouders ( pendelstaven) 
lnvoer: 

Doorsnede staaf 

ft;rep 

fo.2.rep 

Ed 

Rekenveld: 

Ax1a!e trek 

N, ;11; d = N pl ;d = A.fo,2;d 

Ax1ale druk 

N c;11;d = Npl ;d = A .fo,2;d 

Stabilileit van een op druk belaste staaf 

7( 2 Edi ,, 
F,,,E = -,-2 __ . 

y:huc 

Wy;buc (lns1ab1lrte1t1kromme AJ 

Toetsing: 
T oets sterkte 

N 
~ $ I 
N r;u;d 

N . d 
~ :,; I 
Nc ;11;d 

T oets stabil1teit 

Nc ;s;d 
$ ) 

OJ _r:h11c .Npl:d 

T oets vervorming 

M =!}_ 
EA 

!6 mm 

215 N/mm
2 

160 N/mm
2 

70000 N/mm
2 

0, !! ,;; 

0, II ,;; 

0,90 ,;; 

0, 18 ,;; 

1,00 

!,00 

1,00 

! mm 

3648 N 

32170 N 

3648 N 

32170 N 

2,64 

4601 N 

0, 126 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

3,647613 kN 

3217 mm' 

695 mm 



Schijfwerking Theaterwand 
De windbelasting op de gevel wordt via de gevel overgedragen op de achterconstructie. De he/ft wordt direct overgedragen naar de 

fundering en de andere he/ft wordt opgenomen door schijfwerking in het dakvlak. De twee wanden evenwijdig aan de windrichting 

dragen de belasting uit het dakvlak ten slotte over naar de fundering. 

- Belasting op de wand 

Oppervlakte gevel 1- op de windrichting 

Oppervlakte gevel // aan de windrichting 

Oppervlakte scherm ( gevel + dak) 

Windbelasting 1- op de windrichting 

Windbelasting // aan de w indrichting 

11111111 111 11 11 111 11 !1 11111 11111111 1! 1111 111 111111 
1: 11 11 11 1111 1111<11 11111111 1111 111111 , 1111111 11 111 
l >lllllllllll l ll l ll l l l l l lilll l l l l l l l l l lllllll l l ll l 
l l llil l l l ll ll l l l l l ! l ll l l l l lll l l ll lil l l llll ll l ll ll l 
1111 11 111111111 111 1111 1111 111 11 11 111111 11 111 111111 
11 111111 11; 11 1111111111 111111 11111 1111111 111 11111 1 
1111 1111 11111 111111 11111111 11111111111 111 111 11111 1 
ll !l l i l ll l l ll lll l ll l l l l l ll l i l l l !il,11 1111 111 1111 11 

Totale belasting op de theaterwand 

= 337,8 m2 

= 672 m2 

= 1379 m2 

= 0,89.1,2.1,0 1,0.0,88 = 0,94 kN/m2 

2 = 0,890,01. 1,0 1,0 0,88 = 0,008 kN/m 

Aantal elementen die de stabiliteit verzorgen 

Belasting per element 

= ((0,94. 337,8 + 0,008. (672+ 1379)) 1,5)/2 = 250,42 kN 

= 51 stuks 

= 250,42/ 51 = 4,91 kN 

.,.., 

0 

Extra belasting in de stijl voortkomend uit schijfwerking in de wand 

De spanning onder in het element t.gv de horizontale belasting 

= 3,96 N/mm2 De bijbehorende kracht is 3,96.96.196/ 1000= 7 4,5 I kN 

(handberekening ➔ (4,91 17)/ 1,2 = 69,56 kN. 



- Schijfwerking theaterwand 
G_egevens· 
Constructietriplex Jkw ,·11i t ..... it BR. q ..... 1d1 .. ni1 vi ,..,1 r:'t:'ll vu<:l 1tqr-J 1:1lc.:· · 1,-;·· 1 

