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Voorwoord 

De twee jaarlijks gehouden houtresearchmiddag, georganiseerd samen met 
de Vereniging van Houtconstructeurs, is ook deze keer met veel 
enthousiasme ontvangen. Het zijn vooral veelbelovende afgestudeerden en 
afstuderende studenten in de laatste fase van hun Masteronderzoek aan de 
Leerstoel Houtconstructies, die de lezingen verzorgen en daarmee hun kennis 
en ervaring delen met de aanwezigen. De verscheidenheid van onderwerpen 
die de revue passeren, tonen de veelzijdige toepassing van (constructief) 
hout. Dit jaar bestrijken de afstudeerstudies een breed gebied met aandacht 
voor het splijtgedrag van balken, studies naar de spanningsverdeling in niet-
prismatische liggers en een studie naar de sterkte en vervormingen van 
locale krachtsinleidingen loodrecht op de vezel zoals bij opleggingen. Een 
minder voor de hand liggend, maar daarom niet minder interessant 
onderzoek behandelt het doorrekenen van ontwerpvariaties in vroegtijdig 
stadium.  
 
Het mes snijdt tijdens de onderzoeksmiddag hout aan twee kanten. Ten 
eerste is er de mogelijkheid de vaak nieuwe kennis, over te dragen aan hen 
die in de bouwpraktijk met hout werken.  Ten tweede biedt de middag een 
gelegenheid elkaar te ontmoeten; niet in de laatste plaats de studenten en 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 
 
Met de in dit boekwerk opgenomen publicaties krijgt de lezer een indruk van 
de op 15 januari 2010 gepresenteerde onderwerpen. Wellicht, dat het lezen 
ervan bijdraagt tot het vergroten van de kennis op specifieke onderwerpen. 
In ieder geval wensen wij u veel leesplezier toe. 
  
Prof. Dr. ir. A.J.M. Jorissen 
Dr. ir. A.J.M. Leijten 
 
 
Disclaimer: 
Hoewel grote zorg is besteed aan inhoudelijke aspecten van de 
gepresenteerde studies, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard met 
betrekking tot het toepassen van de resultaten in de bouwpraktijk. 
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Samenvatting 

Door de studenten en een promovendus zijn vijf inhoudelijke presentaties 

gegeven, waarvan hier een beschrijving is te vinden. Tijdens de afsluitende 

borrel in het Pieter van Musschenbroek laboratorium is een stabiliteitswand 

op wisselende belasting beproefd. Deze wand is ontwikkeld door Takeshi 

Shiratori, een Japanse promovendus van de TU in Kyoto, die ruim een jaar bij 

de leerstoel Houtconstructies onderzoek heeft verricht. Een korte beschrijving 

van dit onderzoek is aan het einde van deze bundel te vinden. 

 

(1) Verbindingen die het hout loodrecht op de vezel belasten. 

Hout is relatief slecht bestand tegen belastingen loodrecht op de 

houtvezel, zeker als deze belastingen resulteren in trekspanningen 

loodrecht op de houtvezel. Deze spanningen zijn echter niet altijd te 

voorkomen. Voorbeelden waar deze ontstaan zijn o.a. niet-

prismatische op buiging belaste- en gekromde elementen, gekeepte 

liggers, gaten in liggers en bij verbindingen waarbij de belaste 

randafstand relatief klein is. Het onderzoek, gepresenteerd door 

Dennis Schoenmakers, gaat in op verschillende aspecten indien de 

krachten loodrecht op de houtvezel door verbindingen worden 

geïnitieerd. Dit promotieonderzoek, wordt in de eerste helft van 2010 

afgerond. 

 

(2) Spanningsverdeling in niet-prismatische houten liggers 

Bij het controleren van houtconstructies met prismatische staven 

worden geen controles uitgevoerd op het gecombineerd optreden van 

buigspanningen en schuifspanningen (en spanningen loodrecht op de 

vezel). In het geval van niet-prismatische liggers gebeurd dat wel 

omdat de maxima van de buig- en schuifspanningen en spanningen 

loodrecht op de vezel nagenoeg samenvallen. Voor de sterkte van 

hout wordt onder deze omstandigheden een breukcriterium gebruikt 

beter bekend als het Norris – criterium. Geert Brouwers verricht een 

onderzoek naar de optredende spanningen bij enkelzijdig en 

dubbelzijdig tapse liggers, die beiden in figuur 1 zijn aangegeven.  

 

 

 

 

Figuur 1: Enkelzijdig taps en dubbelzijdig tapse liggers 

 

enkelzijdig taps dubbelzijdig tapsenkelzijdig taps dubbelzijdig taps
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(3) Trekspanningen loodrecht op de vezel in de bisschopsmuts van 

volwandige, niet-prismatische, gelamineerde houten  

driescharnierspanten  

In de jaren voorafgaande aan 2004 heeft de werkgroep C van de VHC 

een uitgebreid onderzoek gedaan naar het ontwerp, de 

dimensionering en controle van volwandige houten 

driescharnierspanten. Dit onderzoek heeft geleid tot voorstellen voor 

het dimensioneren en toetsen in het spantvlak. Een belangrijk aspect 

hierbij is het gedrag van de spanthoek bij een zogenaamd 

openbuigend moment waarbij trekspanningen loodrecht op de 

houtvezel ontstaan. Ter benadering van deze spanningen stelt de 

werkgroep C  een fictieve buigstraal voor waarna getoetst kan 

worden met de toetsingsregel voor gekromde staven. Jeroen Gerritsen 

heeft ter controle van deze benaderingsmethode een 

geparameteriseerd tweedimensionaal eindig elementenmodel 

gemaakt waarvan hij de opbouw, enige resultaten en conclusies 

presenteert. 

 

(4) Het loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij discreet 

ondersteunde balken 

De druksterkte loodrecht op de houtvezel is van belang in de 

houtskeletbouw, waar stijlen op regels worden geplaatst. De vezels 

worden hierdoor loodrecht op de vezel belast. Daarnaast speelt de 

druksterkte loodrecht op de houtvezel een rol bij opleggingen van 

liggers en spanten. 

Bas de Leijer gaat in op experimentele ontwikkelingen, die tot de 

huidige regelgeving (Eurocode 5) hebben geleid; op het door hem 

ontwikkelde niet lineaire eindige elementenmodel; op de hiermee 

behaalde resultaten en op de door hem uitgevoerde verificatieproeven 

die vooral voor het bepalen van de druksterkte loodrecht op de 

houtvezel bij opleggingen van belang zijn. De mate van spreiding van 

de drukspanningen, geïllustreerd in figuur 2, is gekwantificeerd. 

 

 

 

 

  
 Figuur 2: Indicatie voor de spreiding van de drukspanningen 

loodrecht op de houtvezel bij opleggingen en belastingen 
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(5) The Logical Structure 

Figuur 3 toont kwalitatief de invloed die een ontwerper heeft op het 

ontwerp. In de fase van het voorontwerp is de mogelijkheid tot 

bijsturing het grootste. 

Echter, het in deze fase 

beschikbare budget 

staat daarmee over het 

algemeen niet in 

verhouding.  

Dit constaterende zet 

Martijn aan tot het 

ontwikkelen van 

(geau-tomatiseerd) 

ontwerpgereedschap 

waarmee de meest  

 

 

Figuur 3: Invloed van de ontwerper op het ontwerp 

 

logische structuur, gerelateerd aan (gewogen) criteria kan worden 

bepaald. 

 

(6) Houtgericht onderwijs en onderzoek aan de TU/e 

Aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te 

Eindhoven (TU/e) wordt in verschillende fasen van de studie op het 

construeren met hout gericht onderwijs aangeboden. In het tweede 

jaar volgen alle bouwkunde studenten het vak Construeren met 

Materialen (COM) waarin hout goed vertegenwoordigd is. In het 

derde jaar volgt het (keuzevak) Houtconstructies 2. Alle studenten die 

constructief afstuderen volgen in het vierde jaar het vak 

Houtconstructies 3. De inhoud van deze vakken komt kort aan bod. 

Naast het onderwijs wordt, vooral door studenten, onderzoek 

verricht. De groep Houtconstructies probeert hierbij te concentreren 

op verbindingen, systemen en bestaande (historische) 

houtconstructies. In het kader van het afstuderen worden tevens 

onderwerpen buiten deze specializaties uitgewerkt.  

Het onderzoek is vrijwel volledig op hout gericht. Vanwege de 

decennialange activiteiten met bamboe, wordt zo nu en dan ook een 

bamboe gerelateerd onderwerp onderzocht.  



  

 

 

 xi 



 

 

12    

The load-bearing capacity of timber loaded 

perpendicular-to-grain by mechanical connections 

Ir. Dennis Schoenmakers, Prof. dr. ir. André Jorissen and dr. ir. Ad Leijten 

Eindhoven University of Technology 

 

 
The load-bearing capacity of a timber member loaded perpendicular-to-grain by connections is 

governed by either the connection (in terms of embedment strength and the bending yield 

strength of the steel dowel-type fasteners), or by the splitting strength of the timber. In addition, 

conventional failure mechanisms such as bending and shear of the primary beam may occur, 

which also limit the load-bearing capacity. A comprehensive work into both connection-induced 

fracture and failure mechanisms shows that improvements in the design rules used in building 

practice are preferred and sometimes necessary to effectuate sufficient safety (Schoenmakers 

(2010)). 

 

1 Introduction 

The problem involved with mechanical connections with dowel-type fasteners 

is the development of stress concentrations at the interface between fasteners 

and timber. High local peak stresses cause high stress gradients in the fastener 

vicinity, to which timber is vulnerable due to its low strength properties, in 

particular perpendicular-to-grain. Therefore, tension forces perpendicular-to-

grain should be avoided, although this is not always possible (Figure 1-1). 

 
Figure 1-1: Timber elements exposed to tension forces perpendicular-to-grain 

by mechanical connections, after Ehlbeck and Görlacher [1]. 

 

The connections of Figure 1-1 load the horizontal member in tension 

perpendicular-to-grain and shear, what may result in crack initiation and 

propagation parallel-to-grain direction. This may limit the load-bearing 

capacity considerably. Splitting failure of timber can be characterized as a 

brittle failure mechanism, which results in sudden failure of the structural 

element without warning by means of excessive deformation prior to 
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structural collapse. Therefore, crack initiation and propagation are key factors 

in the behavior of such connections and important for building practice 

regarding safety. In addition to splitting failure (fracture), the connection itself 

can be governing the load-bearing capacity what is a typically different failure 

mechanism. Hence, the lowest of either the connection capacity or the 

splitting capacity determines the load-bearing capacity. 

 

In modern structural timber design codes the European Yield Model (EYM, 

developed by Johansen (1949)) has been adopted to calculate the load-bearing 

capacity of dowel-type fastener connections. The theory assumes ductile 

failure mechanisms, i.e. either the embedment strength of the timber or the 

plastic bending capacity of the steel fasteners, or both, is governing. It intends 

at predicting the load-bearing capacity if the connection itself is governing. 

Current design codes impose restrictions with respect to edge and end 

distances as well as spacing to avoid (premature) brittle failure mechanisms 

such as splitting.  

 

In terms of the splitting capacity, disagreement among design standards can 

be detected. For instance, the German standard DIN 1052 [2] carefully takes 

into account the geometry of the connection in terms of the fastener diameter 

and spacing. EN 1995-1-1 [3] ignores this aspect completely, and only accounts 

for the loaded edge distance from the furthest row of fasteners relative to the 

total depth of the timber element (relative height). Alternatively, the New 

Zealand standard NZS  3603 [4] for example does not contain explicit 

equations for the splitting capacity, and solely relies on restrictions on 

positioning. In these cases an EYM-based equation is used. Figure 1 presents 

the load-bearing capacity according to the design standards discussed for two 

connections of which the location over the beam depth (relative height) was 

varied. 

 

 

 

  
Figure 1-2: Comparison of some design standards for two connections (n = nc · nr, 

the product of the number of columns and the number of rows) 

0

10

20

30

40

50

60

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

L
o

ad
-b

ea
ri

n
g

 c
ap

ac
it

y
 [

k
N

]

Relative height [-]

Nails 

d = 6 mm 

n = 3·4 

European 

EYM-based  

German 

Fult 

Dowels 

d = 12 mm 

n = 2·2 

Beam 

45·220 mm2 
 

n = 2·2 
 

n = 2·2 
 

n = 3·4 
 he h 

V1 V2 

M1 M2 

Relative height          [-] ( )eh

h
 



 

 

14    

2 Embedment perpendicular-to-grain 

In the past comprehensive studies on the embedment strength of dowel-type 

fasteners have been reported by many like Leijten et al. [5], Sawata and 

Yasumura [6] and Whale and Smith [7], amongst others. Generally, three 

different test set-ups have been adopted (Figure 2-1). The Half-Hole (HH) 

specimen is suggested by the American Standard ASTM D5764-95 [8] (in the 

figure the dowel is loaded only at the edges, although ASTM suggests loading 

over the full dowel length). This standard also includes the Full-Hole (FH) 

specimen, which should be used if the specimen has the tendency to split. The 

FH-specimen is suggested by the European Standard EN 383 [9]. The third 

method is a non-standardized Small-Bending (SB) specimen. Both HH-

specimen and FH-specimen are continuously supported over the full length. 

Typically, the specimen thickness is usually taken small as 2t d= to prevent 

bending of the steel fastener, i.e. to obtain full-rigid bearing behavior. Usually, 

embedment strength perpendicular-to-grain is defined as the maximum stress 

level attained within a specified displacement. Such definitions are not in 

agreement with the ultimate embedment strength attainable in experiments 

(Schoenmakers [10]), in particular for large diameter fasteners. Besides these 

standardized test-specimens, beams loaded by single fastener connections can 

be considered as embedment test specimens as well since the failure 

mechanism developing is equal. 

 
(a) (b) (c) 

Figure 2-1: Test specimens and procedures to determine embedment strength 

perpendicular-to-grain; (a) Half-Hole specimen; (b) Full-Hole specimen; (c) 

Small-Bending specimen 

2.1 Experimental observations 

Laboratory testing reveals that the embedment strength is highly affected by 

the fastener diameter and the wood species under consideration. Figure 2-2 

shows these relations, based on test results reported in literature. Both 

coniferous and deciduous wood species are distinguished. 

t  l  

h  
eh  

t  l  

h  
eh  

t  

l  

h  eh  

HH FH SB 
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(a) (b) 

Figure 2-2: Embedment strength perpendicular-to-grain as function of; (a) 

timber density; (b) fastener diameter 

Both parameters are taken into consideration in e.g. EN 1995-1-1 [3]. However, 

the embedment strength perpendicular-to-grain is dependent upon the loaded 

edge distance as well. Figure 2-3 shows typical load-slip responses obtain 

from tests using structural-size beam specimens loaded by a single fastener in 

double shear. An increase in loaded edge distance ( eh ha= ) results in an 

increase in load-bearing capacity, and results in increased amount of damage 

in the fastener vicinity as well Figure 2-3. 

 

   
                                                          

Figure 2-3: Load-slip responses of structural-size specimens and d = 12 mm 

dowels and associated failure patterns observed 
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2.2 Mechanical modeling 

The positive relation among maximum sustainable embedment stress and 

loaded edge distance is a result of load-dispersion through the specimens. 

Basically, the locally-induced stresses are distributed resulting more material 

actively contributing to load bearing. Such behavior is confirmed by 

experimental measurements of the deformation fields in the connection 

region, and by numerical simulations, Schoenmakers [10]. 

 

Van der Put [11] derived a theoretical model for the embedment strength 

taking account the loaded edge distance. This model is extended to account 

for the Hertzian contact and friction between timber and fasteners. The 

embedment strength of a single fastener connection can be calculated using 

equation (1.1): 

 eff

h c

l
f f H

d
=;90 ;90 1  (1.1) 

In this equation fc;90 is the standardised compressive strength perpendicular-to-

grain, leff  the effective supporting area and H1 the so-called contact parameter. 

