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ONTWERP VAN EEN 
W1NKELSTRAATOVERKAPP1NG. 

VERSLAG 1-1 OPDRACHT DOOR 
N.S~PNEL 

W.P.B.- Rapport nr. 0178 



VOORWOORD 

De zelfstandig denkende mens heeft zich in zijn eeuwenlange 
strijd om te overleven niet slechts laten leiden door instinc
tieve handelingen. Uit de bemoeienissen met zijn omgeving 
blijkt voortdurend een door intelligentie gevoed streven naar 
verhoging van het de mens dienende gemak. 

Onze woonomgeving heeft onder invloed van dit streven haar 
huidige vorm gekregen. Het resultaat is nog niet ideaal -
vandaar onze verwoede pogingen tot betere vervulling van een 
van onze primaire levensbehoeften. 
Dit ontwerp poogt een klein steentje bij te dragen in deze 
behoeftenvervulling : Na een droge,comfortabele rit naar de 
overdekte parkeergarage is winkelen in een plensbui een regel
rechte afknapper,en datzelfde kan gezegd worden van een met 
veel moeite georganiseerd Jazz- of ander festival,dat letter
lijk in het water valt. 

Verscheidene facetten van het al dan niet wegneembaar zijn 
van de overkapping zullen in het navolgende aangeroerd worden, 
waarbij het misschien weI nuttig is de woorden van prof.dr. 
Frei Otto in overweging te nemen : "De mensheid groeit, en met 
haar groeien de gebouwen die zij nodig heeft om haar onderdak 
te bieden. Gebouwen bedekken de aarde,en spoedig kunnen we nog 
slechts bouwen als we het bestaande wegnemen. Om het vermogen 
aangepast te bouwen niet te verliezen,moeten we pogen dit zo 
licht en zo beweegbaar mogelijk te doen met de grootst moge
lijke technische volkomenheid. rt 
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SAMENVATT1NG 

Dit is het verslag van de 1-1 opdracht die verstrekt werd 
aan Niels S¢pnel in het kader van de studie tot werktuig
bouwkundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Eindhoven. 
De opdracht betreft het ontwerp van een wegneembare 
winkelstraatoverkapping waarvan zQwel technische als finan
ciele haalbaarheid onderzocht moest worden. 
Een eisenpakket, waaraan de overkapping moest voldoen werd 
samengesteld met behulp van de opdrachtgever. 
Aan de hand van een systematische indeling van mogelijke 
overkappingssystemen kon een systeem worden gekozen dat 
zo goed mogelijk aan de gestelde eisen voldoet. 
Uit de tot stand gekomen tekeningen en berekeningen blijkt 
dat het systeem technisch haalbaar is, hoewel bevestiging 
van de resultaten middels een proefmodel nog moet volgen. 
De financiele haalbaarheid werd aan de hand van een kosten
onderzoek getoetst, het blijkt dat een systeem van rond de 
fl 300.000 voldoet voor het overkappenvan ongeveer 2100 m2• 
Uit een vergelijking met een vast overkappingsaysteem 
voIgt, dat deze permanente overkapping 20 tot 65 procent 
goedkoper is. 

1 • 



INLEIDING 

In het programma voor het Ingenieursexamen Werktuigbouwkunde 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven is dezogenaamde 1-1 
opdracht opgenomen,die ten doel heeft de student aan een pro
bleem op werktuigbouwkundig gebied te laten werken. 

Dat probleem betrof in dit geval het ontwerpen ~an een weg
neembare overkapping voor winkelsuaten in Eindhoven,en werd 
voorgedragen door de heer van Loon,directeur van de V.V.V.
Eindhoven. 
Xa een orienterend gesprek met de heer van Loon en de heer 
Mikkers,als medewerker verbonden aan de T.H.,kon een eisen
pakket opgesteld worden waaraan de te ontwerpen overkapping 
moet voldoen. Een opsomming van deze eisen bevindt zich in 
Hoofdstuk I van dit verslag. 

2. 

De schematische indeling van theoretisch mogelijke constructies 
,zoals gegeven in Hoofdstuk II,dient vooral om te komen tot 
een verantwoorde keuze uit de (vele) mogelijkheden. Het hierbij 
behorende literatuuronderzoek leverde slechts indirecte in
formatie op,daar uitsluitend voorbeelden van vaste overkapping
en gevonden werden. 
In Hoofdstuk III wordt een beschrijving gegeven van een systeem 
dat aan de gestelde eisen het best voldoet;daarop aansluitend 
worden de resultaten van een kostenonderzoek gegeven. 

Ter vergelijking wordt in Hoofdstuk IV een globale uitwerking 
getoond van een permanente overkapping,waarbij de nadruk ligt 
op het kosten-aspect. 



HOOFDSTUK I OPDRACHTOMSCHRIJVING 

Het doel van deze opdracht is te komen tot het ontwerp van 
een wegneembare overkapping,die niet nader gespecificeerde 
winkelstraten in het centrum van Eindhoven moet overspannen. 
Hierbij moet aan de volgende eisen worden voldaan : 

-universeel toepasbaar,onafhankelijk van obstructies in de 
straat,breedte van de straat,gevelhoogte van de omringende 
huizen of bestaande overkappingen (eventueel hier op aan
sluiten) • 

-betrekkelijk grote oppervlakten overkappen; meerdere straten 
en/of pleinen. 

-snel en eenvoudig op te bouwen en af te breken. 
-bestand tegen wind- en sneeuwbelasting. 
-goede regenwaterafvoer. 
-min of meer doorzichtig,geen donkere winkelstraten veroor-

zaken. 
-niet de doorgang op straat of naar winkelingangen belem-
meren. 

-goede hoogte (geen tunnel,ook i.v.m. vandalisme). 
-esthetische opzet,niet koud aandoend. 
-niet tegen te hoge kosten,betrekkelijk "low budget". 



4. 

HOOFDSTUK II SYSTEMATISCHE INDELING. 

Door het eisenpakket worden nog niet dusdanige beperkingen 
opgelegd,dat al zonder meer voor een bepaald systeem gekozen 
moet worden. Gezien het brede skala van mogelijke overkap
pingen is het nodig om op een overzichtelijke manier de 
belangrijkste karakteristieken daarvan op een rij te zetten 
en te vergelijken. 

Een eerste bepalende eigenschap is het materiaal waarvan 
de overkapping zelf (dus het "dak") gemaakt is. Om aan het 
eisenpakket te kunnen voldoen,zal dit: 
- waterdicht moeten zijn, 
- bestand moeten zijn tegen wind- en sneeuwbelasting, 
- min of meer doorzichtig moeten zijn; minder dan 50% 

lichtdoorlatend is ontoelaatbaar, 
- eenvoudig aan te brengen en op te bergen moeten zijn. 

Gezien deze eisen blijven drie mogelijkheden over: 
- zacht kunststof ( PVC-,PC- of andere folie,al dan niet 

vezelversterkt) 
- hard kunststof ( PMMA,plexiglas) 
- glas. 

Verder is van belang hoe het krachtdoorleidings-systeem 
geconstrueerd wordt. In de keuze van een frame kan het 
volgende onderscheid gemaakt worden: 
- zonder grondsteun,dus slechts met behulp van de omringen

de gebouwen ophangen,spannen of geleiden. 
- met grondsteun. 
- een combinatie van de voorgaande twee. 

Als laatste hoofdeigenschap kan worden aangehaald de manier 
waarop het systeem opgeborgen wordt. Hiervoor bestaan de 
volgende oplossingen: 
- geen opbergsysteem op de plaats van de overkapping; het 

hele systeem wordt afgebroken,ingeladen en elders opge
slagen, 



5. 

- een compleet opbergsysteem,de hele overkapping wordt ter 
plekke opgeslagen. 

- een tussenvorm van voornoemde mogelijkheden,bijvoorbeeld 
het frame meenemen en de overkapping zelf aan de gevel 
opbergen. 

In een korte bespreking zal nu worden ingegaan op het al dan 
niet realiseerbaar zijn van de principiele mogelijkheden en 
van combinaties daarvan. 

Materiaal 
zacht kunststof --------

PVC-folie 
en PC-folie 

vezelversterk
te folies 

" empiflex'1 

vrachtwagenzeil 
staalkabel

versterkte folies 

"mylar" zeil
bootzeil 

ha£d_kun.!!t~t2.f_ 

PlvlMA plaat 
( plexiglas) 

PC plaat 

nadelen 

duur 
blijvende rek 
na duurbelasting 

nog duurder 
niet meer geheel 
doorzichtig 
slecht opvouwbaar 

+ 75% lichtdoorlaat 
witte kleur 
duur 
vrij zwaar 

duur 
redelijk licht
doorlatend 

niet opvouwbaar 
duur 
brandgevaarlijk 

duur 

niet opvouwbaar 
breekbaar 
zwaar 

voordelen 
opvouwbaar 

geheel doorzichtig 
niet brandgevaarlijk 

sterk,ook bij vrij 
laag gewicht 
niet brandgevaarlijk 

goedkoop 
sterk,dun 
goed lichtdoorlatend 
sterk, dun 
opvouwbaar 
niet brandgevaarlijk 
lichtgewicht 
sterk,dun 

goed lichtdoorlatend 
sterk,vrij licht 
goed lichtdoorlatend 
zeer sterk,vrij licht 
niet brandgevaarlijk 

goedkoop 
goed lichtdoorlatend 
niet brandgevaarlijk 

Aangezien in dit stadium al duidelijk is,dat de voordelen van 
glas niet opwegen tegen de nadelen,wordt van nu af aan deze 
mogelijkheid niet meer meegenomen. 



Onderstaande tabellen geven een overzicht van de mogelijke 
combinaties van voornoemde drie hoofdkenmerken,met daarbij 
vermelding van de voor- en nadelen van de betreffende combi
naties. Aan de hand van deze tabellen kan een voorlopige 
keuze voor het te kiezen overkappingssysteem gemaakt worden. 
Van de hieronder omschreven opbergsystemen en frames zijn 
schetsmatige voorbeelden gegeven in Bijlage II. 

