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Samenvatting 
 
Doelstelling 
Het doel van het afstudeerproject is het onderzoeken van het gedrag en de mogelijkheden van vertakkende ko-
lomconstructies, het ontwerpen van een gebouw met een dergelijke constructie zodanig dat de voordelen ervan 
goed worden benut en het berekenen van de constructie van dat gebouw. Hierbij ligt steeds de nadruk op de con-
structieve aspecten. Om het doel van het afstudeerproject te bereiken is het project opgesplitst in twee delen.  

Deel 1 Vooronderzoek  
Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek zijn de mogelijkheden en het globale constructieve gedrag 
van vertakkende kolomconstructies beschreven. Onder vertakkende kolommen worden kolommen verstaan die 
zijn opgebouwd uit meerdere lijnvormige elementen, die bij een neerwaartse belasting aan de top in ieder geval 
op druk belast worden, en waarbij het aantal lijnvormige elementen en/of de breedte van de kolom van onder 
naar boven toeneemt. 

Door het toepassen van vertakkende kolommen in een draagconstructie kunnen kolommen een redelijk grote 
hart-op-hart-afstand hebben zonder dat de overspanningen in de erboven gelegen draagconstructie te groot wor-
den en zonder dat de kolomelementen zwaar gedimensioneerd hoeven te worden. Nadeel is wel dat vertakkende 
kolommen veel ruimte innemen in een gebouw waardoor ze het beste in gebouwen met een relatief grote verdie-
pingshoogte, zoals bijvoorbeeld terminals en beursgebouwen, kunnen worden toegepast.  

Vertakkende kolomconstructies kunnen zodanig ontworpen worden dat ze voor een bepaalde belasting een zoge-
naamde ideale geometrie hebben; bij die belasting treden er alleen drukkrachten in de kolomelementen op en 
geen momenten. Dit is alleen mogelijk wanneer de kolommen constructief samenwerken met bovengelegen hori-
zontaal georiënteerde draagconstructie.   

Deel 2 Ontwerp 
Geometrie 

Door gebruik te maken van de krachtdichtheidsmethode zijn er voor een stalen vertakkende kolomconstructie, 
onder andere bestaande uit 15 m hoge kolommen die op twee niveaus in vieren vertakken en uit een orthogonaal 
dakraster, ideale geometrieën bepaald voor gelijkmatig verdeelde, verticale belastingen. Uit deze geometrieën is 
een bepaalde ideale kolomgeometrie gekozen op basis van een onderzoek naar het meest optimale materiaalver-
bruik. Ook is op basis van dat onderzoek het optimale aantal vertakkende kolommen bepaald voor het ontworpen 
gebouw van ongeveer 100⋅100 m2. 

Stabiliteit 

Na een analyse van verschillende stabiliteitssystemen is de keuze gemaakt om de ontworpen constructie ge-
schoord uit te voeren door horizontale en verticale stabiliteitsverbanden toe te passen. Hierbij zijn alle verbin-
dingen van de vertakkende kolommen, inclusief die met de fundering, momentvast uitgevoerd en zijn alle ver-
bindingen tussen zowel de orthogonale als de diagonale dakelementen scharnierend uitgevoerd.  

Secundaire dakconstructie 

Voor de secundaire dakconstructie zijn betonnen schalen ontworpen die gebaseerd zijn op de door Heinz Isler 
ontwikkelde ‘buckelschalen’, waarvan de geometrie nagenoeg ideaal is voor gelijkmatig verdeelde, verticale be-
lastingen. De schalen zijn opgelegd op de toppen van de gevelkolommen en/of de toppen van bovenste ‘takken’ 
van de vertakkende kolommen. De schalen hebben in het midden een lichtkoepel, zijn aan de buitenzijde geïso-
leerd, zijn voorzien van gespoten dakbedekking en zorgen door goten boven de randbalken voor de afvoer van 
hemelwater naar de gevel. 

Berekening 

De krachtsverdelingen en vervormingen van de ontworpen draagconstructie zijn berekend met Ansys en PC-
Frame op basis van een eerste-orde elastisch rekenmodel. Ook is er gebruik gemaakt van Excel voor het uitvoe-
ren van superpositie van krachtsverdelingen. Verder zijn er met Ansys eigenwaardenberekeningen uitgevoerd 
om de tweede-orde stabiliteit te bestuderen. De krachtsverdelingen en vervormingen zijn getoetst aan de eisen uit 
de Nederlandse normen voor staalconstructies. 



 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de bouwfase waarin de schalen gemonteerd worden, maatgevend is voor 
de krachtsverdeling in de vertakkende kolommen. Omdat dit niet wenselijk is, wordt er vanuit gegaan dat er 
tijdens de montage hulpconstructies gebruikt worden. Verder is in de gebruiksfase ongelijkmatige sneeuwbelas-
ting maatgevend voor de kolommen. Er treden dan aanzienlijke buigende momenten op. Uit de resultaten van de 
eigenwaardenberekeningen blijkt verder dat de constructie gevoelig is voor tweede-orde effecten. Ook blijkt dat 
de vervormingen van de ontworpen en gedimensioneerde constructie voldoen aan de eisen.  

Conclusies 
Uit de resultaten van de uitgevoerde berekeningen blijkt dat het ontworpen gebouw niet optimaal de voordelen 
van vertakkende kolomconstructies benut. Het zou beter zijn geweest om het geschoorde stabiliteitssysteem van 
de constructie uit te voeren met momentvaste verbindingen tussen de dakelementen zodat ongelijkmatig verdeel-
de, verticale belastingen met minder grote momenten in de afzonderlijke elementen hadden kunnen worden afge-
dragen. Ook zou de constructie bij een dergelijk stabiliteitssysteem minder gevoelig zijn geweest voor tweede-
orde effecten.   
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1 Inleiding afstudeerproject 
1.1 Aanleiding en probleemstelling 
In het buitenland is een aantal voorbeelden aan te wijzen van constructies, waar kolommen die zich naar boven 
op meerdere niveaus vertakken, onderdeel van uitmaken. In Nederland is een aantal jaren geleden ook een der-
gelijke constructie ontworpen, maar deze is uiteindelijk niet gerealiseerd. De vraag is voor welke toepassingen 
vertakkende kolomconstructies geschikt kunnen zijn en hoe ze dan het best kunnen worden toegepast. 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit afstudeerproject is het onderzoeken van het gedrag en de mogelijkheden van vertakkende ko-
lomconstructies, het ontwerpen van een gebouw met een dergelijke constructie zodanig dat de voordelen ervan 
goed worden benut en het berekenen van de constructie van dat gebouw. Hierbij ligt steeds de nadruk op de 
constructieve aspecten. 

Om het doel van het afstudeerproject te bereiken, wordt het project opgesplitst in twee delen. Het doel van het 
eerste deel van het project is het onderzoeken van de mogelijkheden van vertakkende kolomconstructies en het 
globaal analyseren van het constructieve gedrag. Om deze doelstelling te bereiken wordt een literatuuronderzoek 
uitgevoerd. De doelstelling van het tweede deel van het afstudeerproject is het ontwerpen van een gebouw met 
een vertakkende kolomconstructie dat de mogelijkheden van de constructie goed gebruikt. Bij dit ontwerp gaat 
de meeste aandacht uit naar de constructie van het gebouw. Verder heeft het tweede deel van het project als 
doelstelling dat de hoofddraagconstructie van het gebouw berekend wordt. 

1.3 Rapporten 
Het afstudeerrapport is opgesplitst in twee aparte delen. Deel 1 heeft betrekking op de eerste doelstelling van het 
afstudeerproject en deel 2 op de tweede doelstelling. Behalve de twee afzonderlijke delen behoren er ook nog 
bijlagen en tekeningen bij het afstudeerrapport, die feitelijk alleen op deel 2 van toepassing zijn. De bijlagen zijn 
in een aparte bundel weergegeven en de tekeningen bevinden zich een aparte map. In de map met tekeningen is 
ook nog een CD ingesloten, die alle computerbestanden bevat die bij het afstudeerproject horen. Onder deze 
bestanden bevinden zich ook bestanden die als bijlage zijn aangeduid en die zich niet in de bijlagenbundel be-
vinden. De map met tekeningen bevat een zestal 2-dimensionale tekeningen en een reeks afdrukken met 3-
dimensionale impressies van het ontworpen gebouw.  

In de inleidingen van zowel deel 1 als deel 2 wordt dieper ingegaan op de opbouw van het betreffende deel van 
het afstudeerrapport. In de inleiding van deel 2 wordt ook nog nader ingegaan op de bijlagen en tekeningen. Aan 
het einde van het tweede deel van het afstudeerrapport bevinden zich de conclusies die betrekking hebben op het 
hele afstudeerproject. Deze conclusies worden nog gevolgd door een nawoord.  

1.4 Theoretisch en praktisch belang 
Dit afstudeerproject kan een bijdrage leveren aan het onderzoek naar bijzondere en alternatieve draagconstruc-
ties, die als uitgangspunt hebben belastingen zo optimaal mogelijk af te voeren. Daarnaast kan dit rapport ook 
van praktisch belang zijn. Zoals het gezegde immers luidt: ‘onbekend maakt onbemind’. Misschien dat dit rap-
port ervoor kan zorgen dat constructeurs vertakkende kolomconstructies opnemen in hun lijst van mogelijke 
constructieprincipes en dat architecten een extra element aan hun vormentaal toevoegen. 
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2 Inleiding deel 1 
2.1 Doelstelling 
Het doel van dit eerste deel van het afstudeerproject ‘Vertakkende kolomconstructies’ is het onderzoeken van de 
mogelijkheden van vertakkende kolomconstructies en het globaal analyseren van het constructieve gedrag. Om 
deze doelstelling te bereiken wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd.  

In het literatuuronderzoek wordt vooral gekeken naar eerdere toepassingen en ontwerpen van vertakkende ko-
lomconstructies en naar al eerder verricht onderzoek. Er wordt echter ook gekeken naar draagconstructies en 
kolomconstructies in het algemeen om de vertakkende kolomconstructies in een breder perspectief te kunnen 
plaatsen. Dit biedt meteen de mogelijkheid om diverse begrippen te introduceren die in het vervolg van het af-
studeerrapport gehanteerd kunnen worden.  

2.2 Rapport  
Dit deel van het afstudeerrapport bestaat uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op draag-
constructies, in het tweede hoofdstuk op kolomconstructies en in het derde hoofdstuk op vertakkende kolomcon-
structies. De eerste twee hoofdstukken zijn een uitgebreide introductie op het laatste hoofdstuk over vertakkende 
kolomconstructies. Vandaar ook dat dit eerste deel van het afstudeerproject niet wordt afgesloten met een apart 
hoofdstuk conclusies maar dat de conclusies van dit deel zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk.  

Dit deel wordt niet alleen afgesloten met conclusies, maar er worden ook al keuzes gemaakt die betrekking heb-
ben op het tweede deel van het afstudeerproject wat als doel heeft om een gebouw met een vertakkende kolom-
constructie te ontwerpen dat de mogelijkheden van de constructie goed gebruikt. Deze keuzes en ook de 
consequenties van bepaalde keuzes komen in de laatste paragraaf van het laatste hoofdstuk aan bod. 

Aan het eind van dit rapport is alle gebruikte literatuur weergegeven. Er wordt in het rapport verwezen naar die 
literatuur door het gebruik van tussen vierkante haakjes geplaatste cijfers. 
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3 Draagconstructies 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op draagconstructies in het algemeen en daarna wordt kort ingegaan op 
kolomconstructies in het bijzonder. In de eerst volgende paragraaf wordt een classificatie van draagconstructies 
besproken en in de derde paragraaf worden de basisvoorwaarden, die voor alle draagconstructies gelden, toege-
licht. In de vierde paragraaf wordt vervolgens ingegaan op de definitie van kolomconstructies. In alle drie de 
paragrafen worden begrippen geïntroduceerd, die in het vervolg van dit afstudeerrapport gehanteerd zullen wor-
den. De laatste paragraaf van het hoofdstuk geeft tenslotte de conclusies weer, die uit dit hoofdstuk volgen. 

3.2 Classificatie van draagconstructies 
De draagconstructie van een gebouw kan op vele verschillende manieren gerealiseerd worden. Om al die moge-
lijkheden te overzien, is het handig ze te classificeren. Classificatie van draagconstructies zou bijvoorbeeld kun-
nen plaatsvinden op basis van het materiaal of de geometrie van de elementen waaruit de draagconstructie 
bestaat  [1]. Bij het classificatieaspect geometrie zou vervolgens nog onderscheid gemaakt kunnen worden tussen 
de hoofdgeometrie en de doorsnedegeometrie van draagconstructie-elementen. 

Om een draagconstructie te kunnen ontwerpen en berekenen is het noodzakelijk een model van de draagcon-
structie te maken. Een dergelijk model wordt de draagstructuur genoemd. Een classificatie van een draagstruc-
tuur is eveneens een classificatie van de bijbehorende draagconstructie. Ook een draagstructuur kan 
geclassificeerd worden op basis van de aspecten materiaal en geometrie van de elementen. Het is mogelijk dat 
verschillende draagconstructies tot dezelfde draagstructuur te schematiseren zijn. Vanwege het meer algemene 
karakter van een draagstructuur ten opzichte van een draagconstructie wordt voor de classificatie van draagcon-
structies uitgegaan van de classificatie van draagstructuren.  

Hierna wordt eerst ingegaan op verschillende typen draagstructuurelementen. Vervolgens worden de verschillen-
de draagstructuuronderdelen en draagstructuren besproken die op basis van die verschillende typen draagstruc-
tuurelementen te onderscheiden zijn. Onder een draagstructuuronderdeel wordt een samenstel van draag-
structuurelementen verstaan dat één geheel vormt en dat deel uitmaakt van een draagstructuur. 

3.2.1 Draagstructuurelementen 
De classificatie van draagstructuurelementen wordt gebaseerd op de aspecten geometrie en materiaal  [1]. Als er 
gekeken wordt naar de hoofdgeometrie van draagstructuurelementen, kan er onderscheid gemaakt worden in 
lijn- vlak- en volume-elementen en in rechte en kromme elementen. Vervolgens kan er aan de hand van de as-
pecten materiaal en doorsnedegeometrie, onderscheid gemaakt worden in buigstijve en buigslappe elementen. 
De classificatie buigstijf/buigslap geeft een indicatie van de mogelijk optredende inwendige krachten in de des-
betreffende draagstructuurelementen. Er ontstaat nu de volgende classificatie: 

- lijnelement   - buigslap - rechte kabel  (1-dimensionaal) 
- kromme kabel  (2-dimensionaal) 

- buigstijf - rechte staaf  (1-dimensionaal) 
- gekromde staaf / boog (2-dimensionaal) 

- vlakelement   - buigslap - vlak membraan  (2-dimensionaal) 
- gekromd membraan (3-dimensionaal) 

   - buigstijf - vlakke ‘schijf’  (2-dimensionaal) 
     - gekromde ‘schijf’ (3-dimensionaal) 

- volume-element  - buigstijf    (3-dimensionaal) 
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Er zijn vijf soorten inwendige krachten namelijk trek, druk, afschuiving, buiging en torsie. Op basis van die 
inwendige krachten kunnen de typen draagstructuurelementen eventueel nog verder opgesplitst worden. Voor het 
verder onderverdelen van de draagstructuurelementen worden alleen de inwendige krachten trek, druk en bui-
ging onderscheiden omdat deze het meest karakteristiek zijn. In de buigslappe elementen kan alleen trek optre-
den en geen druk of buiging. Deze typen elementen worden dan ook niet verder opgesplitst. In de buigstijve 
elementen kan zowel trek, druk, buiging als een combinatie hiervan optreden. Wat voor een krachten er daad-
werkelijk optreden in de buigstijve elementen is afhankelijk van de positie en vorm van de elementen én van de 
optredende belastingen. Deze krachten hoeven voor een bepaald element niet altijd hetzelfde te zijn.  Er wordt 
bij de buigstijve elementen onderscheid gemaakt in trek-, druk- en buigelementen. Wanneer er in een element, al 
dan niet gelijktijdig, verschillende inwendige krachten optreden kan er voor gekozen worden om geen onder-
scheid naar inwendige krachten te maken of om het onderscheid te maken op basis van de overheersende inwen-
dige kracht. 

Bij rechte staven geldt er dat trek- en drukkrachten ontstaan ten gevolge van belastingen in de lijn van het ele-
ment en dat buiging ontstaat bij belastingen loodrecht op de lijn van het element. Bij vlakke ‘schijven’ kunnen 
inwendige trek- en drukkrachten alleen ontstaan wanneer de belastingen in het vlak van het element werken. In 
dat geval wordt er gesproken van schijven. Buiging kan optreden in en uit het vlak van het element (afbeelding 
3.1). Als de buiging veroorzaakt wordt door belastingen in het vlak van het element spreken we van schijven en 
bij buiging veroorzaakt door belastingen uit het vlak van het element van platen.  

 
afbeelding 3.1 Krachtswerking in schijven en platen [2] 

Bij de gekromde, buigstijve elementen kunnen de inwendige krachten niet net als bij de rechte elementen alleen 
op basis van de richting van de belastingen worden aangegeven. Ook de vorm van de elementen speelt immers 
nog een rol. Er wordt daarom voor de gekromde, buigstijve elementen geen verder onderscheid gemaakt. 

 

schijven 

platen 

trekschijf drukschijf 

buigschijf 

buigplaat buigplaat 
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Door de rechte en vlakke, buigstijve elementen op basis van de inwendige krachten verder op te splitsen ontstaat 
de volgende classificatie: 

- lijnelement   - buigslap - rechte (trek)kabel   
- kromme (trek)kabel   

- buigstijf - rechte staaf   - rechte trekstaaf 
- rechte drukstaaf 
- rechte buigstaaf 

     - gekromde staaf / boog   

- vlakelement  - buigslap  - vlak (trek)membraan   
- gekromd (trek)membraan  

   - buigstijf - vlakke ‘schijf’   vlakke schijf: 
- vlakke trekschijf 
- vlakke drukschijf 
- vlakke buigschijf 
vlakke plaat: 
- vlakke buigplaat  

     - gekromde ‘schijf’ 
  ( = schaal) 

- volume-element  - buigstijf    

Deze classificatie van de draagstructuurelementen is niet de enig mogelijkheid om draagstructuurelementen 
onder te verdelen. Wanneer de classificatie alleen op de geometrie en de inwendige krachten gebaseerd wordt, 
ontstaat een andere indeling waarin echter wel een aantal dezelfde begrippen voorkomt. Deze begrippen hebben 
dan wel een andere betekenis. Deze indeling is als volgt: 

- lijnvormig element  - belasting in de lijn van het element - staaf 
    - belasting uit de lijn van het element - balk 

- recht laagvormig element - belasting in het vlak van het element - schijf 
    - belasting uit het vlak van het element - plaat 

- gekromd laagvormig element - belasting in het vlak van het element  - membraan 
    - belasting uit het vlak van het element - schaal 

- volumevormig element   

In deel 2E wordt deze laatstgenoemde classificatie gebruikt bij het bespreken van computermodellen. In dit eer-
ste deel wordt daarentegen uitgegaan van de eerstgenoemde classificatie. Hierna worden verschillende draag-
structuuronderdelen en draagstructuren besproken, die op basis van de verschillende typen draagstructuur-
elementen volgens de eerste classificatie te onderscheiden zijn.  

3.2.2 Draagstructuuronderdelen en draagstructuren 
Zowel draagstructuurelementen met een gelijksoortige als met een verschillende classificatie kunnen samenge-
steld worden tot draagstructuuronderdelen en draagstructuren  [1]. Rechte lijnelementen kunnen samengevoegd 
worden tot 1-, 2- of 3-dimensionale draagstructuren. De overige elementen, met uitzondering van de gekromde 
vlakelementen en de volume-elementen, kunnen onderdeel uitmaken van 2- of 3 dimensionale draagstructuren. 
De gekromde vlakelementen en de volume-elementen komen per definitie alleen in 3-dimensionale draagstructu-
ren voor. 

Bij draagstructuren is er vaak sprake van draagstructuurelementen of draagstructuuronderdelen, die voornamelijk 
een verticale positie innemen en van elementen of onderdelen, die voornamelijk een horizontale positie innemen 
[3]. Er zijn echter ook draagstructuren zonder draagstructuurelementen of draagstructuuronderdelen, die voor-
namelijk verticaal georiënteerd zijn.  

Horizontaal en verticaal georiënteerde draagstructuuronderdelen kunnen op basis van de voornaamste draag-
structuurelementen als volgt worden onderverdeeld [3] [4] [5]:  

- doorsnede-actieve draagstructuuronderdelen 
- vormactieve draagstructuuronderdelen 
- vectoractieve draagstructuuronderdelen 
- vlakactieve draagstructuuronderdelen 

Comment [MSOffice1]:  
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Wanneer alle horizontaal en verticaal georiënteerde onderdelen van een draagstructuur tot hetzelfde type behoren 
of wanneer, bij een draagstructuur zonder verticaal georiënteerde onderdelen, alle horizontaal georiënteerde 
onderdelen tot hetzelfde type behoren, kunnen de volgende draagstructuren onderscheiden worden:  

- doorsnede-actieve draagstructuren 
- vormactieve draagstructuren 
- vectoractieve draagstructuren 
- vlakactieve draagstructuren 

Als er onderdelen van een draagstructuur verschillend van type zijn, wordt de classificatie van de draagstructuur 
vaak gebaseerd op die van het belangrijkste, horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdeel. In plaats daar-
van kan er ook gesproken worden van een hybride draagstructuur. Ook bij draagstructuuronderdelen kunnen 
hybride varianten onderscheiden worden. 

De genoemde indeling in de verschillende typen draagstructuuronderdelen en draagstructuren is niet zaligma-
kend. De overgangen tussen de verschillende typen zijn namelijk niet zo absoluut als hierna besproken wordt. 

In de volgende paragrafen worden de verschillende typen draagstructuuronderdelen verder toegelicht. Er wordt 
daarbij zowel naar verticaal als naar horizontaal georiënteerde onderdelen gekeken. 

3.2.2.1 Doorsnede-actieve draagstructuuronderdelen 

Bij doorsnede-actieve draagstructuuronderdelen zijn buigstijve lijn- of vlakelementen, die voornamelijk belast 
worden op buiging, de belangrijkste draagstructuurelementen [4]. Naast op buiging worden dergelijke elementen 
ook belast op dwarskrachten. Een doorsnede-actief draagstructuuronderdeel kan in het eenvoudigste geval uit 
één element bestaan.  

Ondanks dat in verticaal georiënteerde draagstructuuronderdelen drukkrachten een belangrijke rol spelen kunnen 
ze soms ook als doorsnede-actief geclassificeerd worden wanneer buiging een tweede belangrijke inwendige 
kracht is. Voorbeelden van verticaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen, die als doorsnede-actief geclas-
sificeerd kunnen worden, zijn:  

- aan de voet ingeklemde kolommen     
- aan de top ingeklemde kolommen 
- aan de voet en aan de top ingeklemde kolommen 

Voorbeelden van horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen die als doorsnede-actief geclassificeerd 
kunnen worden zijn [4] [5]: 

- liggers of balken 
- vierendeelliggers 
- balkroosters 
- platen 

- vlakke platen  
- ribplaten 

Deze draagconstructie-onderdelen zijn schematisch weergegeven in afbeelding 3.2. 

Een ligger kan geschematiseerd worden tot een rechte buigstaaf. Een balkrooster is te schematiseren tot een 
samenstel van rechte buigstaven en een plaat tot een vlakke buigplaat. Deze horizontaal georiënteerde draag-
structuurelementen worden bijna altijd gecombineerd met verticaal georiënteerde draagstructuurelementen of -
onderdelen. 

Als liggers gecombineerd worden met kolommen tot een 2-dimensionaal geheel, wordt voor deze draagcon-
structie vaak de algemene benaming raamwerk toegepast.  

Wanneer zowel de liggers als de kolommen in een raamwerk als doorsnede-actief te classificeren zijn, is er 
sprake van een doorsnede-actieve draagstructuur. Voorbeelden van draagconstructies met een doorsnede-actieve 
draagstructuur zijn [4] [5]: 

a raamwerken met aan de voet ingeklemde kolommen 
b raamwerken met aan de top ingeklemde kolommen  
c raamwerken met aan de voet en aan de top ingeklemde kolommen 
d driescharnierspanten 
e éénscharnierspanten 

Deze draagconstructies zijn schematisch weergegeven in afbeelding 4.7. 
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afbeelding 3.2 Doorsnede-actieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen [4] 

De term raamwerk wordt ook gebruikt om draagconstructies met andere horizontaal georiënteerde constructie-
onderdelen dan liggers en/of andere verticaal georiënteerde constructie-onderdelen dan kolommen aan te duiden. 
Het begrip raamwerk duidt dan meer een draagstructuur aan omdat de betreffende draagconstructie als het ware 
geschematiseerd wordt tot een raamwerkdraagconstructie. Bovendien wordt de term gebruikt voor zowel 2-
dimensionale als 3-dimensionale draagconstructies. In het laatste geval kan men dan meestal spreken over een 
reeks raamwerken in een bepaalde richting. 

3.2.2.2 Vormactieve draagstructuuronderdelen  

Vormactieve draagstructuuronderdelen bestaan hoofdzakelijk uit buigstijve of buigslappe lijn- of vlakelementen, 
die op trek- of drukkrachten belast worden  [4]. Ze zijn zodanig vormgegeven dat ze in ieder geval voor één 
bepaalde belastingsgeval puur op normaalkrachten belast worden. Een vormactief draagstructuuronderdeel kan 
in het eenvoudigste geval uit één element bestaan. 

Zoals in de vorige paragraaf is gezegd spelen in verticaal georiënteerde draagstructuuronderdelen drukkrachten 
een belangrijke rol. Wanneer druk ook de enige, van belang zijnde, inwendige kracht is die optreedt, zijn derge-
lijke onderdelen als vormactief te classificeren. Voorbeelden van verticale draagconstructie-onderdelen, die te 
schematiseren zijn tot vormactieve draagstructuuronderdelen, zijn [4]: 

- pendelkolommen 
- ‘druk’ wanden  

Bij pendelkolommen is er sprake van rechte drukstaven en bij de ‘druk’wanden van vlakke drukschijven. 

Voorbeelden van voornamelijk horizontaal georiënteerde, draagconstructie-onderdelen, die als vormactief te 
classificeren zijn [4] [5] (afbeelding 3.3): 

- kabeldraagconstructie-onderdelen 
- parallelle kabelspanten 
- radiale kabelspanten 
- kabelnetten 

- tentdraagconstructie-onderdelen 
- directe tenten 
- indirecte tenten 

- pneumatische draagconstructie-onderdelen 
- luchthallen (enkelhuidig) 
- luchtkussens (dubbelhuidig) 
- luchtbuizen (dubbelhuidig) 

- boogdraagconstructie-onderdelen 
- lineaire bogen 
- gewelven 
- rooster- of gridschalen 

liggers vierendeelliggers balkrooster 

vlakke plaat  ribplaat  
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afbeelding 3.3 Vormactieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen [4] 

parallelle kabelspanten 

radiale kabelspanten 

directe tenten  

kabelnetten 

indirecte tenten  

luchthallen   

luchtkussens  

luchtbuizen 

lineaire bogen 

gewelven 

roosterschalen 
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De kabeldraagconstructie-onderdelen bestaan uit buigslappe, rechte of kromme (trek)kabels, die alleen op trek-
normaalkrachten belast worden. Bij de tentdraagconstructie-onderdelen is het belangrijkste draagstructuurele-
ment een buigslap, meestal gekromd, (trek)membraan belast op treknormaalkrachten. Hetzelfde geldt voor de 
pneumatische draagconstructie-onderdelen waarbij daarnaast lucht ook nog een essentieel onderdeel van de 
draagstructuur is.  

Boogdraagconstructie-onderdelen bestaan tenslotte uit buigstijve, kromme lijn- of vlakelementen voornamelijk 
belast op druknormaalkrachten. In tegenstelling tot bij de genoemde buigslappe draagconstructie-onderdelen 
kunnen er bij deze buigstijve onderdelen eventueel wel buigende momenten optreden. Boogdraagconstructie-
onderdelen worden over het algemeen zodanig ontworpen dan ze zo veel mogelijk op druk belast worden. 

Met name pneumatische en boogdraagconstructie-onderdelen worden regelmatig zonder verticaal georiënteerde 
onderdelen toegepast. 