Figure 2-4 illustrates this behaviour.  

 

 
Figure 2-4: Load-dispersion behaviour in single fastener connection and 

double shear connection 

 

The effective supporting area can be taken as approximately leff  = 3he. for single 

fastener connections. In case of two horizontally spaced fasteners the spacing 

should be accounted for, as well as the overlap of load-dispersion paths 

(Figure 2-4). The contact parameter and H1 is used as a calibration parameter 

to relate the mechanical model to experimental data, and can be taken as H1 = 

4d-0.37. Details are found in Schoenmakers [10]. 
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2.3 Model validity 

The validity of this mechanical model can be verified by comparison with 

experimental data. Good agreement between the model and experiments is 

achieved. Consequently, the favourable effect of the loaded edge distance can 

be taken into account for building practice.  

 
Figure 2-5: Comparison of model and experiments 

 

A similar model validation can be performed for connections with two 

dowels, spaced either horizontally or vertically. Experiments show that two 

horizontally spaced fasteners interact stronger compared to vertically spaced 

fasteners. To overcome this discrepancy between mechanical model and 

experiments an effective number of fasteners is introduced, being neff = 0.85nc, 

showing that 15% strength reduction occurs per column of fasteners 

(horizontally spaced). Adopting this reduced strength results good agreement 

between measurements and predictions (Figure 2-6). 

  
(a) (b) 

Figure 2-6: Test results and predictions according to the model in terms of 

embedment stress per fastener at failure (strength); (a) d = 12 mm; (b) d = 16 

mm 
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The embedment strength formula therefore can be substituted in the known 

EYM-equations, resulting a prediction of the load-bearing capacity. 

 

3 Splitting along the timber grain 

The splitting strength of the primary beam loaded by a dowel-type fastener 

connection at mid span is independent upon the connection geometry. This is 

confirmed by tests using nails, in which the number of fasteners is increased. 

After the number of fasteners is equal to are larger than a critical number of 

fasteners, the ultimate load-bearing capacity will not increase (Figure 3-1).  

  
(a) (b) 

Figure 3-1: Ultimate load as function of number of fasteners for d = 4 mm 

diameter nails; (a) connections with nc columns and nr = 5 rows; (b) 

connections with nc = 5 columns and nr rows 

 

This is the prime feature of pure splitting failure, Schoenmakers [10]. This 

feature was already observed by Van der Put and Leijten [12]. 

3.1 Mechanical modeling 

Literature shows that fracture mechanics can results in accurate predictions of 

the load-bearing capacity if failure is associated with cracks, Valentin et al. 

[14], Schoenmakers [10]. The problem under consideration was already solved 

by Van der Put [15], Van der Put [16], and Jensen [17] by adopting the 

moment-area method or the principle of virtual work. The connection is 

modeled as a single discrete node at mid span. 
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(a) (b) 

Figure 3-2: Modeling of structure; (a) statics of half the beam; (b) relation with 

reality and denomination of beam segments 

In Schoenmakers (2010) the energy method and Castigliano’s theorem 

(Timoshenko and Goodier [18] is used, providing equal results and as so, 

providing a sound basis for extending the method to the problem of multiple 

connections along the beam axis and accounting for asymmetrical crack 

propagation. The model is shown in Figure 3-2.  

 

Model calibration shows that the fracture behavior and associated critical 

loads depends on the wood species under consideration. Regarding 

coniferous wood species solely, whether sawn or glulam timber is considered 

affects the final result of the calibration procedure, indicating different 

fracture behavior. This difference is tested statistically and is found 

significant. Equation (1.2) can be used to calculate the splitting capacity of a 

single connection at mid span. 
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3.2 Analytical extensions 

Equation (1.2) is derived and calibration for connections at mid span of a 

simply supported beam. In Schoenmakers [10], also eccentrically located 

connections along the beam axis, multiple connections along the beam axis as 

well as deep beams are considered. Regarding two connections along the 

beam axis, it appears that the cracks propagating to the supports are 

dominant and have propagated already considerably prior to crack 

propagation towards mid span. This is illustrated in Figure 3-3. This also 

means that the splitting capacity of the beam is not double the splitting 

capacity of a beam loaded by a single connection, but only 145%. 
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(a) (b) (c) 

Figure 3-3: (a) Deformed shape of FE-model; (b) onset of damage; (c) onset of 

right-hand crack propagation 

Also the splitting capacity of Iroko and Cumarú deciduous wood species is 

determined experimentally, from which it follows that 22.5cG =G N/mm1.5 

for Iroko and 44.9cG =G N/mm1.5 for Cumarú. 

 

4 Design methodology 

With the models presented it is possible to predict which fracture or failure 

mechanism develops, by knowing the connection and beam geometry and the 

wood species. Without going into detail, some illustrative examples are 

discussed. Further details and applications can be found in Schoenmakers 

[10]. Figure 4-1 indicates four examples, for fasteners loaded in double shear 

and thick steel side members. In these cases the beam cross-sectional area is

45 220× mm2 and the beam span is1600 mm. The fastener diameters are 4d =

mm and 8d = mm, penetrating the full cross-section. The thick black line 

denotes the load-bearing capacity, being the minimum. EYM mechanism I 

(rigid dowel), mechanism IV (plastic hinges), splitting and bending are 

distinguished. Concerning the bending yield strength of the fasteners and the 

bending strength of the beam, appropriate values are taken (fy = 800 N/mm2 

for the fasteners and fm = 40 N/mm2). 
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(c) (d) 

Figure 4-1: Ultimate load and associated failure mechanisms in four situations, 

as a function of the number of fasteners 

For simplicity, only single column connections are considered ( effn n= ), 

although it is recognized that for large numbers of fasteners physically 

impossible connections result.  

 

Figure 4-1 indicates that the critical number of fasteners is strongly affected by 

the fastener diameter and relative height of the connection, as is predicted. If 

the relative height 0.44a = , bending is by no means governing the ultimate 

load, in contrast to what is observed at 0.70a = . Therefore, for large a -values 

bending becomes governing. Dependent upon the fastener slenderness, either 

EYM I or EYM IV is governing the connection failure mechanism. 
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Spanningsverdeling in niet prismatische houten 

liggers 

Geert Brouwers en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

Dit artikel gaat in op de spanningsverdeling in niet-prismatische houten liggers 

waarvan het verloop van de hoogte aan één zijde plaats vindt. Ten gevolge van niet 

evenwijdig aan de houtvezel verlopende randen treden er spanningen loodrecht op de 

houtvezel en schuifspanningen op. Deze spanningen ontstaan door zowel moment als 

dwarskracht. Aan de hand van handberekeningen en computermodellen worden de 

spanningen bepaald om zo nodig tot een ‚verbeterde‛ rekenregel te komen. Om de 

spanningen te kunnen toetsen is een meer geavanceerd bezwijkcriterium voor de 

sterkte noodzakelijk. Het in de praktijk gebruikte Norris criterium wordt in dit artikel 

bekeken. 
 

7 Inleiding 

Het is niet moeilijk om van een prismatische ligger met parallelle randen door 

te zagen een tapse ligger te maken. Vandaar dat dit liggertype veel in de 

praktijk voorkomt. Gebruikt als dagligger geeft deze tapsheid de mogelijkheid 

van waterafschot. Er zijn enkelzijdige en dubbelzijdige tapse liggers. Deze 

type liggers zijn architectonisch eleganter en technisch gezien efficiënter 

omdat de doorsnede de momentenlijn beter volgt dan een prismatische ligger. 

Voor het ontwerp is goed te beseffen dat de aangesneden rand niet parallel 

loopt met de vezelrichting. Bekend is dat de sterkte varieert met de 

vezelrichting. 
 

 
Figuur 1: Overzicht spanningen éénzijdig verlopende doorsnede 

 

De spanningsverdeling in niet-prismatische houten liggers zijn niet te 

berekenen met de gebruikelijke formules voor prismatische liggers. Ten 

gevolge van niet evenwijdig aan de houtvezel verlopende randen treden er 

spanningen op loodrecht op de houtvezel en schuifspanningen, weergegeven 

σx spanning // vezel 

σy spanning ┴ vezel 

τ schuifspanning 
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in figuur 1.  Een evenwichtsbeschouwing van een klein deel zoals beschreven 

in figuur 5, toont dit aan. Aan het bepalen van deze spanningen, analytisch en 

numeriek, is in het verleden (rond 1980) aandacht besteed door o.a. Riberholt, 

Gutkowski, Dewey, Foschi, Fox, Möhler, Blumer en Ehlbeck. Tevens wordt in 

STEP les B8, Eurocode 5 en NEN 6760 aandacht aan de niet-prismatische 

liggers besteed. De formules waarmee de spanningen worden berekend zijn 

echter verre van doorzichtig.  

Het doel van de in dit artikel beschreven analyses is een brede basis te leggen 

voor een vervolgonderzoek naar de spanningsverdeling bij niet-prismatische 

houten liggers, waarbij de achtergrond van de verschillende geldende 

formules in de norm duidelijk en helder wordt. In dit artikel wordt ingegaan 

op de niet-prismatische ligger met éénzijdig verlopende hoogte, gegeven in 

figuur 2. 

 
Figuur 2: Niet-prismatische ligger met éénzijdig verlopende hoogte 

 
 

8 Breukcriterium hout 

Ten gevolge van de simultaan in meerdere richtingen optredende spanningen 

voldoet het controleren van de spanningen in elke richting afzonderlijk niet 

meer. Het materiaal gedraagt anders en bezwijkt sneller. Hierdoor is het 

formuleren van een meer geavanceerd bezwijkcriterium voor de sterkte 

noodzakelijk. In de praktijk wordt het zogenaamde Norris criterium gebruikt 

[3]. Dit is een bijzonder geval van het Tsai-Wu criterium [1]. Het materiaal 

hout heeft in de drie hoofdrichtingen andere sterkte waarden. Tevens 

bezwijkt hout, op trek belast bros, evenwijdig en loodrecht op de vezel en op 

een drukbelasting taai, figuur 3. 

 

Figuur 3: Bros (op trek belast) en taai (op druk belast) materiaal gedrag 
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In figuur 4 zijn de karakteristieke sterktewaarden van gelamineerd naaldhout 

sterkteklasse GL28h uitgezet. Door middel van een drietal eclipsen wordt een 

ruimtelijk figuur ingesloten. Combinaties van spanningen, die buiten deze 

ellipsoïde vallen, beschreven met een bezwijkcriterium hebben bezwijken tot 

gevolg.  

 

Figuur 4: Karakteristieke sterktewaarden van GL28h [N/mm2], EN 1194 [9] 
 

Het algemene Tsai-Wu bezwijkcriterium [1], voor anisotroop materiaal, 

beschrijft het bezwijken middels een polynoom,  zoals in formule (1). 
 

2 ... 1ij ij ijij ijF F      met: , , ,i j x y z   (3) 
 

Voor een vlakke spanningstoestand, met alleen spanningen in één vlak, en 

zonder hogere orde termen, is het criterium uit te schrijven tot formule (4) 
 

2 1ij ij ijij ijF F       (4) 

 

Na cyclische substitutie van , ,i j x y  volgt formule (2a). 
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1 1
xy

v v

F
f f

  ; 
1

xyxy

v v

F
f f

  

met: 

f0;t treksterkte evenwijdig aan de vezelrichting 

f0;c druksterkte evenwijdig aan de vezelrichting 

f90;t treksterkte loodrecht op de vezelrichting 

f90;c druksterkte loodrecht op de vezelrichting 

fv schuifsterkte 
 

De term met Fxyxy staat voor de helling van de ellipsvormige curve. Deze 

helling wordt over het algemeen verwaarloosd (de loodrecht op elkaar 

staande assen zijn horizontaal en verticaal) waardoor de Tsai-Wu vergelijking 

kan worden gereduceerd door Fxyxy = 0 te stellen. Een volgende 

vereenvoudiging is het gelijkstellen van de druk- en de treksterkte zowel 

evenwijdig- als loodrecht op de vezelrichting. In dat geval zijn alle Fij 

parameters gelijk aan 0 en reduceert het bezwijkcriterium verder tot formule 

(3) waar alleen de termen met de spanningen in het kwadraat voorkomen. 
 

2 2 2 1xxxx xx yyyy yy xyxy xyF F F       (5) 
 

Dit spanningscriterium werd eerder ontwikkeld door Norris [3], formule (4), 

en kan worden gezien als een bijzonder geval van het Tsai-Wu criterium. 
 

2 2 2

0 90

1
yy xyxx

vf f f

      
       

     
  (6) 

 

Voor andere hoeken met de vezelrichting gelden transformatie regels voor 

spanningen. Formule (5) geldt voor richtingen samenvallend met de 

hoofdrichtingen: evenwijdig en loodrecht op de vezelrichting. Aan de 

afgeschuinde zijde is de sterkte onder een hoek met de vezelrichting 

belangrijk.  

 
Figuur 5: analyse spanningstoestand 
 

Uit het evenwicht van het element in figuur 5 volgt, dat behalve de spanning 

evenwijdig aan de vezel (σx) ook schuifspanningen (τ) op moeten treden en 

ook spanningen loodrecht op de vezel (σy) om aan het evenwicht te voldoen. 
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Horizontaal evenwicht: 

tanx      (7) 

Verticaal evenwicht: 
2tan tany x         (8) 

 

Door formule (7) en (8) in formule (6) in te vullen, volgt na enkele 

omrekeningen formule (7), die in de NEN6760 [4] is opgenomen. 
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 (9) 

 

9 Spanningsverdeling volgens Riberholt  

De formules voor het bepalen van de optredende spanningen zoals gegeven 

in NEN6760 (art.11.9.1.3) [4] zijn gebaseerd op het onderzoek naar de 

spanningen in de uiterste vezel bij een niet-prismatische ligger met een 

éénzijdig verlopende doorsnede volgens H. Riberholt. [5].  

Eurocode 5 (art. 6.4.2) [8] geeft geen aanvullende formules voor zover het de 

eenzijdig afgeschuinde ligger volgens figuur 2 betreft. 
 

Een niet-prismatische ligger is te schematiseren tot een wig met aan de top 

een equivalente puntlast (P), zie figuur 6, waarvoor de spanningsverdeling 

bekend is. Voor r >> ho/tan(α), zie figuur 6, geldt voor het buigend moment 

formule (8). 
 

M R x P r       (10)  

 
 

 
Figuur 6: Schematisatie tot wig 
 

Hout is een orthotroop materiaal. Dat wil zeggen dat de sterkte-

eigenschappen in twee loodrecht op elkaar staande richtingen verschillen. Dit 

is besproken in relatie tot figuur 5.  Voor een orthotroop materiaal gelden de 

relaties volgens formule 9 (wet van Hooke). 
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  (11) 

Met:     21 12

90 0 0E E E
     

 υ12, υ21, υ: Poisson coefficients 

 E0 = elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de vezel 

 E90 = elasticiteitsmodulus loodrecht op de vezel 

 G = glijdingsmodulus 

 x = rek evenwijdig aan de vezel 

 y = rek loodrecht op de vezel 

 xy = afschuifhoek 

 x = spanning evenwijdig aan de vezel 

 y = spanning loodrecht op de vezel 

 xy = schuifspanning 
 

De spanningen in de wig zijn onderwerp van een door Riberholt gebruikte 

studie van Lekhnitskii [6]. Lekhnitskii drukt de spanningen uit in 

poolcoordinaten, formules (10), (11) en (12). De straal r en de hoek  zijn in 

figuur 6 gedefinieerd. 

0      (12) 

0r      (11) 
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De constante waarden A en B worden bepaald via een evenwichts- 

beschouwing van de wig, resulterend in formules (13) en (14). 
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Hier wordt voor β ≈ 1,13 en δ ≈ 3,97 aangehouden. 