Materiaal: zacht kunststof 

FRAME 

onder 
rond-

z 
g 
s teun 

QPBERG-
RY ~ 'fI'RR1IIl 

geheel ter 
plekke 
opbergen 

geheel 
meenemen, 
elders op-
slaan 

OMSCHRIJ-
.VING 

kabels tus-
sen gevels 
spannen 

teleskoop-
geleiding 
schuif-
geleiding 

draa i-
geleiding 

kabels tus-
sen gevels 
spannen 

teleskoop-
geleiding 

schuif-
geleiding 

draai-
geleiding 

vaste 
geleiding 

NADELEN VOORDELEN 

moeilijk aanbrenge 1 goedkoop 
moeilijk spannen licht 
zware belasting sterk 
gevel,lelijk, 
niet overal toe-
pasbaar 
duur, zwaar makkelijk 
moeilijk spannen opbergen,mooi 
moeilijk aanbrenge 1 goedkoop 
moeilijk sparmen licht 
niet overal toe-
pasbaar,lelijk 

duur, zwaar makkelijk 
moeilijk spannen opbergen 

moeilijk opbergen goedkoop 
moeilijk aanbrenge h. licht 
zware belasting sterk 
gevel, t"A"'~fl)~K05tsN, mooi 
niet overal toe te 
passen 
onhandig wegnemen mooi 
duur,zwaar,~4~ 
moeilijk spannen 
moeilijk aanbrenge t1 goedkoop 
en spannen,niet licht 
overal toe te mooi 
passen, iRA.HbfDtTKo!>nw 

onhandig wegnemen mooi 
duur,zwaar, goedkoop 
moeilijk spannen, 
transportkosten 

moeilijk handel- goedkoop,snel 
baar vanwege grotE op te bouwen 
lengte,niet over- licht, sterk 
al toepasbaar, 
moeilijk spannen 
v/h zeil,trans-
portkosten 

6. 



MATERlAAL ; zacht kunststof. 7. 

FRAME OPBERG- OMSCHRIJ- NADELl!:N VOORDELE~ 
SYSTEEM VING 

kabels moeilijk aanbrenge goedkoop 
tussen ge- en spannen van het licht 
vels span- zeil,zware belas~· sterk 
nen, zeil ting gevel,lelijk, snel op te 
wegneem- niet overal toe- bouwen 
baar pasbaar 

teleskoop- duur,geleiding ove i' mooi 
zonde tussenvorm geleiding, bodig, moeilijk 
grond- geleiding zeil weg- .spannen 
steun vast, zeil neembaar 

wegneem-
baar schuif- moeilijk aanbrenge goedkoop 

geleiding, van het zeil,niet licht,sterk 
zeil weg- overal toepasbaar 
neembaar geleiding overbo-

dig 
vaste moeilijk aanbrenge~ goedkoop 
geleiding, van het zeil, licht, sterk zeil weg- lelijk,niet overal 
neembaar toepasbaar snel op te 

bouwen 

geheel niet mogel ijk; palen zijn van f/ege hun 
ter plek- lengte niE It ter plekke op te ergen. 
ke opber-
gen 

kabels val moeilijk aanbreng redelijk goekoop 
palen naal en en spannen, mooi,goede vorm-
gevel spar lange opzettijd aanpassing, 
nen transportkosten overal aan te 

belemmering, brengen 

geheel Itparapluie\ duur,belemmering overal aan te 
meenemen, palen met v/h wandelgebied brengen,goede 
elders op- uitklap- transportkosten vormaanpassing 
slaan bare zei- fundering nodig makkelijk op-

len zetten en opberger 
mooi 

2 palen meer belemmering redelijk goedkoop 

met met daar- betere fundering mooi 
tussen nodig,slechtere grond zeil vormaanpassing 

steun 
( paal) kabels moeilijk aanbreng- weinig transport-

van palen en en s~annen, kosten,redelijk 
naar geveJ blijven e belemme- goedkoop, mooi, 
spannen ring,lange opzet- goede vormaanpas-

tijdifundering sing,overal aan 
te brengen 

tussenvorm "parapl uie I moeilijk aanbrenge In redelijk goedkoop 
paal vast, v/h zeil,blijvende mooi,overal aan tE 
zeil weg- belemmering,funde brengen,goede 
neembaar ring nodig vormaanpassing,we: 

2 palen belemmering,funde transD.ortkosten 
makkelijk opbouwel met zeil ring,slechte vorm-

ertuFlFlp.n aannassing goedko~er 



MATERIAAL : hard kunststof 8. 

FRAME 0 1 PBERG- OMSCHRIJ- NADELEN VOORDELEN 
SYSTEEM VING 

kabels tus meeilijk aanbreng- licht 
sen gevels en en spannen,duur sterk 
met daarop moeilijk waterdich t 
kunststof te maken,zware be-
platen lasting gevels, 

niet overal toe te 
passen 

geheel tel teleskoop- duur,moeilijk uit- makkelijk op te 
plekke geleiding schuifsysteem,wa~ bergen,mooi 
opbergen terdichtheid pro- sterk 

blematisch 
schuif- duur (uitschuif- licht,sterk 
geleiding sy steem ) , wa terdicll t 

heid probleem 

draa i- moeilijk aanbreng- licht,sterk 
geleiding en platen,duur 

kabels tus moeilijk aanbreng~ licht, sterk 
sen gevels en en spannen,wa- goedkoop 

zonde. spannen, terdichtheid pro-
platen er- bleem,zware belas-grond op ting gevels,niet steun overal toepasbaar 

geheel teleskoop- onhandig wegnemen mooi,sterk 
geleiding duur,zwaar,trans-meenemen, portkosten, water-elders op- dichtheid,ruimte-slaan beslag platen 
schuif- moeilijk aanbreng goedkoop 
geleiding en, platen nemen mooi,sterk 

veel ruimte in, 
transportkosten 

draa i- onhandig wegnemen mooi,sterk 
geleiding transportkosten 

waterdichtheid, 
ruimtebeslag pla-
ten 

vaste moeilijk aanbreng goedkoop, 
feleiding en platen, trans- mooi,sterk 
strip) portkosten, water-

dichtheid, lange 
strip moeilijk in 
handling,ruimte-
beslag platen 



MA~IAAL: hard kunststof (platen) 9. 

FRA}~E 0 " PBERG- OMSCHRIJ- NADELEN VOORDELEN 
SYSTEEM VING 

kabels tus moeilijk aanbreng r- licht, sterk 
sen gevels en platen,waterdi redelijk goedkoop 
spannen, chtheidsprobleem, snel op te bouwen 
platen ero zware belasting 

zonde wegneembaru gevels,niet over-
grond t±jloepasbaar,le-
steun 

tussenvorm vaste moeilijk aanbreng r- snel op te bouwen 
geleiding geleiding en platen,lelijk goedkoop,licht, 
vast,pla- platen we~ niet overal toe- sterk 
ten weg- neembaar pasbaar,ruimte-
neembaar beslag platen,wa-

terdichtheidprbl. 

geheel te:r niet moge ijk vanwege lengte ~an de palen plekke op-
bergen 

kabels van moeilijk aanbreng- mooi,licht 
palen naar en platen,moeilijk sterk,redelijk 
gevels, pla- spannen kabels, goedkoop,goede 
ten erop transporttijd,be- vormaanpassing, 

lemmering doorgang overal aan te 
lange opzettijd brengen 

geheel "parapluie t platen moeilijk mooi, 
meenemen, op te vouwen,be- overal toepasb. 
elders op- lemmering doorgang goede vormaanpassil 
slaan transportkosten, 

fundering nodig 

met 2 palen meer belemmering redelijk goedkoop 
grond daartussel grot ere fundering mooi 
steun platen nodig,slechtere 

( paal) vormaanpassing 
kabels val moeilijk aanbreng- weinig transport-
palen naal en kabels en pla- kosten, redelijk 
gevel,pla- ten,blijvende be- goedkoop,mooi,goec 
ten erop lemmering,funderin ~~ vormaanpassing 

tussenvorm "parapluie t moeilijk aanbreng- redelijk goedkoop 
paal vast, v/d platen,blijven mooi,overal aan tE 
platen belemmering,funde- brengen,goede vorn 

ring nodig aa:t;lRisst~ wegneemb. we~ g r nsport 
kosten 

2 palen, belemmering door- makkelijk opbouwel 
platen gang,fundering no- goedkoop 
ertussen dig,slechte vorm-

aanpassing 



Zoals uit deze opsomming valt af te leiden,hebben hard
kunststof platen enkele nadelen ten opzichte van zacht 
kunstetof,namelijk: 

-om de spleten tueeen de platen goed 
waterdicht te krijgen ie een duur 
klemeysteem nodig, 

10. 

-de opslag van de platen ie,gezien de 
ruimte die ze (geetapeld) innemen, 
problematiech,vooral ale dit ter plekke 
moet gebeuren. 

-ale het hele eyeteem meegenomen wordt, 
is het aanbrengen van de platen laetig. 

Verder heeft elk "meeneem-syeteem" het nadeel van bijko
Mende traneportkoeten. 
De aan de hand van deze tabel gemaakte keuze wordt in het 
volgende hoofdetuk verantwoord,en in detail uitgewerkt. 



HOOFDSTUK 3 BESCHRIJVING VAN DE OVERKAPPING 

Uit de systematische indeling,zoals gegeven in Hoofdstuk 2, 
voIgt dat het systeem met de volgende hoofdkenmerken geen 
onoverkomelijke nadelen en duidelijke voordelen heeft : 

zacht kunststof 
met grondsteun 
geheel meenemen en elders opslaan. 

Nadelen: 

-Duur. Het feit dat dit systeem duurder uit zal vallen dan 
systemen zonder grondsteun moet voor lief worden 
genomen,daar de systemen zonder grondsteun als groot 
nadeel hebben dat zij niet overal toepasbaar zijn 
(afhankelijk van gevelhoogte,breedte van de straat, 
moeilijk op pleinen) en bovendien niet zoln goede 
vormaanpassing hebben (moeilijk om bomen heen,etc.) 

-Belemmering van de doorgang. De belemmering in het wandel
gebied is toelaatbaar,mits de onderlinge afstand van 
de palen niet te klein is.Daarom is gekozen voor een 
spanwijdte tussen de zes en tien meter,afhankelijk 
van de toegepaste zeilgrootte. 

-Transportkosten. Het aan- en afvoeren van de hele overkap
ping is extra werk,hier staat tegenover dat (op 
putjes en fundering na) geen enkel teken overblijft 
na het opruimen van de overkapping. 

-Fundering. Het aanleggen van funderingen voor aIle ( even
tueel!) te plaatsen palen hoeft slechts eenmalig te 
gebeuren,de kosten zijn vrij laag. Er zou,voor ge
bruik op zachte ondergrond of bij speciale gelegen
heden (festiviteiten,shows etc.) ,een apart funde
ringsstuk geconstrueerd kunnen worden zodat de paal 
ook zonder fundering in de grond,te gebruiken is. 

-Verdere nadelen: 
Tegen vandalisme is de constructie te beschermen door 
aIle kwetsbare onderdelen in de paal te verwerken of 
boven het zeil te plaatsen,hiervoor is in het ontwerp 
zorg gedragen.Helemaal tegen vandalisme beschermen is 
bij geen enkele constructie mogelijk,maar met de vol
gende irregulariteiten is rekening gehouden: 

11. 



-het zeil is niet in brand te steken,het is zelf
dovend, 

-kleine,op het zeil geworpen voorwerpen vallen door 
de opening rondom de paal naar beneden.Voorwerpen 
groter dan een bierflesje moeten bij het opruimen 
van het zeil verwijderd worden, 

-de lier om het zeil uit te klappen kan met een 
slotje afgesloten worden, 

-bij afwezigheid van de paal is het deksel van het 
putje met een eenvoudig slotje geborgd. 