3.2.2.3 Vectoractieve draagstructuuronderdelen 

Vectoractieve draagstructuuronderdelen bestaan uit een samenstel van buigslappe of buigstijve lijnelementen 
waarvan sommige op trekkrachten (rechte trekkabels of -staven) en andere op drukkrachten (rechte drukstaven) 
belast worden [4]. Vectoractieve draagstructuuronderdelen kunnen altijd uit een samenstel van rechte trek- en 
rechte drukstaven bestaan. Wanneer bekend is dat er in bepaalde elementen nooit drukkrachten optreden, kunnen 
die rechte trekstaven eventueel vervangen worden door rechte trekkabels [3]. De belastingen op een vectoractief 
draagstructuuronderdeel worden in verschillende richtingen gesplitst zodat in de elementen (nagenoeg) alleen 
normaalkrachten optreden. Vaak zijn vectoractieve draagconstructie-onderdelen daarvoor opgebouwd uit ele-
menten die stabiele driehoeken vormen [2]. In de buigstijve staven is het echter wel mogelijk dat er naast nor-
maalkrachten ook enige buigende momenten optreden.  

Voorbeelden van draagconstructie-onderdelen, die als vectoractief te classificeren zijn, zijn [4] [5]: 

- vlakke vakwerken  
- lineaire vakwerken 
- gevouwen vakwerken 
- kruisende vakwerken 

- gekromde vakwerken 
- cilindrische vakwerken 
- zadelvormige vakwerken 
- sferische vakwerken (koepels) 

- ruimtelijke vakwerken 
- vlakke ruimtelijke vakwerken 
- gevouwen ruimtelijke vakwerken 
- gekromde ruimtelijke vakwerken 
- lineaire ruimtelijke vakwerkspanten 

Deze draagconstructie-onderdelen zijn schematisch weergegeven in afbeelding 3.4. 

Met name de lineaire vakwerken worden ook wel als verticale draagconstructie-onderdelen toegepast. Alle an-
dere onderdelen hebben meestal een voornamelijk horizontale oriëntatie. In dat geval worden ze vaak gecom-
bineerd met verticale georiënteerde draagconstructie-onderdelen. 

Bij de 3-dimensionale ruimtelijke vakwerken zijn behalve 2-dimensionaal stabiele driehoeken ook nog andere 
geometrische figuren te onderscheiden zoals bijvoorbeeld stabiele tetraëders, stabiele octaëders, instabiele halve 
octaëders en instabiele cuboctaëders. Voorbeelden van ruimtelijke vakwerken zijn [4]  [1]: 

- ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit tetraëders (T) en halve octaëders (1/2O) 
- ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit halve octaëders (1/2O) en halve cuboctaëders (1/2CO) 
- ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit tetraëders (T) en octaëders (O) 
- ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit driehoekige prisma’s  
- ruimtelijke vakwerken met twee driehoekige rasters 
- ruimtelijke vakwerken met omgekeerde hexagonale piramides  

De eerste twee typen zijn weergegeven in afbeelding 3.5 en de laatste vier in afbeelding 5.19. 
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afbeelding 3.4 Vectoractieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen [4] 

lineaire vakwerken 

gevouwen vakwerken 

kruisende vakwerken 

cilindrische vakwerken 

zadelvormige vakwerken 

sferische vakwerken 

lineaire ruimtelijke vakwerkspanten  

gekromde ruimtelijke vakwerken 

vlakke ruimtelijke vakwerken 

gevouwen ruimtelijke vakwerken 
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afbeelding 3.5  Ruimtelijke vakwerken met een orthogonale oriëntatie  [1]  

3.2.2.4 Vlakactieve draagstructuuronderdelen  

Vlakactieve draagstructuuronderdelen bestaan uit buigstijve, vlakvormige elementen al dan niet gekromd waarbij 
de voornaamste inwendige krachten in het vlak van de elementen optreden [4]. Deze inwendige krachten, name-
lijk trek, druk en afschuiving, worden ook wel membraankrachten genoemd. Een vlakactief draagstructuuronder-
deel kan in het eenvoudigste geval uit één element bestaan. Een voorbeeld van voornamelijk verticaal 
georiënteerde draagconstructies, die als vlakactief te classificeren zijn, is [4]: 

- wand met schijfwerking 

Dergelijke wanden zijn te schematiseren tot vlakke schijven, waarop alleen krachten in het vlak van de wand 
optreden. 

Voorbeelden van voornamelijk horizontaal georiënteerde draagconstructies, die als vlakactief te classificeren 
zijn, zijn [4] [5] (afbeelding 3.6): 

- gevouwen schijven  
- éénassig gevouwen schijven 
- meervlakkige gevouwen schijven 
- kruisende gevouwen schijven 

- schalen 
- enkel gekromde schalen 
- koepelschalen 
- hypparschalen 
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afbeelding 3.6 Vlakactieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen [4] 

Gevouwen schijven zijn te schematiseren tot een samenstel van vlakke schijven en schalen tot gekromde ‘schij-
ven’ ofwel schalen. Omdat dit allebei buigstijve elementen zijn is het eventueel mogelijk dat er naast membraan-
krachten ook enige buigende momenten optreden. De vlakactieve draagconstructie-onderdelen worden over het 
algemeen zodanig ontworpen dan ze zo veel mogelijk op membraankrachten belast worden.  

Met name enkele schalen worden regelmatig zonder verticaal georiënteerde onderdelen toegepast. 

3.3 Basisvoorwaarden voor draagconstructies 
Voor draagconstructies is een drietal basisvoorwaarden te onderscheiden. Vanuit veiligheidsoogpunt gelden voor 
draagconstructies de volgende twee voorwaarden [5] [6]: 

- de draagconstructie moet voldoende sterk zijn; er mag geen bezwijken optreden; 
- de draagconstructie moet stabiel zijn; de hoofdvorm van de draagconstructie moet intact blijven. 

De stabiliteit van de draagconstructie is onder te verdelen in eerste-orde stabiliteit en tweede-orde stabiliteit [7]. 
Dit wordt in paragraaf 3.3.1 nog uitgebreid toegelicht.  

Vanuit gebruikersoogpunt geldt nog de volgende voorwaarde [5] [6]: 

- de draagconstructie moet voldoende stijf zijn; de draagconstructie mag niet te veel vervormen en verplaat-
sen. 

Om te kunnen controleren of een draagconstructie aan de basisvoorwaarden van sterkte, tweede-orde stabiliteit 
en stijfheid voldoet, moet eerst de krachtsverdeling in de draagconstructie bepaald worden. Voor overwegend 
statisch belaste draagconstructies gebeurt dit op basis van de statica. Het bepalen van de krachtsverdeling op 
basis van de statica kan alleen voor draagconstructies die voldoen aan de basisvoorwaarde van eerste-orde stabi-
liteit. 

Hierna worden de genoemde basisvoorwaarden voor draagconstructies, stabiliteit, sterkte en stijfheid, iets uitge-
breider besproken. Er wordt daarbij uitgegaan van overwegend statisch belaste draagconstructies. 

éénassig gevouwen schijven 

meervlakkige gevouwen schijven 

kruisende gevouwen schijven 

enkel gekromde schalen 

koepelschalen 

hyparschalen 
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3.3.1 Stabiliteit 
Het begrip stabiliteit kent verschillende betekenissen en interpretaties. In het algemeen geldt dat een draagcon-
structie stabiel is wanneer er een stabiel evenwicht bestaat tussen de mogelijke uitwendige krachten ofwel belas-
tingen (actiekrachten) en de optredende inwendige krachten, in zowel de draagconstructie als de fundering [8]. 
De inwendige krachten in de fundering kunnen voor de draagconstructie zelf  als uitwendige krachten (reactie-
krachten) worden beschouwd. 

Een draagconstructie is in evenwicht indien grote translaties en rotaties van de draagconstructie en de fundering 
worden verhinderd [6]. Er is sprake van een ruimtelijk, 3-dimensionaal evenwicht van een draagconstructie wan-
neer aan de volgende zes evenwichtsvoorwaarden wordt voldaan (afbeelding 3.7):  

- Σ Fx = 0 
- Σ Fy = 0 
- Σ Fz = 0 
- Σ Mx = 0 
- Σ My = 0 
- Σ Mz = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 3.7  Assenstelsels met krachten en momenten 

Voor een vlak, 2-dimensionaal evenwicht hoeft alleen aan de eerste, de tweede en de zesde evenwichtsvoor-
waarde voldaan te worden, wanneer wordt uitgegaan van het assenstelsel uit afbeelding 3.7. Er is vervolgens 
sprake van een stabiel evenwicht wanneer een kleine verandering in het systeem geen grote verstoringen tot 
gevolg heeft [9]. 

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten stabiliteit namelijk eerste- en tweede-orde stabiliteit [7]. Deze 
twee stabiliteitsoorten worden hierna besproken. 

3.3.1.1 Eerste-orde stabiliteit 

Algemeen 

Bij de statische of eerste-orde stabiliteit, ook wel standzekerheid genoemd, gaat het erom of de draagconstructie 
in onvervormde toestand stabiel is [7]. De eerste-orde stabiliteit is daarmee alleen afhankelijk van de aard van de 
draagconstructie. De eerste-orde stabiliteit van een draagconstructie bestaat uit twee aspecten namelijk vorm-
vastheid van een lichaam en plaatsvastheid van een draagconstructie [10]. Onder een lichaam wordt een draag-
constructie verstaan die niet verbonden is met de vaste wereld oftewel een draagconstructie zonder 
ondersteuningen[11].  

Wanneer een lichaam vormvast is, is dit inwendig kinematisch bepaald. Zo niet, dan is het lichaam inwendig 
kinematisch onbepaald. Een vormvast lichaam kan inwendig statisch bepaald en inwendig statisch onbepaald 
zijn. In het eerste geval zijn van het vormvaste lichaam de inwendige krachten te bepalen met behulp van de 
evenwichtsvoorwaarden, mits alle uitwendige krachten (actie- en reactiekrachten) bekend zijn, en in het tweede 
geval niet. Er zijn dan ook nog vormveranderingsvoorwaarden nodig. De graad van inwendige kinematische 
onbepaaldheid van een lichaam is het aantal vrijheidsgraden, dat wil zeggen mogelijke translaties of rotaties, dat 
nog beperkt moet worden om het inwendig kinematisch onbepaalde lichaam, inwendig kinematisch én statisch 
bepaald te maken. De graad van inwendige statische onbepaaldheid van een lichaam is het aantal vormverande-
ringsvergelijkingen dat nog aanvullend nodig is om samen met de evenwichtsvoorwaarden de inwendige krach-
ten te kunnen bepalen. 

x 

y 

z 

x 

y 
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Een draagconstructie, die zowel vormvast als plaatsvast en dus stabiel is, heet een kinematisch bepaalde draag-
constructie. Als een draagconstructie alleen vormvast is en niet plaatsvast, wordt gesproken van een star lichaam. 
Een stabiele, kinematisch bepaalde draagconstructie kan statisch bepaald en statisch onbepaald zijn. Bij een 
statisch bepaalde draagconstructie kunnen met de evenwichtsvoorwaarden zowel de uitwendige reactiekrachten 
als de inwendige krachten bepaald worden en bij een statisch onbepaalde draagconstructie niet. Er zijn dan ook 
nog vormveranderingsvoorwaarden nodig. De graad van kinematische onbepaaldheid van een draagconstructie is 
het aantal vrijheidsgraden dat nog beperkt moet worden om de kinematisch onbepaalde draagconstructie kine-
matisch én statisch bepaald te maken. De graad van statische onbepaaldheid van een draagconstructie is het aan-
tal vormveranderingsvergelijkingen dat nog aanvullend nodig is om samen met de evenwichtsvoorwaarden de 
uitwendige reactiekrachten en de inwendige krachten te kunnen bepalen. 

Wanneer een lichaam door middel van ondersteuningen met de vaste wereld verbonden wordt, is er sprake van 
een draagconstructie. De ondersteuningen van een lichaam kunnen uitwendig statisch bepaald of uitwendig sta-
tisch onbepaald zijn. In het eerste geval kunnen de uitwendige reactiekrachten met behulp van de drie (2-dimen-
sionaal) of zes (3-dimensionaal) evenwichtsvoorwaarden bepaald worden en in het tweede geval niet. De graad 
van uitwendige statische onbepaaldheid van ondersteuningen van een lichaam is het aantal vrijheidsgraden van 
het lichaam dat beperkt wordt minus het aantal vrijheidsgraden van het lichaam dat beperkt moet worden om een 
vormvast lichaam statisch bepaald te maken.  

Een stabiele, kinematisch bepaalde draagconstructie kan statisch bepaald zijn wanneer het bijbehorende lichaam 
inwendig statisch bepaald is en wanneer de ondersteuningen van het lichaam uitwendig statisch bepaald zijn. 
Ook kan een stabiele, kinematische bepaalde draagconstructie statisch bepaald zijn wanneer het bijbehorende 
lichaam kinematisch onbepaald is en wanneer de ondersteuningen van het lichaam uitwendig statisch onbepaald 
zijn, mits de graad van kinematische onbepaaldheid van het lichaam even groot is als de graad van uitwendige 
statisch onbepaaldheid van de ondersteuningen.  

Bij stabiele, statisch bepaalde draagconstructies zijn er precies genoeg vrijheidsgraden van de draagconstructie 
beperkt om de stabiliteit te verzekeren en bij stabiele, statisch onbepaalde draagconstructies meer dan nodig. 

Als een draagconstructie eerste-orde stabiel is, is het mogelijk om de krachtsverdeling in de draagconstructie te 
bepalen op basis van de statica. Er geldt in het algemeen dat het ingewikkelder is om voor statisch onbepaalde 
constructies de krachtsverdeling te bepalen dan voor statisch bepaalde constructies [7]. De krachtsverdeling in 
statisch bepaalde constructies kan namelijk met behulp van enkel de evenwichtsvoorwaarden bepaald worden. 
Voor het berekenen van de krachtsverdeling in statisch onbepaalde constructies zijn naast de evenwichtsvoor-
waarden ook nog vormveranderingsvoorwaarden noodzakelijk. Bij statisch bepaalde draagconstructies hebben 
stijfheden geen invloed op het krachtsverdeling. Wanneer een draagconstructie statisch onbepaald is, hebben 
stijfheden wel invloed op het krachtsverdeling.  

Bij de eerste-orde stabiliteit wordt alleen gekeken naar het stabiel zijn van een draagconstructie in onvervormde 
toestand [7]. Er moet dus ook nog gekeken worden naar het stabiel zijn van een draagconstructie in vervormde 
toestand. Dit komt in paragraaf 3.3.1.2 aan de orde.    

Draagconstructies 

De soort draagconstructie-elementen, de manier waarop de draagconstructie-elementen zijn samengevoegd, de 
verbindingen tussen de draagconstructie-elementen en de verbindingen met de fundering ofwel de ondersteunin-
gen bepalen het aantal vrijheidsgraden van een draagconstructie en dus ook het feit of een draagconstructie al 
dan niet stabiel is.  

Met de soort draagconstructie-elementen wordt het onderscheid tussen buigslappe en buigstijve elementen be-
doeld. Buigslappe draagconstructie-elementen zijn in tegenstelling tot buigstijve draagconstructie-elementen niet 
vormvast. Dergelijke elementen kunnen vormvast gemaakt worden door ze op trekkrachten te belasten. Deze 
trekkrachten kunnen het gevolg zijn van uitwendige belastingen die verondersteld worden op te treden op de 
gerealiseerde draagconstructie, maar ze kunnen ook het gevolg zijn van uitwendige krachten die speciaal op een 
buigslappe draagconstructie-element worden aangebracht. In dit laatste geval spreekt men van een voorgespan-
nen draagconstructie-element. 

Door het wijzigen van de soort ondersteuningen van een draagconstructie of de soort verbindingen tussen de 
draagconstructie-elementen kan een draagconstructie met vormvaste elementen, die in eerste instantie niet 
eerste-orde stabiel was, eerste-orde stabiel gemaakt worden. Zo vormen vier buigstijve lijnvormige elementen, 
die met scharnierende verbindingen tot een vierhoek verbonden zijn, 2-dimensionaal gezien, geen vormvast 
geheel, maar vormen dezelfde elementen met momentvaste verbindingen dit wél (afbeelding 3.8). Ook kunnen 
aanvullende draagconstructie-elementen toegevoegd worden. In het voorbeeld van de vier scharnierend verbon-
den buigstijve lijnvormige elementen zou de vierhoek, 2-dimensionaal gezien, vormvast gemaakt kunnen wor-
den door over de diagonaal een buigstijf lijnelement met scharnierende verbindingen aan te brengen. In plaats 
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daarvan kunnen ook over beide diagonalen van de vierhoek buigslappe lijnelementen met scharnierende verbin-
dingen worden aangebracht. In beide gevallen bestaat het lichaam uit twee vormvaste driehoeken. Driehoeken 
zijn de eenvoudigste, 2-dimensionale vormvaste lichamen omdat ze slechts uit drie scharnierende verbindingen 
en drie rechte elementen bestaan. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 3.8 Vormvaste en niet-vormvaste 2-dimensionale lichamen 

Niet alleen voor 2-dimensionale maar ook voor 3-dimensionale lichamen geldt dat niet-vormvaste lichamen 
vormvast gemaakt kunnen worden door de soort verbindingen tussen de draagconstructie-elementen te wijzigen 
of door aanvullende draagconstructie-elementen toe te voegen. De eenvoudigste, 3-dimensionale vormvaste 
lichamen zijn tetraëders omdat ze slechts uit vier scharnierende verbindingen en zes rechte elementen bestaan.  

Net als voor 2-dimensionale draagconstructies geldt ook voor 3-dimensionale draagconstructies dat door het 
wijzigen van de ondersteuningen, een draagconstructie met vormvaste elementen, die in eerste instantie niet 
eerste-orde stabiel was, eerste-orde stabiel gemaakt kan worden.  

De basisvoorwaarde voor een draagconstructie, dat de draagconstructie eerste-orde stabiel moet zijn, is dus van 
invloed op de precieze uitwerking van een draagconstructie. Vandaar dat bij het bespreken van de verschillende 
kolomtypen in hoofdstuk 4 en 5 aandacht wordt besteed aan de eerste-orde stabiliteit, in het vervolg van dit rap-
port ook wel kortweg stabiliteit genoemd.  

Om de stabiliteit van een draagconstructie te controleren wordt meestal onderscheid gemaakt in stabiliteit in 
horizontale en in verticale richting [10]. Hierbij heeft de stabiliteit in verticale richting meestal voornamelijk 
betrekking op de fundering en die in horizontale richting op de draagconstructie. De stabiliteit in horizontale 
richting wordt vaak opgesplitst in stabiliteit in twee onderling loodrechte richtingen en in rotatiestabiliteit. De 
berekening van de voorzieningen, die zijn getroffen om een draagconstructie in horizontale richting stabiel te 
maken, vindt in zijn algemeenheid plaats op grond van de horizontale belasting op de constructie. Vandaar dat 
met de stabiliteit van een draagconstructie ook vaak de mogelijkheid om horizontale belastingen op te nemen, 
bedoeld wordt.    

3.3.1.2 Tweede-orde stabiliteit 

Tweede-orde stabiliteit heeft betrekking op het stabiel zijn van een draagconstructie in vervormde toestand. 
Wanneer een eerste-orde stabiele constructie vervormt onder invloed van uitwendige belastingen, verandert 
hierdoor het aangrijpingspunt van de belastingen en ontstaat er een nieuwe situatie [8]. Als in de nieuwe situatie 
de excentriciteit van de belastingen groter is, zullen de inwendige krachten en de vervormingen toenemen. Wan-
neer er aan dit proces geen einde komt en de vervormingen divergeren, is de constructie tweede-orde labiel 
ofwel tweede-orde instabiel. Wanneer dit proces wel eindigt en de vervormingen convergeren is de constructie 
tweede-orde stabiel. 

Het toenemen van de inwendige krachten en vervormingen kan ook het gevolg zijn van het afwijken van de 
vorm en de plaats van het draagconstructie-element van de gewenste vorm en plaats. Zo zal een lijnvormig 
draagconstructie-element nooit volledig recht zijn en bijvoorbeeld nooit volledig verticaal geplaatst zijn.  
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De vervormingen van een draagconstructie zijn altijd van invloed op de krachtsverdeling in die draagconstructie. 
Dit wordt aangeduid als het geometrisch niet-lineaire gedrag van een draagconstructie. Voor sommige draagcon-
structies geldt echter dat in het geval van kleine vervormingen het gedrag van de draagconstructie bij benadering 
geometrisch lineair is. De invloed van de vervormingen op de krachtsverdeling kan dan worden verwaarloosd. 

De tweede-orde stabiliteit is afhankelijk van zowel de aard van de draagconstructie als van de uitwendige belas-
tingen en het materiaal. Wat betreft de aard van de draagconstructie spelen over het algemeen de diverse afme-
tingen van de draagconstructie-elementen en de verbindingen tussen de diverse elementen een rol. 

Tweede-orde instabiliteitverschijnselen kunnen zowel op lokaal (element)niveau als op globaal niveau plaatsvin-
den. Voorbeelden van lokale tweede-orde instabiliteitverschijnselen zijn [14]: 

- knik   (bij op druk belaste lijnvormige draagconstructie-elementen) 
- torsie (bij op druk belaste lijnvormige draagconstructie-elementen) 
- torsieknik  (bij op druk belaste lijnvormige draagconstructie-elementen) 
- kip  (bij op buiging belaste lijnvormige draagconstructie-elementen) 
- plooi  (bij op druk en/of afschuiving belaste vlakvormige draagconstructie-elementen) 

Tweede-orde instabiliteitverschijnselen kunnen niet optreden wanneer er alleen trekspanningen in de draagcon-
structie aanwezig zijn.  

Zoals al eerder is vermeld moet, om te kunnen controleren of een draagconstructie aan de basisvoorwaarde van 
tweede-orde stabiliteit voldoet, eerst de krachtsverdeling in de draagconstructie bepaald worden. Dit gebeurt op 
basis van de statica. Het bepalen van de krachtsverdeling op basis van de statica kan alleen voor draagconstruc-
ties die voldoen aan de basisvoorwaarde van eerste-orde stabiliteit. 

3.3.2 Sterkte 
Om te kunnen controleren of een draagconstructie aan de basisvoorwaarde van sterkte voldoet, moet eerst de 
krachtsverdeling in de draagconstructie bepaald worden. Dit gebeurt op basis van de statica. Het bepalen van de 
krachtsverdeling op basis van de statica kan alleen voor draagconstructies die voldoen aan de basisvoorwaarde 
van eerste-orde stabiliteit. Als de krachtsverdeling bepaald is, kunnen ook de spanningen in de draagconstructie 
bepaald worden. Spanningen zijn krachten per oppervlakte. Tengevolge van trek- of druknormaalkrachten 
ontstaan trek- of drukspanningen in de draagconstructie. Buiging veroorzaakt daarentegen zowel trek- als druk-
spanningen en dwarskracht en torsie veroorzaken schuifspanningen in de draagconstructie. 

Spanningen zijn eigenlijk 3-dimensionale fenomenen maar voor de eenvoud worden ze vaak lineair of vlakvor-
mig gevisualiseerd. Trek- en druknormaalkrachten veroorzaken uniforme trek- respectievelijk drukspanningen in 
tegenstelling tot buigende momenten die over het algemeen lineair verlopende spanningen veroorzaken. De 
maximale trek- en drukspanningen treden dan op in de uiterste vezels van de doorsneden van de draag-
constructie-elementen. 

De sterkte van een bepaalde draagconstructie, oftewel de maximale spanning, is afhankelijk van de toegepaste 
constructiematerialen. Bij verschillende constructiematerialen is de sterkte afhankelijk van de soort optredende 
inwendige krachten, zoals trek, druk, buiging, afschuiving of torsie, ofwel van de soort optredende inwendige 
spanningen, zoals trek-, druk- of schuifspanningen. Bij sommige constructiematerialen is de sterkte ook nog 
afhankelijk van de richting van het materiaal. Er is dan sprake van anisotrope materialen. Een voorbeeld van een 
anisotrope materiaal is hout.  

Vanwege het verschil tussen uniforme normaalspanningen bij trek- of drukkrachten en verlopende normaalspan-
ningen bij buiging wordt de sterkte van een materiaal over het algemeen het best benut wanneer het belast wordt 
op trek- of drukkrachten. 

3.3.3 Stijfheid 
Alle constructies vervormen en verplaatsen wanneer ze belast worden [2]. De relatieve grootte van die verande-
ringen is een kwaliteit van een draagconstructie, die wordt aangeduid met de term stijfheid. Om te kunnen con-
troleren of een draagconstructie aan de basisvoorwaarde van stijfheid voldoet, moet evenals bij de controle van 
de sterkte, eerst de krachtsverdeling in de draagconstructie op basis van de statica bepaald worden. Het bepalen 
van de krachtsverdeling op basis van de statica kan, zoals al eerder is vermeld, alleen voor draagconstructies die 
voldoen aan de basisvoorwaarde van eerste-orde stabiliteit. Als de krachtsverdeling bepaald is kunnen niet alleen 
de spanningen maar ook de rekken in de draagconstructie bepaald worden.  

De stijfheid van een draagconstructie moet voldoende groot zijn om te voorkomen dat de optredende vervor-
mingen en verplaatsingen hinderlijk voelbaar, zichtbaar of hoorbaar zijn of dat die vervormingen vervelende 
consequenties hebben voor bijvoorbeeld de afbouwelementen [13]. 
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De stijfheid van een draagconstructie is zowel afhankelijk van het toegepaste constructiemateriaal als van de 
doorsnedegeometrie van de draagconstructie en de manier waarop de eerste-orde stabiliteit is verzekerd [2]. De 
grootheid, die de stijfheid van een constructiemateriaal aangeeft is de elasticiteitsmodulus. De elasticiteitsmo-
dulus volgt uit de relatie tussen de spanningen en de rekken in een bepaald materiaal. Hoe hoger de elasticiteits-
modulus is, hoe stijver het materaal. Als de relatie tussen de spanningen en de rekken lineair is of lineair wordt 
aangenomen, spreekt men van materiaal met een fysisch lineair gedrag, dit in tegenstelling tot materiaal met een 
fysisch niet- lineair gedrag. 

Wanneer in een draagconstructie elementen of onderdelen met verschillende stijfheden gezamenlijk een belas-
ting opnemen, zullen de stijfste elementen of onderdelen de meeste belasting naar zich toehalen [2]. In die ele-
menten of onderdelen zullen dan de grootste inwendige krachten optreden. 

3.4 Kolomconstructies 
In het vervolg van dit afstudeerproject wordt gekeken naar kolomconstructies. Onder kolomconstructies wordt 
verstaan: draagconstructies waar kolommen deel van uit maken. Kolommen zijn verticaal georiënteerde draag-
constructie-elementen of -onderdelen met een voornamelijk lijnvormig karakter die horizontaal georiënteerde 
draagconstructie-elementen of -onderdelen ondersteunen. Vanwege hun oriëntatie zullen kolommen in ieder 
geval altijd belast worden op een verticale neerwaartse belasting aan de top. Als gevolg daarvan zullen in ko-
lommen inwendige drukkrachten optreden. 

Kolommen kunnen zoals gezegd uit één of meerdere draagconstructie-elementen bestaan. In het volgende hoofd-
stuk wordt eerst de aandacht gericht op kolommen, die te schematiseren zijn tot één draagstructuurelement. De 
constructies waarin dergelijke kolommen voorkomen worden enkele kolomconstructies genoemd. In het vervolg 
van dat hoofdstuk wordt er ook nog gekeken naar constructies met kolommen, die te schematiseren zijn tot een 
samenstel van meerdere draagstructuurelementen, de zogenaamde complexe kolomconstructies.  

Bij het bekijken van de enkele en complexe kolomconstructies in het volgende hoofdstuk wordt de classificatie 
van draagconstructies uit paragraaf 3.2 gebruikt om de kolomconstructies of de onderdelen ervan te benoemen. 