 

Met  90( )A f P b E    en  90( )B g P b E   , zie figuur 6 voor de 

equivalente kracht P, kan de formule (12) worden herschreven tot formule 

(15). Daarnaast is in deze formule een relatie gelegd tussen σr en σm, door 

benaderend aan te nemen dat M ≈ P *r, formule (8). 
 

   

2

90 90

( )cos ( )sin tan ( )cos ( )sin

6
r

P f g M f g

r t E L W E L

        


 

 
    


 (15) 

 

Riberholt [5] toont aan dat uit formule (15) bij benadering voor r twee 

uitersten gelden, formules (16) en (17).  
 

als θ = 0 (de niet afgeschuinde rand):  21 3,7 tanr m     (16) 

als θ = α (de afgeschuinde rand):         21 3,7 tanr m     (17) 

Met 
2

6

hb

M
m   

 

In de NEN6760 (art.11.9.1.3) is de spanning r bij de aangesneden rand (θ = α) 

aangepast tot de m.b.v. formule (18) aangegeven waarde. 
 

als θ = α:  21 4,4 tanr m      (18) 
 

Deze aanpassing geeft iets te lage spanning voor α  10°, zoals weergegeven 

in figuur 7. Het is opmerkelijk dat de toetsing volgens NEN6760 te gebruiken 

is voor hoeken α ≤ 20°. 
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Figuur 7: Benadering spanningen volgens NEN6760 
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10 Spanningsverdeling verkregen met eindige 

elementen modellen (EEM) 

In het, in hoofdstuk 3 beschreven analytische model van Riberholt [5], 

gebaseerd op eerder werk van Lekhnitskii [6], zijn aannamen gemaakt. Zo is 

bijvoorbeeld verondersteld dat het buigend moment M = r * P.  

Om de invloed van de aannamen te onderzoeken en, wellicht, tot een beter bij 

de realiteit aansluitende beschrijving van de optredende spanningen te komen 

is een eindig elementen model gemaakt met Abaqus/CAE.  

De met dit model verkregen resultaten geven aan dat de spanningen, bepaald 

in het theoretisch onderzoek van Riberholt, vanaf een doorsnede van 

minimaal 2 x h0 een goed overeenkomen.  

Het onderzoek van Riberholt is gebaseerd op een doorsnede waar naast een 

moment ( F l ) ook een dwarskracht ( F ) optreedt. In een doorsnede waar een 

zuiver moment optreedt, geeft de formule voor spanningen evenwijdig aan de 

vezel uit het onderzoek van Riberholt een onveilige waarde, zoals in figuur 8 

is weergegeven. Hoe groter de hoek α wordt, hoe onveiliger deze waarde is.  

Door de spanningen ten gevolge van moment en dwarskracht afzonderlijk te 

bepalen, en later te superponeren, kan uiteindelijk een ‚verbeterde‛ 

rekenregel opgesteld worden. De spanning evenwijdig aan de vezel, voor 

zowel een moment als dwarskracht, is in figuur 9 voor verschillende waarden 

van α weergegeven. 
 

 
 

formule 18: (θ=0) 

 

1+3,7 tan
2
α 

formule 18: (θ=α) 
1-3,7 tan

2
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Figuur 8: Spanningen evenwijdig aan de vezel (σx) bij een hoek α van 14° ten 

gevolge van een zuiver moment 

 

In de figuren 10 en 11 is voor respectievelijk de schuifspanningen en de 

spanningen loodrecht op de vezel deze opsplitsing bij een hoek α = 8° 

weergegeven. 
 

 
Figuur 9: Spanningen evenwijdig aan de vezel (σx) bij een hoek α van 1° tot  

  15° ten gevolge van (a) moment (b) dwarskracht. 
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Figuur 10: Schuifspanning (τxy) bij voor α = 8° ten gevolge van 

(a) moment (b) dwarskracht. 
 

 
Figuur 11: Spanningen loodrecht op de vezel (σy) voor α = 8° ten gevolge van 

(a) moment (b) dwarskracht. 

 

Het is opvallend dat door belasting op een zuiver moment bij een niet 

prismatische ligger met een éénzijdig verlopende doorsnede trekspanningen 

loodrecht op de vezel ontstaan. Hoe groter de hoek α is, hoe groter deze 

spanningen zijn. Bij een hoek α groter dan 14° is voor het bezwijken van de 
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ligger deze trekspanning loodrecht op de vezel zelfs maatgevend boven de 

buigspanning in de uiterste vezel. 
 

De spanning evenwijdig aan de vezel, weergegeven in figuur 9, kan worden 

benaderd met behulp van een vierdegraads polynoom, formule (19). Conform 

beschreven in het onderzoek van A.C.Maki en E.W.Kuenzi [7]  worden de 

schuifspanning met een vijfde graads polynoom en de spanning loodrecht op 

de vezel met een zesde graads polynoom benaderd, formules (201) en (21).  
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De constanten a* tot en met j* variëren met de hoek α (a* tot en met j* zijn een 

functie van α) . 

 

11 “Verbeterde” rekenregel 

In dit hoofdstuk worden formules (19) t/m (21) vereenvoudigd tot handzame, 

in de praktijk bruikbare, formules. Aangezien aangetoond is, dat de 

dwarskracht van invloed is op zowel de spanningen evenwijdig en loodrecht 

op de vezels als ook op de schuifspanningen wordt de invloed van de 

schuifspanning in de formules verwerkt. 

 

(20) 

(21) 
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Aan de rand evenwijdig aan de vezel kan de spanning evenwijdig aan de 

vezel worden bepaald met behulp van de ‚verbeterde‛ rekenregel, 

weergegeven m.b.v. formule (22). 

als θ = 0:                   2 53
1 4,3tan

500

d d

x

M V

W A


     (22) 

volgens NEN 6760:           21 3,7 tan d

x

M

W
    

Deze spanning moet worden getoetst aan de buigtreksterkte evenwijdig aan 

de vezel fm,0. 

 

De spanning evenwijdig aan de afgeschuinde zijde is een combinatie van een 

spanning evenwijdig aan de vezel, schuifspanningen en spanning loodrecht 

op de vezel. De spanning aan de afgeschuinde zijde kan worden bepaald met 

formule (23). Dit is een spanning evenwijdig aan de afgeschuinde rand. Deze 

spanning moet worden getoetst aan de met behulp van formule (7) 

beschreven sterkte. 
 

2 2cos sin 2 sin cosx y xy            (23) 
 

Formule (23) wordt met formule (24) verder benaderd.  
 

als θ = α:     3 2 21 16,8tan 10,2 tan 0,45 0,014d dM V

W A
          (24) 

volgens NEN 6760:  21 4,4 tan d

x

M

W
    

 

Beide ‚verbeterde‛ rekenregels geven tot een hoek α van 10° de optredende 

spanning nauwkeurig weer. Bij een grotere hoek gaat de krachtsafdracht van 

buiging over naar boogwerking in de niet prismatische ligger en gelden de 

formules niet meer. 

 

Voorbeeld. 
 

 
Figuur 12: Voorbeeldberekening: afmetingen niet prismatische ligger 
 

h0 = 200 mm 

b = 50 mm 

R = 10 kN 

b 

h 

α  = 10° 
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Figuur 12 toont de gegevens waarmee de spanningsverdeling volgens formule 

(22) en (24) is uitgewerkt. 

Voor de presentatie van de resultaten is een hulpgrootheid η volgens formule 

(25) ingevoerd, die op de horizontale as van figuur 13 is aangegeven. 

0h

h
     (25) 

De grootheid η is een maat voor de positie van de beschouwde 

balkdoorsnede. 

 

Voor verschillende waarden van η (=h/h0) zijn de spanningen evenwijdig aan 

de randen (0 = spanning evenwijdig aan de niet afgeschuinde rand = 

spanning evenwijdig aan de vezel en α = spanning evenwijdig aan de 

afgeschuinde rand) volgens formules (22) en (24) met de getrokken lijn 

weergegeven in figuur 13. De gestreepte lijnen in figuur 13 zijn de 

overeenkomstige spanningen berekend met behulp van de formules gegeven 

in NEN 6769, art. 11.9.1.3) [4] 

In de doorsnede η = 2 (bij een hoek α van 10°) is de spanning evenwijdig aan 

de vezel aan de niet afgeschuinde zijde 3,9% hoger en de spanning evenwijdig 

aan de afgeschuinde zijde 10,8% lager dan de spanning volgens NEN6760. 

 
 

  
Figuur 13: Spanningen volgens ‚verbeterde‛ rekenregel t.o.v. NEN6760 bij 

een hoek α van 10°  

 (a) niet afgeschuinde zijde: formule (22) 

 b) afgeschuinde zijde: formule (24). 
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Trekspanningen loodrecht op de vezel in de 

bisschopsmuts van volwandige, niet-prismatische, 

gelamineerd houten driescharnierspanten 
 

Jeroen Gerritsen en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

 

Voor de overkapping van bouwwerken als maneges, werkplaatsen en stallen wordt 

regelmatig gebruik gemaakt van volwandige, niet-prismatische, geknikte, gelamineerd 

houten driescharnierspanten, waarbij spantbeen en spantregel verbonden zijn door 

een tussenblok, welke bisschopsmuts  wordt genoemd. Deze bisschopsmuts is door 

middel van volle doorsnede vingerlassen met spantbeen en spantregel verbonden, en 

heeft als doel om de hoek tussen de vezels van de vingerlas en de spantdelen te 

halveren.  

 

Bij een belastingcombinatie met windzuiging treedt bij gangbare dakhellingen als 15 

tot 25°  in de geknikte hoek van het driescharnierspant een openbuigend moment op 

dat maatgevend kan zijn voor de dimensionering. Bij dit openbuigend moment 

ontstaan trekspanningen loodrecht op de vezel, waartegen hout zeer slecht bestand is.  

 

Ter bepaling van de grootte van de maximale trekspanning loodrecht op de vezel in 

een geknikte hoek met bisschopsmuts, zijn twee benaderingsrichtlijnen beschikbaar, 

één voor een driescharnierspant [1], en één voor een qua geometrie vergelijkbare 

zadeldakligger [2], beide met ingelijmde bisschopsmuts . Deze benaderingsrichtlijnen 

zijn tot dusverre niet vergeleken met resultaten van simulaties met een eindig 

elementenpakket. 

 

1  Inleiding 
 

1.1 Niet - prismatische, geknikte, driescharnierspanten 
 

Voor de overkapping van bouwwerken als maneges, werkplaatsen en stallen 

wordt regelmatig gebruik gemaakt van volwandige, niet-prismatische, 

geknikte, gelamineerd houten driescharnierspanten, waarbij spantbeen en 

spantregel verbonden zijn door een tussenblok, welke bisschopsmuts  wordt 

genoemd.  

Deze bisschopsmuts is door middel van volle doorsnede vingerlassen met 

spantbeen en spantregel verbonden, en heeft als doel om de hoek van de vezel 
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van de vingerlas en de spantdelen te halveren. Een spant met zowel een 

geknikte hoek met als zonder bisschopsmuts is aangegeven in figuur 1-1. 

 

 
Figuur 1-1  Geknikt, volwandig, niet-prismatisch  

driescharnierspant, met en zonder bisschopsmuts 

 

Zowel spantbeen als spantregel zijn niet-prismatisch : de hoogte van de staven 

neemt af in de richting van de scharnieren, welke zich bevinden ter plaatse 

van de opleggingen en de nok. Naast een zeker esthetisch voordeel is de 

reden hiertoe een aanpassing aan het momentenverloop, het grootste moment 

treedt in principe op ter plaatse van de geknikte hoek.  

 

Bij het veelal maatgevende moment dat, bij gangbare spanten met een 

dakhelling van 15° tot 25°, ontstaat bij de belastingcombinatie met sneeuw, 

ontstaat een dichtbuigend moment, waarbij buigtrek aan de buitenzijde van 

het spant optreedt, en buigdruk aan de binnenzijde, beide in combinatie met 

drukspanningen loodrecht op de vezel. De aangesneden rand wordt hierbij 

belast op buigdruk, hetgeen gunstig is, omdat bij een bepaalde dakhelling op 

een grotere sterkte gerekend mag worden bij buigdruk dan bij buigtrek. Zo 

mag bij gelamineerd hout met een aangesneden rand van 10° bij buigdruk op 

zo'n 70% van de sterkte gerekend worden, en bij buigtrek slechts op zo'n 35%.   

 

Bij een open buigend moment ontstaan trekspanningen loodrecht op de vezel, 

waartegen hout zeer slecht bestand is, zodat dit veelal veel kleinere moment 

toch maatgevend kan zijn. Dat deze relatief kleine spanningen maatgevend 

kunnen zijn hangt samen met de zeer lage sterkte van hout belast op trek 

loodrecht op de vezel. Dat trekspanningen loodrecht op de vezel ontstaan is af 

te leiden door de buigdruk- en buigtrekresultanten bij een hier lineair 

aangenomen buigspanningsverloop in de aansluitende staven te ontbinden. 

Dit is aangegeven in figuur 1-2.  
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Figuur 1-2 Aanwezigheid van trekspanningen loodrecht 

op de vezel bij een openbuigend moment 

 

In Tabel 1.1 zijn de karakteristieke sterkten aangegeven voor GL 28 h, volgens 

EN1194 : 1999 [3] en de hierbij behorende rekensterkten voor klimaatklasse 1 

en een korte duur belasting. Hoewel de treksterkte loodrecht op de vezel ook 

nog afhankelijk is van de spanningsverdeling en het belaste volume, bedraagt 

deze bij benadering slechts zo'n 15% van de druksterkte loodrecht op de 

vezel, en zo'n 1,5 % van de buigsterkte.  

 

Tabel 1 Karakteristieke sterkte en rekensterkte voor GL 28h, in N/mm2  

 

 
 

Volgens EN1995-1-1 [4] dient de maximale trekspanning loodrecht op de 

vezel, 
,90,t d  , te worden getoetst aan de rekensterkte 

,90,t df  volgens : 

,90, ,90,t d dis vol t dk k f     (6.50 EN1995-1-1) 

waarin : 

1dis disk k   een spanningsverdelingsfactor 

1vol volk k   een volumefactor  

 

f m,g,k
28.0 f m,g,d

20.2

f c,0,g,k
26.5 f c,0,g,d

19.1

f t,0,g,k
19.5 f t,0,g,d

14.0

f c,90,g,k  
3.0 f c,90,g,d  

2.2

f t,90,g,k
0.45 f t,90,g,d

0.32

f v ,g,k
3.2 f v ,g,d

2.3
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1.2 Probleemstelling  
 

Bij een belastingcombinatie van het eigen gewicht, de permanente belasting, 

windbelasting en overdruk treedt in de geknikte hoek van 

driescharnierspanten een open buigend moment op, welke maatgevend kan 

zijn voor het dimensioneren van de geknikte hoek. Dit moment leidt tot 

trekspanningen loodrecht op de vezel, waar hout zeer slecht tegen bestand is.  

 

Op dit moment zijn er twee benaderingsrichtlijnen beschikbaar ter bepaling 

van de grootte van de maximaal optredende trekspanning loodrecht op de 

vezel.  

 

De eerste is afgeleid voor geknikte driescharnierspanten, en maakt gebruik 

van de formule [1]  

,90,

1.5 d
t d

M

bhR
          (1) 

 voor vrij opgelegde gebogen liggers belast op zuivere buiging. Hiertoe wordt 

voor de geknikte hoek met bisschopsmuts een fictieve buigstraal R' 

vastgesteld, door te veronderstellen dat de neutrale lijn bij buiging samenvalt 

met de plaats van de maximale trekspanning loodrecht op de vezel, waarbij 

de plaats van de neutrale lijn bij buiging is ingeschat, afhankelijk van de 

dakhelling. Bij de vaststelling van de hoek, waaruit uiteindelijk een 

verhouding R'/h kan worden bepaald, afhankelijk van de verhouding van de 

basis van de bisschopsmuts en de hoogte van de aansluitende staven, D/h en 

de dakhelling α is voor de hoek van de aangesneden randen van spantbeen en 

spantregel een totale hoek aangehouden van 10°. Deze parameters worden 

verduidelijkt in Figuur 1-3. 