Voordelen: 
-Overal aan te brengen,onafhankelijk van gevelhoogte,straat

breedte,pleinen ook mogelijk, 
-Goede vormaanpassing.Zoals in figuur 1, bladz.12a te zien 

is, kunnen veel verschillende vormen van het zeil 
gemaakt worden door uitwisseling van vijf- en drie 
meter zeilen,zodat makkelijk om bomen of andere 
uitsteksels heen gegaan kan worden. Om winkelingang
en die geen eigen overkapping hebben waarop deze 
wegneembare overkapping aansluit,toch regenvrij te 
maken kan een zeiltje tussen gevel en overkapping 
gespannen worden, 

-Makkelijk opzetten en opbergen door het als "omgekeerd 
regenscherm" te omschrijven hefsysteem van het zeil, 

-hooi.Als de overkapping niet opgesteld staat,zijn er slechts 
putdeksels te zien.Het uiterlijk van de opgestelde 
overkapping is,mede door gebruik van geanodiseerd 
aluminium,fraai; van het hefsysteem is aan de buiten
kant niets te zien,geen rommelige kabels en lieren 
maar slechts een strakgespannen zeil en een glanzen
de paal (zie ook tekeningen,Bijlage III). 
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Figuur 1. 

1. 6x vijf meter 

-\ 
L 

4. 4x vijf meter, 
2x drie meter 

6. 3x vijf meter, 
3x drie meter 

8. 2x vijf meter 
4x drie meter 

2. 6x drie meter 

5. 4x vijf meter, 
2x drie meter 

7. 3x vijf meter, 
3x drie meter 

L 
\ 

9. 2x vijf m. 
4x drie 

3. 5x vijf meter, 
1x drie meter 

10. 1XViji < 
5xdrie meter 
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Het systeem bestaat uit een paal met uitklapbare armen 
waar~ussen het zeil gespannen is.Meerdere palen sluiten 
op elkaar aan. 
In de nu volgende gedetailleerde beschrijving verwijzen 
de nummers achter de verschillende onderdelen naar de 
overeenkomstige nummers op de stuklijsten van de tekening
en,Bijlage III. 
De fundering bestaat uit een betonblok (1) met daarin ver
zonken een vierkant AI. profiel (2).AIs de overkapping niet 
gebruikt wordt,is dit profiel afgedekt met een deksel (niet 
getekend).In het profiel past een funderingshulpstuk (3), 
ook een vierkant Al-profiel,waarin een katrol opgehangen 
is.ln dit hulpstuk passen twee aluminium assen die dienen 
om de paal (4) te positioneren en te fixeren : nadat het 
funderdngshulpstuk geplaatst is, wordt de ronde paal hierin 
geschoven en de bovenste as aangebracht; de paal kan nu 
draaien in het funderingshulpstuk. Vervolgens wordt aan de 
onderkant van de paal een kabel bevestigd, die via de katrol 
onderin het hulpstuk met behulp van een lier aangetrokken kan 
worden, zodat de paal rechtop komt te staan. Dan wordt de 

tweede as aangebracht. 

Om de ronde paal schuift een hefring (7), met daaraan draai
baar verbonden een zestal steunpalen (6) die een lengte 
hebben van drie- respectievelijk vijf meter. In de hefring 
zitten vier kunststof blokjes (Nylon, Ixbxd=80x10x10) om 
ervoor te zorgen dat de hefring goed om de paal schuift. 
De hefring kan door middel van een handlier (22), die twee 
hefkabels (11) over een tweetal katrollen (10) aantrekt, ge
heven worden. De steunpalen (6), die in ingeklapte toestand 
langs de paal lopen, klappen tegelijkertijd uit doordat een 
op dezelfde lier gewikkeld trekkabeltje (18) afgerold wordt 
zodat de steunkabels (8) gevierd worden. De steunkabels zijn 
onderling en met het trekkabeltje verbonden door een ring 
(17) binnenin de paal. 

13. 



Tussen de zes steunbalken is het zeil (15) gespannen. 
Dit zeil is aan drie kanten om een kabel geslagen,de twee 
zijkanten zijn in de steunpalen geklemd. Hiertoe zijn de 
steunpalen gedeeld uitgevoerd. 
De afsteunblokken (12) zorgen ervoor dat de steunpalen niet 
omhoog slaan bij een opwaartse druk op het zeil. Bovenop 
de paal past een kunststof kapje, dat er v~~r zorgt dat de 
katrollen niet nat worden. 
De regenafvoer kan op verscheidene manieren gerealiseerd 
worden: vanaf het laagste punt van het zeil - vlakbij de 
paal,midden tussen de steunpalen - kan een regenpijpje het 
water aan binnen- of buitenkant van de paal afvoeren. Hier 
is echter gekozen voor een opening tussen hefring en zeil, 
waardoor het water langs de paal naar beneden loopt en 
waardoor bovendien kleine voorwerpen van het zeil rollen. 
Meerdere palen kunnen aaneengeschakeld worden tot een vrij 
willekeurige vorm, een illustratie hiervan bevindt zich in 
de bijlagen ( III) • De steunbalken van de aaneenslui
tende palen kunnen met een bout en vleugelmoer onderling 
verbonden worden; zij vallen in een verbindingsstukje (14). 
Een van de twee aangrenzende zeilen is voorzien van een 
(niet getekend) overslagrandje, zodat er tussen de zeilen 
geen water lekt. Het overslagrandje kan gewoon mee opgevou
wen worden, verstevigingen in radiale richting voorkomen 
omslaan van de rand bij wind. Als meerdere zeilen aaneen
sluiten, zoals bij pleinen, moet de paal met overslagrand 
het laatste geplaatst worden. 
Het zeil wordt gespannen met behulp van een spankabel (5), 
die midden in het zeil van buiten- naar birmenkant loopt 
in een verstevigde plooi van het zeil ( te maken van afval
stukjes) • Deze spankabel wordt ongeveer vijftig centimeter 
onder de hefring aan de paal bevestigd, de lengte ervan is 
instelbaar. De spankabels van aangrenzende palen worden 
verbonden ( haakje in oog,niet getekend). 
De afstand tussen de palen moet vanzelfsprekend prec'ies 
kloppen met de lengte van het zeil, en ook moeten de palen 
goed rechtop staan om goed op elkaar aan te sluiten. Hoogte
verschillen kunnen met een aangepast funderingshulpstuk 
opgevangen worden, zie opmerking 2 bIz 16. 
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Voor het aanbrengen van het zeil z1Jn in chronologische 
volgorde onderstaande handelingen nodig : 
- palen vanuit de opslagplaats in een vrachtauto laden,losse 

funderingshulpstukken inladen. Benodigde tijd ongeveer 
vijf minuten per paal. 

- op de plaats van de overkapping het putdeksel verwijderen 
en het funderingshulpstuk plaatsen. Benodigde tijd ! 3 min. 

- de paal (nog liggend in de vrachtauto) in het funderings
hulpstuk bevestigen met de bovenste as. Benodigde tijd 
ongeveer 2 minuten. 

- Een kabel onderaan de paal bevestigen, via .de katrol in 
het funderingshulpstuk in een handlier op de vrachtauto 
doen en met deze lier de paal overeind trekken. Benodigde 
tijd ! 5 minuten. 

- De tweede as bevestigen om de paal te fixeren. Tijd ! 1 min. 
- Het zeil uitklappen met behulp van de lier onderin de paal. 

Tijd ! 3 minuten. 
- De steunbalken van aangrenzende palen met de vleugelmoeren 

in het verbindingsstukje aan elkaar bevestigen - hierbij 
is een ladder nodig. Tijd ! 5 minuten. 

- De spankabels van aangrenzende zeilen in elkaar haken 
(ladder nOdig) en aIle spankabels aan de paal bevestigen. 
Benodigde tijd ! 3 minuten. 

- Klepje voor zwengelaansluiting afsluiten, slotje om beide , 
positioneer-assen in het funderingshulpstuk doen. Tijd + 2 
minuten. 

De tijd die het opzetten van de paal - dus zonder inladen en 
transport - twee man kost wordt geschat op 20 minuten. 

Ter illustratie zijn VOQr drie plaatsen in Eindhoven de te 
plaatsen overkappingen op schaal 1 : 500 uitgewerkt, zie 
figuur 1, Bijlage TIl. Onderstaande tabel geeft voor elke 
plaats - Markt, Dommelstraat, Rechtestraat - het benodigde 
aantal palen, steunbalken van drie- of van vijf meter en het 
aantal drie- of vijf meter zeilen! Hierbij moet opgemerkt 
worden, dat de mogelijkheid van uitschuifbare steunbalken 
met instelbaar zeiloppervlak niet verder is uitgewerkt, maar 
wellicht zal leiden tot een lager aantal benodigde palen. 

15. 

Ibedoeld is een driehoekig zeil, passend op 3- of 5 m.steunpalen 



Markt Rechtestr. Dommelstr. 

Aantal palen 38 20 30 

Aantal 5- m. 
+ 200 + 70 + 100 

steunbalken - - -
Aantal 3- m. 

28 50 + + + 80 
steunbalken - -
Aantal 5- m. 

181 + 70 + 100 
zeilen - -
Aantal 3- m. 

47 + 50 + 80 
zeilen - -

De volgende opmerkingen en suggesties kunnen bij het ont
werp gemaakt worden: 
1. De bestaande riolering ligt minimaal 1 meter onder de 

grond, dus de maximale funderingsdiepte is 1 meter. Elec
trische bedrading zou eventueel in de weg kunnen zitten, 
daarom moet bij de planning informatie bij de P.T.T. 
over de ligging van bedrading ingewonnen worden. 

2. Als de paal zonder betonnen fundering opgezet moet kunnen 
worden, zou een platte "voet" aan het funderingshulpstuk 
gemaakt kunnen worden. De steunbalken moeten dan weI 
met kabels aan de uiteinden vastgezet worden. Hoogtever
schillen in het terrein kunnen met een langer of korter 
funderingshulpstuk eenvoudig opgevangen worden. 

3. Om de steunpalen goed in de afsteunblokken te laten val
len bij het opzetten van de paal, zou een van de kunst
stof glijblokjes die in de ring zitten, in een gleuf in 
de paal kunnen glijden. Aangezien de noodzaak hiertoe in 
dit stadium niet vaststaat (aIleen bij sterke wind pro
blemen, of trekken de hefkabels de ring toch weI recht 
omhoog?) is hiermee in het ontwerp geen rekening gehouden. 

4. De drie-meter steunbalk moet, als dat fabricage-technisch 
mogelijk is, bij het draaipunt om de ring dezelfde af
metingen hebben als de vijf-meter steunbalk. 