3.5 Conclusies 
In dit hoofdstuk is een aantal begrippen gedefinieerd, die het bestuderen van kolomconstructies mogelijk maakt. 
De begrippen hebben betrekking op een classificatie van draagconstructies en op de basisvoorwaarden voor 
draagconstructies. De classificatie van draagconstructies is in dit hoofdstuk al gebruikt om het begrip kolom-
constructie toe te lichten. Ook is er onderscheid gemaakt in twee typen kolomconstructies, namelijk enkele en 
complexe kolomconstructies.   
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4 Kolomconstructies 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op kolomconstructies in het algemeen en daarna wordt kort ingegaan op 
vertakkende kolomconstructies in het bijzonder. In de tweede paragraaf worden enkele kolomconstructies be-
sproken en in de derde paragraaf komen complexe kolomconstructies aan de orde. Aan het eind van de derde pa-
ragraaf wordt tenslotte ingegaan op de definitie van vertakkende kolomconstructies. De laatste paragraaf van het 
hoofdstuk geeft tenslotte de conclusies weer, die uit dit hoofdstuk volgen. 

4.2 Enkele kolomconstructies 
Kolommen, die uit één draagconstructie-element bestaan, zijn te classificeren op basis van het bijbehorende 
draagstructuurelement. Van de verschillende draagstructuur-elementen, die in paragraaf 3.2.1 besproken worden, 
komt er in eerste instantie één in aanmerking, namelijk het buigstijve lijnelement (staaf). Een kolom heeft im-
mers volgens de definitie uit paragraaf 3.4 een lijnvormig karakter en wordt in ieder geval belast op druknor-
maalkrachten. 

In de meeste draagconstructies worden verticale, rechte, enkele kolommen toegepast. Gekromde kolommen 
hebben namelijk als groot nadeel dat er ten gevolge een verticale neerwaartse belasting aan de top van de kolom 
naast drukkrachten ook buigende momenten in de kolommen optreden. Ook in schuine, rechte kolommen kun-
nen ten gevolge een verticale neerwaartse belasting aan de top van de kolom naast drukkrachten ook buigende 
momenten optreden. 

Rechte, enkele kolommen kunnen op basis van de mogelijk optredende inwendige krachten geschematiseerd 
worden tot rechte drukstaven of rechte buig-drukstaven. Er wordt pas van rechte buig-drukstaven gesproken 
wanneer er naast drukkrachten ook nog aanzienlijke buigende momenten in de enkele kolommen optreden. 

Wanneer een kolom aan zowel de top als de voet scharnierend is bevestigd en er alleen belastingen op de top van 
de kolom werken, spreekt men ook wel van een pendelkolom. In een pendelkolom kunnen ten gevolge van be-
lastingen aan de top van de kolom alleen maar normaalkrachten optreden en geen buigende momenten. Een 
pendelkolom is daarom te schematiseren tot een rechte drukstaaf. Zoals al in paragraaf 3.2.2.2 is besproken is de 
pendelkolom een voorbeeld van een vormactief draagstructuur-onderdeel.  

Als een kolom aan zowel de top als de voet scharnierend is bevestigd en er belastingen op de kolom werken, die 
tussen de top en de voet aangrijpen en die bovendien onder een hoek met de kolom aangrijpen, kunnen er naast 
normaalkrachten ook buigende momenten in de kolom optreden. In dat geval is de kolom geen echte pendelko-
lom meer en moet de kolom geschematiseerd worden tot een rechte buig-drukstaaf. 

Ook in een kolom die aan de voet en/of aan de top momentvast bevestigd is, kan zowel druk als buiging optre-
den. Wanneer dit laatste ook daadwerkelijk gebeurt, is een dergelijke kolom te schematiseren tot een rechte 
buig-drukstaaf. In paragraaf 3.2.2.1 is al besproken dat een dergelijke kolom een voorbeeld van een doorsnede-
actief draagstructuuronderdeel is. Wanneer in een kolom die aan de voet en/of aan de top momentvast bevestigd 
is alleen of bijna alleen druk optreedt en geen of nauwelijks enige buiging, wordt een dergelijke kolom gesche-
matiseerd tot een vormactieve, rechte drukstaaf. 

Kolommen kunnen aan de voet en/of aan de top momentvast verbonden worden in verband met de stabiliteit van 
de draagconstructie. Kolommen met momentvaste verbindingen hebben immers minder vrijheidsgraden dan 
pendelkolommen. Wanneer momentvaste verbindingen van kolommen een bijdrage leveren aan de stabiliteit van 
de draagconstructie zullen die kolommen ongetwijfeld als doorsnede-actief geclassificeerd moeten worden.  

Er kunnen naast vorm- en doorsnede-actieve enkele kolommen, geen vector- of vlakactieve, enkele kolommen 
onderscheiden worden omdat vectoractieve draagstructuuronderdelen per definitie uit meerdere elementen be-
staan en omdat verticaal georiënteerde vlakactieve draagstructuuronderdelen per definitie vlak- en niet lijn-
vormig zijn. 

In de volgende twee paragrafen komen rechte, vorm- en doorsnede-actieve enkele kolommen afzonderlijk aan de 
orde.  

4.2.1 Vormactieve enkele kolommen 
Rechte, vormactieve enkele kolommen kunnen in allerlei verschillende draagconstructies voorkomen. Hierna 
worden combinaties met diverse horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen besproken. Dit gebeurt 
aan de hand van de classificatie van draagstructuuronderdelen uit paragraaf 3.2.2. 
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4.2.1.1 Doorsnede-actieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Voorbeeld 

In afbeelding 4.1 is een voorbeeld te zien van een draagconstructie met horizontaal georiënteerde draagstruc-
tuurelementen uitgevoerd als liggers en (vloer)platen en met verticale, enkele kolommen. Zowel de kolommen 
als de liggers en vloerplaten zijn uitgevoerd in prefab beton. De constructie die rechtstreeks door de enkele ko-
lommen ondersteund wordt, heeft hier een duidelijke lineaire oriëntatie.  

 
afbeelding 4.1 Enkele, prefab betonnen kolom [2] 

De liggers en de vloerplaten zijn te classificeren als doorsnede-actieve draagstructuuronderdelen. Zo zijn de 
liggers te schematiseren tot rechte buigstaven en de vloerplaten tot vlakke buigplaten. De kolommen zijn ver-
moedelijk te schematiseren tot vormactieve, rechte drukstaven. 

Algemeen 

Ook in andere materialen, zoals staal en hout, of in combinaties van materialen zijn draagconstructies met deze 
drie verschillende elementen veelvuldig gerealiseerd. Daarnaast zijn er draagconstructies die alleen bestaan uit 
enkele kolommen en (vloer)platen. In dat geval ondersteunen de kolommen een constructie zonder specifieke 
oriëntatie.  

Ook draagconstructies met combinaties van enkele kolommen met vierendeelliggers, die te schematiseren zijn 
tot een doorsnede-actief geheel van rechte buigstaven, zijn mogelijk. In die gevallen is er meestal sprake van een 
lineaire oriëntatie van de horizontale draagconstructie-onderdelen. 

Enkele kolommen kunnen ook gecombineerd worden met balkroosters of vierendeelroosters, die beiden te 
schematiseren zijn tot een doorsnede-actief geheel van rechte buigstaven. Bij zulke draagconstructies zijn er 
verschillende oriëntaties mogelijk variërend van orthogonaal, diagonaal en driehoekig tot in zijn geheel geen 
specifieke oriëntatie. De orthogonale oriëntatie is evenwel het meest voor de hand liggend omdat veel gebouwen 
een rechthoekige vorm hebben. 

Drie-dimensionale draagconstructies, die bestaan uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen en 
vormactieve enkele kolommen, zijn vaak in twee richtingen te schematiseren tot een reeks 2-dimensionale raam-
werken (paragraaf 3.2.2.1). Een raamwerk met vormactieve enkele kolommen is over het algemeen niet stabiel 
(afbeelding 4.2). Door het toevoegen van extra draagconstructie-onderdelen kan een dergelijke draagconstructie 
stabiel gemaakt worden (paragraaf 3.3.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 4.2  Instabiel raamwerk 



Deel 1 Vooronderzoek vertakkende kolomconstructies  Hfdst.4 Kolomconstructies  

   
  21 

De stabiliteit van een reeks raamwerken met vormactieve, verticale, enkele kolommen, kan onder andere gega-
randeerd worden door één of meer van de volgende draagconstructie-elementen of -onderdelen toe te voegen 
[14]: 

- verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen (afbeelding 4.3):  

a volledig stabiliteitsverband (met volledige schoor / schoren) tussen kolommen 
b volledige schoor aan een kolom 
c schorend draagconstructie-onderdeel 
d stabiliteitsmembraan tussen kolommen (buigslap vlakelement; membraan) 
e stabiliteitswand (buigstijf vlakelement; schijf) 

- horizontaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen (afbeelding 4.4): 

a volledig stabiliteitsverband (met volledige schoor/schoren) tussen liggers 
b onvolledig stabiliteitsverband (met onvolledige schoor/schoren) tussen liggers 
c stabiliteitsmembraan tussen liggers (buigslap vlakelement; membraan) 
d stabiliteitsvloer c.q. stabiliteitsdak (buigstijf vlakelement; schijf) 

Een volledig stabiliteitsverband bestaat uit één of meerdere draagconstructie-elementen, die te schematiseren zijn 
tot buigstijve of buigslappe lijnelementen, voornamelijk belast op normaalkrachten. Dergelijke draagconstructie-
elementen worden, wanneer ze speciaal voor de stabiliteit zijn aangebracht, volledige schoren genoemd.  

Een onvolledig stabiliteitsverband bestaat uit één of meerdere draagconstructie-elementen, die te schematiseren 
zijn tot buigstijve lijnelementen belast op normaalkrachten en/of buiging. Dergelijke draagconstructie-elementen 
worden wanneer ze speciaal voor de stabiliteit zijn aangebracht onvolledige schoren genoemd.  

Onder een  schorend draagconstructie-onderdeel wordt een draagconstructie-onderdeel verstaan dat zelf vorm-
vast/stabiel is en dat daarnaast een bijdrage levert aan de stabiliteit van andere draagconstructie-onderdelen [15]. 
Buigstijve schoren, stabiliteitswanden, -vloeren, en -daken zijn ook zelf vormvast/stabiel maar ze vallen hier niet 
onder de noemer schorende draagconstructie-onderdelen omdat ze slechts uit één draagconstructie-element 
bestaan. Wanneer de stabiliteit van een reeks raamwerken op één of meerdere van de bovenstaande wijze verze-
kerd wordt, wordt er gesproken over geschoorde raamwerken. 

Voor 3-dimensionale draagconstructies, bestaande uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen 
en vormactieve, verticale, enkele kolommen, geldt dat de stabiliteit kan worden gegarandeerd door één of meer 
van de bovenstaande mogelijkheden in de twee richtingen, waarin de constructie tot een reeks van raamwerken is 
geschematiseerd, toe te passen. Er wordt dan gesproken van een geschoorde draagconstructie. 

Enkele belangrijke kenmerken van een geschoorde draagconstructie met volledige schoren zijn dat: 

- de constructie licht en stijf is; 
- de funderingsbelastingen gering zijn; 
- uitbreiding kostbaar kan zijn; 
- verticale verbanden of schoren hinderlijk kunnen zijn. 

De vijf verticaal georiënteerde aanvullende draagconstructie-elementen en -onderdelen, die hiervoor genoemd 
zijn, zijn schematisch weergegeven in afbeelding 4.3. Bij het toepassen van schoren wordt gebruik gemaakt van 
het gegeven dat een driehoek met scharnierende verbindingen 2-dimensionaal gezien een vormvast lichaam 
vormt (paragraaf 3.3.1.1). Bovendien wordt er gebruik gemaakt van het feit dat krachten ter plaatse van de drie 
scharnierende verbindingen van een vormvaste driehoek gesplitst kunnen worden in normaalkrachten in de be-
treffende kolomelementen. De kolommen zijn daarom als vormactief te classificeren. Hierbij is er wel vanuit 
gegaan dat de kolomelementen niet belast worden op belastingen, die onder een hoek op de elementen aangrij-
pen. In dat geval moeten de elementen immers als doorsnede-actief geclassificeerd worden omdat er dan ook 
buigende momenten in de elementen kunnen optreden.  

Bij het toepassen van een schorend draagconstructie-onderdeel kunnen horizontale krachten aan de toppen van 
de kolommen doorgegeven worden naar dit onderdeel. Hetzelfde geldt wanneer een stabiliteitswand naast het 
raamwerk is toegepast. Ook in deze gevallen geldt dat de kolommen alleen als vormactief te classificeren zijn 
wanneer er op de kolomelementen geen belastingen werken, die onder een hoek op de elementen aangrijpen. Bij 
het toepassen van een stabiliteitsmembraan of -wand tussen de kolommen kunnen horizontale krachten aan de 
top van de kolommen via membraankrachten in het membraan of de wand naar beneden toe worden doorgege-
ven. Het verschil tussen het membraan en de wand is dat er bij het membraan alleen maar trekkrachten in het 
element kunnen optreden. 
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afbeelding 4.3 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen; 2-dimensionale, stabiele raamwerken met vormactieve 
verticale kolommen 

De vier horizontaal georiënteerde aanvullende draagconstructie-elementen en -onderdelen, die hiervoor genoemd 
zijn, zijn schematisch weergegeven in afbeelding 4.4. Dergelijke horizontale stabiliteitsvoorzieningen kunnen 
horizontale krachten ter hoogte van het dak of de vloer doorgeven naar verticale stabiliteitsvoorzieningen, die de 
krachten verder naar beneden toe door kunnen geven. 

Er zijn ook raamwerken die bestaan uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen en vormactieve 
enkele kolommen die stabiel zijn zonder dat er extra draagconstructie-onderdelen toegevoegd zijn. In dergelijke 
raamwerken komen dan schuine kolommen voor. Een voorbeeld van een stabiel raamwerk met vormactieve 
kolommen en zonder extra draagconstructie-onderdelen is te zien in afbeelding 4.5. 
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afbeelding 4.4 Horizontaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 4.5 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorziening, 2-dimensionaal stabiel raamwerk met vormactieve 
schuine en verticale kolommen 

4.2.1.2 Vormactieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 
Voorbeeld 

Een voorbeeld van een draagconstructie met horizontaal georiënteerde draagstructuurelementen uitgevoerd als 
een kabelnet en met verticale, enkele kolommen is te zien in afbeelding 4.6. Het betreft hier het Duitse paviljoen 
voor de in 1967 gehouden Expo in Montreal, dat is ontworpen door Frei Otto. 

Het belangrijkste, horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdeel van de draagconstructie van het pavil-
joen is een kabelnet. Het kabelnet, dat bestaat uit voorgespannen staalkabels met een diameter van 12 mm, over-
spant tussen acht kolommen van verschillende hoogte (14 m - 38 m) maximaal 45 m en wordt plaatselijk naar 
beneden getrokken [16]. Randkabels zorgen ervoor dat de krachten naar de 31 ankerpunten worden verplaatst. 
Het kabelnet is afgedekt met een voorgespannen doek.  

De door de kolommen ondersteunde constructie heeft in dit geval geen specifieke oriëntatie. De stabiliteit van de 
draagconstructie wordt gegarandeerd door de voorspanning van het kabelnet in combinatie met de randbeves-
tigingen.  
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afbeelding 4.6 Duits paviljoen voor de Expo ’67, Montreal [17] 

Het kabelnet is te classificeren als een vormactief draagstructuur-onderdeel en is te schematiseren tot een samen-
stel van kromme trekkabels. De kolommen zijn te schematiseren tot vormactieve, rechte drukstaven. 

Algemeen 

Vormactieve, enkele kolommen worden regelmatig toegepast als onderdeel van draagconstructies met vorm-
actieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-elementen. Met name in het geval van draagconstructies met 
kabelnet- en tentdraagconstructie-onderdelen.  

Om een draagconstructie die bestaat uit vormactieve kabelnet- of tentdraagconstructie-onderdelen en vorm-
actieve, enkele kolommen stabiel te maken, hoeven niet noodzakelijkerwijs extra draagconstructie-elementen 
toegevoegd te worden, zoals bij veel draagconstructies met doorsnede-actieve horizontaal georiënteerde onder-
delen het geval is. Om een dergelijke draagconstructie stabiel te maken kan volstaan worden met het voorspan-
nen van het kabelnet of tentdoek, mits het een goede geometrie heeft en aan de fundering bevestigd is. Het 
voorspannen van het kabelnet of tentdoek is nodig omdat dergelijke buigslappe draagconstructie-onderdelen niet 
uit zichzelf vormvast zijn en ze alleen vormvast gemaakt kunnen worden door ze op trek te belasten (paragraaf 
3.3.1.1). Eventueel kunnen er ook nog extra draagconstructie-onderdelen toegevoegd worden om dergelijke 
draagconstructies stabiel te maken. Van de mogelijkheden die in paragraaf 4.2.1.1 zijn genoemd, zijn volledige 
schoren aan de kolommen het meest voor de hand liggend.  

Ook bij draagconstructies met kabelspanten worden regelmatig vormactieve enkele kolommen toegepast. Om 
dergelijke draagconstructies stabiel te maken wordt er eveneens vaak gebruikt gemaakt van het voorspannen van 
de buigslappe elementen en van het aanbrengen van volledige schoren aan de kolommen. 

Vormactieve, pneumatische draagconstructie-onderdelen worden zelden alleen in combinatie met enkele kolom-
men toegepast. Ook vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen worden niet vaak alleen met enkele kolom-
men gecombineerd. Wanneer dit wel het geval lijkt te zijn, zijn de enkele kolommen meestal een onderdeel van 
de boogdraagconstructie-onderdelen. Er kan dan eventueel wel van vormactieve enkele kolommen gesproken 
worden aangezien de boogdraagconstructie-onderdelen ook als vormactief te classificeren zijn.  

4.2.1.3 Vectoractieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Alle typen vectoractieve draagconstructie-onderdelen, die in paragraaf 3.2.2.3 genoemd zijn, kunnen worden 
gecombineerd met vormactieve, enkele kolommen. De kolommen ondersteunen dan de vlakke, gekromde of 
ruimtelijke vakwerken, die een lineaire, driehoekige, orthogonale, radiale of willekeurige oriëntatie kunnen 
hebben. 

Een draagconstructie die alleen bestaat uit vectoractieve vakwerken en vormactieve enkele kolommen is over het 
algemeen niet stabiel. Door het toevoegen van extra draagconstructie-onderdelen kan zo een constructie stabiel 
gemaakt worden. Over het algemeen geldt wel dat vakwerken of in zichzelf al vormvast/stabiel zijn of dat ze dit 
al zijn op het moment dat ze verticaal ondersteund worden. Het toevoegen van de extra draagconstructie-onder-
delen vindt dan ook, over het algemeen, niet ín de vakwerken plaats. 
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Vanwege de analogie van een vakwerk gesteund door enkele kolommen met een raamwerk of een reeks raam-
werken in één of meerdere richtingen, opgebouwd uit liggers en kolommen, gelden voor draagconstructies met 
vectoractieve horizontale vakwerken over het algemeen dezelfde stabiliteitsmogelijkheden als constructies met 
doorsnede-actieve horizontale onderdelen. Deze constructies zijn besproken in paragraaf 4.2.1.1.  

4.2.1.4 Vlakactieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Vormactieve, enkele kolommen worden soms toegepast als onderdeel van draagconstructies met vlakactieve, 
horizontaal georiënteerde draagconstructie-elementen, met name in het geval van draagconstructies met gevou-
wen schijven.  

Net als bij draagconstructies die in de vorige paragraaf besproken zijn, geldt er bij draagconstructies met alleen 
vlakactieve gevouwen schijven en vormactieve enkele kolommen dat deze over het algemeen niet stabiel zijn, al 
zijn de buigstijve horizontale elementen over het algemeen zelf wel vormvast/stabiel. 

Vanwege de analogie van dergelijke draagconstructies met een raamwerk of een reeks raamwerken in één of 
meerdere richtingen, opgebouwd uit liggers en kolommen, gelden voor zulke draagconstructies over het alge-
meen dezelfde stabiliteitsmogelijkheden als voor draagconstructies met doorsnede-actieve horizontale onder-
delen. Deze constructies zijn besproken in paragraaf 4.2.1.1.  

4.2.1.5 Hybride horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Over vormactieve kolommen in draagstructuren met hybride horizontaal georiënteerde draagstructuur-onder-
delen kan eigenlijk niets in algemene bewoordingen gemeld worden.  

4.2.2 Doorsnede-actieve enkele kolommen 
Net als vormactieve enkele kolommen kunnen ook doorsnede-actieve enkele kolommen in allerlei verschillende 
draagconstructies voorkomen. Hierna worden combinaties van verticaal georiënteerde enkele kolommen met 
diverse horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen besproken. Dit gebeurt wederom aan de hand van de 
classificatie van draagstructuuronderdelen uit paragraaf 3.2.2. 

4.2.2.1 Doorsnede-actieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Er zijn talloze toepassingen van doorsnede-actieve, enkele kolommen in draagconstructies met doorsnede-
actieve, horizontaal georiënteerde draagstructuurelementen uitgevoerd als liggers, vierendeelliggers, balkroos-
ters, vierendeelroosters of (vloer)platen. Dergelijke draagconstructies hebben meestal of een lineaire of een 
orthogonale oriëntatie of ze hebben geen specifieke oriëntatie. 

Drie-dimensionale draagconstructies, die bestaan uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen en 
doorsnede-actieve enkele kolommen, zijn vaak in twee richtingen te schematiseren tot een reeks 2-dimensionale 
raamwerken (paragraaf 3.2.2.1). 

Er zijn twee, duidelijk verschillende, groepen kolommen te onderscheiden, die als doorsnede-actief geclassifi-
ceerd kunnen worden. Tot de eerste groep doorsnede-actieve kolommen behoren kolommen, die zowel aan de 
top als aan de voet scharnierend verbonden zijn, en die op buiging belast worden door krachten die tussen de 
voet en de top van de kolom, onder een hoek met de kolom, aangrijpen. Raamwerken met kolommen uit deze 
eerste groep zijn vaak niet stabiel (afbeelding 4.2). Door het toevoegen van extra draagconstructie-elementen of 
onderdelen kunnen dergelijke raamwerken stabiel gemaakt worden (paragraaf 4.2.1.1). Hierdoor zijn de raam-
werken ook in staat om horizontale krachten aan de top van de kolommen op te nemen. 

De kolommen uit de tweede groep zijn kolommen die aan de voet en/of aan de top momentvast bevestigd zijn en 
die op buiging belast worden door horizontale krachten die aan de top van de kolom aangrijpen. Raamwerken 
bestaande uit doorsnede-actieve horizontale draagconstructie-onderdelen en doorsnede-actieve enkele kolom-
men uit deze tweede groep zijn vaak wel stabiel. De stabiliteit van dergelijke raamwerken kan bijvoorbeeld op 
één of meer van de volgende manieren verzekerd zijn: 

a raamwerken met momentvaste verbindingen aan de voet van de kolommen 
b raamwerken met momentvaste verbindingen aan de top van de kolommen 
c raamwerken met momentvaste verbindingen aan de voet en de top van de kolommen; 
d driescharnierspanten 
e éénscharnierspanten 

De genoemde mogelijkheden zijn weergegeven in afbeelding 4.7. Bij de drie eerstgenoemde stabiliteitsmogelijk-
heden met raamwerken zijn de horizontale draagconstructie-onderdelen één buigstijf geheel. Bij de stabiliteits-
mogelijkheden van het drie- en éénschanierspant bestaan de horizontale draagconstructie-onderdelen uit twee 
buigstijve delen, die scharnierend verbonden zijn en zijn de kolommen aan de top momentvast verbonden. 
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Naast deze symmetrische stabiele raamwerken met doorsnede-actieve verticale kolommen zijn er ook tal van 
asymmetrische voorbeelden. Een voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 4.8. Dit raamwerk bestaat uit een 
doorsnede-actieve en een vormactieve verticale kolom. Wanneer de stabiliteit van een reeks raamwerken op één 
of meerdere van de bovenstaande wijze verzekerd wordt, wordt er gesproken over ongeschoorde raamwerken. 

Voor 3-dimensionale draagconstructies, bestaande uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen 
en doorsnede-actieve enkele kolommen, geldt dat de stabiliteit kan worden gegarandeerd door één of meer van 
de bovenstaande mogelijkheden in de twee richtingen, waarin de constructie tot een reeks van raamwerken is 
geschematiseerd, toe te passen. We spreken dan van een ongeschoorde draagconstructie. 

Ook kan de stabiliteit in één richting volgens één van de bovenstaande mogelijkheden worden verzekerd en in de 
andere richting volgens één van de mogelijkheden genoemd in paragraaf 4.2.1.1. De draagconstructie is dan in 
één richting geschoord en in de andere ongeschoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

afbeelding 4.7 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen,2-dimensionale stabiele raamwerken met doorsnede- 
actieve verticale kolommen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 4.8 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorziening, 2-dimensionaal asymmetrisch stabiel raamwerk met één 
doorsnede-actieve verticale kolom 

Enkele belangrijke kenmerken van een ongeschoorde draagconstructie in vergelijking met een geschoorde 
draagconstructie zijn dat: 

- de constructie minder licht en minder stijf is; 
- de funderingsbelastingen groter kunnen zijn; 
- uitbreiding goed mogelijk is; 
- er geen hinderlijke verticale verbanden of schoren aanwezig zijn. 
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Naast het heldere onderscheid tussen geschoorde en ongeschoorde raamwerken zijn er ook nog raamwerken 
waaraan onvolledige schoren zijn toegevoegd [18]. Het kan dan gaan om een onvolledig stabiliteitsverband tus-
sen de kolommen of om een onvolledige schoor aan een kolom (afbeelding 4.9). Net als bij geschoorde raam-
werken kunnen de schoren er bij raamwerken met onvolledige schoren voor zorgen dat de draagconstructie 
stabiel gemaakt wordt. Het verschil zit hem echter in de manier waarop horizontale belastingen aan de top van de 
kolommen worden afgevoerd. Bij geschoorde raamwerken met volledige schoren kan dit in principe door het 
optreden van normaalkrachten in de elementen van het raamwerk. Bij raamwerken met onvolledige schoren 
zullen er in bepaalde elementen van het raamwerk ook buigende momenten optreden. Dit kunnen de kolomele-
menten zijn maar dat is niet noodzakelijk. In het eerste geval zijn de kolomelementen dan als vormactief te clas-
sificeren en in het tweede geval als doorsnede-actief (afbeelding 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 4.9 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorzieningen, 2-dimensionale stabiele raamwerken met vormactieve 
en/of doorsnede-actieve kolommen 

Drie-dimensionale draagconstructies, die bestaan uit doorsnede-actieve horizontale draagstructuuronderdelen en 
doorsnede-actieve enkele kolommen, zijn niet altijd te schematiseren tot een reeks 2-dimensionale raamwerken. 
Een voorbeeld hiervan is een ingeklemde kolom met een momentvast verbonden horizontaal draagconstructie-
onderdeel (afbeelding 4.10). Deze draagconstructie is een stabiele constructie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

afbeelding 4.10 Verticaal georiënteerde stabiliteitsvoorziening, ingeklemde doorsnede-actieve kolom met een momentvast 
verbonden horizontaal onderdeel 
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4.2.2.2 Vormactieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Doorsnede-actieve enkele kolommen kunnen ook toegepast worden in draagconstructies met vormactieve, hori-
zontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen.  

Om een draagconstructie die bestaat uit vormactieve kabelnet- of tentdraagconstructie-onderdelen en enkele 
kolommen stabiel te maken, kan volstaan worden met het voorspannen van het kabelnet of tentdoek mits het een 
goede geometrie heeft en aan de fundering bevestigd is (paragraaf 4.2.1.2). De kolommen hoeven dan niet als 
doorsnede-actieve, momentvast verbonden kolommen uitgevoerd te worden, maar er kunnen vormactieve pen-
delkolommen worden toegepast. Als een voorgespannen kabelnet of tentdoek in plaats van aan de fundering aan 
doorsnede-actieve enkele kolommen bevestigd wordt, treden er grote buigende momenten in de kolommen op. 
Voor  draagconstructies met kabelspanten en doorsnede-actieve enkele kolommen geldt eveneens dat er grote 
buigende momenten in de kolommen optreden door de trekkrachten in de horizontaal georiënteerde draagcon-
structie-onderdelen.  