 

De tweede methode, voor een zadeldakligger met bisschopsmuts, maakt 

eveneens gebruik van een fictieve buigstraal, en vervolgens van de 

toetsingsregel voor een zadeldakligger met gekromde onderrand, zoals 

aangegeven in EN1995-1-1 [2], waarbij voor de straal de fictieve buigstraal 

dient te worden aangehouden. 

Deze benaderingsmethoden zijn tot dusverre niet getoetst aan resultaten van 

simulaties met de eindige elementen methode.  

 

1.3    Doelstelling  
 

Met simulaties in ANSYS wordt getracht meer inzicht te krijgen in de 

optredende spanningen en het spanningsverloop welke ontstaan bij een open 
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buigend moment. Hiertoe zijn voor vrij opgelegde zadeldakliggers met 

ingelijmde bisschopsmuts, belast op zuivere buiging, en al dan niet 

prismatische staven de invloeden onderzocht van de dakhelling αap, de 

verhouding van de basis van de bisschopsmuts en de hoogte van de 

aansluitende staven, D/ h, en de hoek van de aangesneden rand γ.   

Deze liggers zijn gekozen in verband met de overeenkomst in geometrie met 

de geknikte hoek van een driescharnierspant, en naar analogie met de vrij 

opgelegde gebogen ligger belast op zuivere buiging, welke gebruikt wordt bij 

de eerste beschreven benaderingsmethode.  

 

De gebruikte parameters zijn aangegeven in figuur 1-3, waarbij voor de hoek 

van de aangesneden rand van been en regel is aangehouden : γb = γr =γ. De 

relatie tussen de dakhelling αap van de zadeldakligger en de dakhelling α van 

het driescharnierspant is :  α= 90 - 2αap . 

 

 
Figuur 1-3 Geometrieparameters van de geknikte hoek 

 

Voor de symbolen geldt :   

α dakhelling van het driescharnierspant 

β hoek van de vezel van de vingerlas met spantbeen en spantregel  

γb  hoek van de aangesneden rand van het been 

γr hoek van de aangesneden rand van de regel 

h maximale hoogte van been en regel  

ht totale hoogte van de bisschopsmuts 

D basis van de bisschopsmuts 

 

Met behulp van de resultaten van de simulaties zijn grafieken met 

vormfactoren opgesteld, waarmee vervolgens de optredende trekspanningen 

loodrecht op de vezel in driescharnierspanten kunnen worden ingeschat. De 
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term vormfactor is gekozen, omdat de grootte van de factor afhangt van de 

geometrieparameters α, D/h en γ. 

De invloed van normaalkracht in het spant is buiten beschouwing gelaten, 

evenals een verschil in aangesneden rand van spantbeen en spantregel. 

 

Met de vormfactor, en met behulp van een fictieve lineaire buigspanning is de 

optredende trekspanning loodrecht op de vezel dan als volgt in te schatten : 

 

,90, ,2

6
(1)d

t d p p m lin

M
k k

bh
      

waarin: 

,90,t d   rekenwaarde van de optredende trekspanning loodrecht op 

de vezel  

pk   vormfactor, afhankelijk van α, D/h en γ 

2

6 dM

bh
  rekenwaarde van de fictieve, lineaire buigspanning 

,m lin  

b   breedte van spantbeen en spantregel 

h   maximale hoogte van spantbeen en spantregel 

 

De fictieve lineaire buigspanning komt overeen met de buigspanning welke 

op zou treden indien de ligger recht en prismatisch zou zijn, en onderworpen 

aan hetzelfde moment. Er is gekozen voor gebruik van de bij de 

dimensionering bekende maat h, en niet (naar analogie met de zadeldakligger 

met gekromde onderrand in EN-1995-1-1) voor de totale hoogte van de 

bisschopsmuts ht, welke afhangt van D, h en α, en hierdoor niet eenvoudig te 

bepalen is. 

 

 

2 Simulaties  
 

2.1  Inleiding 
 

Er is gebruik gemaakt van tweedimensionale, fysisch en geometrisch lineaire 

plane stress modellen. De vingerlassen blijven hierbij buiten beschouwing, 

hiervoor zou een driedimensionaal model benodigd zijn geweest. Voor de 

materiaaleigenschappen is aangehouden : Ex =12600 N/mm2, Ey=420 N/mm2, 

(Ex/Ey=30), Gxy=780 N/mm2 en νxy=0.42. De waarde van de Poissonfactor is 

bepaald met behulp van het artikel Wood Properties [6]. Om de orthotropie 
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van het materiaal in het model te verwerken is gebruik gemaakt van lokale 

assen en element-coördinaatassen.  

 

Allereerst is een groot aantal varianten van driescharnierspanten gesimuleerd, 

waarbij voor de overspanning 20 m is aangehouden. Hierbij is gevarieerd in 

de  dakhelling, er is aangehouden α=15°, 20° en 25°, en in de verhouding van 

de basis en de hoogte, D/h=0.20, 0.35, 0.50 en 0.65. 

Hierbij is 0.20 als ondergrens en 0.65 als bovengrens aangehouden, omdat 

deze grenzen gevoelsmatig het meest aanspreken. 

  

 
Figuur 2-1 Geknikte hoek met D/h = 0.20, 0.35, 0.50 en 0.65 voor α=15° 

 

Om bij deze beschouwde dakhellingen en D/h verhoudingen de invloed van 

het moment te controleren, is eveneens gevarieerd in de verhouding van de 

goothoogte Hg en de overspanning L, er is aangehouden 0.15, 0.20 en 0.25. 

 

Uit de eerste simulaties is gebleken dat de benaderingsmethoden veel te 

optimistisch zijn, en tot te lage spanningen leiden. Op de resultaten wordt 

uitgebreider ingegaan in 3.  

 

2.2 Modellen van vrij opgelegde zadeldakliggers  
 

Om meer inzicht te krijgen in de optredende trekspanningen loodrecht op de 

vezel zijn twee modellen gebruikt. Naar analogie met de vrij opgelegde 

gebogen ligger belast op zuivere buiging is een vrij opgelegde zadeldakligger 

belast op zuivere buiging onderzocht. Deze ligger is als onderdeel van een 

geknikt driescharnierspant te beschouwen. Het verschil in dakhellingen is 

aangegeven in figuur 2-2, waarvoor de volgende relaties gelden : 

 

90 2 ap   ofwel 90

2
ap





  . 
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Figuur 2-2  Geometrie van de geknikte hoek met dakhellingen α en αap 

 

Het eerste model, dat is aangegeven in Figuur 2-3, betreft een zadeldakligger 

met prismatische staven.  

 

 
Figuur 2-3 Model met prismatische staven 

 

Hierbij zijn dakhellingen αap onderzocht van 5° tot 40°, ofwel α =80° tot 10°. 

Hierbij is gevarieerd in verhoudingen D/h van  0.05 tot 1.0. De trekspanningen 

loodrecht op de vezel welke ontstaan zijn 

met behulp van de fictieve lineaire 

buigspanning omgezet in een factor kp. 

Hierbij zijn de resultaten aangehouden 

zoals deze optreden over pad AB, zoals 

aangegeven in Figuur 2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2-4 Paden  
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De resultaten zijn aangegeven in Figuur 2-5. 

 

 
Figuur 2-5 Vormfactor kp voor pad 1 en prismatische staven 

 

Uit Figuur 2-5 blijkt dat de vormfactor, en hiermee de trekspanningen 

loodrecht op de vezel toenemen bij een toename van de dakhelling αap. 

Daarnaast wordt de indruk gewekt dat kleine D/h-verhoudingen zeer 

ongunstig zijn. (Hierbij dient te worden opgemerkt dat de beschikbare plaats 

voor de vingerlassen buiten beschouwing is gelaten) .  

 

De plaats van de neutrale lijn bij buiging, de plaats waar zowel de buigdruk- 

als de buigtrekspanning nul zijn, blijkt alleen van te hangen van de 

dakhelling, en is een constante verhouding van de totale hoogte van de 

bisschopsmuts, de  verhouding van D/h verandert deze niet. Deze verhouding 

loopt van 0.53 bij αap=5° tot 0.7 bij αap=40°. In Figuur 2-6 is plaats van de 

neutrale lijn aangegeven met hnl,m. 
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Figuur 2-6  Plaats van de neutrale lijn bij buiging  

en maximale trekspanning loodrecht op de vezel 

 

De neutrale lijn bij buiging valt niet samen met de maximale trekspanning 

loodrecht op de vezel. Deze varieert van 0.46 bij een D/h - verhouding van 1.0 

bij  

αap = 5° tot 0.94 bij een D/h - verhouding van 0.1 bij αap = 40°.  

 

Voor de buigtrekspanningen is op soortgelijke wijze een vormfactor kl 

afgeleid, waarvan de resultaten voor pad AB zijn weergegeven in Figuur  2-7.  

 
Figuur 2-7 Vormfactor kl voor een geknikte 

zadeldakligger voorzien van prismatische staven 

 

In Figuur 2-8 zijn de spanningsverlopen voor geknikte hoeken met 

bisschopsmuts schematisch, belast op zuivere buiging aangegeven. Het blijkt 

dat pad AB niet voldoende is om de optredende spanningen te beschrijven. 
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Figuur 2-8 Schematische weergave van het buigspanningsverloop en 

het verloop van de trekspanningen loodrecht op de vezel  

 

Ter plaatse van de volle doorsnede vingerlassen, over pad 2 volgens Figuur 2-

4 treden grote spanningsconcentraties op, welke nader onderzocht zijn met 

het tweede model. In de figuur is  σm,c de buigdruk, σm,t de buigtrek en σt,90 de 

trekspanning loodrecht op de vezel. 

    

In het tweede model is het effect van de hoek van de aangesneden rand 

onderzocht voor dakhellingen die overeen komen met de onderzochte  

dakhellingen bij driescharnierspanten, te weten α=15°, α=20° en α=25°.  Voor 

beide staven is dezelfde hoek aangehouden, te weten γ=0°, γ=5° en γ=10°. 

Het model is aangegeven in Figuur 2-9. Voor dit model zijn eveneens de 

piekspanningen beschouwd, zoals deze optreden ter plaatse van pad 2, zie 

Figuur 2-7.  

 

 
Figuur 2-9 Model met niet-prismatische staven 

 

De aangesneden rand blijkt een gunstige invloed te hebben, en leidt tot lagere 

spanningen. Dit hangt samen met het feit dat door de aansnijding de 

discontinuïteit, welke optreedt ter plaatse van de aansluiting tussen de basis 

van de bisschopsmuts en de aansluitende staven kleiner wordt, anders gezegd 

de overgang tussen basis en staaf verloop soepeler. Naast de reeds gunstige 

plaats van de aangesneden rand aan de binnenzijde van het spant, zoals 
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beschreven in 1.1, blijkt er dus nog een motivatie voor deze keuze aanwezig te 

zijn.  

In Figuur 2-10 is het effect van de aangesneden rand aangegeven voor een 

dakhelling van 15°. De andere onderzochte dakhellingen vertonen hetzelfde 

beeld.  

 

 
Figuur 2-10 Invloed van de aangesneden rand op de grootte van kp 

 

In Figuur 2-11 is een typisch spanningsverloop van de trekspanningen 

loodrecht op de vezel aangegeven. De optredende piekspanningen ter plaatse 

van de aansluiting van de basis op de staven blijken redelijk ingeschat te 

kunnen worden met een vormfactor 
,2pk  welke, afhankelijk van de dakhelling 

en de verhouding D/h voor D/h ≥ 0.15 met een constante is weer te geven. 

Hierbij dient echter de kanttekening te worden gemaakt dat bij verfijning van 

het net deze spanningen nog in grootte toenemen, en deze dus slechts als 

indicatie beschouwd kunnen worden.  

 

De grootte van de spanningen in Figuur 2-11 doet hier niet ter zake, deze zijn 

volledig proportioneel met het gekozen open buigende moment.  
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Figuur 2-11  Spanningsverloop voor de trekspanningen loodrecht op de vezel 

 

De optredende spanningspieken zijn, op soortgelijke wijze uitgedrukt in en 

vormfactor kp,2, waarbij zoals gezegd enige reserve in beschouwing dient te 

worden genomen. In Figuur 2-12 zijn de vormfactoren 
pk  en 

,2pk

gecombineerd in één figuur voor een dakhelling van α =20°. Nu blijkt dat bij 

elke verhouding van D/h piekspanningen optreden, en dat men voorzichtig 

moet zijn met conclusies als dat kleine D/h- verhoudingen vermeden dienen te 

worden. Trekpiekspanningen zijn gevaarlijk, omdat hout op trek bros 

bezwijkt. 

 

 

 
Figuur 2-12 Vormfactoren kp  en kp,2 voor een spant belast op 
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zuivere buiging met een dakhelling van 20° met γ=0°,5° en 10° 

 

3  Resultaten en conclusies 
 

Uit de studie blijkt dat de maximale trekspannning loodrecht op de vezel in 

de bisschopsmuts van een driescharnierspant, zoals deze optreedt over het 

midden van de bisschopsmuts,  redelijk nauwkeurig kan worden ingeschat 

door met behulp van de opgestelde grafieken voor 
pk  bij de van toepassing 

zijnde dakhelling en verhouding D/h een waarde te kiezen tussen 5    en 

10   , welke bij benadering overeenkomt met een gemiddelde van de 

aangesneden randen van spantbeen en spantregel, waarbij het spantbeen een 

zwaardere weegfactor heeft.  

Voor de buigtrekspanning geldt dat een dergelijke benadering voor kl tot 

redelijke resultaten leidt, maar niet per se een veilige. De aanwezige 

normaaltrekkracht in de spanten speelt wellicht een rol. Deze is immers naast 

de buigspanningen van invloed op de grootte van de totale 

normaalspanningen. Deze invloed is niet onderzocht. Daarnaast is het effect 

van een verschil in aangesneden randen nog te bekijken. Figuren 2-13 en 2-14 

kunnen hiervoor gebruikt worden.  

 

 
Figuur 2-13  Ontwerpgrafiek 
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Figuur 2-14  Ontwerpgrafiek 

 

Een bezwijkmoment is met deze studie niet aan te geven. Dit hangt ten eerste 

samen met de niet in rekening gebrachte invloed van de 

vingerlasverbindingen. Daarnaast spelen ook de materiaaleigenschappen van 

hout een rol : de factoren 
volk  en 

disk  zijn van invloed op de treksterkte 

loodrecht op de vezel. De grootte van deze factoren is niet bekend voor 

geknikte hoeken met ingelijmde bisschopsmuts, al zou met de resultaten wel 

een schatting kunnen worden gemaakt. De vraag is in hoeverre de optredende 

piekspanningen maatgevend zijn voor bezwijken. Hiertoe zouden 

experimenten kunnen worden uitgevoerd. 