5. De vijf-meter steunbalken zijn zodanig geconstrueerd,dat 
aan beide zijden zowelUvijf" als "drie tl meter zeilen 
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passen. Voor de vervanging van een zeil moeten in 
totaal twintig bouten verwijderd worden. Een speciaal 
gevormd onderlegringetje onder de boutkoppen in de steun
balken moet ervoor zorgen dat de bouten niet meedraaien 
tijdens los- of vastdraaien. 

6. Eventueel zou boven die winkelingangen waar de overkap
ping nog niet volledig is een los zeiltje tussen gevel en 
steunbalk gespannen kunnen worden. 

7. Gezien de grote knikbelasting op de steunbalken zou een 
andere constructie van deze steunbalken misschien nodig 
zijn; gedacht kan worden aan twee ruggelings aan elkaar 
gelaste C-profielen waarin de kabel met het zeil schuift, 
of een vierkante balk met aan de onderkant ophanghaken 
voor het zeil, zie figuur 2 en 3. 

Figuur 2 Figuur 3 

8. Het zeil kan gemaakt worden van doorlopende rollen die in 
de breedte aan elkaar gelijmd worden, de totale breedte 
moet worden: 3 meter voor het drie-meter zeil 

4.5 meter voor het vijf-meter zeil. 
Door de zeilvorm om en om uit te snijden (zie tekeningen, 
Bijlage III) wordt optimaal van het roloppervlak gebruik 
gemaakt. 

9. Over de zwengelaansluiting (24) op de lier in de paal 
valt een afsluitplaatje. Het slotje voor dit plaatje, 
dat eenvoudig te openen moet zijn bij het opzetten maar 
ook gewapend moet zijn tegen vandalisme, is niet ontwor
pen. Evenmin zijn de slotjes op de spieen (zie opmerking 
10) in de assen door het funderingshulpstuk ontworpen. 

17. 

10.Niet ontworpen is : de lier in de paal -als de rustbelas
ting door de hefkabels te hoog is kan de hefring eventueel 
met pennen in de paal vastgezet worden,de pennen moeten bij 
het wegnemen van de paal eerst verwijderd worden, 



Verder z1Jn niet ontworpen 
- de katrol in het funderingshulpstuk (19) 

- het funderingsprofiel (2). 
11. Als een instelbare steunbalklengte gewenst wordt (dus 

met een veranderlijk zeiloppervlak) kan de steunbalk 
als teleskoop uitgevoerd worden. 

12. Het funderingshulpstuk kan, als optillen van het zeil 
door de wind gevreesd wordt, met draaibare palletjes 
in het funderingsprofiel vastgezet worden. 

13. Het gewicht van de paal met zeil, zonder funderings
hulpstuk, is ongeveer 400 kg voor de met zes vijf-meter 
zeilen uitgeruste paal ( zeiloppervlak 65 m2 ), en 
250 kg v~~r de met zes drie-meter zeilen uitgeruste paal 
( zeiloppervlak 24 m2 ). 

18. 

14. Als het met elkaar verbinden van aaneensluitende palen 
met het getekende verbindingsstukje problemen geeft, kan 
een verschuifbare verbinding gemaakt worden,zie f1guur 4. 

Figuur 4 

15. Het is mogelijk een paal aan een zijde uit te rusten met 
drie vijf-meter zeilen en aan de andere zijde drie drie
meter zeilen, mits er voor gezorgd wordt dat de paal min
stene twee buurpalen heeft, aan welke kanten maakt niet uit 
( dit in verband met het op de paal werkende buigende 
moment ). 



3.2 MATERIAALKEUZE 

Voor het frame gelden de volgende eisen : 
- sterk 
- laag gewicht 
- corrosiebestendig 
- fraai uiterlijk tegen lage kosten. 

Materialen die in aanmerking zouden kunnen komen zijn 
Constructiestaal, Aluminium of Kunststof. Vanwege het 
hoge soortelijke gewicht van staal valt deze mogelijkheid 
af, bovendien is staal zonder oppervlaktebescherming niet 
corrosiebestendig. Kunststof zou een goede keuze zijn, 
ware het niet dat een kunststof die voldoende sterk is, 
veel duurder is dan aluminium. 

19. 

De paal (4), steunpaal (6), steunkabelklem (13), hefring (7), 
het funderingsprofiel en -hulpstuk (resp.2 en 3), afsteun
blok (12) en lagerhuis (20) worden daarom gemaakt van een 
aluminiumlegering met vergelijkbare eigenschappen als 
Al 51 S (DIN: AlMgSi 0.8, lit 4 en 7) : 

elasticiteitsmodulus E= 70.000 N/mm2 

0.2 rekgrens = 200 - 250 N/mm~ 
breuksterkte = ;00 N/mm 2 

goed anodiseerbaar 
goed te gieten 
soortelijk gewicht = 2.7 

Ze1l mater1aal. De volgende eisen worden aan dit materiaal 
gesteld : 

- sterk 
- laag gewicht 

-m1nstens 75 % lichtdoorlatend 
- weers- (u.v.) bestendig 
- opvouwbaar 
- niet te duur 
- zelfdovend 

Mogelijkheden z1jn PVC- en PC-folie, vezelversterkte folies, 
staalkabelversterkte folies, geweven folies. 
De eerste twee hebben als nadeel een ontoelaatbaar hoge 
kruip. Vezelversterkte folies zijn sterk genoeg, maar slecht 
opvouwbaar vanwege de kans op vezelbreuk. Bovendien is dit 



materiaal erg duur. Staalkabelversterkte folies zijn 
zwaar en duur, zodat de keuze valt op een geweven zeil. 
De volgende twee materialen komen dan in aanmerking : 
- "Empiflex" vrachtwagenzeil~ kosten fl.20.- per m2, witte 

kleur t 75 % lichtdoorl., zelfdovend, toel.belasting 
60 N/rr~2, gewicht + 3.6 kg/m2• 

- "Mylar" zeilbootzeil:l::l:, kosten fl.50.- per m2, 80 % licht
doorl., zelfdovend, toel.belasting 80 N/mm2, gewicht 

.:!: 3 kg/m 2• 
In de kostenberekening is aangenomen dat het empiflex-zeil 
gebruikt wordt. 

V~~r de kunststof glijblokjes tussen hefring en paal dient 
Nylon genomen te worden vanwege de vereiste goede loopei
genschappen. 
Alle kabels moeten corrosiebestendig en sterk zijn, dus is 
gekozen voor R.V.S.-kabels. Slechta de steunkabela (8) 
hebben een ijzeren kern met daar omheen een kunststof 
coating. Dit is gedaan omdat deze kabels bij het opvouwen 
van het zeil langs de paal lopen, dankzij de coating be
schadigt paal noch kabel. 
De bouten in de steunpalen (6) moeten van de kwaliteits
klasse 12.9 zijn, zie controleberekeningen,Bijlage I. 
V~~r alle andere onderdelen dienen materialen volgens 
opgaaf van de fabrikant, of zoals vermeld in de stuklijsten 
bij de tekeningen genomen te worden. 

~ handelsnaam Nederlandse Plastic Industrie B.V., Tzummarum 
~~ handelsnaam Fa. de Jong Sails, Wolphaartsdijk 
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3.3 KOSTENASPECTEN 

De hierna genoemde prijzen gelden slechts bij benadering. 
De kostprijsberekening is gemaakt voor series van tien, 
honderd en duizend stuks,juist om de invloed van de serie -
grootte duidelijk te kunnen vaststellen. 
V~~r al het aluminium gietwerk zijn de kosten van het 
gieten zelf gegeven,daarbij komen nog de kosten voor 
(waar nodig) nabewerken en anodiseren. 

1.~ (4) 

aantal per paal: 1 
materiaal aluminium,Al 51S (AIMgSi 0.8) 
fabricageproces: -extruderen,dan slechts in standaard 

afwerking 

kosten Eer Eaal 

fabricage 
~~ 

frezen (4 uur) 
boren en 
tappen (2 uur) 
schuren, pol ij s-
ten (4 uur) 
anodiseren 

:I'~~ 

TOTAAL 

maat leverbaar met uitwendige diam.250 mm 
inwendige diam. 240 mm 
gewicht 35 kg 
minimale afname 72 palen I 

-centr ifugaal gieten (niet verder onderzocht) 
frezen,boren,schroefdraad tappen, 
schuren,polijsten en anodiseren 

10 palen 100 palen 1000 palen 

fl 315 fl 315 
fl 240 fl 240 fl 240 

fl 120 fl 120 fl 120 

fl 240 fl 240 fl 240 

f1_2Q_ !1 __ 2Q_ fl 50 -... -----
fl 965 fl 965 

:I' volgens prijsopgaaf fa.Nedal,utrecht. 
:I':I'voor aIle bewerkingen zijn de bewerkingskosten op fl 60 

per uur gesteld, de tijden zijn zo goed mogelijk geschat. 
]1:1':1' 

de kosten v~~r anodiseren zijn fl 9. voor kleine onderde-

len, resp. fl 50. voor grote onderdelen 



2. Steunbalk (6 ) 

aantal 
materiaal 
fabricageproces 
afwerking 
gewicht 

· · 
· · 
· • 

6 per paal, twee helften 
aluminium, Al 51 S 
extruderen (profiel) 
schaven, boren evt. TIG-Iassen 
5-meter paal !15 kg 
3-meter paal +. 5 kg 

kosten Eer Eaal 10 palen 100 palen 1000 palen 

5-m. balk,6x 
profiel 
schaven (6 uur) 
boren ( 1 .5 uur) 

3-m. balk,6x 
profiel 
schaven en boren 

TOTAAL per paal 
5-meter balk 
3-meter balk 

3. Afsteunblokken(12) 

fl 540 fl 450 
fl 360 fl 360 
fl 90 fl 90 

fl 195 fl 150 
zelfde kosten als 5-meter 

fl 990 fl 900 
fl 645 fl 600 

6 per paal 
aluminium Al 51 S 

fl 270 
fl 360 
fl 90 

fl 90 
balk 

fl 720 
fl 540 

22. 

aantal 
materiaal 
fabricageproces 
afwerking 
gewicht 

· • zandgieten, kosten model fl 2500, materiaal 
fl 20 per kg % 

kosten Eer Eaal 

fabricage 
boren (1/2 uur) 
opaliseren 

TOTAAL 

· · 
10 

fl 
fl 
fl 

boren, opaliseren 
4 kg per stuk 

palen 100 palen 

522 fl 484 
180 fl 180 

9 fl 9 
------- --------
fl 711 fl 673 

1000 palen 

fl 482.5 
fl 180 
fl 9 

---------
fl 671.5 

~alle gegevens betreffende kosten voor het zandgietwerk 
bereidwi1lig beschjbaar gesteld door Hr. Koppens, 
Fa. Huisman non ferro metaal, Helmond 
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4. Kabelklem (13) 

aantal per paal 6 
materiaal · Al 51 S · 
fabricageproces zandgieten 
afwerking boren,schroefdraad tappen,opaliseren 
gewicht • 5-meter paal 0.9 kg per stuk • 