Voor vormactieve, pneumatische draagconstructie-onderdelen geldt dat deze zelden alleen in combinatie met 
enkele kolommen toegepast worden, evenals vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen (paragraaf 3.2.2.2). 
Wanneer het wel lijkt alsof enkele kolommen alleen gecombineerd zijn met vormactieve boogdraagconstructie-
onderdelen, zijn de enkele kolommen meestal een onderdeel van die boogdraagconstructie-onderdelen. Er zal 
dan niet van doorsnede-actieve, enkele kolommen gesproken worden aangezien de boogdraagconstructie-onder-
delen als vormactief te classificeren zijn.  

4.2.2.3 Vectoractieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Alle typen vectoractieve draagconstructie-onderdelen, die in paragraaf 3.2.2.3 genoemd zijn, kunnen gecombi-
neerd worden met doorsnede-actieve, enkele kolommen. De kolommen ondersteunen dan de vlakke, gekromde 
of ruimtelijke vakwerken, die een lineaire, driehoekige, orthogonale of radiale oriëntatie kunnen hebben. 

Een draagconstructie die alleen bestaat uit vectoractieve horizontale draagconstructie-onderdelen en doorsnede-
actieve enkele kolommen kan stabiel zijn. Of dit het geval is hangt met name af van de manier waarop de ver-
bindingen aan de voet en aan de kop van de kolom zijn uitgevoerd. Over het algemeen geldt namelijk dat de 
vakwerken of in zichzelf al vormvast/stabiel zijn, of dat ze dit al zijn op het moment dat ze verticaal ondersteund 
worden.  

Vanwege de analogie van een vakwerk gesteund door enkele kolommen met een raamwerk of een reeks raam-
werken in één of meerdere richtingen, opgebouwd uit liggers en kolommen, gelden voor vakwerkdraagconstruc-
ties over het algemeen dezelfde stabiliteitsmogelijkheden als voor draagconstructies met horizontale doorsnede-
actieve onderdelen. Deze zijn besproken in paragraaf 4.2.1.1.  

4.2.2.4 Vlakactieve horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Doorsnede-actieve, enkele kolommen worden soms toegepast als onderdeel van draagconstructies met vlak-
actieve, horizontaal georiënteerde draagconstructie-elementen. Met name in het geval van draagconstructies met 
gevouwen schijven.  

Net als bij draagconstructies die in de vorige paragraaf besproken zijn, geldt er bij draagconstructies met alleen 
vlakactieve gevouwen schijven en doorsnede-actieve enkele kolommen dat ze stabiel kunnen zijn en dat dit met 
name afhangt van de manier waarop de verbindingen aan de voet en aan de kop van de kolom zijn uitgevoerd. 
Over het algemeen geldt namelijk dat de buigstijve horizontale onderdelen of in zichzelf al vormvast/stabiel zijn 
of dat dit eenvoudig gerealiseerd kan worden.  

Vanwege de analogie van dergelijke draagconstructies met een raamwerk of een reeks raamwerken in één of 
meerdere richtingen, opgebouwd uit liggers en kolommen, gelden voor zulke draagconstructies over het alge-
meen dezelfde stabiliteitsmogelijkheden als voor doorsnede-actieve draagconstructies. Deze zijn besproken in 
paragraaf 4.2.1.1.  

4.2.2.5 Hybride horizontaal georiënteerde draagstructuuronderdelen 

Over doorsnede-actieve kolommen in draagconstructies met hybride horizontaal georiënteerde draagconstructie-
onderdelen kan eigenlijk niets in algemene bewoordingen gemeld worden. 

4.3 Complexe kolomconstructies 
Net als kolommen, die uit één draagconstructie-element bestaan, zijn kolommen, die uit meerdere draagcon-
structie-elementen bestaan, te classificeren op basis van de bijbehorende draagstructuurelementen. Wanneer er 
echter verschillende soorten draagstructuurelementen in complexe kolommen voorkomen is dit niet erg prak-
tisch. Omdat een complexe kolom te beschouwen is als een draagconstructie-onderdeel kan classificatie van 
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complexe kolommen ook plaatsvinden op basis van de bijbehorende draagstructuuronderdelen. Op basis van de 
indeling van draagstructuuronderdelen uit paragraaf 3.2.2 zijn de volgende complexe kolommen te onder-
scheiden: 

- doorsnede-actieve complexe kolommen 
- vormactieve complexe kolommen 
- vectoractieve complexe kolommen 
- vlakactieve complexe kolommen 

In paragraaf 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 is aangegeven wat de mogelijke draagstructuurelementen zijn in de ver-
schillende soorten draagstructuuronderdelen. Er kan ook sprake zijn van hybride complexe kolommen.  

Het feit dat er nu, in tegenstelling tot bij enkele kolommen, wel vectoractieve kolommen onderscheiden kunnen 
worden, komt omdat er nu meerdere draagstructuurelementen aanwezig zijn. Dat er nu ook vlakactieve kolom-
men onderscheiden worden komt omdat het mogelijk is dat meerdere vlakvormige draagstructuurelementen 
belast op membraankrachten toch tezamen een onderdeel kunnen vormen met een lijnvormige oriëntatie. 

Er wordt in deze paragraaf niet verder ingegaan op allerlei verschillende, 2- en 3-dimensionale, complexe ko-
lomconstructies die te onderscheiden zijn maar in de volgende paragraaf wordt wel een speciaal groep complexe 
kolomconstructies gespecificeerd, die verder onderzocht gaat worden, namelijk de vertakkende kolomconstruc-
ties.   

4.3.1 Vertakkende kolomconstructies 
In het vervolg van dit afstudeerproject wordt gekeken naar vertakkende kolomconstructies. Onder vertakkende 
kolomconstructies wordt verstaan: draagconstructies waar vertakkende kolommen deel van uit maken. Met ver-
takkende kolommen worden in eerste instantie complexe kolommen bedoeld, die zijn opgebouwd uit meerdere 
lijnvormige draagconstructie-elementen, waarbij de concentratie van de lijnvormige elementen en/of de breedte 
van de van de kolom van onder naar boven toeneemt. We spreken in deze gevallen van vertakkende kolommen 
in de ruime betekenis van het woord. 

Uit deze definitie van vertakkende kolommen volgt dat vertakkende kolommen nooit tot de vlakactieve com-
plexe kolommen gerekend kunnen worden. Doorsnede-, vorm- en vectoractieve vertakkende kolommen behoren 
op basis van de definitie wel tot de mogelijkheden. Ook hybride vertakkende kolommen zijn mogelijk. 

Bij het verdere onderzoek naar vertakkende kolomconstructies is het handig om vertakkende kolommen op een 
andere manier in verschillende groepen te kunnen indelen dan op basis van de hiervoor genoemde classificatie. 
Deze indeling wordt gebaseerd op twee criteria, namelijk het aantal vertakkingniveaus van de vertakkende ko-
lommen en het aantal vertakkingen per niveau. Onder vertakken wordt in dit kader verstaan het opsplitsen van 
een lijnvormig element of onderdeel in meerdere lijnvormige elementen of onderdelen.  

Om eenvoudig verschillende onderdelen van vertakkende kolommen te kunnen aanduiden wordt nog een aantal 
begrippen geïntroduceerd. Met de ‘stam’ van een vertakkende kolom wordt het onderste element of onderdeel 
van de kolom aangeduid. Onder ‘takken’ worden elementen of onderdelen van de kolom bedoeld, die zich boven 
de ‘stam’ bevinden. Eventueel kan er van onder naar boven nog onderscheid gemaakt worden in ‘primaire tak-
ken’, ‘secundaire takken’ en ‘tertiaire takken’.  

4.4 Conclusies 
Voor de meest eenvoudige kolom bestaat het bijbehorende draagstructuuronderdeel uit één element namelijk een 
rechte drukstaaf; een buigstijf lijnelement puur of voornamelijk belast op druknormaalkrachten. Een dergelijke 
enkele kolom is te classificeren tot een vormactief draagstructuurelement.  

Er zijn daarnaast ook nog andere kolommen, die tot één draagstructuurelement te schematiseren zijn, waarbij er 
echter naast drukkrachten ook nog aanzienlijke buigende momenten optreden. Dergelijke enkele kolommen, die 
te schematiseren zijn tot buig-drukstaven, zijn te classificeren als doorsnede-actieve draagstructuurelementen.  

Of een enkele kolom te schematiseren is tot een doorsnede-actieve buig-drukstaaf of tot een vormactieve, rechte 
drukstaaf hangt met name af van het feit of de kolom respectievelijk wel of niet een bijdrage moet leveren aan de 
stabiliteit van de draagstructuur en/of horizontale belastingen moet opnemen. Zowel vormactieve als doorsnede-
actieve enkele kolommen kunnen in combinatie met allerlei verschillende draagconstructie-onderdelen voor-
komen. 

Complexe kolommen, die te schematiseren zijn tot een geheel van meerdere draagstructuurelementen, kunnen 
ook geclassificeerd worden als vormactief of doorsnede-actief. Daarnaast kunnen ze ook nog geclassificeerd 
worden als vectoractief, vlakactief of hybride.  
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Een speciale groep constructies met complexe kolommen zijn de vertakkende kolomconstructies. Vertakkende 
kolommen kunnen als vormactief, doorsnede-actief, vectoractief of hybride geclassificeerd worden. Ook kunnen 
vertakkende kolommen ingedeeld worden aan de hand van het aantal vertakkingniveaus van de vertakkende 
kolommen en het aantal vertakkingen per niveau. Naar vertakkende kolomconstructies wordt in het volgende 
hoofdstuk verder onderzoek gedaan. 
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5 Vertakkende kolomconstructies 
5.1 Inleiding 
Om te onderzoeken waarom en wanneer vertakkende kolommen in de bouwpraktijk worden toegepast of toege-
past zouden kunnen worden en om te onderzoeken hoe dergelijke kolommen zich constructief gedragen, is er een 
aantal verschillende vertakkende kolomconstructies bestudeerd. Het gaat om zowel vertakkende kolomconstruc-
ties die zijn gebouwd, als om vertakkende kolomconstructies die alleen zijn onderzocht of ontworpen.  

In dit hoofdstuk komen de verschillende vertakkende kolomconstructies aan bod die bestudeerd zijn. De con-
structies zijn in verschillende groepen ingedeeld op basis van het aantal vertakkingniveaus van de kolommen en 
het aantal vertakkingen per niveau. Er worden de volgende typen vertakkende kolommen onderscheiden: 

- op één niveau in tweeën vertakkende kolommen  
- op één niveau in drieën vertakkende kolommen 
- op één niveau in vieren vertakkende kolommen 
- op één niveau veelvuldig vertakkende kolommen 
- op meerdere niveaus vertakkende kolommen 

Elk type vertakkende kolom wordt in een afzonderlijke paragraaf besproken. Er wordt daarbij ingegaan op de 
kolom zelf en op de relatie van de kolom met andere onderdelen en elementen van de draagconstructie, waar de 
kolom deel van uit maakt of kan maken. Met name bij een aantal ingewikkeldere vertakkende kolommen wordt 
uitgebreid ingegaan worden op de voorbeeldprojecten mits er voldoende gegevens in de literatuur gevonden zijn.  

Het hoofdstuk wordt tenslotte afgesloten met twee paragrafen waarin conclusies en keuzes aan de orde komen. 
De conclusies die in paragraaf 5.7 geformuleerd worden, hebben met name betrekking op vertakkende kolom-
constructies maar er wordt ook een relatie gelegd met enkele kolomconstructies, die in het vorige hoofdstuk 
besproken zijn. In de laatste paragraaf wordt een aantal keuzes besproken die gemaakt zijn met betrekking tot het 
type vertakkende kolomconstructie dat verder bestudeerd gaat worden.  

5.2 Op één niveau in tweeën vertakkende kolommen 
Van op één niveau in tweeën vertakkende kolommen worden twee varianten onderscheiden, namelijk de 2-
dimensionale V- en Y-kolom. Daarnaast zijn er ook nog kolommen die als omgekeerde V-kolom of als omge-
keerde Y-kolom kunnen worden aangemerkt. Deze kolommen vallen niet onder de definitie van vertakkende 
kolommen uit paragraaf 4.3.1 maar ze zijn vanwege hun analogie met de V- en de Y-kolom toch kort bekeken.  

Of de V-kolom tot de vertakkende kolommen gerekend moet worden, valt ook nog te betwijfelen. Het ‘vertak-
ken’ van de kolom vindt immers al onmiddellijk aan de voet van de kolom plaats. De kolom zou ook als twee 
losse enkele kolommen beschouwd kunnen worden. 

Voor elk van de vier genoemde kolommen is minstens één gebouw bekeken waarin de kolommen zijn toegepast. 
Deze projecten worden hierna besproken. De kolommen zijn in de besproken gebouwen met bepaalde horizon-
taal georiënteerde draagstructuuronderdelen gecombineerd, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ze niet ook 
met andere onderdelen gecombineerd kunnen worden. Er worden daarom ook nog andere mogelijke combinaties 
besproken. Dit gebeurt vrij uitgebreid zodat in het vervolg van dit hoofdstuk, bij de bespreking van de meer 
complexere vertakkende kolommen, naar deze eenvoudige varianten verwezen kan worden. 

De bespreking van de kerk voor Colonia Güell is wat uitgebreider dan de besprekingen van de andere gebouwen 
omdat het ontwerp voor de kerk voor Colonia Güell verband houdt met het ontwerp van de kerk van de Sagrada 
Familia, die in paragraaf 5.5.6 besproken wordt.  

5.2.1 Douanegebouw, Hazeldonk 
5.2.1.1 Beschrijving 

In afbeelding 5.1 zijn stalen V-kolommen te zien, die een ruimtelijk vakwerk ondersteunen. De architecten 
Benthem en Crouwel ontwierpen dit ruimtelijk vakwerk van 17 ⋅ 68 m2 voor een douanegebouw in Hazeldonk 
aan de Nederlands-Belgische grens [19].  
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afbeelding 5.1 Douanegebouw, Hazeldonk [19] 

De stabiliteit in de ene richting van het gebouw is verzekerd door raamwerken met momentvaste verbindingen 
toe te passen, die met de V-kolommen eenvoudig te realiseren waren. De stabiliteit in de andere richting is ver-
zekerd door dwarswanden in een aangrenzend bouwblok. 

5.2.1.2 Draagstructuur 

Elke V-kolom van het douanegebouw vormt tezamen met een element van het bovengelegen, ruimtelijk vakwerk 
een vormvaste driehoek met scharnierende verbindingen. Neerwaartse verticale belastingen op de V-kolommen 
kunnen zo gesplitst worden in trekkrachten in de horizontale elementen van het vakwerk tussen de ‘takken’ van 
de kolommen en in drukkrachten in de ‘takken’ van de kolommen zelf waardoor de elementen van de kolommen 
als vormactief geclassificeerd zouden kunnen worden. Wanneer er eventueel opwaartse belastingen op de con-
structie werken kunnen die op soortgelijke wijze gesplitst worden, alleen zullen er dan trekkrachten in de ‘tak-
ken’ van de kolommen optreden en drukkrachten in de horizontale staven tussen de ‘takken’. 

Het splitsen van verticale belastingen treedt niet alleen op bij complexe kolommen, zoals deze V-kolommen. 
Ook bij vormactieve schuine, enkele pendelkolommen kan dit optreden (afbeelding 4.5). De V-kolommen van 
douanegebouw kunnen als vertakkende kolommen beschouwd worden maar ze kunnen ook als een samenstel 
van twee schuine, enkele kolommen worden aangemerkt. 

Het splitsen van neerwaartse belastingen is weergegeven in afbeelding 5.2. Hierbij is het vakwerk geschemati-
seerd tot één staaf, zodat alleen het splitsen van de belastingen in combinatie met de kolommen wordt weergege-
ven. In het vakwerk zelf is immers ook nog sprake van het splitsen van belastingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.2 Normaalkrachten in V-kolom ten gevolge van verticale, neerwaartse belastingen 

Wanneer de verticale krachten aan de top van de kolom niet even groot zijn, zullen de normaalkrachten in de 
twee ‘takken‘ ook niet even groot zijn. Bovendien ontstaat er dan een extra horizontale belastingscomponent aan 
de top van de kolom (afbeelding 5.2). Afhankelijk van de verdeling van de ongelijke krachten is dit een trek- of 
een drukkracht. 

Bij horizontale belastingen in het vlak van de V-kolommen, die boven aan de kolommen aangrijpen, ontstaan er 
eveneens alleen maar normaalkrachten in de elementen van de vertakkende kolommen (afbeelding 5.3). De ele-
menten van de kolommen zijn nu in het vlak van de kolommen als vormactief te classificeren.  
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Om de horizontale belastingen te kunnen splitsen in normaalkrachten in de kolomelementen moeten de horizon-
tale draagconstructie-onderdelen wel in staat zijn om buigende momenten op te nemen. De V-kolommen realise-
ren namelijk als het ware een soort inklemming aan de top van de kolommen waardoor de constructie te 
vergelijken is met een raamwerk met aan de voet scharnierend en aan de top ingeklemde kolommen (afbeelding 
4.7b). Bij een dergelijk raamwerk treden er bij horizontale belastingen zowel in de kolommen als in de liggers 
buigende momenten op. Het ruimtelijk vakwerk dat hier is toegepast zorgt er voor dat de buigende momenten in 
het horizontale onderdeel door een combinatie van trek- en drukkrachten in de elementen kunnen worden opge-
nomen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.3 Normaalkrachten in V-kolommen ten gevolge van horizontale belasting 

Het overbrengen van horizontale belastingen bij de V-kolommen van het douanegebouw is enigszins te vergelij-
ken met het overbrengen van horizontale belastingen bij geschoorde raamwerken met enkele kolommen en met 
volledige schoren aan de kolommen of volledige stabiliteitsverbanden tussen de kolommen (afbeelding 4.3a en 
b). Het verschil is echter dat er bij die raamwerken geen buigende momenten in de horizontale draagconstructie-
onderdelen hoeven op te treden.  

De ‘takken’ van de kolommen zijn in de richting loodrecht op het vlak van de kolommen scharnierend verbon-
den pendelkolommen, die geen bijdrage leveren aan de stabiliteit van de draagconstructie en die dus geen hori-
zontale belastingen hoeven op te nemen. De ‘takken’ zijn dan ook in die richting eveneens als vormactief te 
classificeren (paragraaf 4.2.1).  

De V-kolommen in dit gebouw zijn dus te schematiseren tot twee vormactieve, rechte drukstaven. Op basis van 
de manier waarop de horizontale en de verticale belasting worden afgedragen zijn de kolommen in combinatie 
met het horizontale draagconstructie-onderdeel, ook nog als vectoractief te classificeren. Het ruimtelijk vakwerk 
dat door de kolommen ondersteund wordt, is zelf ook als vectoractief te classificeren omdat het bestaat uit ele-
menten die te schematiseren zijn tot rechte trek- en drukstaven. Het vakwerk heeft een duidelijk orthogonale 
oriëntatie. De hele draagconstructie is tenslotte ook te classificeren als een vectoractieve draagstructuur.  

5.2.2 V-kolommen; doorsnede- of vectoractieve horizontale onderdelen 
Op basis van de beschrijving van het douanegebouw in Hazeldonk en op basis van de analyse van de draag-
structuur van dat gebouw kunnen ook over andere V-kolommen in combinatie met vectoractieve draagconstruc-
tie-onderdelen uitspraken gedaan worden. Ook kan er wat gezegd worden over de combinatie van V-kolommen 
met doorsnede-actieve draagconstructie-onderdelen. 

Varianten 

Bij de draagconstructie van het douanegebouw, die in de vorige paragraaf besproken is, zijn beide verbindingen 
van de twee ‘takken’ van de V-kolommen scharnierend uitgevoerd. De verbindingen zouden ook momentvast 
kunnen worden uitgevoerd maar daar wordt verder niet op in gegaan. 

De ’takken’ van twee aangrenzende V-kolommen zijn in het douanegebouw met elkaar verbonden via een vec-
toractief ruimtelijk vakwerk. Het is echter ook mogelijk dat ze verbonden zijn via een andere vectoractief 
horizontaal draagconstructie-onderdeel of via een doorsnede-actief onderdeel. Daarnaast kunnen de ’takken’ van 
twee aangrenzende kolommen elkaar ook meteen raken. Tussen de ‘takken’ van de V-kolommen kunnen dan 
wederom zowel doorsnede-actieve als vectoractieve onderdelen zijn aangebracht. 

Het combineren van V-kolommen met vectoractieve en doorsnede-actieve onderdelen ligt het meest voor de 
hand voor onderdelen met een lineaire oriëntatie, zoals liggers en lineaire vakwerken, of met een orthogonale 
oriëntatie, zoals balkroosters en ruimtelijke vakwerken. 
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Verticale belasting 

Ongeacht het soort horizontaal draagconstructie-onderdeel waarmee de ‘takken’ van zowel één V-kolom als van 
twee aangrenzende V-kolommen verbonden zijn, geldt er dat V-kolommen met scharnierende verbindingen in 
zulke draagconstructies verticale belastingen in het vlak van de kolommen kunnen splitsen in normaalkrachten in 
de ‘takken’ van de kolommen. Dit is in afbeelding 5.2 schematisch weergegeven.  

Ook als de ‘takken’ van twee aangrenzende V-kolommen elkaar meteen raken treden er in V-kolommen met 
scharnierende verbindingen alleen maar normaalkrachten op. Een reeks aansluitende V-kolommen kan wat dat 
betreft vergeleken worden met een reeks omgekeerde V-kolommen (afbeelding 5.15). De horizontale draag-
constructie-onderdelen hoeven dan geen bijdrage te leveren aan het opsplitsen van de verticale belastingen.  

Op basis van het afdragen van verticale belastingen zijn de elementen van V-kolommen met scharnierende ver-
bindingen als vormactief te classificeren. 

Horizontale belasting 

Ongeacht het soort horizontaal draagconstructie-onderdeel waarmee de ‘takken’ van zowel één V-kolom als van 
twee aangrenzende V-kolommen verbonden zijn, geldt er dat V-kolommen met scharnierende verbindingen in 
zulke draagconstructies ook horizontale belastingen in het vlak van de kolommen kunnen splitsen in normaal-
krachten in de ‘takken’ van de kolommen. Dit is in afbeelding 5.3 schematisch weergegeven.  

Het verschil tussen het splitsen van horizontale belastingen bij V-kolommen in combinatie met vectoractieve of 
doorsnede-actieve onderdelen is dat in de vectoractieve onderdelen alleen trek- en drukkrachten optreden terwijl 
in de doorsnede-actieve onderdelen ook buigende momenten optreden. Dit komt omdat het vectoractieve onder-
deel zelf nog in staat is om buigende momenten op te splitsen in normaalkrachten. 

Ook als de ‘takken’ van twee aangrenzende V-kolommen elkaar meteen raken treden er in V-kolommen met 
scharnierende verbindingen alleen maar normaalkrachten op. Een reeks aansluitende V-kolommen kan wat dat 
betreft vergeleken worden met een reeks omgekeerde V-kolommen (afbeelding 5.16). De horizontale draagcon-
structie-onderdelen hoeven dan niet in staat te zijn om buigende momenten op te nemen.  

Ook op basis van het afdragen van horizontale belastingen in het vlak van de kolommen zijn de elementen van 
V-kolommen met scharnierende verbindingen als vormactief te classificeren.  

5.2.3 Supermarkt Maxis, Muiden 
5.2.3.1 Beschrijving 

Een voorbeeld van een Y-kolom is te zien in afbeelding 5.4. Het betreft hier een gebouw voor een Maxis super-
markt in Muiden [20]. De stalen kolommen zijn ingeklemd in de fundering en verzorgen op die manier de stabi-
liteit van de draagconstructie. Ze zijn samengesteld uit vier buizen gekoppeld door platen, deels als vollewand- 
en deels als vierendeelligger. Tussen de twee ‘takken’ van elke kolom is een samengesteld stalen profiel aange-
bracht dat op trekkrachten wordt belast.  

In de ene richting van het gebouw zijn tussen de Y-kolommen, die hart-op-hart 12 m staan, samengestelde lig-
gers aangebracht en in de andere richting liggen vakwerken met een lengte van 18,6 m op hart-op-hart afstanden 
van 4 m. De vakwerken zijn afgetuid door trekkabels. De dragende dakbedekking bestaat tenslotte uit stalen 
golfplaten. 

 
afbeelding 5.4 Supermarkt Maxis, Muiden [20] 
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5.2.3.2 Draagstructuur 

De Y-kolommen in de draagconstructie van de supermarkt zijn te schematiseren tot drie doorsnede-actieve, 
rechte buig-drukstaven. Omdat de kolommen in de fundering zijn ingeklemd en omdat de drie elementen van de 
kolommen momentvast met elkaar verbonden zijn, zullen er namelijk aanzienlijke buigende momenten in de 
elementen van de kolommen optreden ten gevolge van horizontale belastingen in en loodrecht op het vlak van de 
kolommen.  

De constructie die zorgt voor de stabiliteit in het vlak van de kolommen is te vergelijken met een raamwerk met 
enkele kolommen, die aan de voet van de kolom momentvast verbonden zijn (afbeelding 5.5 en afbeelding 4.7a). 
De constructie die zorgt voor de stabiliteit loodrecht op het vlak van de kolommen is ook analoog aan een raam-
werk met aan de voet ingeklemde kolommen (afbeelding 4.7a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

afbeelding 5.5 Normaalkrachten en momenten in Y-kolommen ten gevolge van horizontale belasting 

De ‘takken’ van elke Y-kolom vormen tezamen met de ‘ligger’ die tussen die ‘takken’ zit een driehoek die er-
voor zorgt dat verticale belastingen op de Y-kolommen gesplitst kunnen worden. Neerwaartse belastingen wor-
den zodanig gesplitst dat er trekkrachten in de ‘liggers’ tussen de ‘takken’ optreden en drukkrachten in de 
‘takken’ van de kolommen zelf. De drukkrachten in de ‘takken’ veroorzaken vervolgens een drukkracht in de 
‘stam’ van de Y-kolom (afbeelding 5.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.6 Normaalkrachten in Y-kolom ten gevolge van gelijkmatige verticale belasting 

Wanneer de verticale krachten aan de top van de kolom even groot zijn, zijn de drukkrachten in de twee ‘takken’ 
van de kolom ook even groot en treden er in alle elementen van de symmetrische kolom alleen maar druk-
krachten op. Als dat echter niet het geval is, ontstaat er een extra horizontale belastingscomponent en treden er 
naast de drukkrachten ook nog buigende momenten in de elementen van de kolom op (afbeelding 5.7).  
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afbeelding 5.7 Normaalkrachten en momenten in Y-kolom ten gevolge van ongelijkmatige verticale belasting 

De splitsing van de verticale belasting is te vergelijken met die bij de V-kolommen, die in paragraaf 5.2.1 en 
5.2.2 besproken zijn. Het verschil is dat de belasting in dit geval niet alleen wordt gesplitst maar ook weer wordt 
samengevoegd. Hierdoor kunnen in deze Y-kolommen, in tegenstelling tot in de V-kolommen met scharnierende 
verbindingen, naast drukkrachten ook buigende momenten in de elementen van de kolom optreden ten gevolge 
van verticale belastingen.  

De Y-kolommen in de draagconstructie van de supermarkt ondersteunen liggers, die te schematiseren zijn tot 
doorsnede-actieve, rechte buigstaven. Deze liggers overspannen tussen twee aangrenzende Y-kolommen. De 
‘liggers’ tussen de ‘takken’ van de kolommen zijn geen echte liggers aangezien ze niet of nauwelijks op bui-
gende momenten worden belast. Deze ‘liggers’ zijn te schematiseren tot vormactieve, rechte trekstaven. De con-
structie, die rechtstreeks door de kolommen ondersteund wordt heeft een duidelijk lineaire oriëntatie. 

De vakwerkliggers die de ruimte tussen de plaatliggers overspannen zijn te classificeren als vectoractieve draag-
constructie-onderdelen, die bestaan uit een combinatie van rechte trekkabels en rechte drukstaven. De dragende 
golfplaten zijn te schematiseren tot vlakactieve, cilinderschalen. De draagconstructie van het hele gebouw is 
tenslotte te classificeren als een hybride draagstructuur.  

5.2.4 Y-kolommen; doorsnede- of vectoractieve horizontale onderdelen 
Op basis van de beschrijving van de Maxis supermarkt en op basis van de analyse van de draagstructuur van dat 
gebouw kunnen ook over andere Y-kolommen in combinatie met doorsnede-actieve draagconstructie-onderdelen 
uitspraken gedaan worden. Ook kan er wat gezegd worden over de combinatie van Y-kolommen met vectorac-
tieve draagconstructie-onderdelen. 