 

De tot nu toe gebruikte benaderingsmethoden ter bepaling van de maximale 

trekspanning loodrecht op de vezel, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

fictieve kromtestralen, zijn te optimistisch en leiden tot te lage waarden, en 

gaan bovendien voorbij aan de piekspanningen die optreden ter plaatse van 

de aansluiting van de basis op de spantdelen.  Aangezien spanten met een 

bisschopsmuts echter reeds jarenlang op uitstekende wijze functioneren, zou 

de sterkte van een verbinding met een bisschopsmuts wel eens veel hoger 

kunnen zijn dan wordt aangenomen.  
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Het loodrecht op druk belasten van de houtvezel bij 

discreet ondersteunde balken 

Bas de Leijer en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

De drukkracht werkend loodrecht op de vezelrichting kan bepalend zijn voor de 

dimensies van verbindingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand, welke veel voorkomen 

in de houtskeletbouw. De spanningsspreiding speelt een grote rol bij de toetsing van 

de optredende drukspanning. Drukkrachten worden namelijk niet alleen via 

drukspanningen overgedragen naar de onderliggende constructie, maar ook via 

schuifspanningen. Dit effect wordt meegenomen door de drukkracht te delen door een 

effectieve lengte (lef). Over deze spreiding is al veel bekend bij volledig ondersteunde 

constructies; over constructies met discrete (niet continue) opleggingen is echter niet 

veel bekend. Numeriek onderzoek aan de hand van een eindige elementen-model toont 

aan dat de effectieve lengte en effectieve hoogte (hef) begrensd moet worden. Het effect 

van de indrukking neemt af naarmate verder van het belastingvlak wordt af gegaan. 

De spanningspreiding die hierbij ontstaat bij ligt rond de 1:1.5 en komt hiermee 

overeen met de Van der Put-methode De hef  kan berekend worden aan de hand van de 

balkhoogte. Ook experimenteel onderzoek bevestigd deze begrenzing van de 

indrukkingszone.  

 

 

 

 

 

 

1 Inleiding 

1.1 Constructies met discrete opleggingen 

In de houtskeletbouw komen erg veel verbindingen voor waar de druksterkte 

loodrecht op de houtvezel maatgevend is in de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

Het is dan ook zeer nuttig om het inzicht in dit soort verbindingen te 

vergroten. Vooral de spanningspreiding vormt de basis van de sterkte- 

toetsing van dergelijke verbinding. Naar deze spanningsspreiding is al veel 

onderzoek gedaan in het verleden. Echter betreft het hier continu gesteunde 

constructies.  

bovenbelasting

dscrete ondersteuningen

bovenbelastingbovenbelasting

dscrete ondersteuningen
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De praktijk  is, voor de Nederlandse situatie, vastgelegd in tabel 7 van NEN 

6760. Per 1 april 2010 zijn de in deze tabel aangegeven rekenregels vervangen 

door artikel 6.1.1 van Eurocode 5 ( NEN-EN 1995-1-1/A1 [8]). 

 

In de praktijk komen juist veel verbindingen voor waarbij de drukkracht 

aangrijpt op een constructie, welke niet geheel ondersteund wordt. Deze 

constructies met discrete opleggingen vormen dan ook de basis van dit 

afstudeeronderwerp. In Figuur 3 is een voorbeeld te zien van een dergelijke 

constructie. Tijdens dit onderzoek wordt er gezocht naar de 

spanningsspreiding die ontstaat als een puntlast aangrijpt op een ligger met 

discrete opleggingen. In de huidige normteksten staat namelijk weinig 

vermeld over de toetsing van verbindingen in dergelijke constructies. 

 

  
Figuur 3: Voorbeeld van een constructie met discrete opleggingen. 

 

2 Literatuuronderzoek 

2.1 Definitie 

De druksterkte loodrecht op de houtvezel wordt in de wereld op 

verschillende manieren gedefinieerd. Zo gebruikt Europa de volledig belaste 

methode om de fc90 te bepalen, terwijl Canada en de USA de niet volledig 

belaste methode (ASTM-methode) gebruikt; zie figuur 2. 

 

Bij de volledig belaste methode wordt het gehele bovenvlak van het proefstuk 

belast totdat er bepaalde rek is bereikt (bijv. 1%). De drukkracht wordt hierbij 

puur via drukspanning loodrecht op de houtvezel (σc90) afgedragen naar de 

opleggingen. Er ontstaat zo een fysisch correct antwoord, wat o.a. gebruikt 

wordt voor de Eurocode 5, [8]. 

 

De ASTM-methode (American Society of Testing and Materials) gebruikt niet 

het gehele bovenvlak van het proefstuk. Er kan dus spanningspreiding 



 

 

56    

plaatsvinden, de spanningen worden dan ook niet alleen via σc90 maar ook via 

schuifspanningen afgedragen. 

 

In  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 is het verschil te zien tussen de verschillende definities van de fc90. Zo 

wordt er een hogere fc90 bereikt bij gebruik van de ASTM-methode t.o.v. van 

de volledig belaste methode. Ook is er een discussie gaande welke rek 

gehanteerd moet worden voor de bepaling van de fc90: Moet dit gelijk zijn aan 

bijvoorbeeld 1% of 10% rek of een tussenliggende waarde?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: De volledig belaste methode vs. de ASTM methode [2] 

2.2 Spanningsspreiding 

De algemene toetsingsregel voor de druksterkte loodrecht op de houtvezel is 

gedefinieerd volgens formule (1). 

 

σc90 ≤ fc90·kc90               (1) 

 

met  σc90 = optredende drukspanning loodrecht op de houtvezel [N/mm2] 

          fc90 = druksterkte loodrecht op de houtvezel [N/mm2] 

USA

Europa

USA

Europa
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          kc90 = factor die rekening houdt met de belastingconfiguratie, splijten 

                    van het hout en mate van drukvervorming  

 

De normtekst uit Eurocode 5 [3] is gebaseerd op onderzoek van Riberholt [2] 

en geeft waarden van kc90 tussen de 1,0 en 4,0. Aan de hand van de 

belastingconfiguratie en de balkhoogte kan de kc90-factor bepaald worden. 

Deze kc90-factor is afhankelijk van de effectieve lengte (lef) waaronder de 

spanningen zich verdelen. Hierbij wordt rekening gehouden met een 

spanningsspreiding van 1:3, zoals te zien is in Figuur 5.  

 

De Eurocode 5, NEN-EN 1995-1-1/A1 [8], wat o.a. gebaseerd is op werk van 

Madsen [1] definieert de druksterkte toetsing op een andere manier: Bij het 

belasten van hout loodrecht op de vezelrichting verondersteld hij drie 

mechanismen [1]: 

(1) het hout wordt lokaal ingedrukt 

(2) het hout vormt zich in een S-vorm loodrecht op de vezelrichting  

(3) het hout vormt zich in een S-vorm parallel aan de vezelrichting door 

afschuiving 

 

 
Figuur 5: Toetsing van de fc,90 in de Eurocode[3] en volgens Blass en 

Görlacher[4] 

 

Mechanismen (1) en (3) zijn maatgevend bij de spreiding van de 

drukspanningen loodrecht op de vezelrichting (σc90). 

Voortbordurend op dit onderzoek van Madsen [1] voeren Blass en Görlacher 

[4] diverse proeven uit waarin de belastingconfiguratie centraal staat. Hun 

conclusie luidt dat de totale spreiding van de spanningen 30mm aan elke zijde 

van het belastingvlak bedraagt, Figuur 5. Deze spreiding is onafhankelijk van 

de balkhoogte. Tevens wordt er een vaste kc90-factor bepaald voor gezaagd 

(=1,50). Voor gelamineerd hout stellen zij dat kc90 = 1,75 voor l  400 mm en kc90 

= 1,0 voor l > 400 mm; l is gedefinieerd in figuur 3.  

 

l 

lef 
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De toetsing van de σc90 moet volgens de normtekst uitgevoerd worden volgens 

formule (2). 

 

909090 ccc kf        (2) 

][30*2]/[met 290
90 mmllenmmN

bl

F
ef

ef

c
c   

 

Van der Put [5] toont aan de hand van een fysisch model, waarbij van enig 

plastisch gedrag wordt uitgegaan, aan dat de spanningsspreiding 1:1.5 

bedraagt. Deze spreiding van de σc90 is dus afhankelijk van de balkhoogte. De 

totale effectieve lengte wordt dan: lef = l + 2x1.5h. Deze lef wordt gebruikt voor 

de bepaling van de kc90-factor. In Figuur 6 is te zien dat de Eurocode 5 [8] een 

onveilige inschatting geeft van de fc90 in vergelijking met de theorie van Van 

der Put. 

 

  
Figuur 6: Theorie ontwikkeld door Van der Put vs. Eurocode 5 [3] 

 

De factor kc90 moet volgens Van der Put berekend zijn volgens formule (3). 

90 5
ef

c

l b
k

l b


 


       (3) 

De factor kc90 is volgens formule (3) afhankelijk van de balkhoogte en de 

spanningsspreiding, wat een veiligere inschatting geeft van de fc90. 

 

De toetsing verloopt nu als volgt: 

 

909090 ccc kf        (4) 
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3 Eindige elementen simulatie 

3.1 Model 

Aan de hand van een eindig elementen model (EEM) met het programma 

Abaqus (referentie) wordt gezocht naar de optredende spanningspreiding bij 

balken met een discrete ondersteuning. Tevens kan met het EEM een 

parameterstudie worden gedaan. Bijvoorbeeld door systematisch de 

balkhoogte en de overspanning te wijzigen kan de invloed van de balkhoogte 

en overspanning op de spanningsspreiding worden vastgesteld. 

 

In Figuur 7 is de geometrie te zien van het EEM. De balk wordt gemodelleerd  

inclusief de stalen oplegplaten, welke rollend zijn opgelegd. De balk wordt 

belast met een verdeelde last met een lengte van 100mm. Er wordt gebruikt 

gemaakt van het materiaalmodel van Hill dat gebaseerd is op een 

vloeicriterium. Hiermee wordt het elasto-plastische gedrag van hout  

gesimuleerd. De in tabel 1 gegeven materiaal- eigenschappen zijn in de 

berekeningen met het EEM gebruikt. 

 

Tabel 1: Materiaaleigenschappen van het model 

E11 12000 N/mm2 

E22 = E33 400 N/mm2 

G12 750 N/mm2 

G13 = G23 75 N/mm2 

ν12 = ν13 = ν23 0.41 

fy0 24 N/mm2 
fy90 = τy 2,4 N/mm2 

 

In de simulatie wordt de belasting stapsgewijs opgevoerd totdat de 

buigspanning in de balk bereikt is of totdat er 10% rek opgetreden is. De rek 

wordt gedefinieerd als het verschil tussen zakking van het meetpunt u1 minus 

het meetpunt u2 gedeeld door de balkhoogte h; zie figuur 5 voor de 

grootheden u1, u2 en h. Een overzicht van de afmetingen van de verschillende 

gemodelleerde balkgeometrieën is te zien in Tabel 2. 
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Figuur 7: Eindig elementen model m.b.v. Abaqus 

3.2 Resultaten 

De drukbelasting op de balk zorgt voor indrukking en doorbuiging van de 

balk. De doorbuiging van de balk wordt gemeten in punt u2. De indrukking 

word gedefinieerd als: ∆u = u1 - u2. Het effect van de indrukking van hout is 

niet uniform over de balkhoogte. Hoe groter de afstand tot het belastingvlak, 

hoe kleiner de indrukking van het hout. Via vervormingspaden kan de zone 

worden bepaald waarin de indrukking effect heeft in het hout; de  

indrukkingszone met afmetingen lef · hef. wordt gedefinieerd. 

 

Aan de hand van de kracht-verplaatsing-diagrammen kan geconcludeerd 

worden dat balken met een kleine slankheid, dit is een kleine balkhoogte t.o.v. 

de balklengte, bezwijken op buiging (h=145 en 220mm) en de balken met een 

grotere slankheid hoogte (h=400 en 600mm) bezwijken niet. Tabel 2 toont dat 

de slankheid is gevarieerd van 8
145

1170
  tot 0,1

600

590
 . Met de kracht-

verplaatsing-diagrammen kan geen inschatting worden gedaan over de 

afmetingen van de indrukkingszone. Dit wordt gedaan middels 

vervormingspaden. 

 

Vervormingspaden beschrijven de ontwikkeling van de vervormingen over 

een genomen doorsnede in de balk. Uit deze diagrammen kunnen de 

afmetingen van de indrukkingszone bepaald worden. De grenzen van deze 

zone geven direct de hoek weer waaronder de drukspanningen zich spreiden.  

 

In Figuur 8 en Figuur 9 is een voorbeeld te zien van een horizontaal en 

verticaal vervormingspad van model A02 (h=145mm, l = 590 mm). Uit de 

analyse van alle Abaqus-modellen blijkt dat de lef van de indrukkingszone 

begrensd moet worden met 560mm vanaf een balkhoogte van 400mm (zie 

Tabel 2). Dit geld tevens voor de hoogte hef van deze indrukkingszone, deze 

bedraagt maximaal 140mm.De spanningsspreiding 1:1,5 blijkt overeen te 

u1 

h 

s l a u2 
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komen met de opgesteld theorie van Van der Put [5]. Experimenteel 

onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, toont aan dat het eindig elementen 

model de realiteit van de drukspanningen goed benaderd. 

 

 
Figuur 8: Horizontaal vervormingspad model A02 

 

Aan de hand van deze resultaten wordt een rekenregel opgesteld, welke de 

Abaqus resultaten beschrijft en waarin de begrenzing van de indrukkingszone 

wordt meegenomen(zie Figuur 10).  

 

lef = l + 2·1,5·hef  ≤ 520mm       (5) 

 

met hef=0,35·h ≤ 140mm 

indrukking 

½ x lengte vervormingspad(lef) model A02 

doorbuiging 
lijn op 50mm vanaf 

bovenrand 
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Figuur 9: Verticaal vervormingspad model A02 

 

Tabel 2: balkgeometrieën met (Abaqus-)resultaten 

No. h b a l s Ltot ∆u lef hef 

A02 145 40 145 100 100 590 6.7 240 50 

A03 145 40 290 100 100 880 2.4 240 50 

A04 145 40 435 100 100 1170 1.0 240 40 

B02 220 40 145 100 100 590 19.5 320 100 

B03 220 40 290 100 100 880 13.8 320 90 

B04 220 40 435 100 100 1170 9.5 320 80 

C02 400 80 145 100 100 590 23.0 480 140 

C03 400 80 290 100 100 880 22.5 560 140 

C04 400 80 435 100 100 1170 22 560 140 

D02 600 80 145 100 100 590 24.5 480 140 

D03 600 80 290 100 100 880 23.5 540 140 

D04 600 80 435 100 100 1170 23.5 560 140 

 
Figuur 10: Maximale afmetingen indrukkingszone 

 

hoogte indrukkingszone 

balkhoogte 

lijn op 120mm vanaf 

symmetrielijn 

doorbuiging 

indrukking 
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4 Experimenteel onderzoek 

4.1 Opzet experimenteel onderzoek 

Om de validiteit van het eindige elementen model te bepalen en om het 

werkelijke spanningsbeeld te bepalen worden diverse proeven ondernomen 

in het Pieter van Musschenbroek laboratorium (TU/e). Tijdens de 

experimenten worden dezelfde proefstukafmetingen gebruikt als bij de 

eindige elementen analyse als beschreven in hoofdstuk 3. In Figuur 11 is de 

gebruikte proefopstelling te zien. 

 

Met behulp van verplaatsingsmeters (LVDT) wordt de ontwikkeling van de 

vervorming en zakking van de balk in beeld gebracht. Er worden LVDT’s 

geplaatst aan de onderzijde en bovenzijde van de balk. ESPI (Electronic 

Speckle Pattern Interferometry), een optische meettechniek waarmee 

wijzigingen in het geobserveerde oppervlak worden geregistreerd, wordt 

gebruikt om zeer nauwkeurig de ontwikkeling van de vervormingen op het 

oppervlak van de balk in kaart te brengen. Met behulp van ESPI kunnen 

horizontale en verticale vervormingspaden bepaald worden, waarmee de 

afmetingen van de indrukkingszone bepaald kunnen worden. Dit gebeurt op 

dezelfde wijze als bij het numerieke onderzoek. 
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Figuur 11: Driepuntsbuigproef in het Pieter van Musschenbroek laboratorium 

4.2 Resultaten 

De resultaten van de proeven wijzen uit dat de werkelijke vervormingen 

groter zijn dan in de Abaqus-modellen. Dit is onder andere te wijten aan het 

gebruikte materiaalmodel in Abaqus. In dit materiaalmodel wordt namelijk 

geen onderscheid gemaakt tussen de druk- en trekeigenschappen van het 

hout. Dit betekent onder andere dat het materiaal in het eindige elementen  

model niet kan gaan scheuren. In werkelijkheid gebeurt dit wel en zorgt deze 

scheurvorming voor toenemende (lokale) vervormingen. 