3-meter paal 0.3 kg per stuk 
kosten model · fl 600 • 
materiaalkosten fl 16 per kg 

kosten per paal 10 palen 100 palen 1000 palen 

5-m. steunpaal 
fabricage fl 147 fl 72.50 fl 67.10 
boren en tappen 
(3 uur,6stuks) fl 180 fl 180 fl 180 
opaliseren fl 9 fl 9 fl 9 

3-m. steunpaal 
fabricage fl 89 fl 35 fl 29.50 
afwerking (3 uur) fl 189 fl 189 fl 189 

TOTAAL 
5-m.steunpaal fl 336 fl 261.50 fl 256.10 
3-m. steunpaal fl 278 fl 224 fl 218.50 

5. Hefring (7) 

aantal per paal · 6 · 
materiaal · Al 51 S · 
fabricageproces • zandgieten • 
afwerking · kotteren,boren,schroefdraad tappen, • 

opaliseren 
gewicht 6 kg 
kosten model · fl 1500 , materiaal fl 20 per kg · 
kosten ;Eer 12aal 10 palen 100 palen 1000 palen 

fabricage fl 270 fl 135 fl 121.50 

afwerking 
(3 uur+opaliseren) fl 200 fl 200 fl 200 

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

TOTAAL fl 470 fl 335 fl 321.50 



1 

Al 51 S 
extruderen,standaardmaat 

6. Funderingshulpstuk (;) 

aantal per paal 
materiaal 
fabricageproces 
afwerking 
gewicht 

: zagen,draaien,anodiseren 
: 4 kg 

kosten per paal 10 palen 100 palen 1000 palen 

fabricage fl ;2 fl ;2 fl ;2 
afwerking 
(1.5 uur) fl 150 fl 150 fl 150 

....... _-- ------ --_ ... --
TOTAAL fl 182 fl 182 fl 182 

7. Fundering (1 en 2) 

aantal per paal 1 
materiaal beton met Al 51 S -profiel 

kosten per ;Eaal 10 palen 100 palen 1000 palen 

Al-profiel fl 32 fl ;2 fl 32 
aanleg fl 250 fl250 fl250 

------ ..,---- -----
TOTAAL fl 282 fl 282 fl 282 

8. !!!l (15) 

aantal per paal . 1 . 

24. 

materiaal een van de volgende twee materialen 

kan gekozen worden: 
- empiflex vrachtwagenzeil fl 20 per m2 

- mylar zeildoek fl 60 per m2 

oppervlakte 5-meter paal + 70 m2 (zes vij f m. ze ilen -
25 m2 (zes 3-meter paal + 3 m.zeiIen) 

kosten ;Eer ;Eaal 10 palen 100 palen 1000 palen 

5-meter paal 
empifIex-zeil fl 1400 fl 1400 fl 1400 

mylar-zeil fl 4200 fl 4200 fl 4200 

;-meter paal 
empiflex-zeil fl 500 fl 500 fl 500 
mylar-zeil fl 1500 fl 1500 fl 1500 
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9. Lier (22) 

De lier is niet ontworpen, geschatte kosten fl 1000 p'er paal. 

10.Katrollen (10 en 19) 

aantal per paal 
geschatte kosten 

TOTAAL fl 120 per 

3 
fl 40 per stuk, volgens prijsop
gaaf Fa Kwints, Rotterdam 

paal, onafhankelijk van het aantal 
te maken palen. 

11 .. Staalkabels 

doorsnede 
5-meter paal: ¢ 2 mm 

¢ 3 mm 
¢ 6 mm 
¢ 7 mm 

¢ 10 mm 

3-meter paa1: 

TOTAAL 
5-meter paal 
3-meter paal 

12.Afdekkapje (9) 

aantal per paal 
materiaal 
fabricageproces 
geschatte kosten 

rI 2 mm 

" 3 mm 
¢ 6 mm 

rJ 7 mm 
¢10 mm 

fl 1000 
fl 195 

lengte aantal fIlm prijs 
5100 mm 6 1.64 fl 50 

33000 mm 1 2.32 fl 76.50 
65000 mm 1 6.56 f1426.40 

6000 mm 2 9 .. 02 fl108 

3800 mm 6 14.80 f1337.50 

3100 mm 6 1.64 f1 30.50 
3000 mm 7 2.32 fl 49 

65000 mm 1 6.56 f1426.40 
6000 mm 2 9.02 fl108 
2000 mm 6 14.80 f1177.60 

1 

: PolyStyreen of (HD)Po1yEtheen 
: spuitgieten bij grotere series 
: f1 20 per kapje 

TOTAAL fl 20 per paal 



26. 

13. Katrollagerbus (16) 

aantal per paal 2 

materiaal : Al 51 S 
fabricageproces : zandgieten, kosten model fl 1500 

materiaal fl 12 per kg 
afwerking : boren, draaien, opaliseren 
gewicht : 0.2 kg 

kosten per paal 10 palen 

fabricage fl 155 
afwerking ( .5 uur) fl 60 
opaliseren fl 3 

------
TOTAAL fl 218 

14. Overigen 

- Ring (17) 
-bouten en moeren 

60 x M16, 80 x M8, 10xM10, M30, 
-"DuUlagerbussen (g~t~£) 

- positioneerassen 
- spieen en slotjes 
- aanleg regenafvoer 

TOTAAL 

100· palen 1000 palen 

fl 19.80 fl 6.30 
fl 60 fl 60 
fl 3 fl 3 --- .... --- ------
fl 82.80 69.30 

fl 10 

M20:fl 100 
fl 200 
fl 50 
fl 100 
fl 200 

------
fl 660 

De totale kosten voor een paal zijn hieronder gegeven. Hierbij is 
aangenomen dat het empiflex-zeil (goedkoper) gebruikt wordt. 
De resultaten van deze benaderende berekening zijn : 

TOTAAL PER PAAL 10 palen 100 palen 1000 palen 

zes vijf-meter fl 8400 fl 7900 fl 7675 zeilen 
zes drie-meter fl 6900 fl 6450 fl 6350 zeilen 



De kosten per vierkante meter overkapping worden met deze 
aanschaffingskosten voor de paal : 

kosten per m2 

5-m. paal 
3-m. paal 

10 palen 

fl 130 
fl 276 

100 palen 

fl 122 
fl 258 

In deze beschouwing zijn niet meegenomen 

1000 palen 

fl 118 
fl 254 

- transport en opslagkosten,deze zijn geheel afhankelijk 
van de situatie en van het aantal keren opzetten, 

- arbeidskosten voor het opzetten of weghalen van de paal, 
per paal per keer bedraagt dit ( twee man twintig min.) 
ongeveer fl 40, 

- onderhouds kosten, gezien de robuuste uitvoering van de 
paal zullen deze kosten niet al te hoog zijn, schattlng 
is fl 1000 per paal per jaar. 

De kosten voor de op bladzijde 16 uitgewerkte overkappingen 
zijn ongeveer te berekenen door met een gemiddelde kost
prijs voor een paal met zes vijf- respectievelijk zes drie
meter zellen te rekenen. De gemlddelde kostprijsen zijn: 
- 5 meter zeilen op paal fl 8000 
- 3 meter zeilen op paal fl 6570 
Hiermee voIgt voor de prijzen van de overkappingen: 
Markt ! fl 295.000 
Rechtestr. 1 fl 148.000 
Dommelstr. + fl 221.000 .... 

Aangezien de ovekapping niet vaak op twee verscillende 
plaatsen gebruikt hoeft te worden,kan worden volstaan met 
een overkappingssysteem van rond de 300.000 gulden. 



HOOFDSTUK 4 VASTE OVERKAPPING 

Om in te kunnen schatten hoe ruwweg de verschillen in prijs 
tussen een wegneembare en een vaste overkapping liggen, 
wordt hier een vaste overkapping kort beschreven en qua 
kostprijs berekend. 

4.1 BESCHRIJVING 

Gekozen is hier v~~r een systeem dat de volgende hoofd
karakteristieken heeft (lit.8) : 
-het frame bestaat uit kabels die zijn opgespannen tussen 

twee vaste palen, 
-het materiaal van het dak is hard kunststof,PMMA. 
De kabels zijn in de lengte van de te overkappen straat 
gespannen, de ruimte tussen de kabels is 2 meter (zie 
figuur 4). De totale breedte van de overkapping kan dus 
varieren; men kan telkens twee meter uitbouwen. Hier is 
uitgegaan van een breedte van tien meter, zes kabels. 

- 1-------. 
r-
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I ; , ) 

( I I 

L i 

I I T I 

27. 



De lengte van de kabels, en dus de totale lengte van de 
overkapping is 150 meter. Om de 25 meter staat een onder
steuningspaal -zonder fundering- aan beide zijden van de 
overkapping, die een opspanbalk over de breedte van de 
overkapping draagt. Deze opspanbalk ondersteunt de lengte
kabels, zodat de maximale overspanning 25 meter is. 
Het kabelsysteem is dubbel uitgevoerd, met trekkabels 
tussen de twee lengtekabels. Zowel op de bovenste als op 
de onderste kabels kan het dak rusten. Het dak bestaat uit 
PMMA (perspex) platen, die met een speciaal opspansysteem 
aan de kabels bevestigd zijn en met een tweetal strippen 
met rubber ertussen onderllng veroonden zijn (Lit. 3). 
De afmetingen van de platen zijn in meters: 

L x B x D = 2 x 2 x 0.004 
De hoogte van de overkapping is maximaal 4.5 meter, mini
maal 4 meter, dikte van de lengtekabels is 15 mm. 
Voordelen van deze overkapping zijn: 
- weinig versperring van de doorgang, 
- eenmalige installatiekosten, daarna slechts onderhoudskos-

ten. 

Nad.elen zijn: 
- moeilijke vormaanpassing, bochten maken kan niet,om 

bomen heen geeft problemen, 
- in de zomer als de zon schijnt last van "broeikas"-effect. 