hsch1jf 

bsch~ 

dschqf 

fr✓/.rep 

fcj/:rep 

fvlf.rep 

Beiasting per element 
Spanningen in de x- en y-richting 

= J, Jt:,-,•,, k k 
f, Jl: d · nwtl' h 

Ym 

Soanningen in de x-nchting 

Schuifspanningen 

r = fv ;11, rep k k 
J v;ll;d · mod · h 

Ym 

Spanningen ,n de xy-richting 

17000 mm 

1200 mm 
10 mm 

!3,5 N/mm
2 

7 N/mm2 

3 N/mm
2 

4,9 kN 

3,557 < 

3,557 < 

0.539 < 

5.0 N/mm' 

9,6 N/mm
2 

5,0 Voldoet 

9,6 Voldoet 

2.1 N/mm
2 

2, ! Voldoet 

□ :: 
□ .,,, 
□ 032• 
□ .,,, 
0 0.216 

0 0 1112 

□ O I DII 
□ .... 
G] m 
• -00&1 

- -0122 
· -0.1 83 

Span;nningen ;n de y-richt1ng 

0 



9 BEREKENING FUNDER/NG OP STML 
lnvoer: 
Breedte strook [y] 

Fs.v:d 

Fs:11:d 

I m 
49,5 kN/m 
10,2 kN/ m 

Grondparameters voor berekening: 
Grondwaterstand [d] 3,2 m 

Yrep Y,1 Ysatrep Ysatc1 

[kN/m3
] [kN/m3

] [kN/m3
] [kN/m3

] 

Laag 0 18 16,4 
Laag I 19 17,3 
Laag 2 20 18,2 
Laag 3 21 19, I 

- Bodemgesteldheid 

Laag 0 

-Maaiveld 

q>'e:rep 

[gr] 
32,5 
30 

32,5 
35 

y J 

Aanlegdiepte [L] -
AangrDppunt t.o.v. onderkant fundering [x] -

0,85 m 
Im 

q>'e:d c'e:d Dikte Plaatsing Cc 
[gr] [kN/m2

] [m] laag 
28,3 0 0,85 Boven fund. 

26, I 0 I, 15 I e laag oncer fund . 0,021 
28,3 0 1,2 2e laag oncer fund. 0,006 
30,4 0 1,8 3e laag oncer fund. 0,003 

ZAND, Los tot matig vast gepakt, 

Ca 

0 
0 
0 

Laag I , lokaal met klei- en of silthoudende laagjes 

-2,0 m ---- - --+----4------ - - ------+-,~-+---

Laag 2 

- ---+-----,...-

Laag 3 

- 5,0 m - ----+· 

Grondwaterstand 

ZAND, Matig tot zeer vast gepakt, 
met leemhoudende laagjes 

ZAND, Matig tot zeer vast gepakt, 
met leemhoudende laagjes 

e 

0,83 
0,65 
0,5 

Ult de sondeni7ggrafk:ken die op pag1i7a I 03 Z!Ji7 wee19egeven z!Ji7 de /Jovenstaande gmndlagen met hun speofieke e;genschappen te 
hel1e1den 

0 



- Sonderinggrafieken 

. I~~-'-~,.,-.--'-.. - - ~, .•• -----'---'--
,j 

I 

"i--' -"'-c----=-c=+----+----!-, 

d 

{ 
< ,, 

- ' :.~ :.z~ . ~ ., . • •~ . , 
,.,,-~ ~ .. ,. '••"~ . ~ 

Sondering nr. I 

- Sondeerpunten 

► 
Sondering 3 

I I 
l __ J 

I- -~ I 

--, 
I ·--;-

__ i 
Sondering nr. 2 

I il 
Sondering 2 

0 

.,.~.,., . .,.,I,· " '- "•~'-le• ' 

''-..!: ' f 
~~- \'·," 

Sondering nr 3 

Sondering I 



Rekenve/d: 

I. Maximale draagkracht in verticale richting 

Ber= B - 2.e = B - 2.Fs;h;d / Fs;v;d*z 

lnvloedsdiepte te = 1,5 . Ber 

Voor een lange fundering geldt dat de vormfactoren Sq, Sc en Sy 

i = n 

CY : ;z ;o;d = r f ;g ·L ( di ·Ykar )- u 
i= I 

1=11 

L H i.¢id'xi 

l= I 

i= n 

I H i .ri,d .x i 
1= 1 

Y e: d = i=n 

IHI.XI 
1=1 

N ~. tan 9'; • ( (4 5 o O 5 • ))2 
q = e . tan + , .((J e;d 

0 

Im 
1,5 m 

13,77 kN/m2 

1,00 

1,00 

26,21 ° 

17,32 kN/m3 

12.12 

10,94 

Fs:r,ct belnvloed de effectieve breedte en 

ruductiefactoren iy en iq niet, door kop

peling van de funderingsbalken 

r--

' I 
l 
I 
l 
I 
I 

◄ 

~-J ____ ---7 
~~ ... 