 

Uit de horizontale vervormingspaden, welke zijn gemaakt met behulp van de 

ESPI-resultaten, kan geconcludeerd worden dat de hef bepaald met Abaqus 

overeenkomt met de werkelijkheid. De lef kan echter niet makkelijk bepaald 

worden met behulp van vervormingspaden. Er is dus een andere analyse 

methode nodig om de validiteit van het met behulp van formules (3), (4) en (5) 

beschreven model te toetsen. 

 

De uitgevoerde proeven kunnen ook geanalyseerd worden als standaard 

ASTM-drukproeven. Uitgaande van een fc90 van 2,90 N/mm2 (Hoffmeyer [7]) 

kan teruggerekend worden naar een belasting Foffset.  

 

Bij de proefstukken A02 resulteert dit in een ‘bezwijklast’ van 15 kN. De 

bezwijklast volgt uit formule (6). 

 

 
 

 90 90

90 90 90 90

90 90 90

efc c

c c c c

c c c

l bF l b
F f k l b f l b

f k l b





   
   

     

 

Indien voor lef de waarde volgens formule (5) wordt ingevuld volgt voor de 

bezwijklast Fc90:  

 
 90 mod

240 40
2,90 100 40 17,97

100 40
c elF F kN


   

  
Het verschil tussen de voorspelde en de werkelijke ‘bezwijklast’ bedraagt in 

dit geval 3 kN. Bij de andere proefstukken blijken de voorspelde en 

optredende waarde erg dicht bij elkaar in de buurt te liggen; dit is te zien in  

Figuur 12.  

 

(6) 
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Eenzelfde analyse is ook uitgevoerd gebruikmakende van de Eurocode 5/A1 

rekenregels [8]. In Figuur 10 is te zien dat met behulp van formules (3), (4) en 

(5) beschreven model een betere voorspelling van de werkelijke bezwijklast 

wordt verkregen dan de met de in Eurocode 5/A1. 
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Figuur 12: Voorspelde ‘bezwijklast’ Fmodel versus. de optredende Foffset 

 

5 Conclusie 

Een drukkracht werkende loodrecht op de houtvezel zorgt voor indrukking 

van hout. Deze indrukking heeft echter alleen effect in het gebied rondom het 

belastingvlak, ook wel de indrukkingszone genoemd. Experimenteel en 

numeriek onderzoek wijzen uit dat de spanningsspreiding die in deze zone 

ontstaat gelijk is aan 1:1.5, wat overeenkomt met de opgestelde theorie van 

Van der Put. Echter de zone waar de indrukking merkbaar is, en daarmee de 

effectieve lengte lef, moet worden begrensd tot de met behulp van formule (5) 

beschreven waarde. 

 

lef = l + 2 · 1,5·hef  < 520mm      (5) 

 

hef ≤ 0,35 h 

 

met: lef  is de effectieve spreidinglengte van de spanning [mm] 

l    is de belastinglengte, figuur 8, [mm] 

hef   is de effectieve hoogte, hoogte waaronder de optredende  

 drukkracht invloed heeft op het belaste hout [mm] 

     h  is de liggerhoogte 

 

De relatie tussen lef, hef en h is in figuur 11 grafisch weergegeven. 

Eurocode 5/A1 

Van der Put 
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Figuur 13: Verband tussen lef, hef en de balkhoogte h 

 

De bezwijklast Fc90 volgt uit formule (6). 

 

blf
bl

bl
F c

ef

c 9090 
       (6) 
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The Logical Structure 

Martijn Monné en André Jorissen 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

In dit onderzoek wordt gefocust op het voorontwerp van eenvoudige kolom-ligger 

draagconstructies van industriële gebouwen, kantoorgebouwen en dergelijke. Er 

wordt een voorstel gedaan voor een methode om dit voorontwerp te verbeteren, zowel 

in de breedte als in de diepte. Dit wordt bereikt door het volop inzetten van een 

computer. De computer wordt gevraagd grote hoeveelheden varianten te genereren. 

Het genereren wordt gedaan met zo min mogelijk voorkennis over wat gebruikelijk of 

logisch zou zijn. Al deze varianten worden vervolgens objectief geanalyseerd en 

beoordeeld. Hieruit kan weer een optimale variant worden gefilterd. Wat optimaal is 

en welke criterea daar bij horen, is door de ontwerper te bepalen. 

 

Voor de buitenstaander maakt het niet uit of een mens of een computer de 

variantenstudie doet. Beiden hebben ze uitgangspunten nodig; beiden geven ze 

uiteindelijk een variant. Dit onderzoek laat zien hoe de rekenkracht van de computer 

zijn gebrek aan kennis kan compenseren en hoe een computer op zijn eigen 

onintelligente manier toch tot logische conclusies kan komen en daarbij zelfs beter kan 

presteren dan een mens. 

In het kader van het beschreven project zijn twee applicaties ontworpen: The Logical 

Structure en The Logical Portal Frame. Deze worden hier nader toegelicht. 

 

1 Inleiding / Variantenonderzoek 

De centrale taak van de constructeur is het ontwerpen van draagconstructies. 

Hem of haar wordt gevraagd iets te tekenen wat voldoen sterk, stijf en stabiel 

is, een constructie die past in het architectonisch ontwerp en die niet te log en 

vooral niet te duur is. 

 

Om tot een goed ontwerp te komen is het gebruikelijk om te beginnen met een 

variantenstudie. De constructeur ontwerpt verschillende opties binnen een 

gegeven kader en analyseert deze. Vervolgens wordt er een ontwerp gekozen 

dat het beste aan de uitgangspunten voldoet en kan het verdere uitwerken 

beginnen. 

 

Deze eerste fase is cruciaal in het proces . Er kan zelfs gesteld worden dat dit 

de belangrijkste fase is, aangezien juist op dit moment in het proces de grote 
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beslissingen genomen moeten worden.  In de opeenvolgende fasen gaat het 

meer en meer om de details: het ontwerpen gaat langzaam over in uitwerken. 

De invloed op van de ontwerper op het geheel wordt dan ook feitelijk kleiner 

en kleiner. Dit is geïllustreerd in Figuur 14. 

 

 

 
Figuur 14 – Voortgang vs. invloed op het ontwerp 

 

2 Automatisering 

In het hier beschreven onderzoek wordt een voorstel gedaan voor een 

geautomatiseerd systeem dat constructies kan ontwerpen. De eerste vraag die 

gesteld moet worden is waarom dit nodig is. Het antwoord hierop begint met 

de constatering dat het variantenonderzoek zoals hiervoor beschreven niet 

altijd perfect verloopt. In de praktijk is er vaak niet genoeg tijd voor: een in het 

kader van het hier beschreven onderzoek uitgevoerde enquête onder een 

groep van circa 15 constructeurs suggereert dat nog geen 5% van de tijd van 

een hoofdconstructeur aan variantenonderzoek besteed wordt. Dit is met 

name het resultaat van tijdsdruk. Voor elk project staat immers een aantal uur 

waarin het gedaan moet worden. Wat vaststaat is dat er gerekend en getekend 

moet worden zodat er uiteindelijk iets bij de gemeente ingeleverd wordt en 

het gebouw kan worden gemaakt. De studie naar meerdere varianten en de 

optimalisatie hiervan lijkt – blijkbaar – minder noodzakelijk en wordt daarom 

snel tot een (contractueel) minimum beperkt. Terwijl daar toch écht de 

grootste winst is te halen.  
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Dit moet beter kunnen. In dit onderzoek wordt voorgesteld om het 

variantenonderzoek (deels) uit te besteden aan een computer. Deze kan heel 

snel heel veel varianten bekijken. Veel sneller en veel meer dan een mens dat 

ooit zou kunnen. Door de steeds lager wordende kosten van rekenkracht 

komt deze methode langzaam maar zeker binnen het bereik van het 

gemiddelde ingenieursbureau. 

 

3 The Logical Structure 

In dit project wordt een systeem voorgesteld voor het variantenonderzoek van 

een veel-voorkomend type draagconstructie. Dit type bestaat uit kolommen 

met daarop liggers. Hierop liggen vloerplaten of secundaire liggers met 

dáárop weer vloerplaten. Dit principe kan weer gestapeld en/of geschakeld 

worden. 

 

De beschreven constructie is een zeer veel-voorkomende, in principe een 

doos, zoals in figuur 2 is weergegeven. 

 
 

Figuur 2: Schets van de beschouwde constructies. 

 

In principe zijn alle in figuur 2 aangegeven grootheden variabel. 
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 Men treft ze aan in fabrieken, loodsen, kantoren, etc. Het zijn doorgaans geen 

spannende constructies, maar juist de alledaagsheid hiervan vraagt om een 

doordacht antwoord op wat hier goede keuzes zijn. 

 

In het kader van het project is een applicatie geschreven met de titel ‘The 

Logical Structure’ wat heel snel heel veel willekeurige opties kan genereren en 

analyseren. 

3.1 Parameters 

Om een willekeurige variant te kunnen genereren zijn er om te beginnen 

grenzen nodig. In dit geval vraagt de applicatie onder- en bovengrenzen voor 

een aantal parameters zoals de lengte, breedte, verdiepingshoogte en het 

aantal kolommen per rij. Door onder en bovengrens aan elkaar gelijk te stellen 

worden parameters gefixeerd; door ze verschillend te kiezen kunnen er 

verbanden zichtbaar gemaakt worden. 

3.2 Generatie 

Op basis van de set parameters wordt een aantal – honderden, duizenden of 

miljoenen – mogelijke constructies gegenereerd. Dit wordt gedaan door 

telkens op basis van een willekeurig bepaalde geometrie, belastingen en 

elementtypen een model te maken en deze volledig (iteratief, vanwege het 

eigen gewicht) door te rekenen. Elke combinatie van parameters wordt op 

deze wijze gekoppeld aan een specifieke constructie.  

 

Het genereren is te beschouwen als het nemen van een steekproef uit de totale 

populatie mogelijke constructies. 

3.3 Beoordeling 

Elke constructie wordt direct nadat deze is gegenereerd beoordeeld op een 

aantal aspecten, zoals de indelingsvrijheid, vrije hoogte, kosten en de 

milieubelasting. Uit de in hoofdstuk 2 genoemde enquête komt naar voren dat 

– weinig verrassend – de kosten van een constructie van alle aspecten het 

belangrijkst gevonden worden. Op basis van de berekende constructie en een 

aantal kostengegevens, zij het per strekkende of vierkante meter element of 

kubieke meter materiaal kan er voor elke variant een schatting worden 

gegeven van de kosten van het geheel. Ook de kosten van de fundering en de 

verbindingen worden, zij het sterk vereenvoudigd, meegewogen. 
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3.4 Analyse 

Uiteindelijk produceert de applicatie voornamelijk een enorme hoeveelheid 

data. Het succes van een applicatie als deze staat of valt met het inzichtelijk 

maken hiervan.  

 

Het eerste wat er uit gedestilleerd moet worden is hetgeen waar een 

variantenstudie op gericht is, te weten de beste variant. Om deze te vinden 

moet eerst de definitie van ‘de beste variant’ worden aangescherpt. Dit moet 

worden gedaan door  alle mogelijke beoordelingen en parameters een gewicht 

te geven. Op deze manier ontstaan objectieve criteria waaraan een goede 

constructie moet voldoen. Vervolgens kan de applicatie alle waarderingen, 

met bijbehorend gewicht, van elke constructie met elkaar combineren tot één 

enkel getal tussen de 0 en de 1. Dit wordt de geschiktheid ‘fitness’ van de 

constructie genoemd, waarbij een constructie met een fitheid van 1 de 

‘optimale’ variant is en die met een fitheid van 0 de minst optimale. 

 

Een andere mogelijkheid is om de data te gebruiken om trends inzichtelijk te 

maken. Allerlei zaken, zowel parameters als beoordelingen, kunnen tegen 

elkaar uitgezet worden. De verbanden die zo zichtbaar worden zijn doorgaans 

lastig analytisch te bepalen, maar vormen voor de applicatie geen probleem. 

Ze kunnen de constructeur helpen bij het maken van zijn afwegingen. 

 

3.5 Voorbeeld 

Ter verduidelijking wordt een voorbeeld beschreven van het voorontwerp 

van een simpele constructie met behulp van de ontwikkelde applicatie. Het 

betreft hier een rechthoekig gebouw van 10x15m. Zodra alle parameters 

(toegestane elementtypen, veranderlijke belastingen) en beoordelingslimieten 

(bijv. vrije hoogte >2300mm) zijn ingevoerd, kan de applicatie aan de slag. In 

dit geval zijn er door de applicatie (op een gewone pc) in een kwartier 100.000 

varianten bekeken. 

 

Afhankelijk van de beoordelingsgewichten komt er een bepaald optimum uit. 

Twee resultaten worden hier getoond: één waar alleen de kosten van belang 

geacht worden, figuur 3 en één waar ook enige waarde wordt gehecht aan een 

beperkt aantal kolommen aan de binnenzijde, figuur 4. 
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Figuur 3 – Goedkoopste optie 

 
Figuur 4 – Een meer kolomvrije optie 

 

Door veel aan de parameterknoppen te draaien worden de consequenties van 

verschillende sets prioriteiten snel duidelijk. Zo kan bijvoorbeeld door de 

dakbelasting ook te variëren de prijs van een extra kN/m2 draagkracht van dit 

ontwerp worden bekeken. Een grafiek waarbij beiden tegen elkaar uit zijn 

gezet, figuur 5 maakt e.e.a. snel inzichtelijk. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat 

voor deze constructie een extra kN/m2 draagkracht een prijs heeft van zo’n 

€3,-/m2, uitgaande van een simpele set richtprijzen. Dit kan bijvoorbeeld 

helpen om de extra kosten van een groen dak te berekenen. 

 
 

Figuur 5 - Kosten per oppervlak versus dakbelasting 
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4  The Logical Portal Frame 

Naast de eerste applicatie is er nog een tweede programma gemaakt: The 

Logical Portal Frame. Dit programma is te zien als deel van The Logical 

Structure. The Logical Portal Frame beschouwt het gedetailleerde ontwerp van 

een houten portaal, waarvan de basisopzet in figuur 6 is weergegeven.  

 

 
Figuur 6: Beschouwd portaal. 

 

Een fundamenteel verschil met de eerste applicatie is het detailniveau. In The 

Logical Portal Frame wordt de constructie veel gedetailleerder geanalyseerd. 

 

De keuze voor een bepaald ontwerp van een portaal is complex. Binnen het 

hier beschreven onderzoek is het aantal typen verbindingen in de hoek 

gelimiteerd tot een vingerlasverbinding en een (cirkelvormig) stiftpatroon. 

Ook binnen de gekozen typologie van met stiftvormige verbindingsmiddelen 

verbonden houten elementen zijn er echter nog veel keuzes te maken. Aan de 

eisen met betrekking tot sterkte, stijfheid en stabiliteit van een portaal kan 

namelijk op een veelheid aan manieren worden voldaan. De afmetingen van 

de elementen, de hoeveelheid en plaatsing van verbindingsmiddelen en de 

houttypen (gezaagd, gelamineerd, LVL) hebben allemaal invloed op het 

uiteindelijke gedrag van de constructie.  

 

Door net als in de eerste applicatie veel opties te genereren en te beoordelen 

ontstaat er een overzicht van de mogelijkheden en kan een optimale 

configuratie gevonden worden.  