4.2 KOSTENBEREKENING 

Daar slechts een globale schets van de overkapping is 
gemaakt, is het niet mogelijk meer dan een ruwe schatting 

te maken van de kosten voor deze vaste overkapping. 
Dit geeft het volgende beeld : 

1. Funderingsopbouw (fundering waarin 2 stalen profielen 
die een stalen balk ondersteunt). 
Aantal per overkapping 2 
Totale kosten 
(plus installatie) fl 1100 
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2. Ondersteuningsopbouw ( 2 lichte stalen profielen die 
een stalen balk ondersteunen ). 
Aantal per overkapping 
Totale kosten 
(plus installatie) 

3. Staalkabels 
materiaal 
doorsnede 
lengte 
Totale kosten 
(fl 18.36 per meter) 

materiaal 
doorsnede 
lengte 
Totale kosten 
(fl 25 per meter) 

4. PMMA dakpanelen 
afmetingen (meter) 
aantal per overkapping 
Totale kosten 
(fl 75 per plaat) 

5. Opspan-elementen voor dakpanelen 

: 6 

fl 1800 

: R.V.S. 
: ~ 10 mm 
: .! 330 m 

fl 6060 

R.V.S. 
¢ 15 mm 

: + 1800 m -
: fl 45000 

2 x 2 x 0.004 
500 

: fl 37500 

totale lengte : 1650 m 
Totale kosten 
(fl 25 per meter) : fl 41250 

6. Overige 
Totaal 

(bouten,moeren,regenafvoer,etc.) 
: fl 1290 

TOTALE KOSTEN : fl 134000 

Hiermee komen de aanschaf-kosten per vierkante meter op: 
2 fl 90 per m 
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NAWOORD 

Een wegneembare winkelstraatoverkapping blijkt constructief 
uitvoerbaar te zijn, hoewel de constructie zeer zwaar 
belast wordt bij het optreden van windstoten, zeker in 
combinatie met sneeuwbelasting. De geconstrueerde overkap
ping voldoet aan aIle gestelde eisen, maar het lijkt 
aanbevelenswaardig dit ook te testen aan de hand van een 
(verkleind) model. 
Het aantal palen dat aangeschaft zou moeten worden, is 
afhankelijk van de toepassing : 
- als nooit meerdere plaatsen tegelijkertijd overdekt 

moeten worden, kan met 40 palen worden volstaan. Kosten 
ongeveer fl 300.000 , overdekt oppervlak + 2100 m2 • 

- komt het voor dat twee verschillende plaatsen tege11jker
tijd overdekt moeten worden, dan is dit aantal tussen de 
60 en 80 palen. Kosten respectievelijk fl 450.000 voor 
ongeveer 3200 m2 of fl 600.000 voor ! 4200 m2 • 

Een vergelijking met een -vrij willekeurig gekozen- perma
nente overkapping, leert dat de aanschaffingskosten voor 
laatstgenoemde ruwweg %0 tot 65 procent lager liggen, 
afhankelijk van soort en aantal gefabriceerde palen voor 
de wegneembare overkapping. 

Concluderend kan gesteld worden dat deze opdracht niet 
alleen bijzonder leerzaam was met het oog op het ontwikke
len van fantasie en creativiteit voor het oplossen van de 
constructieve problemen, maar ook vanwege het bijkomende 
kostenaspect, een facet van het construeren dat mij tot 
nu toe vrij onbekend was. 
Het is bovendien bevredigend te kunnen concluderen dat het 
ontwerp er zowel technisch als financieel haalbaar uitziet. 
Het rest mij dan ook de heer van Loon te bedanken voor het 
verschaffen van de opdracht en met hem Ir.P.Mikkers voor 

de uitstekende begeleiding. Tenslotte een woord van dank 
aan prof.mag.arch.P.Schmid vanwege zijn originele ideeen 
en nuttige literatuurverwijzingen. 

NIELS S¢PNEL. 

30. 



LITERATUUR 

1. Technisch Vademecum 
2. Kunststoffbau 
3. Cable-Suspended Roof Structures 
4. Taschenbuch fur, den Maschinenbau 
5. Tragwerke aus Aluminium 
6. Das Hangende Dach 
7. Gegevensbestand T.H. 
8. Design Fundamentals of Cable 

Roof Structures 
9. Plastics 
10. Foundation Design And Construction 

31. 

Ing.G.J.Hamer, W.de Meel 
Dome-Rubben 
P.Krishna 
Dubbel 
H.Egger 
Frei otto 
C.T.D. 

J.B.Scalzi, W.Podolny, W.Teng 
A.E.Schouten, A~K.v.d. Vegt 

11. Tensile structures Frei otto,F.B.Schleyer 
12. Windbelastung von Bauwerken 

und Constructionen 
13. Machineonderdelen 

Dipl.ing.J.A.Zuranski 
Ir.H.J.Meewis,Ir.J.Stolk, 
Ir.C.Kros 

14. Vorgespannte Seilnetz Konstruktionen Leonhardt, Schlaich 



-.-d~~t~1kt .~:- .. Jtt4~4taart~--.-.$t/L?--¥~.------. 

-~--·t.J41tJi~4--·{IJ~ .lHtuiJutl tc-.-~4.-: -- ---... ----.. ---.-----.. ---.. -----.. 
v 

-----------.------ JII~~--PP~. -.~ .. --.. -.-------.--.~---
---.-.. -----------.-----.--.---.... -..... ---- .-----.----------I; ... ----B'I~ ---~~----.-----.---.-- .. -- .. ----. 
-_ .. --- -----.----.--.---------~------ i,e-~---~//L.....I/I-'*t.i----.. - ....... --

- ~.-U$~-fl~~~~-?'~£1aI-A44-.. L-.. --

-~--.------------.. 

,----... -- -.-----.. -.----~--... -

,-+t-~c-----f5-~--IA~'() -~~--.-
~ -_··_--/'tt - IW Af~-------·-



-D.~-4uad~Il'--~-~~~~~~'#:t-,J!t4~~~£2-7_-~.---------.---- .. ---

_._ .. --- ------.-... ~ ... --:-r-~------- .... ------.---... -.--~.--.-.-
_ .. _ .. __ . -}~-~--. 61./ __ -'-· . rr .. £~_~L_~_~ ~kiff~ ~-
_. _____ .. ___ . $ ... _L~________. _ . . JZ~ .. -.&d4.~~J:eIK'tiL----.--. 

~=~-~=---. .~--.. --... -.------f.--:Li:d= 
·dId,~ft~--·4'aI-I'Ui..;..-----.ff-=-fP---!fkJuL--~_-... ..---
_. __ ._.. . .. _._- --L-~---5J;pl2---f~<" -------

-J~~.£;pd-~---- .. --... ~~----.. --.-

---- .. ----------.. -.--- .• -~ .. ---.-

--1Ju..--4f~.f4~.i -I-1iiiiZ-flL-/1!P ~ .. - ~!I~ -of ~~---------
--.. ----- ... - .. ~-- .----~ .... --..... --.-.--.----

---.--.. -- .-.~.---... ~----------- .--...• --.. --... --... ---~----.. --------.-- .. ~--

_/?AndA,L~:a~IM"1 ... dh.UJ ... -¥di .. ~~.Ad_,hL--
.-LV~~dI--~-A-~-&4---fra~r---~!---4Ju,I- ~ t't2 -~-~-~- .---

---.--.. --.-.~ .. -.---



-----------~------~----~--~~ =- 4.ep£~...e~ ----~~----- -~----------.--------
-----------------~~---h., fiiii;~--IP.57J--~-£----~- -------~----

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

-~~-----,,:;;,--- / ~ ~ ~ _. j J'.t/)~Jifr,;yi~~;~--;; 

--2tl-Jd-L_~ : f/-/---AL ' ----- - ------- -
J1.Jta-tu.aJ-4'ti/h~~ --.:. ____ . _ if-~,,~2_~~--#5-1i._-p -~ ~-~ ~ .---

foti4 ~~ ~~+ ~ 4~ k~/4k ~ #a.tdk/d ~ (1.t1k4 



- .. -~-~-r-=--f-6 S .. ~ .. -. ;:.~-.. ---.-.~-.-... ~--.-~-... ~.--... --.. --. 
~----.-.-. -----.---.-- .. -~-------.---.-.--.----~- .. -.--. ._. __ ... _ .. _--_ .. _----

.. ~-~-=.~p=~ .~.=-:.Lt -;:: i .• ~ ~.~.;4-~gL;r~1 
.. .- _7:":; 15""-.....-~Adu~-.--__ ... __ . __ .... _.. . ........... _ .. __ .. _ .. 

~-.~ .. - .... ~~ .4/$ ,f,~tIMt~-fz=..H~-!f~Z..M- . 
-....... ---.... - .. -----...----...... -.-... ----.. -.--------.----------4~-k £a~ .. . .,-----.-... ~-
-.-Ptda~utUuL-~ .. JlUI+tHi£'2 .. ~ii-Hj.:l3.-1f~ --.. / .. --.-.-----.-.-.. 
~!-L~ __ .1a_.~ . -..;.----Oi·~- LL--!f~.~--- ...... . 

--.-.--------~~ -.-----.... -.. ---.-.-Cf;--1f-.... -.-tf~ l 
, ~. ~ ~~~ 



® Z;~flJ-'..IU& 3 ~ B &tIflt"II.·uaJrI ~ : 

.~{ " .. ~." .~~ .• ~# f ~/;,' 

'~I : .OJ;.rt;e_~~_-.-.~ ... 

tf~~_{;.~.. 2 -_-~.~-fil(!H.htNt . _ v 
.z 

. 

e::: t /.u , • 
.. - .... _-. ... _ .... ---~ _ .. _ ......... _._ .... __ .. 

__ ~_._~ .. :r~ .. ;i .t tI~.#:_1 ;; 3 ... _ ......... 

--... -...... ----.... .. ·- .. ·· .. -.. ~'·afoduit~ .; .. ~2-~_~:1·"'.23-3-- .~'" 

~ ~1aewtc~fI.~pV~ -~ · .. ·j1Z+Y'r~: .. _~ff .. ~ .. Z 

-t4 .. ~/J'.4at-~--(/J44tf~'4I~~~~)-- .... --.-

.. . tJudaU&-:ie~.;. . ..•••••. ....,.,'h--.-~:. . ml- ~~ ... ~--.~. 

I,. :r.jJ'~c!l ... A: . .e .... ~ ... 

If(;- IIl,c(J9. )(£ X 4l~3t>P.: JIPo/ Jl< ~. 



---.-~ ----~-. - .. "'~' ~ -~ 

4~ /~ ?1witI./I/b -hlett} /i'tV4/iItiM~ILJ'" 
r.~ 

i/iiUt: ,,4 :. ... .~. 