Varianten 

Bij de draagconstructie van de Maxis supermarkt, die in de vorige paragraaf besproken is, zijn beide verbin-
dingen van de ‘stam’ van de Y-kolommen momentvast uitgevoerd. Er zijn echter ook nog andere varianten van 
Y-kolommen denkbaar dan de Y-kolommen die in de supermarkt zijn toegepast.  

Wanneer er vanuit wordt gegaan dat de kolommen symmetrisch worden uitgevoerd zijn er zes verschillende 
elementeinden te onderscheiden die of volledig scharnierend of volledig momentvast kunnen worden uitgevoerd 
(tabel 5.1). Bij die zes elementeinden horen drie verbindingen.  

elementeinde omschrijving verbinding 

1 de voet van de ‘stam’ 1 

2 de top van de ‘stam’  2 
 3 de voet van een ‘tak’ 

4 de top van een ‘tak’  3 
 
 

5 het uiteinde van het element tussen de ‘takken’ van één kolom 

6 het uiteinde van het element tussen de ‘takken’ van twee aangrenzende kolommen  

tabel 5.1  Elementeinden en verbindingen Y-kolommen 
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Op basis van de zes verschillende elementeinden zijn er 20 varianten van Y-kolommen te genereren. In tabel 5.2 
zijn al die verschillende varianten aangegeven waarbij met ‘M’ een momentvast verbonden elementeinde wordt 
aangeduid en met ‘S’ een scharnierend verbonden elementeinde. De Y-kolommen die bij de supermarkt zijn 
toegepast behoren tot variant 5. 

variant staafeinde 

1 2 3 4 5 6 

verbinding 

1 2 3 

1 M M M M M M 

2 M M M M M S 

3 M M M M S M 

4 M M M S M M 

5 M M M S S S 

6 M S S M M M 

7 M S S M M S 

8 M S S M S M 

9 M S S S M M 

10 M S S S S S 

11 S M M M M M 

12 S M M M M S 

13 S M M M S M 

14 S M M S M M 

15 S M M S S S 

16 S S S M M M 

17 S S S M M S 

18 S S S M S M 

19 S S S S M M 

20 S S S S S S 

tabel 5.2  Varianten Y-kolommen 

Als er tussen de Y-kolommen geen horizontale draagconstructie-onderdelen aanwezig zijn en de bovenste ‘tak-
ken’ van twee aangrenzende kolommen elkaar raken, kunnen dezelfde varianten gelden, als de varianten die in 
tabel 5.2 zijn weergegeven. In dat geval slaat elementeinde 6 op het horizontale draagconstructie-element tussen 
de ‘takken’ van de volgende kolom en komt die te vervallen bij de beschouwing van één kolom. De varianten 1 
en 2, 6 en 7, 11 en 12 en 16 en 17 zijn dan steeds identiek. 

Wanneer Y-kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde vectoractieve draag-
constructie-onderdelen zullen de zogenaamde elementeneinden 5 en 6 automatisch momentvast verbonden zijn. 
De mogelijke varianten van de Y-kolom zijn dan variant 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 en 19.   

Verticale belasting 

Bij alle varianten van de Y-kolommen treden er, net als bij V-kolommen, bij gelijkmatige verticale belastingen 
alleen maar normaalkrachten op in de elementen van de kolom. In afbeelding 5.6 is dat voor variant 5 weergege-
ven. Bij variant 5 treden er echter bij ongelijkmatige verticale belastingen naast normaalkrachten ook buigende 
momenten op in zowel de ‘stam’ als de ‘takken’ van de kolom (afbeelding 5.7).  

Wanneer Y-kolommen zelf in staat moeten zijn om ongelijkmatige verticale belastingen op te kunnen nemen, 
moet minstens één van de drie in tabel 5.1 genoemde soorten verbindingen in staat zijn om momenten op te 
nemen. Variant 20 valt hierbij dus af, aangezien bij die variant alle elementeinden scharnierend verbonden zijn.  

Wanneer van elk element minstens één elementeinde momentvast verbonden is, zullen in al die elementen bui-
gende momenten optreden. In  tabel 5.3 zijn de verschillende elementen van de Y-kolom en het bovengelegen 
horizontale draagconstructie-onderdeel benoemd. Vervolgens is in tabel 5.4 per variant van de Y-kolom aange-
geven in welk van de elementen buigende momenten kunnen optreden. Dit gebeurt met de afkorting ‘m’. Bij 
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variant 1, 4, 6, 11 en 14 treden in alle elementen buigende momenten op. Als er tussen de ‘takken’  van  twee 
verschillende kolommen geen horizontaal draagconstructie-onderdeel aanwezig is, geldt dit voor variant 1, 2, 4, 
6, 7, 11, 12, 13 en 14, aangezien element 4 komt te vervallen. Wanneer beide elementeinden van een bepaald 
element scharnierend verbonden zijn treden er in dat element geen momenten op. Uit de tabel volgt dat alleen bij 
variant 9, 10 en 19 in de ‘takken’ van de kolom geen momenten optreden en dat alleen bij variant 16, 17, 18 en 
19 geen momenten optreden in de ‘stam’ van de kolom. Variant 19 is dus de enige variant van de Y-kolommen 
waarbij geen momenten in de kolom optreden bij ongelijkmatige verticale belastingen (afbeelding 5.8). 

element omschrijving 

1 de ‘stam’ 

2 de ‘tak’  

3 het element tussen de ‘takken’ van één kolom 

4 het element tussen de ‘takken’ van twee aangrenzende kolommen 

tabel 5.3  Elementen Y-kolommen 

variant element 

1 2 3 4 

1 m m m m 

2 m m m - 

3 m m - m 

4 m m m m 

5 m m - - 

6 m m m m 

7 m m m - 

8 m m - m 

9 m - m m 

10 m - - - 

11 m m m m 

12 m m m - 

13 m m - m 

14 m m m m 

15 m m - - 

16 - m m m 

17 - m m - 

18 - m - m 

19 - - m m 

tabel 5.4  Buigende momenten in elementen van Y-kolommen 

Wanneer Y-kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde vectoractieve draag-
constructie-onderdelen zijn, zoals hiervoor al is bepaald, de mogelijke varianten van de Y-kolom de varianten 1, 
4, 6, 9, 11, 14, 16 en 19. Zoals in tabel 5.4 voor die varianten is aangegeven, treden er dan in de elementen 3 en 4 
buigende momenten op. In een vakwerk kunnen deze buigende momenten echter door een combinatie van nor-
maalkrachten opgenomen worden. Hieruit volgt dat variant 19 van de Y-kolommen, in combinatie met een vak-
werkdraagconstructie-onderdeel, als enige ongelijkmatige verticale belastingen kan opnemen zonder het 
optreden van buigende momenten in én de kolommen én de horizontale draagconstructie-onderdelen (afbeelding 
5.8).   

Eén kolom van variant 19 levert in combinatie met horizontale draagconstructie-onderdelen alleen een stabiele 
constructie wanneer de constructie ter hoogte van de top van de kolom horizontaal en verticaal gesteund wordt 
(afbeelding 5.8). Meerdere kolommen van variant 19 in combinatie met horizontale draagconstructie-onderdelen 
hoeven alleen horizontaal gesteund te worden om een stabiele constructie te vormen. Dit geldt voor zowel aan-
sluitende Y-kolommen als voor Y-kolommen die gekoppeld zijn via horizontale draagconstructie-onderdelen. 
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afbeelding 5.8 Variant 19; normaalkrachten en momenten in Y-kolom ten gevolge van ongelijkmatige verticale belasting 

Wanneer een Y-kolom geen enkele bijdrage hoeft te leveren aan de stabiliteit van een draagconstructie kunnen 
de kolomelementen zowel vormactief als doorsnede-actief genoemd worden, afhankelijk van de verbindingen 
tussen de elementen en de daarbij behorende invloed van ongelijkmatige verticale belastingen.  

Horizontale belasting 

Bij de draagconstructie van de Maxis supermarkt zorgen de Y-kolommen onder andere voor de stabiliteit in het 
vlak van de kolommen. In dat geval treden er buigende momenten op in zowel de ‘stam’ als de ‘takken’ van de 
kolom (afbeelding 5.5). De constructie die bij het gebouw voor de Maxis supermarkt voor de stabiliteit in het 
vlak van de kolommen zorgt, is te vergelijken met een raamwerk met enkele kolommen, die aan de voet van de 
kolom momentvast verbonden zijn (afbeelding 4.7a).  

Een aantal van de nieuwe varianten van de Y-kolommen, die in deze paragraaf zijn aangeven, kan ook de stabi-
liteit in het vlak van de kolommen verzekeren. Eerst worden de varianten in combinatie met horizontale draag-
constructie-elementen  tussen de kolommen, beschouwd.  

Variant 1, 3 en 4 kunnen de stabiliteit verzekeren doordat ze in combinatie met een vormvast element of onder-
deel tussen de kolommen te vergelijken zijn met raamwerken met enkele kolommen, die zowel aan de voet als 
aan de top zijn ingeklemd (afbeelding 4.7c). Variant 2 en 5 én variant 6, 8 en 9 kunnen in combinatie met een 
vormvast element of onderdeel tussen de kolommen vergeleken worden met raamwerken, die aan de voet zijn 
ingeklemd en aan de bovenzijde scharnierend verbonden zijn (afbeelding 4.7a). Bij variant 6, 8 en 9 zitten die 
scharnierende verbindingen aan de ‘top’ van de stam en bij variant 2 en 5 aan de uiteinden van de elementen 
tussen twee Y-kolommen. Tenslotte kunnen variant 11, 13 en 14 in combinatie met een vormvast element of 
onderdeel tussen de kolommen vergeleken worden met raamwerken met scharnierende verbindingen aan de voet 
van de kolommen (afbeelding 4.7b). 

Voor raamwerken met enkele kolommen wordt in paragraaf 4.2.2.1 ook nog als mogelijkheid voor het garande-
ren van de stabiliteit, het toepassen van driescharnierspanten genoemd (afbeelding 4.7d). Deze mogelijkheid is 
eventueel ook toe te passen in het geval van Y-kolommen met een horizontaal draagconstructie-element tussen 
de kolommen, mits die zijn uitgevoerd als variant 11, 13 of 14. Eventueel is ook nog een stabiel éénscharnier-
spant denkbaar (afbeelding 4.7e). Hiervoor komen Y-kolommen van variant 1, 3 en 4 in aanmerking. 

De varianten 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, en 20 van de Y-kolommen vormen in geschakelde vorm met een hori-
zontaal draagconstructie-element een onstabiel geheel. Om draagconstructies met dergelijke kolommen stabiel te 
maken zijn extra draagconstructie-elementen noodzakelijk. Voorbeelden van dergelijke draagconstructie-ele-
menten zijn al genoemd met betrekking tot enkele kolommen in paragraaf 4.2.1.1.  

Wanneer Y-kolommen rechtstreeks geschakeld worden zonder extra horizontale draagconstructie-elementen 
tussen de ‘takken’ van verschillende kolommen kunnen kolommen van variant 1, 2, 3 en 4 raamwerken met 
momentvaste verbindingen vormen. Kolommen van variant 5 kunnen geschakeld worden tot éénscharnier-
spanten. Kolommen van variant 6, 9, 11 en 14 kunnen raamwerken met twee scharnieren vormen en die van 
variant 7, 8, 10, 12, 13 en 15 met drie. De varianten 16, 17, 18, 19 en 20 zijn tenslotte zonder extra draagcon-
structie-elementen instabiel. 
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Van de varianten van de Y-kolommen die geschikt zijn om de stabiliteit van een draagconstructie in het vlak van 
de kolommen te garanderen, zijn de elementen waarin buigende momenten kunnen optreden nog steeds aange-
geven in tabel 5.4. Uit die tabel is af te leiden dat alleen bij variant 9 en 10 er in de ‘takken’ van de kolommen 
geen momenten kunnen optreden maar dat bij alle andere varianten er in alle kolomelementen buigende mo-
menten optreden (afbeelding 5.9). Voor variant 10 geldt dat de kolommen wel direct geschakeld moeten zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.9 Variant 9; normaalkrachten en momenten in Y-kolommen ten gevolge van horizontale belasting 

Wanneer Y-kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde vectoractieve draag-
constructie-onderdelen zijn, zoals al eerder vermeld is, de mogelijke varianten van de Y-kolom de varianten 1, 4, 
6, 9, 11, 14, 16 en 19. Hiervan kunnen wederom de varianten 1, 4, 6, 9, 11 en 14 voor de stabiliteit van een 
draagconstructie in het vlak van de Y-kolommen zorgen. Zoals in tabel 5.4 voor die varianten is aangegeven 
treden er dan in de elementen 3 en 4 buigende momenten op. In een vakwerk kunnen deze buigende momenten 
echter door een combinatie van normaalkrachten opgenomen worden. Hieruit volgt dat variant 9 van de Y-
kolommen, in combinatie met een vakwerkdraagconstructie-onderdeel, als enige horizontale belastingen kan 
opnemen zonder het optreden van buigende momenten in én de ‘takken’ van de kolommen én de horizontale 
draagconstructie-onderdelen.   

Bij Y-kolommen, die een horizontale belasting in hun vlak moet opnemen, ontstaan dus in tegenstelling tot bij 
de V-kolommen wel altijd buigende momenten in de elementen van de kolom. Bij variant 9, en eventueel bij 
variant 10, ontstaan er alleen buigende momenten in de ‘stam’ van de kolom, maar in alle andere gevallen ont-
staan die in zowel de ‘stam’ als de ‘takken’. De elementen van de kolom waarin die momenten optreden zijn dan 
als doorsnede-actief te classificeren. Variant 9 lijkt veel op variant 19, die ongelijkmatige verticale belastingen 
via normaalkrachten in de kolomelementen kon afdragen, met al enige verschil dat de ‘stam’ van de kolom aan 
de voet momentvast verbonden is (afbeelding 5.9). 

Als Y-kolommen een horizontale belasting loodrecht op het vlak van de kolom moeten kunnen opnemen, zoals 
ook in het gebouw van de Maxis supermarkt het geval is, zijn de kolommen als rechte, enkele kolommen te be-
schouwen. De mogelijkheden om met dergelijke kolommen de stabiliteit te verzekeren zijn al besproken in para-
graaf 4.2.1.1 en 4.2.2.1. Bij de supermarkt wordt de stabiliteit loodrecht op het vlak van de kolommen verkregen 
door raamwerken met aan de voet ingeklemde kolommen (afbeelding 4.7a). 

5.2.5 Kerk voor Colonia Güell, Barcelona 
5.2.5.1 Beschrijving 

Van 1898 tot 1908 maakte de architect Antoni Gaudi een hangmodel om tot een ontwerp te komen voor een kerk 
voor Colonia Güell, die nabij Barcelona gebouwd zou worden [21]. Door het maken van een hangmodel kon 
Gaudi een ideale vorm bepalen voor de constructie van de kerk. Een dergelijke ontwerpmethode is vooral ge-
schikt voor constructies waarbij drukgewelven de voornaamste constructie-elementen zijn. Doordat in een 
hangmodel alleen trekkrachten optreden ontstaat bij omkering van de vorm van het hangmodel een constructie 
die alleen op druk wordt belast. 
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Het model bestond uit een net van textieldraden voorzien van kleine ballastzakjes, die het gewicht van verschil-
lende delen van het gebouw, met uitzondering van de bogen en kolommen, representeerden (afbeelding 5.10). 
Het geheel was ongeveer 6 m breed en 4 m hoog met een schaal van 1:10. Het gewicht van de ballastzakjes was 
op schaal 1:10.000. 

 
afbeelding 5.10  Kerk, Colonia Güell, Gaudi’s hangmodel [21] 

In tegenstelling tot eerder gemaakte hangmodellen van onder andere G. Poleni en H. Hübsch was het hangmodel 
van Gaudi de enige manier om tot het betreffende ontwerp te komen. Op basis van berekeningen was dat in het 
geval van Gaudi’s model vanwege de complexiteit van de 3-dimensionale vorm niet mogelijk. Het ontwerp van 
de kerk werd verfijnd door foto’s van het hangmodel te maken en deze over te trekken en verder in te vullen. 

Tussen 1908 en 1914 werd de kelder van de kerk, waarin zich een crypte bevindt, op basis van het gemaakte 
model, uitgevoerd. De bouw werd echter stilgezet naar aanleiding van het overlijden van de opdrachtgever E. 
Güell. Bovendien was er in die tijd een economische crisis in Spanje als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. De 
kerk zoals Gaudi die ontworpen had, werd uiteindelijk niet meer gerealiseerd (afbeelding 5.11). 

 
afbeelding 5.11 Kerk, Colonia Güell, schets [21] 

Het hangmodel dat uitsluitend uit draden bestond, diende uiteraard nog vertaald te worden in een stabiele con-
structie. Er kon daarbij onderscheid gemaakt worden in een aantal constructie-onderdelen namelijk kolommen, 
wanden, ton- en ribgewelven, koepels en torens. Het belangrijkste constructiemateriaal voor de kerk was bak-
steen, dat in drie soorten werd toegepast. Ook werd er bij zwaar belaste delen basaltsteen gebruikt. 
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Met betrekking tot de kolommen wordt algemeen aangenomen dat er veel schuine varianten voorkwamen in het 
ontwerp voor de kerk. In het gebouwde deel zijn echter alle kolommen verticaal of nagenoeg verticaal toegepast. 
Wanneer er in het hangmodel vertakkingen voorkwamen zijn deze in het gebouwde deel of terug te vinden in 
vertakkende kolommen of in de kolommen, die zich naar boven toe verbreden en overgaan in een gewelf of 
koepel. In afbeelding 5.12 zijn voorbeelden van zowel een verbrede als een vertakkende kolom te zien. Ook is in 
de afbeelding te zien hoe het bijbehorende deel van het hangmodel eruit moet hebben gezien.  

    
 

    
afbeelding 5.12 Kerk, Colonia Güell, kolommen in (reconstructie)hangmodel en in de werkelijkheid  [21] 

Om de dimensies van de kolommen te kwantificeren bepaalde Gaudi de trekkracht in de draadjes van het model 
en vergeleek die met de druksterkte van de toe te passen materialen. De afmetingen werden ruim gekozen om 
instabiliteit door knik te voorkomen en ook werden de kolommen naar boven toe breder gemaakt. 

 
afbeelding 5.13 Kerk, Colonia Güell, reconstructiemodel [21] 

 



Deel 1 Vooronderzoek vertakkende kolomconstructies  Hfdst.5 Vertakkende kolomconstructies 

   
  43 

De wanden, die in het model door een reeks draadjes geschematiseerd werden, zijn zowel recht als licht golvend 
uitgevoerd. Dit laatste om de noodzakelijke stabiliteit te verschaffen. Ook de gewelven werden in het model 
geschematiseerd door een reeks, in dit geval gekromde, draadjes. De koepels en de torens waren gemodelleerd 
door radiale draadjes. 

In 1982 begon, op initiatief van H. Szeemann van Kunsthaus Zürich, het Institut für leichte Flächentragwerke in 
samenwerking met de Gaudi-groep van de Technische Hogeschool Delft, met het reconstrueren van het hang-
model dat Gaudi maakte voor de kerk van Colonia Güell *. Het model werd op schaal 1:15 gemaakt en het ge-
wicht van de ballastzakjes was op schaal 1:100.000 (afbeelding 5.13). 

Eerst is het hele draadjesmodel gemaakt waarna de ballastzakjes zijn aangebracht. In minder dan tien maanden 
was het reconstructiemodel gereed en kon het voor de tentoonstelling “Der Hang zum Gesamtkunstwerk” naar 
het Kunsthaus in Zürich getransporteerd worden.  

5.2.5.2 Draagstructuur 

Het gebouw voor de kerk van Colonia Güell is te schematiseren tot een vormactieve boogdraagconstructie. Dit is 
inherent aan de manier waarop de constructie, namelijk op basis van een hangmodel, is ontworpen. Alle kolom-
men in (het ontwerp van) de kerk van Colonia Güell zijn om diezelfde reden te schematiseren tot één of meer-
dere vormactieve drukstaven.  

Zo is de in tweeën vertakkende kolom, die in afbeelding 5.12 is weergegeven, geschematiseerd een samenstel 
van drie rechte drukstaven. Ondanks het feit dat de kolommen tot vormactieve drukstaven geschematiseerd kun-
nen worden, kunnen er wel buigende momenten in de kolommen optreden ten gevolge van horizontale belas-
tingen. Er wordt dan echter toch per definitie van vormactieve elementen gesproken (paragraaf 3.2.2.2). 

Er is in (het ontwerp van) de kerk van Colonia Güell geen duidelijk onderscheid te maken tussen de verticaal en 
horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen. De kolommen, wanden en bovengelegen vloeren en 
daken vormen één onlosmakelijk geheel. Dit is wederom het gevolg van de manier waarop de constructie ont-
worpen is. Er is dan ook geen sprake van een specifieke oriëntatie van de door de kolommen ondersteunde 
draagconstructie-onderdelen.      

5.2.6 Station, Lyon-Satolas 
5.2.6.1 Beschrijving 

In het gebouw dat Santiago Calatrava rond 1990 ontwierp voor het station in Lyon komen betonnen omgekeerde 
V-kolommen voor (afbeelding 5.14). Zes treinsporen worden overspannen door een 500 m lang en 53 m breed, 
betonnen cilindergewelf, dat rust op vier rijen omgekeerde V-kolommen [22][23].  

 
afbeelding 5.14 Station, Lyon [22] 

Het cilindergewelf is ogenschijnlijk in zichzelf stabiel en de gehele constructie is vermoedelijk in de ene richting 
stabiel gemaakt door de omgekeerde V-kolommen. In de andere richting wordt de stabiliteit vermoedelijk ver-
zorgd door de middelste omgekeerde V-kolommen die momentvast verbonden zijn met betonnen verbindings-
balken tot een reeks stabiele raamwerken in combinatie met er bovenop staande, enkele kolommen, die samen 
met het dak als het ware ook een reeks stabiele raamwerken met momentvaste verbindingen aan de top vormen.  

                                                           
* De linker foto’s in afbeelding 5.12 zijn foto’s van het reconstructiemodel. 
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5.2.6.2 Draagstructuur 

De buitenste omgekeerde V-kolommen in dit gebouw zijn te schematiseren tot twee vormactieve, rechte druk-
staven aangezien zowel verticale belastingen als horizontale belastingen in het vlak van de kolommen gesplitst 
zullen worden in normaalkrachten in de elementen van de kolommen. De kolommen zelf zijn daarom ook even-
tueel als vectoractief te classificeren. In afbeelding 5.15  is de splitsing van de neerwaartse verticale belasting te 
zien en in afbeelding 5.16 die van de horizontale belasting. 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.15 Normaalkrachten in omgekeerde V-kolommen ten gevolge van neerwaartse verticale belasting 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.16 Normaalkrachten in omgekeerde V-kolommen ten gevolge van horizontale belasting 

Het splitsen van de horizontale en verticale belastingen bij omgekeerde V-kolommen is te vergelijken met het 
splitsen van die belastingen bij V-kolommen (paragraaf 5.2 en 5.2.2). Het splitsen werkt als het ware andersom 
als bij de V-kolommen. Een verschil is dat voor het splitsen van de horizontale belastingen voor V-kolommen 
als voorwaarde geldt dat de horizontale constructie-onderdelen momenten moeten kunnen opnemen. Dit komt 
omdat de V-kolommen als het ware een inklemming realiseren aan de top van de kolommen terwijl bij omge-
keerde V-kolommen, dit als het ware aan de voet van de kolom gebeurd. Een tweede verschil is dat voor het 
splitsen van verticale belastingen bij omgekeerde V-kolommen geen horizontaal draagconstructie-onderdeel 
nodig is.  

De binnenste omgekeerde V-kolommen in het station kunnen geschematiseerd worden tot een samenstel van 
twee rechte buigdrukstaven en zijn als doorsnede-actief te classificeren. Dit komt omdat de middelste twee 
kolomrijen via liggers, die te schematiseren zijn tot rechte buigstaven, met elkaar verbonden zijn en zo een 
raamwerk met momentvaste verbindingen aan de top vormen, dat vermoedelijk voor de stabiliteit in dwarsrich-
ting zorgt (afbeelding 4.7b).  

Ook de enkele kolommen zijn om dezelfde reden als doorsnede-actieve, rechte buig-drukstaven te schematise-
ren. Het betonnen cilindergewelf is te schematiseren tot een vormactief boogdraagconstructie-onderdeel.  

5.2.7 Vliegtuighallen, Orbetello, Orvieto, Torre del Lago 
5.2.7.1 Beschrijving 

In de tweede helft van de jaren dertig werd in Italië een aantal vliegtuighallen gebouwd naar ontwerp van P. 
Nervi [24]. Van de drie verschillende typen die hij ontwierp zijn er het meest, namelijk zes, uitgevoerd zoals de 
hal weergegeven in afbeelding 5.17.  

druk druk 

trek druk trek druk 

druk 
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afbeelding 5.17 Vliegtuighal, Orvieto, Italië [25] 

Het dak van 102,5 ⋅ 36,9 m2 bestaat uit diagonale boogspanten van prefab betonnen vakwerken en wordt slechts 
gedragen door zes omgekeerde Y-kolommen. De vier hoekkolommen staan onder een hoek van 45° met de 
langs- en dwarsgevel. Langs de randen van het dak zijn horizontale vakwerkliggers geplaatst voor het opvangen 
van de winddruk en de horizontale krachten uit het dak. De stabiliteit van de draagstructuur wordt bepaald door 
de zes omgekeerde Y-kolommen, in combinatie met de vormvaste spanten en liggers in het dak. 

5.2.7.2 Draagstructuur 

Het is moeilijk om te bepalen op welke wijze de kolommen het best geschematiseerd kunnen worden. Het meest 
voor de handliggend is misschien wel om ze als omgekeerde V- in plaats van als omgekeerde Y-kolommen te 
beschouwen en ze te schematiseren tot een samenstel van twee kromme drukstaven. Deze twee kromme druk-
staven zijn een onderdeel van een doorgaande boog. De structuur van het dak kan namelijk gerekend worden tot 
de vormactieve boog-draagconstructie-onderdelen. Vanwege de vakwerkliggers is het echter ook mogelijk om 
het dak tot de vectoractieve draagconstructie-onderdelen te rekenen.  

Omdat de omgekeerde Y-kolommen een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het gebouw is het mogelijk dat er 
buigende momenten in de elementen van de kolommen optreden. Als ze als onderdeel van een doorgaande boog 
beschouwd worden is dat aannemelijk (paragraaf 3.2.2.2). Ook wanneer we de kolommen echt als losse kolom-
men beschouwen is het optreden van momenten te verwachten vanwege de duidelijk gekromde vorm van één 
van de elementen van de kolom en vanwege de momentvaste verbinding tussen de twee kolomelementen.   

De omgekeerde Y-kolommen, die in deze vliegtuighal zijn toegepast, vertonen parallellen met de Y-kolommen 
in de kerk van Colonia Güell omdat bij beide kolommen sprake is van een combinatie met boogdraagconstructie-
onderdelen. Ook zijn beide kolommen eigenlijk onderdeel van die draagconstructie-onderdelen omdat er sprake 
is van een vloeiende overgang tussen de voornamelijk verticaal georiënteerde kolommen en de voornamelijk 
horizontaal georiënteerde boog-draagconstructie-onderdelen.  

5.3 Op één niveau in drieën vertakkende kolommen 
Er is maar één voorbeeld gevonden van een gebouw met op één niveau in drieën vertakkende kolommen. Dit 
voorbeeldproject wordt hierna kort besproken. Ondanks dat er maar één concreet voorbeeld gevonden is van een 
in drieën vertakkende kolom wil dit niet zeggen dat het besproken gebouw en draagconstructie de enige com-
binatiemogelijkheid aangeven van dergelijke vertakkende kolommen met horizontaal georiënteerde draagstruc-
tuuronderdelen.  

Op basis van de voorbeelden van de, op één niveau in tweeën vertakkende kolommen, die in de vorige paragraaf 
aan de orde zijn gekomen, zijn er in deze paragraaf nog toepassingen van in drieën vertakkende kolommen be-
schreven, die ook aannemelijk zijn. Deze toepassingen zijn ook al enigszins gebaseerd op voorbeelden van ande-
re vertakkende kolommen, die in de volgende paragrafen nog aan de orde komen. 