Door gebruik te maken van de eindige elementen methode kan The Logical 

Portal Frame voor zeer diverse geometrieën en belastingcombinaties een 

optimum vinden. De beperkte stijfheid van de verbindingen wordt in de 
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berekeningen meegenomen. De toetsen m.b.t. sterkte, stijfheid en stabiliteit 

worden aan de hand van Eurocode 5 [1] uitgevoerd.  

 

Net als The Logical Structure is ook deze applicatie in staat om in korte tijd 

duizenden of miljoenen varianten te genereren en te analyseren. De applicatie 

produceert hierbij snel zinvolle antwoorden. Een voorbeeld van een verband 

dat de applicatie kan laten zien, in dit geval tussen de kosten en de 

horizontale stijfheid, is aangegeven in figuur 7. 

 

 

  
 

 

 
 

5 Bespiegelingen  

Bij discussies over dit project zijn er verschillende interessante vragen naar 

voren gekomen.  

Regelmatig wordt er gevraagd of de applicaties het juiste antwoord weten te 

geven. Het moge duidelijk zijn dat dit een zeer valide vraag is! Het antwoord 

hierop is echter afhankelijk van welke vraag er precies aan de applicatie 

gesteld wordt. Als de vraag is om het absolute optimum te bepalen, dan kan 

gesteld worden dat dit lastig is, gezien de doorgaans enorme hoeveelheid aan 

mogelijke varianten. Het kan dus goed zijn, dat hét optimum buiten de 

beschouwde set ligt. Als de vraag is naar een logisch en goed eerste voorstel 

 

Figuur 7 - Kosten van de horizontale stijfheid van een portaal 
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voor een variant, dan kan gesteld worden dat de applicaties dit kunnen 

bieden. De beste van een set van een miljoen varianten is niet altijd absoluut 

de beste van alle mogelijke configuraties, maar heeft toch zeker zijn waarde. 

 

Een tweede vraag die vaak wordt gesteld is of de voorgestelde variant ook 

een veilige is. Hierop moet in beginsel worden geantwoord dat beide 

applicaties slechts dienen om een variant voor te stellen en niet om een 

constructie ook te controleren. Ook al controleert de applicatie de constructie 

op veel punten, het blijft een computerprogramma dat niet met alle aspecten 

rekening kan houden. Hierin blijft een wisselwerking met de constructeur 

nodig (die dingen zal zien die de computer heeft gemist en die dingen zal 

missen, die de computer wél heeft ‘gezien’). Daarbij komt ook nog het 

fenomeen dat door veel varianten te analyseren de randen van de normen 

worden opgezocht. Juist de extremen waarbij er nog nét aan de gestelde eisen 

wordt voldaan komen zo bovendrijven. Beide aspecten kunnen natuurlijk nog 

in toom worden gehouden door een extra veiligheidsfactor te introduceren: 

iets wat een menselijke constructeur bij een voorlopig ontwerp zelf ook al 

impliciet doet. 

 

Een laatste veelgestelde en interessante vraag is of een computer wel creatief 

genoeg is om met goede en originele ontwerpen te komen. Het antwoord 

wordt gegeven door de grondlegger van de kunstmatige intelligentie Alan 

Turing. Hij stelt dat creativiteit iets is wat in de observator ligt, niet in de 

producent. Er is sprake van creativiteit als deze observator verrast is door de 

uitkomst. Gezien de hoeveelheid varianten die het systeem kan creëren is dit 

zeker denkbaar. 

 

6 Conclusie 

In een periode van een jaar zijn er twee werkende applicaties ontwikkeld. De 

voornaamste conclusie van dit project schuilt eigenlijk in dit gegeven. Niet 

alleen is de beschreven methode een zeer bruikbare en kan deze gebruikt 

worden om snel constructies te ontwerpen, maar ook het maken van een 

praktische applicatie is eenvoudig haalbaar.  

 

Applicaties als de twee uit dit onderzoek zullen ongetwijfeld een steeds 

prominentere rol krijgen in het bouwproces. Niet alleen kunnen eenvoudige 

taken , zoals het delen van twee getallen, vaak sneller en beter door een 

computer worden gedaan. Ook voor relatief complexe taken als het 

ontwerpen van een draagconstructie zal de computer een steeds volwaardiger 
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aanvulling leveren zodat de menselijke ontwerper gefundeerdere keuzes kan 

maken. 
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Houtgericht onderwijs en onderzoek aan de TU/e 

André Jorissen en Ad Leijten 

Technische Universiteit Eindhoven 

 

1 Algemeen 

De leerstoel Houtconstructies, onderdeel van de ‚cluster‛ materiaalgebonden 

leerstoelen binnen de Unit Constructief Ontwerpen en Uitvoeringstechniek 

(COUT) aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit te 

Eindhoven, verzorgt sinds vele jaren onderwijs en verricht onderzoek op het 

gebied van dragende houtconstructies. In de zeventiger en tachtiger jaren  is 

het onderwijs aan de TU/e verzorgd door Lector ir. D. Korfker, werkzaam bij 

de Technische Universiteit te Delft. Later is de leerstoel Houtconstructies 

ingevuld door ir. J. van der Ploeg en ir. F. Schot, die, naast het verzorgen van 

onderwijs, ook aandacht aan houtonderzoek besteedden. Dit heeft 

geresulteerd in onder andere het door dr. ir. D.A. Padmoes in 1990 met succes 

afgeronde promotieonderzoek naar de stabiliteit van drie scharnierspanten 

[1]. Stabiliteitsonderzoek speelde in die jaren een hoofdrol binnen de leerstoel.  

Nadat ir. J. van der Ploeg in 1991 met pensioen is gegaan, hebben ir. F. Schot 

(UHD) en dr. ir. S.P.G. Moonen de leerstoel Houtconstructies tot september 

2003 vorm gegeven en samen het dictaat Houtconstructies [2] samengesteld. 

Daarnaast is  tot 2006, dr. ir. J.J. Janssen aan dezelfde  leerstoel verbonden 

geweest. Zijn jarenlange inzet voor het onderzoek naar constructieve 

toepassingen van bamboe, waarmee hij  de leerstoel wereldwijd een bekend 

gezicht gaf  resulteerde in vier dissertaties [3], [4] [5] en [6]. 

In 2003 is dr.ir. S.P.G. Moonen benoemd tot UHD bij de leerstoel Algemene 

Integratie, toenertijd ingevuld door prof.ir. F. van Herwijnen. In datzelfde jaar  

werd prof.dr.ir. A.J.M. Jorissen bij de leerstoel Houtconstructies aangesteld ter 

versterking van het team. Dit resulteerde in het opzetten van het college 

Houtconstructies 3, vak codenummer 7P575, bedoelt voor de studenten in de 

laatste fase van hun studie, waarvan de geschreven inhoud vooral via 

Studyweb wordt aangeboden. Op de inhoud van de colleges wordt verderop 

teruggekomen. 

Nadat ir. F. Schot begin 2006 vervroegd met pensioen is gegaan, heeft  

prof.dr.ir. A.J.M. Jorissen de leerstoel Houtconstructies  samen met 

verschillende afstudeerders, invulling gegeven. Sinds  december 2006 wordt 

de door het afscheid van ir. F. Schot ontstane vacature vervuld door dr.ir. 

A.J.M. Leijten, die werkzaam was aan de Technische Universiteit in Delft, 



  

 

 

 81 

faculteit Civiele Techniek, op hetzelfde vakgebied. Vanaf maart 2007 werd  ir. 

J.C.M. Schoenmakers als promovendus  aan de leerstoel toegevoegd, waar hij 

zijn promotiewerk continueerde dat in mei 2006 aan de Technische 

Universiteit in Delft, faculteit Civiele Techniek aanving.  

 

 

2 Visie, missie en strategie van de leerstoel 

Een universiteit is een maatschappelijke en wetenschappelijke instelling; een 

organisatie, die bijdraagt aan de welvaart en het welzijn in de samenleving. 

Onderwijs en wetenschap zijn belangrijke sleutels tot ontwikkeling van onze  

samenleving en daardoor rechtstreeks verantwoordelijk voor de welvaart. Op 

basis van deze constatering mag worden gesteld dat onderwijs en wetenschap 

twee onderling verstrengelde hoofdtaken van een universiteit zijn. Hierdoor 

bestaat er een sterke stimulerende  wisselwerking tussen  wetenschappelijk 

onderzoek en universitair onderwijs . Dit sluit contractonderzoek in het kader 

van productontwikkeling met bedrijven en/of ter verificatie van constructieve 

ontwerpen en/of gerealiseerde projecten niet uit. De combinatie van 

wetenschappelijk en onderwijsondersteunend onderzoek tezamen met 

bedrijfsgericht onderzoek (contract) verstevigt de wisselwerking. 

 

Een verhandeling over de visie, missie en strategie van de leerstoel kan niet 

zonder de leerstoel te positioneren binnen de faculteit Bouwkunde als geheel. 

Binnen de faculteit worden ontwerpende ingenieurs opgeleid, die, na hun 

afstuderen, bij een viertal, onderling sterk van elkaar verschillende 

opleidingen / afstudeerrichtingen (SDCT, BPS, ADE en UMDS) onze 

bebouwde omgeving mede gaan vormgeven. In dit proces wordt 

samengewerkt met ingenieurs van verschillende disiplines.  Het is dan ook 

van belang dat zij onderling kunnen communiceren; elkaars taal verstaan. Een 

materiaalgebonden leerstoel. zoals de leerstoel Houtconstructies, is actief op 

een deelgebied. Toch betekent het afstuderen bij de Leerstoel niet dat er geen 

oog is voor het grotere geheel.  Afstuderen op materiaalkundig  laboratorium 

onderzoek alleen, wordt niet gestimuleerd. De bouwgerichte, 

ontwerptechnische componenten krijgen een plaats in het afstuderen waarbij 

de consequenties van keuzes t.a.v. de constructie voor de bouwkunde, 

architectuur, bouwfysica en installaties leidend zijn. Op deze wijze leidt 

fundamenteel onderzoek tot innovatieve bouwconstructies en draagt de 

leerstoel houtconstructies bij aan de versterking van de missie van de groep 

Constructief Ontwerpen binnen de opleiding SDCT. 
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Uit de verhouding van het eigen gewicht en de sterkte van constructief hout 

blijkt hout niet onder te doen voor het structiemateriaal staal of beton. Het 

geringe eigen gewicht maakt het materiaal uitermate geschikt voor 

constructies waar het eigen gewicht een grote rol speelt. Het is dan ook 

logisch dat hout wordt toegepast bij het realiseren van daken met grote vrije 

overspanningen . Nog afgezien van het veelvuldige gebruik voor restauratie- 

en renovatieprojecten, ligt hout voor ‚hoogbouw‛ en voor het "optoppen" van 

gebouwen voor de hand omdat dit voordelen biedt ten aanzien van de 

fundering. Echter, mechanische materiaaleigenschappen zoals sterkte en 

stijfheid zijn niet de enige criteria waarop het  het realiseren van bouwwerken 

stoelt.   

De groeiende zorg met betrekking tot de leefbaarheid van onze planeet, denk 

daarbij aan het CO2 problematiek en de daarmee gepaart gaande 

klimaatverandering, stelt de ontwerpende ingenieur ook voor keuzes die niet 

eerder aan de orde kwamen. De milieubelasting van de toe te passen 

materialen komen steeds nadrukkelijker in de belangstelling. De positie van 

het bouwmateriaal hout steekt daarbij zeer gunstig af tegenover de andere 

traditionele materialen. Deze trend is meer dan een trend en zal blijvend ons 

denken veranderen.     

 

Het wetenschappelijk onderwijs bij de faculteit tracht de laatste stand van het 

onderzoek door te geven aan de nieuwe generatie ingenieurs, die betrokken 

zullen worden bij gezichtsbepalende bouwontwerpen.  In het prille 

ontwerpstadium van bouwwerken worden materiaalkeuzes gemaakt die een 

grote rol spelen om tot een maximaal resultaat, maximum ‚value for money‛, 

te komen. Indien het ontwerpproces op een juiste wijze wordt aangestuurd, 

zijn er verschillende ontwerpende disciplines betrokken waarvan de 

architectonische ontwerper (de architect) de meest bekende is. Echter, de 

constructieve, bouwfysische  en de installatietechnische ontwerper spelen in 

deze fase eveneens een grote rol. De ervaring leert, dat de inbreng van de 

constructieve ontwerper, die op deze universiteit worden opgeleid, een 

belangrijke stem heeft in de materiaalkeuze en daarmee in de uitstraling van 

een bouwwerk. Indien de constructieve ontwerper in staat is alternatieven 

met hout te ontwikkelen, worden deze vaak enthousiast door de andere 

ontwerpende disciplines verwelkomd. Het opleiden van constructieve 

ontwerpers met een grondige vakkennis op het gebied van hout,  de 

onderscheidende ontwerpprocessen, de krachtswerking en de effecten 

hiervan op het ontwerp, is daardoor voor het houtvak van zeer wezenlijk 

belang. Vooral omdat het aantal constructief ontwerpende ingenieurs met 

kennis van hout in de praktijk relatief klein is. 
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Binnen de Unit Constructief Ontwerpen en Uitvoeringstechniek (COUT) ligt 

de nadruk  op het opleiden van constructief ontwerpende ingenieurs. Alleen 

onderwijs is echter niet voldoende om goed te kunnen functioneren in een 

universitaire klimaat. Al eerder is aangegeven dat het uitvoeren van 

hoogwaardig wetenschappelijk en onderwijsondersteunend onderzoek 

noodzakelijk en gewenst is. Voor zover het onderzoek is ingebed in het 

afstuderen, staan een groot aantal onderwerpen, die een breed veld beslaan, 

de student ter beschikking. Tabel 1 geeft een aantal mogelijkheden uit een 

lange lijst van potentiële onderwerpen.  

 

Tabel 1: Een greep uit  mogelijke  

               afstudeeronderwerpen 

Onderwerp Aard van het onderzoek opmerking 

MATERIAAL 

gemodificeerd hout 

gelamineerd bamboe 

experimenteel 

theorie/experiment/proces 

eigenschappen 

innovatief product 

SYSTEMEN 

kepen in liggers 

sparingen/gaten 

niet prismatisch 

drie scharnier spant 

houten vloeren 

knik – kip – plooi 

HSB systemen 

samengestelde staaf 

daken 

hoogbouw 

meewerkende breedte 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

 

theorie/numeriek/experiment 

 

 

 

trek loodrecht 

comfort / geluid 

 

druk loodrecht 

stabiliteit 

bevestigingen 

systemen/stabiliteit 

stressed skin paneel 

VERBINDINGEN 

ingelijmd draadeind 

schroeven 

stiftvormig 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

klimaat/scheefstand 

wapenen 

splijten 

ARCHEOLOGIE 

Houten kunstwerken 

timmermansverbinding 

theorie/numeriek/experiment 

theorie/numeriek/experiment 

Schilderijen 

e.g. houten doken 

OVERIG 

ontwerpprojecten  gebouwrealisatie 
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In samenwerking met het bedrijfsleven, in het houtvak vrijwel allemaal 

Midden- en Klein Bedrijf (MKB), is het ten uitvoer brengen van  de meeste in 

tabel 1 genoemde onderwerpen mogelijk en voor hun ook relevant.  

 

Ten aanzien van het specifiek door de leerstoel uit te voeren onderzoek moet 

het aantal onderwerpen worden teruggebracht om voldoende diepgang te 

kunnen realiseren. Daarop wordt in het volgende hoofdstuk (Focus) 

teruggekomen. 

Voor onderzoek uitgevoerd in het kader van de binnen de Masterfase 

aangeboden onderzoeksprojecten (Master 3 projecten)  kan dat verschillend 

zijn.  