~hW~---~~ _L5(,plHlit,Z AI/ ~ 
/H(,4a,/4u-4t/~HtIJ,IIlM~1'-1f:.~~-~-IJ:I.-~---7'~-- .. --.~~-.--.... 
4d £lNtullP£ ~- .... ~.~.~ . .r[. -~ ---tRilLS-K ,Au W 

~----"'------"--~-'-~---"---"-'-~-- ·-.. --·--~~-··---·-····-E·.,/ ... --_ .. -.... --... --.--_ .. - .... - -.. ~ .... ~.-.---.~ .. -----.. -

.--.-.. ~-- .. --... _ ..... -.-_ .......... -... -.. ~~---- .kj'-_=-:--- ~--K .. -f_~-~-,#--pjJl------.-~.~---~-
IP--:J'.' l--- .. -_ ....... --J .. _- .-.. -------.--.. ----~---.--~ .. ---.. --... _. __ ._.&e-, .. ~ __________ . __ ~ __ . __ .. ___ _ 

---~-- -.. '. ---i;,-.. - .. ----.- --.-.--bui-.--~IN4(~-tl-t.J.3-.--..JI,{--------(/IJ~-----~ 
--.-: --~.-- --2 • 

. --~-.lto--~-------12aJ~-----··· /f.53-----···-----

-.. ----. ..-... ----- Lll-;;~-..J!-__l-x-I-;/h~-!-A---
__ .. _~~_ .. .1ijUJJIl. __ ..2 ___ .. __ ~ ___ . ___ .. ____ . __ .. ___ . ______ ._. __ ._.~J ____ . . _ 

.. -.. -------------~/~-~-- wSf·---~----

I --kl~~-~--~.PI1--#~)~~~~-.. -
~-~-.~--~~-.;.....-.4!4tt---Lj~~-.-Id.--.:r--h-- .. - .. ---.----... -

j~ ... !i1-.-.Lkwit~-A-WjL~--... - .. - .. --~ff/ 
...... -.--- JiiJ'~s:-.€--~ -.x-f··----flJ-M-r----· -.-.. -.. --

I 

-~ I~--.--3; f 6. __ ..ln__ ____ . __ ... _. __ . _______ ... __ ._. ___ ._ .. ____ .. __ _ 

. .' ...~ ..-~.. ~ ;;J .. ·1It .. .... . .... . 

i>c--~&.kL-~/~M.-4uid;ah,4~Jtu--Jt;-.-4 .~ .. ~~/_-~ 



,. 
•. M¥U~ :-. .47.2;::~ ¥. (f ···411· J ~4 .flIUtt{ Lt/ . . 

d't/Ul*HJ!I~'tULIlf.~. -... 
tJ;, ~¥eft&?£ /t~ ~ 1'& .. lU4&u ~ 

~3-: JI.t 

~y ~.- ../tIt.. - .... -.-------.---~ 

tj~.l/a~~'&.i.t.,&tk~-de .. ~~-/f/~~.-~ .... ~Y: . 
. J1# ... ,feM--A,~1e ~.f)/JuIW..I:!~-k' ~'tIlaiu..~#t~ .. -
A'-tM .. ~~~~!c-.;tJ~~~~-~~~~~-
fU~~JMluf1/t~ML-~·-f·113 

--~---~---.. ---.--. -_. __ ... _. __ ._-_. --.-- .. --.. -.--~- ... _-----



~. 

-

~r; .;:,ZI/tf";·-= .. n l!l.t/fn.~~--~--

=-~jrn$ -]ft;I-=t~ 1=~5/ £ .--/ti!._. :-~=-_h~-.a 

·-ALPkI£:b&·~kt··-~Wz -I:&L.~eiL .. ~.-~ .. ~.-#"4tt-.Pd-~WZ .......... -------. 
--I.htti .. -Jt .. .Ltca~.t'>-.~-~.33.--. .haIt~)------------.-. . .. . 
!£9'~~c4'~J..dt ......... -- .~------~~--------
--------4/ .-..tX--2Sl(..5.zx~!-IC.-:!4..e..$ ~"'---.-
.. 4/Wlaltt-;-----t· Kj6'mh4.::--.. Jr 3-./CJ =-~-.~~ 

.... - ._ ... _ .... -

--.b4/eAtte~-----------------... . ~-.. --.. -.. ---.--~---- .. --.-.--.----.-

·--··---·-····-----frp ----=r.----2Xfl7--:t·-f.c·----..-.. ----··--···-------------------

.1k.t~~ ~--.--.. --.---... -... -... -.................. --... _ .. ---.. ---- .... - .. ----.-.. -.. -.. -

.:JHu ~ ~.~ .. .A4.-t/,ut,; .. 
---... _ .. -f ---.. -----Ji(.-l3.---... ---.. -----~---.-.-.--.--.-.-.. ---.-- ... ----

.,\ +----JI"""""-----'--------1.......----J ----l..!.! r~ffK --+-!-frWlt -" --~ x ··If----
--JA ~-.. - ... ---- .... ----.-- ... -

4I'kpedil4lt~-4--1Ud .. : 
-.----.-.. - ... - ... - ---·-··4.·.$3---.--.--------.~ .--. 

- ... ~ - /.e £) a/)( -I- I-~ 4Ge - 7;---.--= lifs-II. 
o I'y p C 0 

.. -----.. 

~~Aft'""atl/tt~da{~ ~ dt,G ('5~) ~4~ 



18 r. 6t;U ~-f!"- l'fjff __ IL __ ~_ -
.~.: .. ~ ·······aa fjl1:-.b{f! .... At -.-... -----.... --

-- .... _-_ .. - ..... _._---- .. _ .. _ ...... _.--- -----_._-_._ ... _--_._-_ ... 

.... -~ .... -.-- ----..•. -----..•.• --.- .. __ .. - .. - -- ... -. - _.. ......_-'- .... 

• L~ ...... ::::_~-=-_~= __ = __ .~. ~~ 
\ 

g. 

_ .. f)c- .. Aultd~.~~~;/c-~~-AJ---Y'1-~-j(,-~----- .. --.-.-.. -
-ftJt, 6tJ/Ut/~--44Id-dddL-~.-~-/CL-~-.------------.... ------------.-.. -

.-----.--.. - ---- -- . __ .. _.-

-.-.. ---. - -_ .. ""-" .... -_._._ ...... __ ._---_._- -_._---_ ..... _- _ ..... - ... _-_ .. _-_ .. __ ...... _ .. __ ... _-.. _----_._-

--.. -~-A'U!laldtc-AWk.~-.-~-.==---1£25/~--J£·~·-- .. ~-/~~·J)· ----.----.. -.. -~--.--.----

.~ -~d~ktltudl~-·~ .. ·--Yie···~-r-Ltg-~IL.-----~-~------.-.-
-... ----.---~-.-----.-------------.--.--.--... ----------... _._ ..... _._- --_._ ... --_._----------_ .•.. _-_ .. _-_ .•. -. 

~--~---1Lu~--~-A4i-.J'/c·-~kt/.U~·-4&~~-/~-'I·)-·-·----·---
--,.-~---~ ~~-."---.----~-----~- ~----~--

.--.---... ----.--.. -------.. -------.. --.--.. -~7iIatt.&!aj~..1--.. ---... ---.. - ... ---.. ---.... 
---------.--..:.--... --.----.-.. ~.$..~-... --.. --lt':q.!3 .. ----.-.-------------~~ ... ------- ... -.---.--~.-.--.. -

-.. --- -- -. ~8- -- ~~-.*_i.~.-.. ---.--~.~-.--~--.j.--j.-~-.. lf:itA.------...... -.-----.--
----.. ----w-- . ..l-~ ~_~_. 3. ..... _ .. _S. _______ .. ____ .. __ . ________ . _____ _ -

---.. - .. ----------.. -.------------.--~.--.-¥~---i$(t-b~--.--U-------.-.- .. ---------
. ___________ ..L~JSIJD.~ ..... --.-.-_-----------------... ----.--.----

.. ------.- -----------------



10. 

f 
-4 :: -~ I t~ Sf) &' = 'Yt?cy..z ~ ~Ju 

_ --~ _ 11::· Pn; _ ~al<-L A,,- IT/g:.j- T ... .21J1)- ~ ______ ._H 

--~-~--------~,-- .---~.----~-~-,-,-- -- ~ .. -- ---- ---

A:: _ ~.:: ___ 'te ~.z _~~~~__ _:Z.:_L~~~~~y 
_______ t_· __ + j-~~_~ ____ tL- ~~~$.14€~ ~_ 

----- ----

~~--~~~- --~--~------- - --

r';; tJ;;_~~ ___ 77~ 7c. P#~=~ __ ~ ~~t~ _____ ~~--r 
J..t 3S'o.e. 

--.---~.----~~---------- -_.--._---. 

~'1J1UL 4:J:--~~-~-~t(l(iltaiii'.::r --~ -x~~----*.~II! ¥£. ~-~--ff--~--

- -. -VAl A --AJa! _It d&i4-.,-~4_u.I-~ ~~~A~~ -.Al~a1-~uid/-· 
---~~~~~~~---li--.. ·f()-~--~~-~-~---~------·-~----·--~--~--~---------~-~--~--~------------~---~~-~- -~~--

_. ______ ~~.fii?~_-.zpp r .. ~ :_.~~_~ .. _~3~~~~':~. ___ . 
iD·!/) -~----~~-__ ~ __ ~ ____ ~._~_~--;:--JII--'32----.-. .#-.-~- __ ~._~ ___ . ______ ~_ 

---_ .!It •. ~~ 1e.1~_ ~---r-_ J~'~_ ~~~~t_~~~;;--.~~--4J.~~i~It-/-----~ 
---~-- ~ £~~~~II--?t1e~~~~Q'--~.1:&L~1t r~-~-·~-~--
--kld)Ju.t--~)-~~IUu.4f~pf-. .va~-£Htdflack--~---.--~---~~-----~--~-.---

~ .. -~~--- -.----"----------~.~------~-------.~~----.. -~- . ~------~-~-.--

------.---- -~--~.--------~~--------2}iI44r_-~---:~-1~_JJ.9-------------------------~--
.t 

~ --'---~---- -~~~~==~~~~_~_~ ___ =_J_:.t~= -- ----~~-

-_-flf----'Ir~,_-_ ...... ~~ ___ . ___ ~ _______ ~ +;~~J.'I~P&!-Ji----.------.~~~--

Zi 4"14dic ~ pie tt/J~~J4 (a) 41«H1,4UUflI?Jh. 1ltUt1"/t4J-/~IIft7~. 



/I. 

--

-fk'tIMa--~ .. «Ctfdt4re a& ?' ~-&! _3_)~__ 
-------~~----------6, ------- -----------~- --- ----------- ---------------

----#r2- :" 1(1( j.e. -tB.5t" --L~-45£-U-"-Je~ ----I-At) __~ -
--------------~--------- ~-~------. --.--------------- -----·-----------f~--P,-P~ -'I--~----_k --?r4-~~ 

--ii~---- 236!---Z~ __% ______ 11 L---p.api>------------------Af&~)--

-~;=:---f;--7I ,,/£)'/..t3t£.r ~. 

=~----=-=f;~-:-~7~f_-~f;L.=--~!~-s..~~~-=-.~;k:~= 
-~----------- --------- -.-.-------.--------.------.------------------------.. ------------~----

. ~ -~4/t~ fs~.t/~ ~~-_'~SJ l(Jl: It5'f,.. 

-- - -7; -=--' I rO--~ A( --------------.------.. -

-r ~---__ .t3S-I__ __tV 



12. 

1-' ff.£ujk?fUtw!.-

72~uL fI /U'f4I{ h~A~~d .. ___ . 

.. , 

~T"" ... .~? 0 b7-, ~I ___ ~ __ ._,~_~_ ~_" __ ~ ___ ,_. __ "_._ ~. ----7Jft -... --~~.~--~ ".V . __ ~1'__._ ---~-------.--.~----. ---

.- ---A;-----~------·-·--- ---------.-------.~----~--~-.2.tbJA;--M~JMtIt--1 ~1-..L------~----·-----··---·-------.. ·--



13 . 