5.3.1 IBM Research center, La Gaude 
5.3.1.1 Beschrijving 

In afbeelding 5.18 is een 2-dimensionale in drieën vertakkende kolom te zien. De kolom bundelt de krachten uit 
de bovengelegen hoogbouw en leidt die in de fundering  [1]. Het gebouw in kwestie is het IBM Research Center 
in La Gaude. 
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afbeelding 5.18 IBM Research Center, La Gaude  [1] 

5.3.1.2 Draagstructuur 

De in drieën vertakkende kolom, die in het Research Center is toegepast, is te schematiseren tot een samenstel 
van vier rechte staven. Ook kan de kolom eventueel geschematiseerd worden door een doorgaande rechte staaf 
en twee schuine rechte staven. De staven worden vermoedelijk voornamelijk op druknormaalkrachten belast. Dit 
valt niet met zekerheid te zeggen omdat niet achterhaald is hoe de stabiliteit van het gebouw wordt gegaran-
deerd. 

De kolom draagt een doorgaande ligger, die te schematiseren is tot een rechte buigstaaf. De vlakke, 2-dimensio-
nale kolom ondersteunt dus een draagconstructie-onderdeel met een lineaire oriëntatie. 

5.3.2 Doorsnede-actieve en vectoractieve horizontale onderdelen 
Naast een 2-dimensionale in drieën vertakkende kolom, zoals die bijvoorbeeld hiervoor besproken is, is er ook 
een 3-dimensionale variant denkbaar. Een dergelijk kolom zou geschematiseerd kunnen worden tot een samen-
stel van vier rechte druk- of buigdrukstaven.  

Een 3-dimensionale in drieën vertakkende kolom zou toegepast kunnen worden in draagconstructies met een 
vectoractief ruimtelijk vakwerk met een driehoekige oriëntatie als horizontaal georiënteerd draagconstructie-
onderdeel. Er zijn verschillende typen ruimtelijke vakwerken, die een driehoekige oriëntatie hebben, zoals [4] 
(afbeelding 5.19): 

a ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit tetraëders(T) en octaëders (O) 
b ruimtelijke vakwerken opgebouwd uit driehoekige prisma’s  
c ruimtelijke vakwerken met twee driehoekige rasters 
d ruimtelijke vakwerken met omgekeerde hexagonale piramides  

Ook zou een 3-dimensionale in drieën vertakkende kolom gecombineerd kunnen worden met een balkrooster 
met een driehoekige oriëntatie. 

De in drieën vertakkende kolommen in dergelijke constructies kunnen beschouwd worden als de 3-dimensionale 
varianten van de Y-kolommen, die in paragraaf 5.2.4 besproken zijn. Aangezien deze ruimtelijke varianten uit 
meer elementen bestaan en ook meer verbindingen hebben is het aantal verschillende mogelijkheden waarin deze 
kolom kan worden uitgevoerd nog groter dan de 20 verschillende Y-kolommen uit paragraaf 5.2.4. 

Wanneer in drieën vertakkende kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde 
vectoractieve draagconstructie-onderdelen valt er net als bij de Y-kolommen een aantal varianten af omdat een 
aantal elementeneinden automatisch momentvast verbonden is. 
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afbeelding 5.19  Ruimtelijke vakwerken met een driehoekige oriëntatie [4] 

vooraanzicht  ruimtelijk vakwerk 
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Verticale belasting 

Bij alle symmetrische varianten van de 3-dimensionaal, in drieën vertakkende kolommen treden er, net als bij Y-
kolommen, bij gelijkmatige verticale belastingen alleen maar normaalkrachten op in de elementen van de kolom. 
Wanneer de kolommen zelf in staat moeten zijn om ongelijkmatige verticale belastingen op te kunnen nemen, 
moet, net als bij de Y-kolommen, minstens één van de verschillende verbindingen van de kolom en/of het 
bovengelegen onderdeel in staat zijn om momenten op te nemen. Dit komt omdat er horizontale belastingscom-
ponenten ontstaan. Bij asymmetrische varianten van de kolommen zullen er al bij gelijkmatige verticale 
belastingen naast normaalkrachten ook buigende momenten optreden in de elementen. Wanneer van een element 
minstens één elementeinde momentvast verbonden is, zullen er in het element buigende momenten optreden bij 
ongelijkmatige verticale belastingen en/of bij een gelijkmatige belasting van een asymmetrische kolom. Wanneer 
beide elementeinden van een bepaald element scharnierend verbonden zijn treden er in dat element geen mo-
menten op. Net als bij de symmetrische Y-kolommen is er één symmetrische, in drieën vertakkende kolom 
mogelijk waarbij geen momenten in de kolom optreden bij ongelijkmatige verticale belastingen. Dit is de 3-
dimensionale versie van de variant van de Y-kolommen uit afbeelding 5.8. 

Wanneer in drieën vertakkende kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde 
vectoractieve draagconstructie-onderdelen valt er zoals gezegd een aantal mogelijke varianten af, omdat be-
paalde elementeinden automatisch momentvast verbonden zijn. In de bijbehorende elementen zullen dan ook 
buigende momenten optreden bij ongelijkmatige verticale belastingen. In een vakwerk kunnen deze buigende 
momenten echter door een combinatie van normaalkrachten opgenomen worden. Hieruit volgt, net als bij de Y-
kolommen, dat die ene symmetrische variant waarbij er  geen momenten in de kolom optreden, in combinatie 
met een vakwerkdraagconstructie-onderdeel, als enige ongelijkmatige verticale belastingen kan opnemen zonder 
het optreden van buigende momenten in én de kolommen én de horizontale draagconstructie-onderdelen 
(afbeelding 5.8).   

Als een symmetrische, in drieën vertakkende kolom geen enkele bijdrage hoeft te leveren aan de stabiliteit van 
een draagconstructie kunnen de elementen dus zowel vormactief als doorsnede-actief genoemd worden, afhan-
kelijk van de verbindingen tussen de elementen en de daarbij behorende invloed van ongelijkmatige verticale 
belastingen.  

Horizontale belasting 

Net als bij de Y-kolommen is er een aantal varianten van de in drieën vertakkende kolommen die de stabiliteit in 
het vlak van de kolommen kunnen verzekeren. Het gaat ook hier om de varianten die in combinatie met een 
vormvast element of onderdeel tussen de kolommen met één of meer van de volgende constructies vergeleken 
kunnen worden: 

- raamwerken met momentvaste verbindingen aan de voet van de kolommen en met:   
- scharnierende verbindingen aan de top van de ‘stam’  
- scharnierende verbindingen aan de uiteinden van de elementen tussen twee kolommen 

- raamwerken met scharnierende verbindingen aan de voet van de kolommen 
- raamwerken met momentvaste verbindingen aan de voet en de top van de kolommen 
- driescharnierspanten 
- éénscharnierspanten  

De varianten van de kolommen die niet met één van bovenstaande constructies vergeleken kunnen worden, vor-
men over het algemeen in geschakelde vorm een onstabiel geheel. Om draagconstructies met dergelijke kolom-
men stabiel te maken zijn extra draagconstructie-elementen noodzakelijk. Voorbeelden van dergelijke 
draagconstructie-elementen zijn al genoemd met betrekking tot enkele kolommen in paragraaf 4.2.1.1.  

Net als bij de Y-kolommen is er van alle in drieën vertakkende kolommen die geschikt zijn om de stabiliteit van 
een draagconstructie in het vlak van de kolommen te garanderen feitelijk één variant denkbaar waarbij er in de 
‘takken’ van de kolommen geen momenten kunnen optreden. De betreffende variant is de ingeklemde versie van 
de variant waarbij geen momenten in de kolom optreden ten gevolgen van ongelijkmatige verticale belastingen. 
Het is de 3-dimensionale versie van de variant van de Y-kolommen uit afbeelding 5.9. In alle andere mogelijke 
varianten treden er daarentegen in alle kolomelementen buigende momenten op.  

Wanneer in drieën vertakkende kolommen gecombineerd worden met doorgaande, horizontaal georiënteerde 
vectoractieve draagconstructie-onderdelen valt er een aantal varianten af. De varianten die overblijven zijn te 
vergelijken met de varianten 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 en 19 van de Y-kolommen. Hiervan kunnen wederom de va-
rianten die vergelijkbaar zijn met de varianten 1, 4, 6, 9, 11 en 14 van de Y-kolommen voor de stabiliteit van een 
draagconstructie zorgen. Het verschil is dat de 3-dimensionale varianten de stabiliteit in meerdere richtingen 
kunnen garanderen. 
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Omdat in een vakwerk buigende momenten door een combinatie van normaalkrachten opgenomen kunnen wor-
den, zal de 3-dimensionale versie van de variant van de Y-kolommen uit afbeelding 5.9, in combinatie met een 
vakwerkdraagconstructie-onderdeel, als enige horizontale belastingen kunnen opnemen zonder het optreden van 
buigende momenten in én de ‘takken’ van de kolommen én de horizontale draagconstructie-onderdelen. In dat 
geval is dus alleen de ‘stam’ als doorsnede-actief te classificeren en zijn alle overige elementen vormactief. 
Vanwege het optreden van de buigende momenten in de ‘stam’ kan deze het best zo kort mogelijk worden uit-
gevoerd. In het uiterste geval kan de ‘stam’ achterwegen gelaten worden en is er sprake van een 3-dimensionale 
variant van de V-kolom. 

5.3.3 Vormactieve boogdraagconstructies 
Een 3-dimensionale, in drieën vertakkende kolom, die geschematiseerd kan worden tot een samenstel van vier 
rechte drukstaven zou ook kunnen voorkomen in vormactieve boogdraagconstructies. Dit is te beredeneren op 
basis van het voorbeeld van een boogdraagconstructie in combinatie met een in tweeën vertakkende kolom zoals 
die in paragraaf 5.2.5 besproken is. 

5.4 Op één niveau in vieren vertakkende kolommen 
Er is een aantal voorbeelden bekeken van gebouwen met kolommen, die als in vieren vertakkende kolommen 
kunnen worden aangemerkt. Deze gebouwen worden hierna, in sommige gevallen redelijk uitgebreid, besproken.  

5.4.1 Gymzaal, Pekin 
5.4.1.1 Beschrijving 

In afbeelding 5.20 is een stalen ruimtelijk vakwerk te zien dat op vier betonnen kolommen rust, die elk vier 
‘vingers’ hebben [2]. De architecten Feoly, Hackler, Thompson en Lee ontwierpen deze draagconstructie van 
ongeveer 66 ⋅ 91 m2 voor een gymzaal van een Highschool in Pekin, Illinois, Amerika. 

 
 

 
afbeelding 5.20 Gymzaal Highschool, Pekin [2] 

De vertakkende kolommen zijn toegepast om een geconcentreerde krachtsinleiding in het vakwerk te reduceren. 

5.4.1.2 Draagstructuur 

De kolommen in de draagconstructie van de gymzaal zijn te schematiseren tot een combinatie van vijf rechte 
staven. De ’stam’ van elke kolom is te schematiseren tot een doorsnede-actieve, rechte buig-drukstaaf. De stabi-
liteit van de constructie wordt namelijk verzekerd door het inklemmen van de kolommen in de fundering. De 
constructie is, wat de stabiliteit betreft, te vergelijken met een raamwerk met momentvaste verbindingen aan 
zowel de voet als de top van de kolommen (afbeelding 4.7c). 

De vier ‘takken’ van de kolom moeten geschematiseerd worden tot rechte buigstaven. Vanwege hun volledig 
horizontale oriëntatie zullen ze niet of nauwelijks aan drukkrachten ten gevolge van verticale belastingen onder-
worpen worden en des te meer aan buigende momenten ten gevolge die belastingen.  

Omdat de hier toegepaste kolommen pas aan de top vertakken en omdat de vertakkingen dezelfde oriëntatie 
hebben als het bovengelegen dak zouden de kolommen ook als enkele kolommen beschouwd kunnen worden in 
plaats van als vertakkende kolommen. Vanwege de manier waarop de stabiliteit is verzekerd kunnen ze dan 
beschouwd worden als doorsnede-actieve, enkele kolommen. Doorsnede-actieve kolommen gecombineerd met 
vectoractieve horizontale draagconstructie- onderdelen zijn al eerder besproken in paragraaf 4.2.2.3. 
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Het horizontale draagconstructie-onderdeel van het gebouw van de gymzaal is een vectoractief ruimtelijk vak-
werk dat te schematiseren is tot een samenstel van rechte druk- en trekstaven. Het vakwerk heeft zowel een 
onder- als een bovenvlak met een orthogonale oriëntatie. 

5.4.2 Tentoonstellingshal, Sao Paulo 
5.4.2.1 Beschrijving 

In afbeelding 5.21 is de draagconstructie van een tentoonstellingsruimte in Sao Paulo, Brazilië te zien. Het be-
treft een aluminium ruimtelijk vakwerk, met afmetingen van 260 ⋅ 260 m2, dat ondersteund wordt door 25 stalen 
kolommen [26]. De 25 kolommen zijn niet alleen van boven, maar ook van onderen gesplitst. Van boven vertak-
ken de kolommen zich in vieren en van onder zijn ze in tweeën gesplitst.  

 
afbeelding 5.21 Tentoonstellingshal, Sao Paulo [26] 

5.4.2.2 Draagstructuur 

De kolommen van de tentoonstellingshal zijn waarschijnlijk te schematiseren tot een samenstel van zes rechte 
drukstaven, aangezien het erop lijkt alsof alle verbindingen van de kolomelementen scharnierend zijn uitgevoerd. 
De kolommen kunnen gezien worden als een combinatie van twee V-kolommen en één omgekeerd V-kolom. 
Voorbeelden hiervan zijn besproken in paragraaf 5.2.1 en 5.2.6. De ‘twee V-kolommen’ kunnen zowel horizon-
tale als verticale belastingen zodanig overbrengen naar ‘de voet van de kolom’ dat er alleen normaalkrachten in 
de kolomelementen optreden. De ‘omgekeerde V-kolom’ kan vervolgens hetzelfde. Op die manier zijn zowel 
horizontale als verticale belastingen door de gehele kolom alleen via normaalkrachten door te geven naar de 
fundering.  

Voor het overbrengen van de horizontale belastingen van de ‘top van twee V-kolommen’ naar ‘de voet van die 
kolommen’ zouden er ook buigende momenten in het horizontale draagconstructie-onderdeel kunnen optreden, 
ware het niet dat een vakwerk deze momenten kan vertalen in een combinatie van trek- en drukkrachten. Het 
vakwerk is namelijk te schematiseren tot een vectoractief draagstructuur-onderdeel bestaande uit rechte trek- en 
drukstaven. Het vakwerk heeft zowel een onder- als een bovenvlak met een orthogonale oriëntatie. 

De stabiliteit wordt hoogstwaarschijnlijk verzekerd door de vormvaste driehoeken aan de boven- en onderzijde 
van de vertakkende kolommen die als het ware ingeklemde verbindingen realiseren. De driehoeken aan de on-
derzijde dragen in principe maar in één richting bij aan de stabiliteit en die aan de bovenzijde in meerdere rich-
tingen. Het lijkt er echter op dat de onderste driehoeken niet allemaal dezelfde oriëntatie hebben om toch aan de 
stabiliteit in de twee hoofdrichtingen van het gebouw bij te kunnen dragen. Vermoedelijk zijn ze wel zodanig 
georiënteerd dat vervormingen van het aluminium vakwerk ten gevolge van temperatuursveranderingen zo on-
gehinderd mogelijk kunnen optreden. Dit is het geval als de kolommen als het ware naar buiten kunnen kantelen. 

5.4.3 Luifel Esso kantoor, Breda 
5.4.3.1 Beschrijving 

Een derde voorbeeld van in vieren vertakkende kolommen in combinatie met een ruimtelijk vakwerk, is de luifel 
bij de entree van het hoofdkantoor Benelux van Esso in Breda, ontworpen door het architectenbureau 
Kraaijvanger Urbis (afbeelding 5.22).  
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afbeelding 5.22 Luifel Esso kantoor, Breda [19] 

5.4.3.2 Draagstructuur 

Elk van de twee vertakkende kolommen die in de luifel van het Esso kantoor zijn toegepast, is te schematiseren 
tot een samenstel van vijf rechte staven. De vier ‘takken’ van de kolom, die aan weerszijde scharnierend be-
vestigd lijken te zijn, zijn te schematiseren tot vormactieve drukstaven. De ‘stam’ van de kolom, die lijkt te zijn 
ingeklemd in de fundering, is te schematiseren tot een doorsnede-actieve buig-drukstaaf. Dit laatste is aanneme-
lijk omdat de stabiliteit van de luifel waarschijnlijk zowel door de achterliggende draagconstructie verzorgd 
wordt als door een raamwerk met aan de voet ingeklemde kolommen en scharnieren aan de top (afbeelding 
4.7a). De top van de kolom is in dit geval de top van de ‘stam’ van de kolom. 

Deze in vieren vertakkende kolom is te beschouwen als de 3-dimensionale variant van de Y-kolom, die in para-
graaf 5.2.4 besproken is en die is aangeduid als variant 9. Deze Y-kolom is weergegeven in afbeelding 5.9. 

Het horizontale draagconstructie-onderdeel van de luifel is een vectoractief ruimtelijk vakwerk dat te schemati-
seren is tot een samenstel van rechte druk- en trekstaven. Het vakwerk heeft zowel een onder- als een bovenvlak 
met een orthogonale oriëntatie. 

5.4.4 Cap Gemini kantoor, Utrecht 
5.4.4.1 Beschrijving 

De door architect Overhagen ontworpen entreehal voor Cap Gemini in Utrecht heeft zes in vieren vertakkende 
kolommen (afbeelding 5.23).  

 
afbeelding 5.23 Kantoor Cap Gemini, Utrecht [19] 
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5.4.4.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen in dit kantoorgebouw zijn het meest eenvoudig te schematiseren tot een samenstel 
van vijf rechte staven. De kolommen ondersteunen een vectoractief ruimtelijk vakwerk dat te schematiseren is 
tot een samenstel van rechte druk- en trekstaven. Het vakwerk heeft zowel een onder- als een bovenvlak met een 
orthogonale oriëntatie. 

Vermoedelijk kunnen de ‘takken’ van de kolommen geschematiseerd worden tot doorsnede-actieve rechte buig-
drukstaven en de ‘stam’ tot een samenstel van doorsnede-actieve rechte staven. Het eerste is aannemelijk omdat 
het lijkt alsof de takken momentvast met de ‘stam’ van de kolom verbonden zijn en het laatste is aannemelijk 
omdat de ‘stam’ er uitziet als een soort vierendeelkolom. Het is mogelijk dat de ‘stam’ van de kolommen als 
vierendeelkolom is uitgevoerd om de stabiliteit van de entreehal te garanderen en om horizontale belastingen aan 
de top van de kolommen af te voeren. 

De kolommen zijn te beschouwen als een 3-dimensionale variant van de Y-kolom, die in paragraaf 5.2.4 bespro-
ken is en die is aangeduid als variant 4.   

5.4.5 Terminal 4 luchthaven, Hamburg 
5.4.5.1 Beschrijving 

Het architectenbureau Von Gerkan, Marg + Partner ontwierp rond 1986 de vierde terminal voor de luchthaven 
van Hamburg. In de terminal bevinden zich in één ruimtelijke eenheid de vertrekhal, winkels, restaurants en 
terrassen [27]. Onder de hal is de aankomstruimte, die via een halve cirkelvormige opening, voorzien van een lift 
en roltrappen, met de hal verbonden is. Het gebouw werd na een bouwtijd van drie jaar in 1993 opgeleverd [28]. 
In de toekomst zullen nog twee soortgelijke terminals gebouwd worden nadat de oude terminalhal is gesloopt 
[29]. 

Het dak van de vertrekhal, met een grootte van 75 ⋅ 101 m2, heeft een stalen draagconstructie bestaand uit zeven 
gekromde ruimtelijke vakwerkliggers [27]. Die liggers worden gedragen door twee rijen van zes vertakkende 
kolommen (afbeelding 5.24). De ‘stam’ van de kolommen is uitgevoerd in voorgespannen beton en de vier ‘tak-
ken’ zijn stalen buizen. De beide kolomrijen hebben een verschillende hoogte waardoor het dak oploopt. De 
overspanning van de vakwerkliggers bedraagt 62 m. 

 
afbeelding 5.24 Terminal 4, Hamburg, interieur [27] 

De vertrekhal wordt geflankeerd door monoliete bouwblokken met een eigen draagconstructie. De voorzijde van 
de terminal is voorzien van een glazen gevel evenals de achterzijde [30]. Ook in het dak is glas, in de vorm van 
lichtstroken, aanwezig.  

5.4.5.2 Draagstructuur 

De kolommen in de hal van de terminal zijn te schematiseren tot een samenstel van vijf rechte staven. De boven-
ste vier elementen zijn vermoedelijk vormactieve, rechte drukstaven omdat het erop lijkt alsof de verbindingen 
aan de uiteinden scharnierend zijn uitgevoerd. Of de onderste staaf te beschouwen is als een vormactieve, rechte 
drukstaaf of een doorsnede-actieve rechte buigdrukstaaf is niet zeker. Dit hangt samen met de vraag op welke 
wijze de stabiliteit van de hal in de twee hoofdrichtingen is verzekerd en op welke manier de verbindingen in het 
dak zijn uitgevoerd. Op basis van de dimensies van ‘stam’ en de tapse vorm is het aannemelijk dat de ‘stam’ in 
de fundering is ingeklemd, wat wil zeggen dat er buigende momenten in de ‘stam’ kunnen optreden. 
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Het is het meest waarschijnlijk dat de stabiliteit van de terminal in de richting loodrecht op de lengte-as van de 
vakwerkliggers verzekerd wordt door de aangrenzende monoliete bouwblokken, die als schorend draagcon-
structie-onderdeel fungeren in combinatie met een dakvlak met schijfwerking. Dit is een manier om een draag-
constructie te stabiliseren die ook in draagconstructies met enkele kolommen kan worden toegepast (paragraaf 
4.2.1.1). 

In de richting van de vakwerkliggers wordt de stabiliteit waarschijnlijk wel gegarandeerd door de vertakkende 
kolommen. Die vormen samen met de vakwerkliggers vermoedelijk raamwerken met aan de voet ingeklemde 
kolommen en met scharnieren aan de top (afbeelding 4.7a). De top van de kolom is in dit geval de top van de 
‘stam’ van de kolom. Deze in vieren vertakkende kolom is daarom net als de kolommen in paragraaf 5.4.3 te 
beschouwen als de 3-dimensionale variant van de Y-kolom, die in paragraaf 5.2.4 besproken is en die daar is 
weergegeven in afbeelding 5.9. Deze kolom is in zoverre nog anders aangezien niet alle vier de toppen van de 
‘takken’ rechtstreeks via een vectoractief vakwerk met elkaar verbonden zijn. De kolommen zijn namelijk stabiel 
gemaakt door in één richting de ‘takken’ via de onderranden van de vakwerkliggers te verbinden en door in de 
andere richting de ‘takken’ via de vakwerkliggers én via liggers in het dak te verbinden. Of het plaatvormige 
dakmateriaal nog bijdraagt aan de stabiliteit is niet duidelijk.  

De kolommen die in het terminalgebouw zijn toegepast ondersteunen 3-dimensionale vakwerkliggers die een 
duidelijke lineaire oriëntatie hebben. Elke kolom ondersteunt twee vakwerkliggers. Dit rechtvaardigt hun 3-
dimensionale karakter aangezien anders ook met Y-kolommen volstaan had kunnen worden. De vakwerkliggers 
zijn te schematiseren tot vectoractieve draagstructuur-onderdelen opgebouwd uit rechte trek- en drukstaven. De 
vakwerkliggers dragen vervolgens liggers, die als doorsnede-actief te classificeren zijn. 

5.4.6 Dienstencentrum ‘t Karregat, Eindhoven 
5.4.6.1 Beschrijving 

In het begin van de jaren zeventig werd de woonwijk Herzenbroeken in het oosten van Eindhoven gepland [31]. 
Met een grote bebouwingsdichtheid dienden 1700 woningen gerealiseerd te worden [32]. Daarnaast moest er ook 
een dienstencentrum van ongeveer 8000 m2 komen met daarin onder andere ruimte voor een bibliotheek, twee 
basisscholen met kleuterschool, een gymzaal, winkels, een restaurant, een wijkgezondheidscentrum, een 
gemeenschapsruimte en diverse vrijetijdsruimten. Een deel van het centrum zou in handen komen van de 
gemeente Eindhoven en het andere deel zou bij de Projectontwikkelingsmaatschappij Amro-Westland/Utrecht 
terecht komen [33].  

De Architekten Werkgemeenschap van Klingeren uit Amersfoort kreeg de opdracht om een ontwerp voor het 
dienstencentrum ‘t Karregat te maken [32]. Uitgangspunt van de architecten was om alle verschillende functies 
letterlijk en figuurlijk onder één dak te brengen. Het gebouw moest één open geheel zijn en alle bouwdelen 
moesten om één binnenplein gegroepeerd worden. Andere eisen aan het gebouw waren: 

− uitnodigende, interessante, lichte en luchtige dakconstructie 
− geleidelijke overgang tussen binnen en buiten 
− homogene, richtingsloze structuur 
− eenvoudige uitbreidbaarheid 
− interessant bovenaanzicht in verband met aangrenzende flats 
− goedkope constructie  
− korte bouwtijd 

 
afbeelding 5.25 ’t Karregat, blik op het dak [31] 
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Het basiselement van het ontwerp voor ‘t Karregat is een ‘paraplu’; een autonoom constructie-onderdeel, dat in 
zichzelf stabiel is door middel van een aan de voet ingeklemde kolom. De ‘paraplu’ bestaat uit een centrale ko-
lom, vier trek- en vier drukelementen.  Door een groot aantal ‘paraplu’s’ te schakelen ontstaat een doorgaand 
dakvlak (afbeelding 5.25). In totaal zijn er in het gebouw 34 ‘paraplu’s’ toegepast met hart-op-hart-afstanden van 
14,4 m (afbeelding 5.26).  

De schakeling vindt plaats met behulp van vakwerkliggers, die van ‘paraplu’ naar ‘paraplu’ 7,2 m overspannen 
(afbeelding 5.27). De extra vakwerkligger voor het middenveld tussen vier ‘paraplu’s’ wordt gedragen door 
zwaardere vakwerkliggers. Door in het middenveld de extra vakwerkligger niet steeds in dezelfde richting te leg-
gen wordt de monotonie van het dakvlak doorbroken (afbeelding 5.26). Iedere ‘paraplu’ draagt hierdoor zoveel 
mogelijk een gelijk stuk dakvlak, waardoor excentrische belastingen zoveel mogelijk beperkt blijven. Het vlakke 
deel van het dak, dat 75% van het totale dakoppervlak bedraagt, bestaat uit houten balklagen en de ‘paraplu’s’, 
die de overige 25% vormen, zijn uitgevoerd als glazen piramides. 

 
afbeelding 5.26 ’t Karregat, dakplattegrond [32] 

 
afbeelding 5.27 ’t Karregat, constructie van de ‘paraplu’s’ [32] 

De belasting uit de lichte vakwerkliggers op de rand van de ‘paraplu’ wordt samengebracht op de vier hoeken en 
vandaar door de vier trek- en drukelementen overgebracht naar de kolom (afbeelding 5.28). Doordat de druk-
schoren gemaakt zijn van twee in de hoek samenkomende profielen zijn de vier hoekpunten torsievast met de 
centrale kolom verbonden. De belasting midden op de rand van de ‘paraplu’ wordt via verbanden in de zijvlak-
ken van de ‘paraplu’ overgebracht naar de hoekpunten (afbeelding 5.29). Omdat die verbanden niet verticaal zijn 
worden ze afgesteund naar de kolom. De doorgaande centrale kolom is samengesteld uit vier profielen. 