r~-~ 
I 

L~-----~~ 

I t------------,1 

261,6 kN/m 



2. Maximale draagkracht in horizontale richting 

S h ;d f s ;v;d . tan 0 , ;d 

F, ;p ;ea ;h;d = F ,a;h;sur ;p + F , a;h;r; p + F ,a ;h;c; p 

z=d 

f ( r,,p z - u , ;, ep )kr :p ;, , p d z 

0 

F, ;a;ea ;h;d = F ,a ;h;sur ;a + F ea ;h;y;a + F ,a ;h;c;a 

z=d 

F , a ;h;y;a ;rep = f ( r,,pz - u ,;rep )kr;a;rep d z 

0 

17,39 ° 

23,26 kN 

179,62 kN 

242,487 kN 

6,498 kN 

6,498 kN 

Cohesie is bij zandgrond niet van toepassing en de bovenbelasring wordt veiUghe;dshalve n;er in reken;ng gebracht 

3 Zakking aan de bovenkant van het funderingselement 

i~n 

(J' : ;z ;o ;d = r f ;g ·L ( d i .y kar )- u 
i= l 

n - het aant31 door de fundering bedekte hokjes 

Fs;h;d -

4 1,25 kN/m 7 

80,95 kN/m2 

11,96 kN/m2 

58 

-
F r;p;ea;h;d -

p~· . F---------------F,µ.,.m.,--------------, 
. s;o:eo:h:c 
' . t 

onderzijde laag 3 

F s:a:ea:h;d 



Laag diepte Strookbreedte op 
laagmidden schaal van fig. 21 (NEN6744) 

(m] 
I 0,575 

2 1,75 

3 3,25 

Formules bU bovenstaande tabel 

i = n 

(j v;z;o; d = YJ ;g·L (d ;•Ykar )- U 
i = l 

w 2;d = ca ;d .H . log [ t; ) 
wd = w o;d + wl ;d + w2 ;d 
Bij een fundering op staal is W o.d gelijk aan O 

( newmark-diagram) 

19* 1,0/0,575 = 33 
19* 1,0/1,75 = 10,9 

19* 1,0/3,85 = 4,9 

0,0059 m 

n cr'v;z:o:ci 

(kN/m7
] 

172 26,225 

96 49, 15 

56 47,55 

Newmark-diagram voor de bepaling van de verticale spanningsverhoging 

Eisen: 

49,5 < 

17 < 

fiCY :,; : ;d :$ 20%.CY: ;: ;o;d 11,9625 < 

{Er behoeven geen diepere lagen m.b.t de zakking warden meebeschouwd) 

0,0059 < 

0 

~ cr·v:z:d l Wl;d 
I 

(kN/m2
] (m] 

35,48 0,0049 

19,80 0,0006 

11,55 0,0003 

262 kN/m 

265,74 kN/m 

16, 19 kN/m2 

0,15 m 

W 2;d 

(m] 
0,00 

0,00 

0,00 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 



l O BEREKENING GLASPANEEL 
- Berekening glaspaneel 
Gegevens 

Thermisch voorgespannen glas 

pd 

f mr.u.rep 

Ym 
11 .d 

t2.d 

Hoogte paneel 

Breedte paneel 

lnvoerveid 

Sterkte paneel 

Doorbuig1ng paneel 

rand 1/200 i 

midden 1/50 b 

Spanningen in de y-r1chting 

1.3 kN/ m2 

134,9 N/ mm2 

4,!6 
8 mm 

12 mm 

4800 mm 
1200 mm 

!6.55 

20. 19 

20, !9 

< 

< 

< 

32,4 

24.0 

r-;~+ {M Pa] 

~ 

□~ 
0 10~ 
D r:f540 

□ ~3095 
D 1-4 643_ 

D r-s ,si 
D rn~
o f.9_~ 
D

J-10.834 
i:; 

. , 12.382 

• [TI92s 
- f-,5477 

r-1?.025 

op.:inn:ngen :n c:e x-ricl1t:ng 

32.43 N/mm
2 

16.73 mm 

Voidoe[ 

Voldoet 

Voidoet 

y 

i 

J 1200 

r u, lmml 

120 189 

0 1 1 7. 9◄6 

D 115703 

D 113459 
D fiuis 
D ITTff 
□ [ 6730 

r 4 486 B 12243 

r 0 000 

D r-2207 

- 1-4.574 

• 1·6 861 
[-9 148 

Vervorm1ngen in de z-richting 

X 



Q Q Q Y Q Q m 

"It-1- - 1 -  - - I - - I  I  - 1 -  - I - r - t -  

Plattegrond begane grond 

I  I  I I I I  I  
- -1 - 7 - + - 1- - 1 -  1 - t - 

I I  I  I  I  I  I  
- 

I  I  1 I  I I  I  Schaal 1 5000 

A A A A k A A ' &  & Situatie 
l e verdieping I 



L c C b i b ~ l ~ ~ h ~  (i, 

Zuidgevel 
' d i  

I I I I  

Noordcievel I I Westgevel I I 

Schaal 1 5000 

Situatie 
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