.. .. /tuitud '~41i1t (~d') . ..:. -··V;:-·j9Zt~r. ... -Al..~-.....-
. . ............. ~. ..... .1i.~ ... j'(!5_. __ .JI-.. --.-. -.. " 
. T,c .... . ,-__ _ 

t_________ - .~< /Z2 ,.-f-2--~:_3!ftb;z_-J/----:~ 
+~ ... __ ..... ' ..... . 

~. __ 1~~: - "-tuL~~~~l--./#'Hh.-Z--... --. 
-~ .... - ...... _ . .ij .. - ..... -.~.~.----.. -.--... ..-..... . .. _ .. __ . __ . __ ...... -......... _--_ .. _ .. 

i-'--_{J ...., ... --.- .. ~--_ ..... __ .... _______ .,. - opd'udt"tL-Z,--f~ -"- ~l-_--f'HM.·- --

- ~--=---If-"" ft x 15" -=-~c5:__~~ 
....... __ .. __ .. _., ...... __ .. __ ._ ... ___ ._ .... -.. --.... -~--... ---... - .. --.. -.-.----T~ J ... _._._ .. __ ... ________ ._ 

u 

-~··-~-=~--y~;7-t-.~-tN-,~ ---,- ~-.---.!.-.--.--~~--.--~:~~~~~=-~.-----
.-.-.. - .. - ..... --.. - .. --~~--a. - .. ·~d-4-·---=----2PI·-·-r~?:-···-·-.4d--kl'A4~4-.----, -

t·---f"-~_"":"''EIUC.,; -IP--.~------~ .... -.-.. ---...... -.---.... ----- ..... -... ---... - .. -.--



----B.+4~- i~U:J'~l'-':' 

~!, l+'tdidltJlhj-AJ -----X) -la,~~;r-- ~.yu(f/Id:/.---ffP ~~--'~-

.-__ ~ __ -------_------- _'i·n/tP-:t.-;tn=;;~p_~n _ ~/n?4;;=£~"vm/~~ 

1-·-----·---------· -_____ ~ I' -~L---- ______ __________ ________ -. -~-~--4#-.k~-----
----.---fr-~---t£~£-- __ ..E_I! -----~~---- _________ 1J~~t22- ----

-1-I&,-"f i/i~./~2,,1r¥~-ZJ~n-------.--.--.---------------.-.------

. --=iy~~·:;;£=:;).?~~-=; f.~_ffi~.f& Iv~h'fd' /m~~-A/;;,-~l: 
--------- ------+%a..,&'t~-- fL ---~4/,att --t:Iglh'tultt44Ur.-~V-;;~ i' ..Ie-- -.----------

-~LFidI,~aIL . . -~---
-f,!J ¥ __ f~d ___ ~ --7ft4'fd1/~~~-fP----Al-----

1--------------_ .. __ .... _-------- --------------------------------------- ------.-.------------.----- ---'-' ----- ---.----------



ffF. 

~=:~;;~¥~u.t~~ .. ~~T'4~=~r- ...... . 

ik4ti~ .. ~'A~l-~d .. ~,A:J' r hUh.«!Ndfr~ 4d/.a&t. 

-4~ /t~ql'.qP#. . -.-.---.. -----

_._ .. -_ .. -_. __ .. _. ..- --.---.. ----

1 __ TfPltJ,j,J -/I~ ----:---.--.-...... ---.Au~'p:;.y:L.1~--~. __ (tal!) 

----_ ..... _-_._ .... - --_._----

_._--- - ----------.-.---- .. ------.. -.------.------~.-----..... -.------.-----------.------------.•. -.-.. --- --..... -.--... -

---~-.---.. -... ---~-.-------.. ---.---......... - -_._--_._----_ .. __ ._--- .~-



-~--~-.J;_JC.J5"P-P-.~.r.~.X~~ t?t' ... ~.--~/. ~-·~······.Jf' np--Al-.-~~ .. -.~-.- .. --.--_ .. _~ .. --.. -...... -... -.. -

.~.-.---.-ffl~~.-~M-··fttuI-.;-···-4t;;f-~~~-.(4hP--J-fLU:l5-~·'-I,t5:---·~--~.-.
----.... -------.---------------.- .. ----b·l~~~JI W HIhI}~---.--.--.--.-.----.--.. -----.--.-.. -..... 

• 





- -~ - ---- --.- - ----- .-

- 7;u!L--- 4~._.j.:l~P~:: ~oR _____ K'., .$/~ ------A'MJutMHM1 
-----.~~4--; ..I.,~.~.U!.-' ~/~.i.-.. -.. -----.. 

-lHUI-L-. J3fp.x -T (~z_ /P5~L~/.# -/::. 131f 
._-_._--

/):: ~.!2 . . tI=-J%,t.. ;,4/: . 
• -~< -- ~-- -~-- -----

UtulL-----jlpK'u-~7"'~~J(("y£~Ju').~--~£---Lf--u-----
--- . 

~~ItH4----;.--.--L:;--.2~-------d:.-(f_--------~-.;-~.&--.- ... 7 -·4/----------·····--
- {C! kuf)-~- - "I 

...... 7;l4A/'.-L- 1L---X---5"HP..K(!.¥ffL. ~ J'.f4J: -tft--+ 
----------~----------~---.-- --- -~~---------~ -

dlJUliI&I.;(o/. t /l~/p-f .. ~1«4t ----.---- .. --------- .--.-

. ..------.--4:--./.ahYJ.-4A---~I'/$:·~--1-- --il··---? 
.- _________ u·· _____ ___ ~ 3I1.-NI'u~-,-/?--4mIt _ _ _____ ..u· __ ._ 

.. _ .. __ ..... - -----. -.~ .. 

U .... L ~4'nlefl ~ .. ;! -fJ ~,4 ~/U4JA"l· 
________ ... __________ .~ _______ ...... ___ u_._. _______ _ 

-----.. -.-------.. -.. -.--.---.. -.------------.-~,--x-t~-;::------i&-~ ------

~/-u-u-: ---I~ twa,r..k~/---~----EP--__+ --~----

- _ •• _____ e,. 

--~------ --rrlfl,"f4ittl-~Rd.JUI- :....t.£!p-+ __ 
_______ _ u •• • __ • ____________ • ____ • ____ ••• ___ • _____ • __ •• _. ___ ••••••• _. ___ ••• ________ • ______ ••• ______ •• ____________ • __ •• __ 



BIJLAGE II 

1. Kabels tussen gevels spannen. 

====JOl===== 
2. Teleskoopgeleiding. 
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3. Schuifgeleiding. 
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4. Draaigeleiding. 
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1 MEETKUNDIGE GRONDSLAG 
~----

012345 Punt v, d, meetkundlge grondslag 0121'50 

I RuHkruls + -1-

380400 Coordlnaten In het stelnl van de 
, 380400 1 Rljksd"ehoeksmet Ing 

I 
I 

1 

-

2 GRENZEN 

+.++ Burgelijke enlof Kadastrale gemeentegrens ... -+. ~ 

Opmerk.ng:Op de baslskaarlen worden 
met ultzondering van de gemeentegrens 
geen grenzen of grensstenen aange-geven, 
Wei op kopieen op aanvraag. 

~ ~-

3 SCHEIDINGEN. MUREN, ENZ. 

_+ ___ +_1 Alrastering 

-l(---X- Haag 

_+ ___ y._ Afrasterlng met Haag 

I I. ! Oraaihek of poort 

_ Schutting 

~ __ m_'_ 

---
Muur 

"eermuur 

Vangra i I (Geleldeconstruct ie) 

Cultuurscheidlng (Voor) 

Greppel nlat breder dan 0.50m 

"""'" 

IlliUlili~~1 ::::: .,.,. I~ 
. dan 0,50m 

Ta 

4 PALEN. BORDEN EN PUTTEN 

• Lantaarnpaal Lichtmast 
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III 

18 
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012.0 

012.1 
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~.--. 

Q-, -,i;l 
r~{b 

L ______ --' 

Verkeerslicht 

Schakelkast 

Brandkraan 

Meerpaal 

Vlaggemasl (monumentaa I) 

La agspanningspaa I 

Kabelbord 

Kilometerpaal 

Hectometerpaaf 

Aioolput 

Straa! - Trottoirkolk 

SChrikhek 

Hoogspanning.smast 

Aankondigingsbord. Borden boyan 
de weg. of aan een zijde van de 
weg (anwb bordenl 
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o\V 
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f 
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Bid 

Gld 

Bgd 

Tn 

Bos 

Str 

Hh 

Hw 

PI.nts 

Break 

Wst 

fI 

• __.--- -e 

~ 

Gebouwgeheel gekaarteerd oil luchtloto-
grammetrie.d.w,z. dat de uiterste bebouw~ 

Ingsgrens Is a!gabeeld" 

Gebouw met hanrs gedeeltellik naverkend 

Gebouw met hsnr"s geheel naverkend. 

Gebouw met overbouw (waarvan opgaand 
werk mel een volle liin getekendL 

BEGROEIINGEN 

Bouwlan" 

Grosland. Weiland 

Boomgaard 

Tuin 

Bos 

Strulken 

Hakhout 

Houtwal 

Plantsoen en park met bornen 

B,aaktiggend terrein 

Woeste grond 

V,uchtboom 

Boom, Bomenrij 

Water 

VERHARDINGEN 
---"-,---

~ 

Betonverha,ding (bet) 

Bitumineuze verharding (bit) 

Grind. Puin. Sintsls 

Kelbestraling (kel) 

K I jnke,bestra I I n 9 I k t) 

Sleenslagverharding (5151) 

Tegelverharding (lgl) 

Sierbestrating 

Onverhard 

Woone,! 
Gabied met gevarieerde verhard iog en 
begrensd door verkeersremmende maet ~ 

regele"" 
Voor verdere informatie zie toelichting. 

DIVERSEN 
------r---.-----

r-=l 

8 

• 
~~d~lI!.~ 

:=J-----c 
Belor~030 

l-u-a 
;-;---~TT 

tt!-~ 
Benz.s1 

Bib 

Bdr 

Cp 

Gar 

H" 

HI 

lds 

Mag 

RIIW.st 

Seh 

51 

TrRfo 

Wpl 

Bloembak 

Inrit 

Luifelgalerij 

Zebra pad 

Tetefooncel 

Monumenten. Beeldhouw werken. e ,d 

DUiker in greppel 

Duiker in sloot 

Brug of Viaduct 

VerklSflng van atkortlngpn 

Benzlnestation 

Bloembak 

Boerderti 

Carporl 

Garage 

Hok 

Houl 

loods 

Magaz ijn 

Rljwielstalling 

Schuur 

Sleen 

TransformatorhlllSIP (5\;111('1'1 

Werkpl,aals f': , .. 
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