Er zijn alleen plaatselijk verbanden in het dakvlak noodzakelijk voor het vastzetten van de kniksteunen van de 
bovenranden van de vakwerkliggers en voor het vasthouden van de kolomkoppen van de dragende buiten-
kolommen ten opzichte van de ‘paraplu’s’. De dragende buitenkolommen zijn toegepast daar waar de dakcon-

zware vakwerkligger  

(lichte) vakwerkligger; middenveld  
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structie eindigt en er geen ondersteunende paraplu’s meer zijn. De gevel is in horizontale zin vast verbonden met 
de houten balklaag; in verticale zin is ze schuivend verbonden om dragen van het dak door de gevel te voorko-
men. 

 
afbeelding 5.28 ’t Karregat, trek- en drukelementen  in de ‘paraplu’ [32] 

 
afbeelding 5.29 ’t Karregat, verband in de ‘paraplu’ [32] 

De ‘paraplu’s’ zijn grotendeels liggend op de grond voorgemonteerd, vervolgens zijn ze op hun plaats gehesen 
en afgemonteerd. Daarna zijn de vakwerkliggers ingehangen. Na het monteren van de staalconstructie kon ten-
slotte de afbouw weersonafhankelijk plaatsvinden.  

 
afbeelding 5.30 ’t Karregat, vrijstaande kolom na de verbouwing [31] 

De bouw van ‘t Karregat startte in 1972 en na ruim een jaar kon het dienstencentrum in gebruik genomen wor-
den [31]. De openheid van de ruimtelijke structuur werd echter al gauw als problematisch beschouwd en men 
plaatste door het hele gebouw scheidingswanden tussen de diverse gebruiksruimten. In 1990 werd door het 
architectenbureau Reintjes & van Teeffelen een compleet verbouwingsvoorstel gemaakt. Hierbij zijn de binnen-
wanden zodanig geplaatst dat de ‘paraplu’s’ vrij staan en dat het licht, wat door de glazen piramides naar 
binnenvalt, ver naar binnen kan komen (afbeelding 5.30). Het is tekenend voor het ontwerp dat al die verande-
ringen zondermeer mogelijk waren.  
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5.4.6.2 Draagstructuur 

De kolommen, die in ‘t Karregat zijn toegepast, vallen eigenlijk niet helemaal onder de definitie van vertakkende 
kolommen, die in paragraaf 4.3.1 is vastgesteld omdat de kolommen zich niet alleen op een bepaald niveau ver-
takken, maar zich ook weer op een hoger niveau groeperen. De kolommen zijn niet aan de top het breedst maar 
ter hoogte van de opleggingen van de horizontale draagconstructie-onderdelen.  

De draagstructuur van de kolommen in ’t Karregat bestaat uit verschillende rechte staven. Het centrale element 
van de kolommen is in het eenvoudigste geval te schematiseren tot een doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaaf. 
Dit centrale element zorgt namelijk voor zowel het overbrengen van de verticale belastingen naar de fundering 
als voor het overbrengen van de horizontale belastingen. Dit laatste gebeurt door het inklemmen van het centrale 
element in de fundering. De draagconstructie is hiermee te vergelijken met raamwerken met enkele kolommen 
die aan de voet momentvast en aan de top scharnierend zijn verbonden (afbeelding 4.7a). Als het centrale ele-
ment wat nauwkeurig geschematiseerd wordt, bestaat de doorsnede-actieve rechte buig-drukstaaf weer uit ver-
schillende doorsnede-actieve staven die een zogenaamde 3-dimensionale vierendeelkolom vormen. 

De vier ‘takken’ die aan het centrale element van de kolom verbonden zijn, zijn in het eenvoudigste geval te 
schematiseren tot rechte buigdrukstaven en de vier elementen die vanuit deze ‘takken’ naar de top van het cen-
trale element lopen zijn vermoedelijk te schematiseren tot rechte trekstaven. De vier ‘takken’ zijn in het verticale 
vlak gezien aan beide uiteinden scharnierend verbonden en op basis daarvan zou het aannemelijk zijn om de 
elementen als rechte drukstaven te classificeren, omdat er alleen maar normaalkrachten in op kunnen treden. De 
‘takken’ zijn echter in het horizontale vlak gezien wel momentvast met het centrale element verbonden waardoor 
er ook buigende momenten in de ‘takken’ kunnen optreden en ze dus als doorsnede-actieve, rechte buigdruk-
staven geclassificeerd moeten worden.  

De schematisatie van de vier elementen, die naar de top van het centrale element lopen, is niet geheel zeker om-
dat niet in de literatuur gevonden is op welke manier horizontale belastingen door de wind op de glazen gevels 
rondom de toppen van de kolommen naar het centrale element wordt doorgegeven. Het zou kunnen dat dit op 
een zodanige manier gebeurt dat er buigende momenten in de vier genoemde elementen kunnen optreden.   

In een nauwkeurigere schematisatie kunnen de ‘takken’ van de kolom ook als een samenstel van doorsnede-
actieve, rechte staven worden weergegeven. De ‘takken’ zijn een soort gekantelde vierendeelliggers. De uitein-
den van de vier ‘takken’ worden in het horizontale vlak gezien met elkaar verbonden door vier lijnvormige 
elementen, die te schematiseren zijn tot rechte staven. Deze staven worden vermoedelijk voornamelijk belast op 
normaalkrachten wanneer er verticale en horizontale belastingen op dat niveau van de kolommen aangrijpen.  

De kolommen van ‘t Karregat bestaan behalve uit het centrale element en de twaalf zojuist genoemde elementen 
nog uit een aantal andere elementen. Deze zijn toegevoegd om te voorkomen dat er in de vier horizontale ele-
menten van de kolommen buigende momenten optreden als gevolg van liggers die via die elementen hun belas-
tingen naar de vier hoeken van de kolom moeten verplaatsen. Al die elementen worden voornamelijk op 
normaalkrachten belast en ze zijn daarom tot rechte trekstaven of rechte drukstaven te classificeren.  

Al met al zijn de kolommen erg complex maar hierdoor worden vermoedelijk de elementen in de kolom, met 
uitzondering van het centrale element, wel voornamelijk op normaalkrachten belast en niet op buigende mo-
menten. 

De kolommen ondersteunen in twee onderling loodrechte richtingen, lineair georiënteerde, horizontale draagcon-
structie-onderdelen. Die onderdelen zijn uitgevoerd als vectoractieve vakwerkliggers, bestaande uit rechte trek- 
en drukstaven. Wanneer de draagconstructie van ‘t Karregat als geheel bekeken wordt, is deze te classificeren als 
een hybride draagstructuur vanwege de verschillende soorten elementen en onderdelen, die in de draagconstruc-
tie voorkomen.  

5.4.7 Terminal luchthaven, Stansted 
5.4.7.1 Beschrijving 

Het architectenbureau Foster Associates maakte in de periode van 1981 tot 1984 in opdracht van de British Air-
port Services een ontwerp voor een terminal voor Stansted Airport, het derde vliegveld van Londen [34]. Al in 
het begin van het proces werd het ingenieursbureau Ove Arup & Partners bij het ontwerp betrokken. 

De twee belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp waren dat het gebouw flexibel moest zijn en dat de pas-
sagiersstromen door de terminal zo simpel mogelijk zouden zijn. Met betrekking tot de passagiersstromen werd 
ook nog gesteld dat de mensen zich in één richting en op één niveau moesten kunnen voortbewegen en dat de te 
lopen afstanden zo kort mogelijk moesten zijn. Dit leidde tot een terminalontwerp met een rechthoekige platte-
grond gebaseerd op parallelle strippen, die evenwijdig aan de hoofdweg lopen en die in de lengterichting uit-
breidbaar zijn.  
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De breedte van het gebouw is 162 m en de gebouwde lengte 198 m. Het gebouw kent, zoals te zien is in 
afbeelding 5.31, twee niveaus; de terminalhal en een lager gelegen serviceniveau, waar installaties gesitueerd 
zijn, treinen vertrekken en bagage-afhandeling plaatsvindt [35]. De hoogte van het gebouw is ongeveer 20 m tot 
23 m en van de hal ongeveer 12 m tot 15 m, dit laatste niet vanwege functionele maar vanwege zowel architec-
tonische als veiligheidsredenen [34]. De extra hoogte is namelijk een oplossing van de problematiek van de 
brandveiligheid [36]. De extra ruimte werkt bij een eventuele brand als een rookreservoir maar in dat geval mag 
het dak geen technische installaties bevatten. Deze oplossing leidde tot een verlaging van de brandwerendheids-
eisen tot 60 minuten.  

 
afbeelding 5.31 Stansted, dwarsdoorsnede [34] 

De te ontwerpen constructie voor de terminal moest niet alleen het gebouw ondersteunen maar moest tevens de 
schaal van de publieke ruimte bepalen [34]. Bovendien was de eis dat de constructie zoveel mogelijk geprefabri-
ceerd moest kunnen worden zodat er op de bouwplaats alleen nog maar geassembleerd hoefde te worden. Ook 
moest de bouw zo min mogelijk weersafhankelijk zijn. 

Het ontwerp kent een gridmaat van 36 m in twee richtingen, waarop stalen kolommen zijn geplaatst. Het gebouw 
bestaat uit zes rijen van zes kolommen, waarvan twee rijen buiten staan (afbeelding 5.32). Om de overspanning 
van de dakconstructie te reduceren is ervoor gekozen de kolommen in vier richtingen te vertakken, zodanig dat 
de maximale overspanning wordt gehalveerd. Overspanningen van 36 m zijn theoretisch geen probleem maar ze 
zijn duurder en lenen zich minder makkelijk voor repetitie.  

 
afbeelding 5.32 Stansted, zes vertakkende kolommen buiten [37] 

Voor de vertakkende kolommen zijn diverse varianten bekeken (afbeelding 5.34). De ‘stam’ van de uiteindelijk 
gekozen variant is een volledig gelaste ruimtelijke vierendeelkolom van 3 ⋅ 3 m2 met een hoogte van 12 m, die op 
een hoogte van ongeveer 8 m, gesteund wordt door de betonnen cassettevloer van de hal (afbeelding 5.33). De 
steunende vloer zorgt ervoor dat de vervormingen van de staalconstructie beperkt blijven. Bovendien hoefden 
daardoor geen dilatatievoegen in het dak te worden aangebracht [38]. De verticale elementen van de vierendeel-
kolom zijn buisprofielen met een diameter van 457 mm en de horizontale elementen zijn buizen met een diame-
ter van 355 mm [39]. 

 
afbeelding 5.33 Stansted, isometrie van het constructieprincipe [39] 
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afbeelding 5.34 Stansted, ontworpen varianten voor de vertakkende kolommen [34] 

Door de open structuur van de kolommen was het goed mogelijk er diverse voorzieningen in op te nemen [37]. 
Zo bevinden zich in de kolommen installaties voor verwarming, ventilatie en airconditioning en daarnaast nog 
allerlei zaken als verlichting, monitoren, telefoons, brandslangen, rookalarmen, camera’s, klokken en dergelijke 
(afbeelding 5.35). Ook zijn in de kolommen wenteltrappen opgenomen om al die voorzieningen vanuit het ser-
viceniveau bereikbaar te maken. 

 
afbeelding 5.35 Stansted, diverse voorzieningen in de ‘stam’ van een kolom [36] 

De vier ‘takken’ van de kolom steken, onder een hoek van 45°, 8 m omhoog en dragen een vierkant balkrooster 
met een gridmaat van 18 m, waarop volledig geprefabriceerde onafhankelijke panelen van 18 ⋅ 18 m2 rusten [34]. 
Het balkrooster is uitgevoerd met ronde buizen met een diameter van 323 mm. De vier ‘takken’ van de kolom-
men worden verstijfd met twee piramides (afbeelding 5.35). De bovenste, ongekeerde, piramide bestaat uit trek-
stangen met een diameter van 40 mm. De staven van de onderste piramide zijn buisprofielen die zowel trek als 
druk kunnen opnemen. De schoren van de piramides zijn voorgespannen omdat ze dan slanker kunnen worden 
uitgevoerd. Alle hoofdknopen van de kolommen zijn gegoten en vervolgens aan de buizen gelast [35]. 

Elke vertakkende kolom is selfsupporting en verschaft daarnaast opleggingen voor de bovengelegen en de vier 
omringende vierkante paneelconstructies, die zijn uitgevoerd als lattice-koepels met een pijlhoogte van 3 m [34]. 
De koepels zijn voorzien van een enkelgekromde, aluminium beplating en hebben in het midden vier drie-
hoekige daklichten. De dakconstructie kon eenvoudig worden uitgevoerd vanwege het ontbreken van installaties 
in het dak. 
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afbeelding 5.36 Stansted, vertakkende kolommen met verstijvende piramides tijdens de bouw [34] 

 
afbeelding 5.37 Stansted, bouwvolgorde van de staalconstructie [34] 
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Voor de uitvoering van de staalconstructie was de bouwvolgorde als volgt (afbeelding 5.37): 

− plaatsen van de ‘stam’; 
− bevestigen van de vier ‘takken’, de vier roosterliggers en de onderste piramide; 
− aanbrengen en voorspannen van de bovenste piramide (afbeelding 5.36); 
− plaatsen van de lattice-koepel; 
− aanbrengen van de roosterliggers tussen de verschillende kolommen; 
− plaatsen van de tussenliggende lattice-koepels. 

Na het monteren van de staalconstructie konden de betonwerkzaamheden vervolgens afgeschermd plaatsvinden. 

De betonconstructie (afbeelding 5.31) bestaat uit 8 m hoge kolommen, die op rasters van 6 m, 12 m en inciden-
teel van 18 m staan, en uit een cassettevloer [39]. De betonnen vloer is in tegenstelling tot de staalconstructie wel 
gedilateerd uitgevoerd. De kolommen en de vloervelden functioneren constructief als ongeschoorde raamwerken 
[37]. 

De gevel van terminal bestaat ter hoogte van het serviceniveau uit metalen beplating en op het terminalniveau 
aan de zijkanten uit translucent glas en aan de voor- en achterzijde uit helder glas. Aan de zijkanten wordt het 
translucente glas door een strook helder glas van de metalen beplating gescheiden [40]. 

In 1986 begon men met het bouwen van de nieuwe vliegveldterminal, in 1987 was de staalconstructie voltooid, 
in 1988 de betonconstructie en in 1991 werd het gebouw opengesteld voor het verkeer [34]. 

5.4.7.2 Draagstructuur 

De kolommen van de terminal van Stansted zijn opgebouwd uit zowel buigstijve rechte staven als buigslappe 
rechte kabels. De stam van een enkele kolom is in het eenvoudigste geval te schematiseren tot een doorsnede-
actieve rechte buigdrukstaaf, maar is meer preciezer tot een samenstel van doorsnede-actieve buigstaven te 
schematiseren aangezien de ‘stam’ als een vierendeelkolom is uitgevoerd. De ‘stam’ is wat dat betreft te verge-
lijken met die van de kolommen in het kantoorgebouw van Cap Gemini en die in ‘t Karregat (paragraaf 5.4.4 en 
5.4.6). In de ‘stam’ van de kolom treden druknormaalkrachten op ten gevolge van neerwaartse belastingen op de 
‘takken’ van de kolom. Er treden daarnaast buigende momenten op ten gevolge van ongelijkmatige verticale 
belastingen en horizontale belastingen.  

De ‘takken’ van de in vieren vertakkende kolommen zijn te schematiseren tot rechte drukstaven. Beide uiteinden 
van de ‘takken’ zijn namelijk scharnierend uitgevoerd waardoor er alleen maar normaalkrachten in de elementen 
kunnen optreden. 

De vier ‘takken’ ondersteunen een orthogonaal balkrooster waarvan de elementen te schematiseren zijn tot door-
snede-actieve buigstaven. In de elementen van het balkrooster treden buigende momenten op ten gevolge van de 
verticale belasting uit de lattice-koepels. Daarnaast zullen er ook nog normaalkrachten in de elementen optreden 
ten gevolge van verticale belastingen op de toppen van de ‘takken’, die bij deze kolommen, vergelijkbaar met de 
Y-kolommen uit paragraaf 5.2.4, gesplitst worden in verschillende componenten. Ook zullen er normaalkrachten 
optreden als gevolg van het voorspannen van de elementen van de kolom, die onderdeel uitmaken van de zoge-
naamde ‘piramides’. De elementen van de zogenaamde ‘piramides’ zijn te schematiseren tot vier rechte trekka-
bels en vier rechte staven. De buigslappe rechte trekkabels worden, door de voorspanning, permanent op 
trekkrachten belast. De krachten in de vier rechte staven zijn voornamelijk normaalkrachten, die ontstaan ten 
gevolge van de krachten in de vier rechte trekkabels. 

De lattice-koepels, die de ruimtes tussen de elementen van het orthogonale balkrooster overspannen zijn als 
vectoractief te classificeren. Ze zijn te schematiseren tot een samenstel van  rechte trek- en drukstaven. 

Al met al is de stalen bovenbouw van de terminal te classificeren als een hybride draagstructuur. De ondergele-
gen betonconstructie behoort tot de doorsnede-actieve draagstructuren aangezien zowel de horizontale als de 
verticale elementen van de draagconstructie, namelijk de enkele kolommen en de cassettevloer, als doorsnede-
actief zijn aan te merken. De enkele kolommen in de betonconstructie zijn doorsnede-actief omdat ze samen met 
de vloer te schematiseren zijn tot ongeschoorde raamwerken (afbeelding 4.7). 

5.5 Op één niveau veelvuldig vertakkende kolommen 
Er is een aantal voorbeelden bekeken van gebouwen met kolommen, die op één niveau vaker dan vier keer ver-
takken. Deze gebouwen worden hierna besproken. Ook wordt er in algemene zin wat gezegd over één bepaalde 
soort kolommen, die tot de op één niveau veelvuldig vertakkende kolommen gerekend kunnen worden, namelijk 
de paddestoelkolommen.  
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5.5.1 Palazzo del Lavoro, Turijn 
5.5.1.1 Beschrijving 

Om het honderdjarig bestaan van de Italiaanse eenheid te vieren zou er in 1961 een tentoonstelling in Turijn 
gehouden worden [41]. Eén van de gebouwen moest tentoonstellingen met betrekking tot het thema ‘arbeid’ 
herbergen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor het maken van een ontwerp voor ‘Palazzo del Lavoro’ 
ofwel ‘Palace of Labour’. Er was slechts een tijdsbestek van zeventien maanden beschikbaar om een ontwerp te 
maken en het bouwwerk van ongeveer 45.000 m2 uit te voeren. Bovendien moest de tentoonstellingsruimte na 
afloop omgebouwd kunnen worden tot een technische school. 

De constructeur P. Nervi en zijn zoon wonnen de prijsvraag voornamelijk vanwege het feit dat hun ontwerp snel 
gebouwd kon worden. Het ontwerp bestond uit zestien ‘paddestoelen’, die elk afzonderlijk, en dus gelijktijdig, 
gebouwd konden worden. Elke ‘paddestoel’ bestaat uit een betonnen ‘stam’ van 19,8 m hoog en een stalen dak 
van 38,1 ⋅ 38,1 m2 (afbeelding 5.38). Ondanks dat P. Nervi een voorkeur had voor constructies van gewapend 
beton koos hij voor een stalen dak vanwege de vereiste bouwtijd. Hij liet echter ook bij het stalen dak zijn ont-
werpprincipe niet los dat de vorm van de constructie uiting moet geven aan de optredende spanningen. Hij koos 
dan ook voor verlopende profielen in het dak. Het dak van elke ‘paddestoel’ is opgebouwd met twintig stalen 
profielen. De ‘paddestoelen’ worden gescheiden door glazen stroken van 1,83 m breed, die zowel het daglicht 
binnenlaten als ervoor zorgen dat de vrijstaande structuur van de ‘paddestoelen’ duidelijk zichtbaar wordt.  

 
afbeelding 5.38 Palazzo del Lavoro, interieur als technische school [41] 

De kolommen hebben aan de bovenzijde een cirkelvormige doorsnede met een diameter van 2,44 m en aan de 
onderzijde een kruisvormige doorsnede met een breedte van 5,49 m. De cirkel zorgt voor een goede aansluiting 
met de stalen dakconstructie en het kruis heeft een groot weerstandsmoment, zodat het inklemmingsmoment kan 
worden opgenomen. De vorm van de kolom is ontstaan door de cirkel boven en het kruis onder te verbinden met 
rechte lijnen (afbeelding 5.39). Hierdoor kan de bekisting eenvoudig uit houten planken vervaardigd worden.  

Omdat de kolommen een prominente plaats innemen in het interieur van het gebouw is er veel zorg besteed aan 
de uitvoering. Elke kolom is opgebouwd uit zes delen met tussen elk van de delen een terugliggende horizontale 
‘voeg’, die eventuele oppervlakteverschillen tussen de delen moet verzachten. Voor elk van de zestien kolom-
men gold dat er tien dagen nodig waren om de kolom te storten. Er kon zo voor alle kolommen gebruik gemaakt 
worden van één en dezelfde kolombekisting. 

Rondom de grote hal met de zestien kolommen is nog een extra galerijvloer aanwezig voor kleinere exposities 
(afbeelding 5.40). Deze galerij heeft zijn eigen constructiesysteem uitgevoerd in beton, gegoten in ferro-cimento 
bekistingen. Het voordeel van dit bekistingmateriaal is dat er eenvoudig vloeiende vormen mee gemaakt kunnen 
worden, wat hier is gebruikt om de vorm van de vloer de spanningen in het beton te laten volgen. De constructie 
van de galerij staat geheel los van de hoofdconstructie bestaande uit de zestien ‘paddestoelen’. 

Om het tentoonstellingsgebouw te veranderen in een technische school voor buitenlandse studenten zijn boven 
en onder de galerijvloer nog extra verdiepingen aangebracht. De grote hal met de 16 kolommen bleef onver-
anderd en leeg en dient alleen als circulatieruimte (afbeelding 5.38). 
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afbeelding 5.39 Palazzo del Lavoro, vorm van de kolommen [41] 

 
afbeelding 5.40 Palazzo del Lavoro, plattegrond met gearceerd de galerij [41] 

5.5.1.2 Draagstructuur 

De draagconstructie van de grote hal van het Palazzo del Lavoro is een doorsnede-actieve draagstructuur. De 
kolommen zijn te schematiseren tot een combinatie van rechte staven. De ‘stam’ van elke kolom is te schemati-
seren tot een doorsnede-actieve, rechte buig-drukstaaf. De kolommen  dienen namelijk zowel verticale belas-
tingen, via druk, als horizontale belastingen, via buiging, af te voeren naar de fundering. Het afvoeren van de 
belastingen gebeurt voor elke kolom afzonderlijk, aangezien de kolommen vermoedelijk niet constructief gekop-
peld zijn (afbeelding 4.10). 

De twintig, radiaal georiënteerde, ‘takken’ van elke kolom zijn te schematiseren tot rechte buigstaven. Vanwege 
hun volledig horizontale oriëntatie zullen ze niet of nauwelijks aan drukkrachten ten gevolge van verticale belas-
tingen onderworpen worden en des te meer aan buigende momenten ten gevolge die belastingen. De ‘takken’ 
van elke kolom ondersteunen een dak dat te schematiseren is als een doorsnede-actieve vlakke buigplaat. 
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Omdat de hier toegepaste kolommen pas aan de top vertakken en omdat de vertakkingen dezelfde oriëntatie 
hebben als het bovengelegen dak zouden de kolommen ook als enkele kolommen beschouwd kunnen worden in 
plaats van als vertakkende kolommen. Vanwege de manier waarop de stabiliteit is verzekerd kunnen ze dan 
beschouwd worden als doorsnede-actieve, enkele kolommen. Doorsnede-actieve kolommen gecombineerd met 
doorsnede-actieve horizontale draagconstructie- onderdelen zijn al eerder besproken in paragraaf 4.2.2.1. 

De kolommen van de grote hal van het Palazzo del Lavoro zijn enigszins te vergelijken met de kolommen van de 
gymzaal in Pekin (paragraaf 5.4.1). Ook daar is sprake van kolommen met ‘takken’ die geheel horizontaal ge-
oriënteerd zijn waardoor de kolommen als enkele kolommen beschouwd kunnen worden. Een andere overeen-
komst is dat ook daar de kolommen horizontale belastingen opnemen. De manier waarop dit gebeurt verschilt 
echter wel met de manier die bij het Palazzo wordt toegepast. In het geval van de gymzaal is er namelijk sprake 
van een constructieve samenwerking van de verschillende kolommen via het horizontale draagconstructie-on-
derdeel.  

Een ander verschil is dat de vertakkende kolommen van het Palazzo een horizontaal draagconstructie-onderdeel 
ondersteunen dat niet verder reikt dan de uiterste toppen van de ‘takken’ van de kolommen terwijl bij de gym-
zaal dit onderdeel aanzienlijke afstanden tussen de kolommen overspant.  

5.5.2 Paddestoelkolommen 
5.5.2.1 Beschrijving 

Aan het eind van de negentiende eeuw werden in Amerika de zogenaamde paddestoelkolommen voor gewa-
pende betonconstructies ontwikkeld. Ze ontstonden uit het streven betonnen vloerconstructies zonder balken en 
dus zonder specifieke oriëntatie te kunnen maken, aangezien balken bij de afbouw storende elementen zijn. Bo-
vendien wilde men besparen op materiaal- en bekistingskosten [42].  

In Europa was de Zwitserse constructeur R. Maillart de eerste die zich bezighield met paddestoelkolommen. In 
1908 bouwde hij een proefopstelling om de draagkracht van het nieuwe constructietype te onderzoeken [43]. De 
eerste toepassing van paddestoelkommen in Nederland vond plaats in 1914. 

 
afbeelding 5.41 Betonnen paddestoelkolom [2] 

Bij paddestoelkolommen ontstaat er een harmonische, continue overgang tussen vloerplaat en kolom, waardoor 
de krachten uit de plaat beter in de kolom kunnen worden ingeleid (afbeelding 5.41). De geconcentreerde krach-
ten worden namelijk gespreid waardoor het gevaar voor pons afneemt [44]. Pons is het bezwijken van een vlakke 
betonvloer als gevolg van de optredende dwarskracht [12]. Daarnaast zorgen de paddestoelkolommen voor een 
verkleining van de vloeroverspanning waardoor momentreductie in de vlakke vloer optreedt. 

De stabiliteit van draagconstructies met paddestoelkolommen wordt meestal verzekerd door portaalwerking, 
gebruikmakend van momentvaste verbindingen tussen kolom en vloer, of door stabiliteitswanden [45]. Bij hoge 
constructies worden ook wel eens kernen toegepast. 

5.5.2.2 Draagstructuur 

Paddestoelkolommen vallen in principe niet onder de definitie van vertakkende kolommen, die in paragraaf 4.3.1 
is bepaald. Ze zijn echter te beschouwen als een soort op één niveau ‘oneindig vaak  vertakkende’ kolommen. Er 
is immers wel sprake van het naar boven toe breder worden van de kolom maar niet zozeer van het toenemen 
van het aantal draagconstructie-elementen of onderdelen. Het meest voor de hand liggend is het uiteraard om de 
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paddestoelkolommen te rekenen tot de enkele kolommen. Ze zijn dan te schematiseren tot één draagconstructie-
element (paragraaf 4.2). 

Wanneer paddestoelkolommen zowel verticale belastingen, via druk, als horizontale belastingen, via buiging en 
afschuiving, moeten afdragen zijn ze te schematiseren tot enkele doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaven. 
Wanneer de stabiliteit van een draagconstructie met paddestoelkolommen niet door de kolommen verzekerd 
hoeft te worden zijn de kolommen te schematiseren tot vormactieve, rechte drukstaven. De paddestoelkolommen 
worden zoals gezegd gecombineerd met vlakke vloeren. Dergelijke horizontale draagconstructie-onderdelen zijn 
te schematiseren tot doorsnede-actieve vlakke platen. 

Tussen twee al eerder besproken vertakkende kolommen en de hier genoemde paddestoelkolommen zijn paral-
lellen te trekken. Het betreft de gebouwen van de gymzaal in Pekin en het Palazzo Lavoro in Turijn (paragraaf 
5.4.1 en 5.5.1). De kolommen in beide genoemde gebouwen zijn ook net als de paddestoelkolommen tot de en-
kele kolommen te rekenen omdat de kolommen tot vlak aan de top één doorgaand draagconstructie-element 
vormen. De ‘takken’ van de kolommen in die gebouwen worden net als de kolomkoppen van paddestoelkolom-
men voornamelijk op dwarskracht in combinatie met buiging belast, dat optreedt door verticale belastingen op de 
horizontale constructie-onderdelen.  

De kolommen van de gymzaal vertonen de meeste overeenkomst met paddestoelkolommen omdat er bij die 
kolommen ook sprake is van een horizontaal draagconstructie-onderdeel dat van kolom naar kolom overspant, 
dit in tegenstelling tot bij de kolommen van het Palazzo. In beide gevallen is er sprake van het reduceren van de 
overspanningen van het horizontale draagconstructie-onderdeel waardoor de maximaal optredende momenten in 
het midden van de overspanning gereduceerd worden. 