De diepgang, die verkregen wordt door de in de Masterfase aan studenten 

aangeboden onderzoeksprojecten, verschillen onderlinmg. Toch geven deze 

projecten de mogelijkheid om eventueel samen te werken met andere 

faculteiten op bijvoorbeeld materiaalkundig gebied. O worden samen met de 

faculteit Natuurkunde activiteiten ontwikkeld voor het meten van 

vochttransport in hout. Het in het natuurproduct hout voorkomende vocht is 

in hoge mate verantwoordelijk voor eigenschappen zoals sterkte – stijfheid – 

kleurvastheid – krimp/zwel – aantasting. Methodes om de invloed van dit 

vocht op deze eigenschappen nauwkeurig te onderzoeken kunnen in de 

toekomst zelfs leiden tot een nieuw en interessant  wellicht een geheel nieuw 

onderzoeksgebied. 

 

Het aantal onderwerpen waar de leerstoel Houtconstructies zich in principe 

mee kan bezighouden is zeer groot. De onderwerpen zijn daarbij zeer divers. 

Voor het formuleren van allerlei afstudeeronderwerpen is dat prettig. Tabel 2 

geeft een indruk van de onderwerpen (een uitbreiding op tabel 1). 

 

Tabel 2: Potentiële onderzoeksonderwerpen 

Onderwerp Deelonderwerpen 

MATERIAAL 

sterktesortering 

 

materiaalgedrag 

 

 

testmethoden 

historische constructies / nieuwe houtsoorten 

visueel / mechanisch 

invloed van vocht en belastingduur 

breukmechanica 

brandgedrag 

afschuiving / druk loodrecht / trek loodrecht 

sandwich elementen (statisch onbepaald – dwarskracht) 

statistiek en data verwerking 

SYSTEMEN 
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liggers 

kolommen 

vloeren 

brandgedrag 

gelamineerd/CLT 

vakwerken 

stabiliteit 

lastspreiding 

samengesteld / sparingen / scheurvorming 

effect plasticiteit op knikgedrag 

trillingen (hoog: geluid; laag: voelbaar) 

verbindingen / geprefabriceerde bouwelementen 

hoogbouw 

inwendige platen/nagelplaten/ingelijmde draadeinden 

kniklengte raamwerken/CLT schijven/HSB verankering 

systeemeffecten / puntlasten / lijnlasten 

ARCHEOLOGIE 

houtverbindingen timmermansverbindingen (sterkte – stijfheid) 

brandgedrag van timmermansverbindingen 

kwaliteitsbeoordeling (invloed kwasten – wan – etc) 

meetmethoden (Resistograph – etc) 

 

3 Focus - onderzoekslijnen 

De wens van de universiteit om zich nationaal en internationaal te 

onderscheiden en de wens om op deelgebieden meer dan gemiddelde 

diepgang te bereiken noopt tot concentratie. Het definiëren van "speerpunten" 

vergroot bovendien de kans op het verkrijgen van externe tweede geldstroom 

projecten. De kans op honorering van onderzoeksvoorstellen is aanzienlijk 

groter bij een inbedding van deze voorstellen in een zogenaamde 

onderzoekslijn: een opeenvolging van projecten met een zelfde onderwerp. 

Ten aanzien van het focusseren worden in dit hoofdstuk een drietal mogelijke 

onderzoekslijnen beschreven. Een rode lijn die door deze onderzoekllijnen 

loopt zijn houtverbindingen. 

 

De EERSTE onderzoekslijn betreft het gedrag loodrecht op de vezel. De 

leerstoel heeft sinds een aantal jaren (deel)projecten ontwikkeld en uitgevoerd 

waarbij spanningen loodrecht op de houtvezel neutraal staan. Hierin spelen 

trekspanningen en drukspanningen loodrecht op de vezel en 

schuifspanningen evenwijdig aan de vezel een grote rol. De 

oplossingsstrategieën omvatten kennis van breukmechanische aspecten, 

‚damage mechanics‛ en modelvorming ten aanzien van 

‚spanningsaccumulatie‛. Spanningsanalyses worden uitgevoerd met behulp 

van theoretische en numerieke modellering.  

Tijdens de Onderzoeksmiddag op 15 januari 2010 hebben maar liefst vier 

presentaties betrekking op deze onderzoekslijn (de presentaties van Dennis 

Schoenmakers, Geert Brouwerd, Bas de Leijer en Jeroen Gerritsen). Geert 
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Brouwers beschrijft de spanningsanalyses en breukmechanische aspecten  van 

niet-prismatische staven. Daarnaast analyseert Jeroen Gerritsen in zijn 

afstudeerproject de spanningen in de hoek van geknikte gelamineerde drie- 

scharnierspanten. Bas de Leijer beschrijft drukspanningen loodrecht op de 

houtvezel ter plaatse van een oplegging en krachtinleiding. Dennis 

Scoenmakers bestudeert het bezwijkgedrag van verbindingen die een 

trekkracht loodrecht op de houtvezel overdragen. Tevens is in het kader van 

een Master Onderzoeksproject de beproeving en de modellering van van 

gekeepte liggers aan de orde gekomen. Dit laatste onderzoek wordt 

gecontinueerd.  

Met andere woorden: analyses van situaties waarbij trek- en/of 

drukspanningen loodrecht op de vezel, eventueel samen met 

schuifspanningen, voorkomen behoren tot één "onderzoekslijn". 

 

Een TWEEDE onderzoekslijn kan worden ontwikkeld voor bestaande 

houtconstructies en beschouwd het tijdsafhankelijk gedrag. Hout is door de 

eeuwen een veel toegepast bouwmateriaal. Veel van de met hout 

gerealiseerde constructies functioneren nog steeds naar tevredenheid, vooral 

in kap- en vloerconstructies. Tevens zijn, naar schatting, in Nederland ca. 25 

miljoen houten heipalen actief in het dragen van allerlei bouwwerken 

(volgens opgave van de leveranciers van houten heipalen omvat de huidige 

jaarlijkse Nederlandse houten heipalenmarkt ca. 150.000 stuks).   

Hout veroudert, en dat heeft gevolgen voor de eventuele 

hergebruikmogelijkheden c.q. handhaafbaarheid. De verhouding tussen de 

hoofdbestanddelen van hout, cellulose, hemicellulose en lignine, wijzigt in de 

loop van de jaren (eeuwen) waardoor de sterkte, stijfheid, hardheid, etc. mede 

wijzigen. Onderzoek naar de oorzaken en de gevolgen van deze veroudering 

is van belang. De ontwikkeling van in-situ onderzoeksmethoden ter 

vaststelling van de actuele eigenschappen, is hierbij noodzakelijk. Onderdeel 

hiervan is de ontwikkeling van beoordelingsconcepten,onderwerp van het 

promotieonderzoek van Dipl.-Ing. Michael Abels. 

Bij de constructieve beoordeling van ‚historische‛ houtconstructies is vaak de 

onderlinge koppeling (verbinding) tussen de houten elementen een punt van 

zorg. Ondanks dat deze houtconstructies al eeuwen naar tevredenheid 

functioneren, voldoen deze in theorie vrijwel nooit aan de door ons gestelde 

veiligheidseisen. Om een voorbeeld te geven, de vaak voorkomende negatieve 

beoordeling van de constructieve veiligheid van met houten doken geborgde 

timmermansverbindingen is wellicht te wijten aan de niet adequate 

schematisering, wat gezien de complexiteit van deze verbinding niet vreemd 

is. Een mooi, interessant en relevant onderzoeksveld. 
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Een DERDE onderzoekslijn die verder kan worden ontwikkeld, ligt op het 

gebied van de lichte draagconstructies. Daarbij ligt het accent niet alleen op 

sterkte en stijfheid maar eveneens op  aspecten als (woon)comfort, 

gezondheid, brandveiligheid, etc. Sinds 2003 zijn twee afstudeerprojecten 

gerealiseerd met als onderwerp ‚hoogbouw‛ in hout. Deze projecten liepen 

vooruit op de nu ingang gezette ontwikkeling in het hoog bouwen met hout. 

Dat is om verscheidene redenen commercieel interessant geworden. Een 

voorbeeld is het in afbouwfase verkerende ‚Malmö Hus‛ te Almere, een vijf 

verdiepingen tellend appartementenwoongebouw, met een dragende houten 

vloer- en wandconstructie die veel aandacht trekt. De ontwikkeling van lichte 

bouwelementen past in de huidige (en toekomstige) ontwikkeling van de 

bouwpraktijk.  

De composiet sandwich elementen mogen in dit kader niet worden vergeten. 

Vooralsnog wordt aandacht besteed , via afstudeerwerk, met het 

onderbouwen van de sterkte en de stijfheid modellen van deze elementen 

voor daktoepassingen. Toekomstige ontwikkelingen in de richting van 

geïntegreerde dak-, vloer- en wandelementen vereisen eveneens kennis van 

andere disciplines zoals installatietechniek, bouwfysica en de beoordeling van 

het gedrag bij brand. Dezezijn essentieel voor deze innovatie. 

 

Bamboe gebruikt als constrcutiemateriaal, zijnde een mogelijke VIERDE 

onderzoekslijn, is helaas op dit moment geen speerpunt meer. Deels 

veroorzaakt door het vertrek van dr.ir. J.J. Janssen in 2006. Een poging om 

tweede geldstroom (STW) financiering te verkrijgen voor een m.i. zeer 

innovatief project betreffende gelamineerd Bamboe, dat  met steun van dr.ir. 

J.J. Janssen en het bedrijfsleven werd ingediend, is niet gehonoreerd. Getracht 

wordt desalniettemin andere financieringsbronnen aan te boren. Indien dit 

lukt, en een geschikte promovendus zich een aantal jaren intensief in dit 

onderwerp kan verdiepen, kan Bamboe en gerelateerde onderwerpen 

wederom tot speerpunt herleven. 

 

Tot slot: 

Onderzoek kan worden verricht  op verschillende schaal, Op macro schaal (de 

bebouwde omgeving), meso (op gebouwniveau) micro (op element niveau en 

grof - materiaalkundig) en nano schaal. Het wetenschappelijk onderzoek van 

de Leerstoel Houtconstructies is te positioneren  in de meso- en microgebied. 

0nderzoek op het nano-niveau vindt op dit moment niet plaats, al kan 

onderzoek naar verouderingsprocessen die passen in de onderzoekslijn 

‚historische houtconstructies‛ een zeer relevant en interessant 
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onderzoeksgebied zijn. Hierin ligt de nadruk op het eventueel (kunstmatig) 

bevorderen van het zelfherstellend vermogen van hout op nano-niveau door 

een wijziging aan te brengen in de verhouding tussen lignine, hemi-cellulose 

en cellulose, de basis bestanddelen van de houtcel. 

 

Het spreekt vanzelf dat de onderzoeksresultaten moeten worden 

gepubliceerd. Hiermee wordt de nationale en internationale bekendheid en 

reputatie versterkt. De leerstoel Houtconstructies publiceert in internationale 

Journals, presenteert op conferenties en schrijft in vakbladen. Daarnaast 

worden meerdere malen per jaar, op internationaal en nationaal niveau, 

wetenschappelijke presentaties gegeven. Tevens vindt er uitwisseling plaats 

met promovendi uit Duitsland en Japan. 

 

4 Onderwijs 

Het belang van wetenschappelijk onderwijs is evident. Het door de Leerstoel 

Houtconstructies georganiseerde onderwijs is facilitair voor de TU/e en heeft 

uitstraling ver over de grenzen. Naast de TU/e colleges wordt 

kennisoverdracht verzorgd in het kader van door de Betonvereniging 

georganiseerde bijeenkomsten. Tevens worden er „in company‚ trainingen 

verzorgd. In dit hoofdstuk komt uitsluitend het aan de TU/e verzorgde 

onderwijs aan de orde. 

 

Het onderwijs, meestal in de vorm van hoorcolleges, tracht zowel de laatste 

stand van wetenschappelijk onderzoek als voor de praktijk belangrijke 

aandachtspunten en interessante ontwikkelingen te combineren.  

 

4.1 Onderwijs in de Bachelor fase 

Nadat alle studenten van de faculteit tijdens het verplichte tweede jaars vak 

"Construeren met Materialen", hebben mogen ruiken aan het construeren met 

hout, kunnen geintereseerden zich verder bekwamen in het ontwerpend 

dimensioneren van balken en kolommen in een speciale oefening. 

Verdergaande verdieping in belangrijke constructieve- en ontwerptechnische 

aspecten van houtconstructies, komt aan de orde in het 3e jaars keuzevak, 

Houtconstructies 2.  Het vak wordt wel sterk aangeraden voor studenten die 

zich in de volgende studiejaren willen bekwamen in het Constructief 

Ontwerpen. Behalve dat de nadruk ligt op het verantwoord ontwerpen met 

hout worden ook ontwerpberekeningen gemaakt. Daarbij ligt niet het accent 
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op de rekensom volgens de Eurocode 5 maar tevens op de achtergronden van 

deze regels. 

 

4.2 Onderwijs in de Master fase 

Na de versterking van de leerstoel in 2003, met de benoeming van prof.dr.ir. 

A.J.M. Jorissen, is het college Houtconstructies 3 als verplicht vak toegevoegd 

voor alle Master studenten die zich willen specialiseren in Constructief 

Ontwerpen. Voor de zogenaamde zij-instromers (HBO) en de studenten die 

het vak Houtconstructies 2 niet hebben gevolgd wordt een (korte) herhaling 

ingelast waarna een aantal onderwerpen, ook rekentechnisch, aan de orde 

komt. In het college mechanica 7B  wordt samen met de leerstoelen 

Betonconstructies en Staalconstructies de „materiaalgebonden stabiliteit‚ 

behandeld. 

De vakken COM en Houtconstructies 2 worden schriftelijk getentamineerd. 

De vakken Houtconstructies 3 en Mechanica 7B worden mondeling 

getentamineerd. Vooral het tentamineren van het vak Houtconstructies 3 is 

relatief tijdrovend omdat het mondeling wordt afgenomen. De vakken 

Houtconstructies 2 en 3 worden afgesloten met een leerzame gezamenlijke 

excursie. 

 

Tabel 3 geeft een overzicht van het aangeboden onderwijs. 

 

Naast dit cursorisch onderwijs worden, met behulp van individuele 

instructies, in het kader van het Master 3 project, vakgerichte oefeningen 

aangeboden die passen in zowel de ontwerpopdracht als in de 

onderzoeksopdracht.  

Met betrekking tot het ontwerpproject "grote overspanningen" wordt samen 

met de leerstoelen Staal- en Aluminiumconstructies gevraagd om 

alternatieven te ontwerpen voor het nationaal zwemstadion de Tongelreep in 

Eindhoven. De nadruk ligt op het constructieve ontwerp terwijl ook het 

bouwkundige, architektonische, bouwfysche en installatietechnische ontwerp 

aandacht krijgen. 
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Tabel 3: Overzicht van de in de colleges behandelde onderwerpen. 

 

onderwerp 

Bachelor fase Master fase 

COM Hout 2 Hout 3 Mechanica 7B 

MATERIAAL 

- Orthotropie 

- Druk – trek – buiging 

- Duurzaamheid 

- Sterkte / stijfheid 

- Invloed van houtvochtgehalte 

- Invloed van belastingsduur 

- Invloed van temperatuur 

Houtsoorten 

Systemen: liggers-kolommen-etc. 

- toepassing 

- vuistregels 

- ontwerpregels 

- berekenen 

Detailleren / verbindingen 

- ontwerp 

- berekenen 

Stabiliteitsvoorzieningen 

- ontwerp 

- berekenen 

Houten paalfunderingen 

Houtskeletbouw 

Woningbouwdaken 

Sterktesortering 

Samengestelde staven 

Rondhout constructies 

Hout en brandwerendheid 

 

ja 

ja 

ja 

 

ja 

 

 

ja 

 

 

ja 

ja 

 

 

 

ja 

 

 

 

 

 

 

ja 

 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

 

 

ja 

 

 

ja 

 

ja 

ja 

ja 

 

 

 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

 

ja 

ja 

ja 

ja 

 

ja 

ja 

 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ja 

ja 
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