5.5.3 Martinihal, Groningen 
5.5.3.1 Beschrijving 

De architectenbureaus F.G. van der Stoep - M.G.C. Pinnoo en E.F. Groosman maakten in samenwerking met het 
ingenieursbureau ABT rond 1965 een ontwerp voor een tentoonstellingshal in Groningen [46]. De hal heeft een 
oppervlakte van ongeveer 80 ⋅ 80 m2 en een vrije hoogte van 16 m (afbeelding 5.42). 

 
afbeelding 5.42 Martinihal, interieur [47] 

Het dak is uitgevoerd als een ruimtelijk vakwerksysteem van de fabrikant Mero, opgebouwd uit stalen buizen en 
knooppunten. Het heeft een constructiehoogte van ongeveer 2 m en rust op vier kolommen en de gevels 
(afbeelding 5.43).  De vier kolommen, die in de fundering zijn ingeklemd, staan op hart-op-hart-afstanden van 
40 m in een vierkant. Ze hebben een uitkragende kop van 17 m breed die bestaat uit acht stalen vakwerken in een 
achthoek (afbeelding 5.44). De doorsnede van de kolommen is eveneens achthoekig met een breedte variërend 
van circa 0,9 m tot 1,6 m. Boven op de kolommen staan op het dak installaties, vanwaar leidingen door de ko-
lommen naar beneden lopen. 
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afbeelding 5.43 Martinihal, dakconstructie [47] 

Het vakwerk is afgedekt met dakplaten bestaand uit houten balken en spaanplaten waartussen isolatiemateriaal is 
aangebracht. De platen zijn in hun vier hoekpunten via koppelstukken opgelegd op de knopen van het vakwerk. 
De gevelstijlen zijn IPE 500 profielen, die een hart-op-hart afstand hebben van 5,70 m. Ze voeren horizontale 
krachten ten gevolge van de wind af naar de begane grondvloer en het dak. Het dak voert de belasting vervol-
gens af naar zowel de binnen- als de gevelkolommen. Omdat de binnenkolommen veel stijver zijn dan de gevel-
kolommen nemen ze verreweg het grootste deel van de belasting op. 

 
afbeelding 5.44 Martinihal, kolomkop [46]  

5.5.3.2 Draagstructuur 

De kolommen in de Martinihal zijn te schematiseren tot een samenstel van rechte staven. De ’stam’ van elke 
kolom is te schematiseren tot een doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaaf. De stabiliteit van de constructie 
wordt namelijk verzekerd door het inklemmen van de kolommen in de fundering. De constructie is, wat de sta-
biliteit betreft, te vergelijken met een raamwerk met momentvaste verbindingen aan de voet van de kolommen 
(afbeelding 4.7a). Naast de vier vertakkende kolommen zorgen ook de gevelkolommen voor de stabiliteit van de 
hal. De bijdrage van die kolommen is echter veel geringer.  

Comment [MSOffice29]:  
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De acht radiaal en horizontaal georiënteerde ‘takken’ van de kolommen zijn uitgevoerd als vakwerken. Ze zijn te 
schematiseren tot vectoractieve draagstructuuronderdelen, die bestaan uit meerdere rechte druk- en trekstaven. 
Vanwege hun horizontale oriëntatie worden de ‘takken’ van de kolommen door verticale belastingen op het dak 
belast op buigende momenten, die in de vakwerken weer door een combinatie van normaalkrachten kunnen 
worden opgenomen.  

De acht ‘takken’ van de kolommen zijn nog onderling verbonden met andere draagconstructie-onderdelen. De 
uiteinden van de ‘takken’ zijn rondom verbonden met vlakke vakwerken, die te schematiseren zijn tot een sa-
menstel van rechte trek- en drukstaven. Ook deze vakwerken worden net als de ‘takken’ door verticale belas-
tingen uit het dak belast op buigende momenten, die weer worden opgesplitst in normaalkrachten. De boven- en 
de onderrand van de ‘takken’ zijn ook nog in het midden via andere elementen met elkaar verbonden. Dit zijn 
elementen die te schematiseren zijn tot rechte staven. 

De kolommen ondersteunen via de uiteinden van de ‘takken’ en via de middens van de rondom lopende vakwer-
ken, een ruimtelijk vakwerk met een orthogonale oriëntatie. Een dergelijk horizontaal draagconstructie-onder-
deel is als vectoractief te classificeren omdat de draagstructuur bestaat uit een combinatie van rechte trek- en 
drukstaven. 

Omdat de hier toegepaste kolommen pas aan de top vertakken en omdat de vertakkingen net als het bovenge-
legen dak een horizontale oriëntatie hebben, zouden de kolommen ook als enkele kolommen beschouwd kunnen 
worden in plaats van als vertakkende kolommen. Vanwege de manier waarop de stabiliteit is verzekerd kunnen 
ze dan beschouwd worden als doorsnede-actieve, enkele kolommen. Doorsnede-actieve enkele kolommen ge-
combineerd met vectoractieve horizontale draagconstructie- onderdelen zijn al eerder besproken in paragraaf 
4.2.2.3. 

De kolommen van de Martinihal zijn enigszins te vergelijken met kolommen die al eerder genoemd zijn. Ook de 
in de vorige paragraaf besproken paddestoelkolommen en de kolommen in de gymzaal in Pekin en het Palazzo 
Lavoro in Turijn konden eveneens tot de enkele kolommen gerekend worden (paragraaf 5.4.1, 5.5.1 en 5.5.2). 
De ‘takken’ van de kolommen van de gymzaal en het Palazzo worden net als de kolommen in de Martinihal 
voornamelijk op dwarskracht in combinatie met buiging belast, dat optreedt door verticale belastingen op de 
horizontale draagconstructie-onderdelen. De kolommen van de Martinihal verschillen hierin toch ook weer van 
de andere kolommen omdat ze de buigende momenten in de ‘takken’ van de kolommen opsplitsen in normaal-
krachten.  

De kolommen van de Martinihal verschillen bovendien nog van de paddestoelkolommen en de kolommen van de 
gymzaal door de manier waarop ze de bijbehorende horizontale draagconstructie-onderdelen ondersteunen. Bij 
de Martinihal is het ruimtelijke vakwerk rondom scharnierend op de zogenaamde kolomkop opgelegd, terwijl bij 
de andere twee gebouwen het horizontale draagconstructie-onderdeel als het ware doorloopt over de kolommen. 
Hierdoor ligt bij de Martinihal de plaats van de momentennulpunten, die hoort bij de horizontale draagconstruc-
tie-onderdelen, vast, terwijl bij de gymzaal en bij een gebouw met paddestoelkolommen de momentennulpunten 
van plaats kunnen variëren, afhankelijk van de verdeling van de belastingen. Bij deze twee gebouwen hangt de 
plaats van het momentennulpunt bovendien nog samen met de stijfheid van de kolomkop. De plaats van de mo-
mentennulpunten is van belang omdat de momentennulpunten gerelateerd zijn aan de grootte van de veld- en 
steunpuntsmomenten.  

5.5.4 Magneetbaan, Duitsland (1) 
5.5.4.1 Beschrijving 

In 1991 werden Frei Otto en Ted Happold door het Duitse Ministerie van Onderzoek en Technologie gevraagd 
de haalbaarheid te bekijken van alternatieve ontwerpen voor de hoge-snelheidsmagneetbaan [48]. Deze hadden 
betrekking op de constructie van viaducten op een bestaand traject. 

Voor het viaductensysteem golden strenge tolerantie-eisen met betrekking tot de magneetgeleiding als gevolg 
van de hoge snelheden van de treinen. Er was daarom een aanzienlijke stijfheid van de constructie noodzakelijk. 
Daarnaast was het belangrijk dat het viaductensysteem zo min mogelijk verstoord zou worden door tempe-
ratuurswisselingen en door de invloed van de treinen. Bovendien moest het systeem vanuit architectonisch, ste-
denbouwkundig en ecologisch belang zo licht mogelijk zijn, zodat zo min mogelijk belasting naar de minimale 
fundering hoefde te worden overgebracht. Tenslotte moest het systeem eenvoudig te monteren zijn zonder krui-
send verkeer, van welke aard dan ook, te belemmeren. 
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afbeelding 5.45 Magneetbaan, variant 1 [48] 

In het totaal werden er tien verschillende constructievormen bekeken, waarvan er enkele constructief berekend 
en geoptimaliseerd zijn. Er is gebruik gemaakt van fysische vormbepalingsmethodes om systemen met directe 
krachtwegen te bepalen en om verschillende vormen voor vertakkende constructies te bepalen.  

Eén van de varianten die beschouwd is, is te zien in afbeelding 5.45. In paragraaf 5.6.2 en 5.6.18 zijn nog twee 
varianten van de magneetbaanviaducten te zien. Er zijn verder geen gegevens over de varianten gevonden, be-
halve dat de bovenzijde van het viaduct kan bestaan uit betonnen of stalen liggers. Of de viaducten uiteindelijk 
volgens één van de varianten zijn uitgevoerd, is niet achterhaald. 

5.5.4.2 Draagstructuur 

In tegenstelling tot alle voorgaande voorbeelden van kolommen die zich op één niveau veelvuldig vertakken is er 
bij de kolommen uit afbeelding 5.45 echt duidelijk sprake van het vertakken van de kolommen. Deze kolommen 
zijn daarentegen wel weer 2-dimensionaal van aard. 

De kolommen zijn te schematiseren tot een samenstel van rechte staven. Omdat bekend is dat de kolommen 
ontworpen zijn om via directe krachtwegen belastingen af te voeren, is het aannemelijk dat de kolomelementen 
door neerwaartse verticale belastingen vanuit de magneetbaan alleen op druknormaalkrachten worden belast. De 
belastingen zullen vermoedelijk net als bij de eenvoudige 2-dimensionale Y-kolommen gesplitst worden in nor-
maalkrachten in zowel de takken van de kolommen als in de horizontale draagconstructie-elementen (paragraaf 
5.2.3 en 5.2.4). Met welke variant van de verschillende varianten van Y-kolommen de kolommen van het viaduct 
te vergelijken zijn is moeilijk te zeggen, omdat niet achterhaald is hoe de verschillende verbindingen worden 
uitgevoerd. 

Vanwege de omvang van de ‘stam’ van de vertakkende kolommen in het model uit afbeelding 5.45 is het aan-
nemelijk dat er buigende momenten in de ‘stam’ optreden, wat betekent dat minstens één van beide einden van 
de ‘stam’ momentvast verbonden is. Omdat de ‘takken’ van de kolommen erg dun zijn gemodelleerd is het aan-
nemelijk dat de ‘stam’ alleen aan de voet momentvast bevestigd is. De ‘stam’ van de kolommen is dus als een 
doorsnede-actieve buigdrukstaaf te classificeren. 

Hoe de stabiliteit van de draagconstructie is verzekerd, is niet geheel duidelijk, maar aangezien er geen extra 
draagconstructie-onderdelen in het model te zien zijn is het aannemelijk dat de kolommen samen met de boven-
gelegen horizontale draagconstructie-onderdelen in twee richtingen te schematiseren zijn tot een stabiel onge-
schoord raamwerk (afbeelding 4.9).  

Van de horizontale draagconstructie-onderdelen is alleen achterhaald dat het liggers zijn. Vermoedelijk worden 
ze zowel op normaalkracht als op buiging belast waardoor ze als doorsnede-actieve rechte staven te classificeren 
zijn. De 2-dimensionale kolommen ondersteunen dus horizontale elementen met een lineaire oriëntatie. 

5.5.5 Meubelzaak, Duitsland 
5.5.5.1 Beschrijving 

Voor een meubelzaak in Duitsland is gekozen voor een klassieke grondvorm, namelijk een centrale hal met een 
galerij [49]. In het midden van de hal staat een zich veelvuldig vertakkende, houten kolom (afbeelding 5.46).  

Rondom deze kolom, aan de binnenkant van de galerij, staat een cirkel van zich in vieren vertakkende, houten 
kolommen (afbeelding 5.47). Ook in de gevel, aan de buitenkant van de galerij, bevinden zich vertakkende ko-
lommen (afbeelding 5.48). Deze kolommen splitsen zich in tweeën. Alle vertakkingen van de verschillende 
kolommen zijn gekromd uitgevoerd. 
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afbeelding 5.46 Meubelzaak, centrale vertakkende kolom [49] 

 
afbeelding 5.47 Meubelzaak, perspectief van de draagconstructie [49] 

De middenkolom bestaat feitelijk uit twaalf afzonderlijke kolommen, die door een binnenin gelegen stalen buis 
verbonden worden (afbeelding 5.49). Boven de centrale kolom bevindt zich een ringbalk, die om architectoni-
sche redenen is overgedimensioneerd. Vanaf de ringbalk overspannen de hoofdliggers radiaalsgewijs over de in 
vieren vertakte kolommen richting de gevelkolommen.  

 
afbeelding 5.48 Meubelzaak, doorsneden over de draagconstructie [49] 

Elke in vieren vertakte kolom draagt één hele en twee ‘halve’ hoofdliggers (afbeelding 5.47 en afbeelding 5.48). 
De in vieren vertakkende kolommen bestaan in tegenstelling tot de middenkolom verticaal gezien wel uit meer-
dere elementen. De vier ‘takken’ zijn afzonderlijke elementen die verbonden zijn met een kolom met een kruis-
vormige doorsnede. Tussen de hoofdliggers liggen gordingen, die tezamen met de aanwezige beplating zorgen 
voor de schijfwerking van het dak. 
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afbeelding 5.49 Meubelzaak, stalen binnenbuis vertakkende kolom [49] 

De gevel van het gebouw is uitgevoerd in houtskeletbouw-wanden met houten betimmering. De wanden zorgen 
behalve voor de afdracht van de verticale belasting ook voor die van de horizontale belasting afkomstig van de 
wind en eventuele scheefstand van de kolommen. 

In verband met de montage van de constructie is de middenkolom ingeklemd in de fundering. Hierdoor waren er 
tijdens de montage weinig tijdelijke voorzieningen nodig en was de constructie vrij eenvoudig te assembleren. 

5.5.5.2 Draagstructuur 

De middelste kolom in de meubelzaak is te beschouwen als een op één niveau veelvuldig vertakkende kolom, 
die te schematiseren is tot een doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaaf en twaalf doorsnede-actieve, kromme 
buigdrukstaven. Ook is de kolom te beschouwen als een samenstel van twaalf losse kolommen, die te schemati-
seren zijn tot doorsnede-actieve, kromme buigdrukstaven. De eerste optie is het meest voor de hand liggend 
omdat dat de twaalf losse houten elementen over de hoogte van het rechte stuk aan elkaar gekoppeld zijn. 

De middenkolom moest in de montagefase zowel horizontale als verticale belastingen kunnen opnemen maar 
wordt in de eindtoestand alleen maar verticaal belast. In de eindtoestand zorgen namelijk de wandelementen 
voor het opnemen van horizontale belastingen. 

Op soortgelijke wijze als bij de Y-kolommen kunnen neerwaartse, verticale belastingen op de toppen van de 
‘takken’ gesplitst worden in een trekkracht in de richting van het horizontaal georiënteerde draagconstructie-
element, in dit geval de ringbalk, en in een drukkracht in de richting van de ‘takken’ (paragraaf 5.2.3 en 5.2.4). 
Hierdoor zouden er in het geval van rechte ‘takken’ alleen maar normaalkrachten in de ‘takken’ optreden. Omdat 
de ‘takken’ echter gekromd zijn zullen er toch buigende momenten in optreden ten gevolge van verticale belas-
tingen. 

Vanwege de symmetrische vorm van de kolom wordt de ‘stam’ van de kolom, ondanks de op buiging belaste 
‘takken’, bij gelijkmatige verticale belasting alleen op normaalkracht belast. Wanneer er sprake is van ongelijk-
matige verticale belastingen zullen er echter ook in de ‘stam’ van de kolom buigende momenten optreden. De 
‘takken’ zijn immers momentvast verbonden met de ‘stam’ van de kolom. Omdat de kolom, wanneer het ge-
bouw gereed is, geen horizontale belastingen hoeft op te nemen, veroorzaken dergelijke belastingen niet nog 
meer momenten in de elementen van de middenkolom. 

De middenkolom ondersteunt zoals gezegd een ligger met een ringvormige oriëntatie. De ligger is te schematise-
ren tot een doorsnede-actieve gekromde buigstaaf. Deze ligger draagt vervolgens andere liggers met een radiale 
oriëntatie, die eveneens te schematiseren zijn tot doorsnede-actieve gekromde buigstaven. Deze radiale liggers 
ondersteunen vervolgens weer liggers, die van radiale ligger naar radiale ligger overspannen, en die als door-
snede-actieve rechte buigstaven te schematiseren zijn.  

De radiaal georiënteerde liggers worden behalve door de middenkolom ook nog ondersteund door in vieren en in 
tweeën vertakkende kolommen. Deze kolommen bestaan net als de middenkolom uit zowel een doorsnede-
actieve, rechte buigdrukstaaf als uit één of meer doorsnede-actieve, kromme buigdrukstaven. De in tweeën ver-
takkende kolommen, die tot de V-kolommen gerekend kunnen worden, kunnen ook beschouwd worden als twee 
aparte enkele kolommen (paragraaf 5.2.1 en 5.2.2). Behalve de dakliggers ondersteunen de in vieren en in 
tweeën vertakkende kolommen ook nog een extra verdiepingsvloer. 

Al met al is de draagconstructie van de meubelzaak te schematiseren als een doorsnede-actieve draagstructuur.  

5.5.6 Kerk van de Sagrada Familia, Barcelona 
5.5.6.1 Beschrijving 

Gaudi ontwierp naast de kerk voor Colonia Güell, die al in paragraaf 5.2.5 besproken is, nog een kerk met ver-
takkende kolommen, namelijk de kerk van de Sagrada Familia. Vanaf het stoppen van de bouw van de kerk voor 
Colonia Güell in 1914 tot aan zijn dood in 1926 hield Gaudi zich nog uitsluitend bezig met het ontwerp en de 
bouw van die kerk. In 1883, nog voor de start van het ontwerpproces voor de kerk voor Colonia Güell, raakte 
Gaudi betrokken bij het ontwerp van de kerk.  
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Er was door de architect F. del Villar in 1882 al een begin gemaakt met het ontwerp en de bouw van een neo-
gotische kerk. Hij koos voor een kruisvormige plattegrond van 97 m lang en 44 m breed met drie schepen, een 
crypte, een koepel en een 85 m hoge toren [50]. Nadat Gaudi bij het ontwerp en de bouw betrokken raakte, werd 
in eerste instantie voortgeborduurd op F. del Villar’s neogotische ontwerp, maar al snel kreeg Gaudi de leiding 
en ging hij zijn eigen weg [51]. Hij ontwierp op en rondom de al gebouwde crypte een grotere kerk dan F. del 
Villar had ontworpen met achttien torens van elk meer dan 100 m hoog [52] [53].  

Gaudi maakte voor het ontwerp van kerk van de Sagrada Familia geen hangmodel maar hij gebruikte in de loop 
van het ontwerp wel de kennis opgedaan bij het maken van het model voor de kerk van Colonia Güell. Zo intro-
duceerde hij in 1915 schuinstaande en vertakkende kolommen in het ontwerp van het schip van de kerk van de 
Sagrada Familia zonder daarbij de plaats van de kolommen te wijzigen. Hierdoor konden de gewelven met klei-
nere doorsneden worden uitgevoerd. In afbeelding 5.50 is een doorsnede van de kerk en een maquette weerge-
geven, waarin de vertakkende kolommen te zien zijn. 

   
afbeelding 5.50 Kerk van de Sagrada Familia, doorsnede en maquette [53] 

Op het moment van Gaudi’s overlijden was pas een klein deel van de kerk gerealiseerd. Na zijn dood werd er 
verder gegaan met de bouw van de kerk, die tot op de dag van vandaag niet is voltooid. Eén van de grootste 
veranderingen in de bouw van de kerk is het toepassen van gewapend beton [52]. Dit bleek onvermijdelijk van-
wege strengere eisen wat betreft wind- en aardbevingsbelastingen.  

De dimensies van de kolommen worden gelijk gehouden aan de maten die Gaudi bepaald had en de buitenkanten 
van de gewapende betonnen kolommen worden voorzien van het door hem vastgestelde materiaal. Bijkomend 
voordeel van het toepassen van gewapende betonnen kolommen is dat de kolommen ook voordat de gewelven 
aanwezig zijn, voldoende sterk zijn. Niet alleen de kolommen maar ook de gewelven worden nu uitgevoerd in 
gewapend beton. In afbeelding 5.51 zijn twee foto’s te zien van in vieren en in zessen vertakkende kolommen, 
die in gewapend beton gerealiseerd zijn volgens het ontwerp van Gaudi (afbeelding 5.50).  
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afbeelding 5.51 Kerk van de Sagrada Familia, vertakkende kolommen  

5.5.6.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen in de kerk van de Sagrada Familia zijn het best te schematiseren tot een samenstel 
van doorsnede-actieve rechte buigdrukstaven. Uit het feit dat de kolommen zijn uitgevoerd in gewapend beton 
om de optredende horizontale belastingen op te kunnen nemen, is namelijk af te leiden dat in de kolommen bui-
gende momenten kunnen optreden. 

Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat de vertakkende kolommen in de kerk van de Sagrada Familia van die in 
de kerk van Colonia Güell zijn afgeleid, terwijl die laatste als vormactief geclassificeerd zijn (paragraaf 5.2.5). In 
het geval van de kerk van Colonia Güell is echter duidelijk sprake van een boogdraagconstructie waar de vertak-
kende kolommen deel van uit maken, terwijl dit bij de kerk van de Sagrada Familia niet zo overduidelijk het 
geval is. De grens is echter hoe dan ook moeilijk te trekken, omdat ook bij de kolommen in de kerk van Colonia 
Güell het optreden van momenten niet uit te sluiten is. 

De horizontale draagconstructie-onderdelen, die in de Sagrada Familia rechtstreeks door de in vieren en in zes-
sen vertakkende kolommen ondersteund worden, zijn gewelven, die als vormactieve boog-draagconstructie-on-
derdelen te classificeren zijn. Ten gevolge van verticale belastingen van en op die gewelven zullen de vertak-
kende kolommen voornamelijk op normaalkrachten belast worden. Dit is af te leiden uit het feit dat de ‘takken’ 
doorlopen in de lijn van de gewelven.  

5.6 Op meerdere niveaus vertakkende kolommen 
Naast kolommen, die zich op één niveau vertakken, zijn er ook kolommen die meerdere vertakkingsniveaus 
kennen. Er is een groot aantal voorbeelden bekeken van gebouwen met dergelijke kolommen. Het gaat daarbij 
om zowel gerealiseerde gebouwen als om gebouwen die alleen ontworpen zijn. In sommige gevallen gaat het 
zelfs niet eens zozeer om een gebouw als wel alleen om een draagconstructie. In de hierna volgende paragrafen 
komen al die voorbeelden aan de orde. Hierbij zijn op elkaar lijkende projecten zoveel mogelijk ná elkaar be-
sproken.  

5.6.1 Bell Canada Enterprises Place Gallery, Toronto 
5.6.1.1 Beschrijving 

In samenwerking met het architectenbureau Bregman + Hamann Architects ontwierp Santiago Calatrava tussen 
1987 en 1992 een 115 m lange galerij, met een hoogte van 26 m en een breedte van 14 m, tussen twee kantoor-
blokken van zes verdiepingen hoog in Toronto, Canada [54] [55]. De galerij verbindt het overdekte plein Heri-
tage Square, de lobby’s van de Canada Trust en de Bay-Wellington Tower, het gerenoveerde Clarkson Gordon 
gebouw en de binnentuin Garden Court met de doorgaande weg Bay Street [56] [57]. 
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afbeelding 5.52 BCEP Gallery, interieur en exterieur [23]  

De constructie van de galerij bestaat uit twee rijen van acht schuine, vlakke, vertakkende kolommen waarbij 
vanaf de bovenste takken paraboolvormige bogen de binnenruimte overspannen [23]. De kolommen staan op 
hart-op-hart afstanden van ongeveer 14 m [57]. In afbeelding 5.52 zijn de kolommen, die zich op ongeveer 6,5 m 
en 14,5 m hoogte in tweeën vertakken, te zien [58].  

De bogen in het dak zijn aan elkaar gekoppeld door geknikte gewelven, opgebouwd uit rechte balken (afbeelding 
5.53). In de knik van elk gewelf bevindt zich een cirkelvormige boog. Tussen de cirkelvormige bogen overspant 
het werkelijke dak zich eveneens in de vorm van een geknikt gewelf. De parabool- en de cirkelvormige boog 
wisselen zich om de ongeveer 1,8 m af. De constructie is uitgevoerd in staal en afgedekt met glas. 

        
afbeelding 5.53 BCEP Gallery, doorsnede en aanzichten constructie [59] 

De constructie van de galerij is zowel ter plaatse van de ‘stam’ van de kolommen als ter plaatse van het dak 
verbonden met de achterliggende gebouwen (afbeelding 5.53). 

5.6.1.2 Draagstructuur 

De 2-dimensionale vertakkende kolommen van de door Calatrava ontworpen galerij zijn te schematiseren tot een 
samenstel van rechte buigdrukstaven. De elementen van de vertakkende kolommen zijn namelijk momentvast 
met elkaar verbonden, waardoor er buigende momenten in de elementen kunnen optreden. Deze buigende mo-
menten treden vermoedelijk op ten gevolge van verticale belastingen uit het dak van de galerij.  

De kolommen worden hoogst waarschijnlijk niet op horizontale krachten belast, omdat het lijkt alsof de aan-
grenzende gebouwen voor de stabiliteit van de draagconstructie van de galerij zorgen. Er kunnen vermoedelijk 
alleen wat horizontale krachten ten gevolge van de wind optreden op de eerste kolommen van de galerij, die iets 
uitsteken voorbij de aangrenzende gebouwen. 

Bij de meeste vertakkende kolommen zijn de bovenste ‘takken’ van één kolom en van twee aangrenzende ver-
takkende kolommen alleen via de geknikte gewelven met elkaar verbonden. Alleen bij de vertakkende kolom-
men, die aan het einde van de galerij buitenstaan, en bij de kolommen aan weerszijde van een opening in de rij 
kolommen van de galerij, zijn de bovenste ‘takken’ ook nog via een recht lijnelement met elkaar verbonden.  



Deel 1 Vooronderzoek vertakkende kolomconstructies  Hfdst.5 Vertakkende kolomconstructies 

   
  73 

Hoe verticale belastingen op de cirkelvormige en paraboolvormige bogen exact op de bovenste ‘takken’ van de 
kolommen wordt overgedragen is niet duidelijk. Het is echter aannemelijk dat het doorgeven van deze belas-
tingen gepaard gaat met het optreden van buigende momenten in de kolomelementen. Alle verbindingen tussen 
de kolomelementen zijn namelijk momentvast uitgevoerd. Aan de voet zijn de kolommen vermoedelijk schar-
nierend verbonden.  

De paraboolvormige bogen zijn vermoedelijk als vormactief te classificeren. Behalve uit de paraboolvormige 
bogen bestaat de door de kolommen ondersteunde constructie ook nog uit rechte liggers en cirkelvormige bogen. 
Hoe deze draagconstructie precies werkt en te classificeren is, is niet duidelijk. 

5.6.2 Magneetbaan, Duitsland (2) 
5.6.2.1 Beschrijving 

Zoals al in paragraaf 5.5.4 is besproken hebben Otto en Happold in opdracht van het Duitse Ministerie van On-
derzoek en Technologie een haalbaarheidsstudie gemaakt van alternatieve ontwerpen voor de hoge-snelheids-
magneetbaan [48]. In afbeelding 5.54 is een tweede variant te zien die ontworpen is voor de viaducten van de 
magneetbaan. 

 
afbeelding 5.54 Magneetbaan, variant 2 [48] 

5.6.2.2 Draagstructuur 

In tegenstelling tot de variant van de magneetbaanviaducten die in paragraaf 5.6.2 is besproken, heeft deze va-
riant ondersteuningen die zich op meerdere niveaus vertakken. Een overeenkomst tussen beide varianten lijkt te 
zijn dat beiden 2-dimensionaal van aard zijn. Al kan het ook zijn dat bij de hier getoonde variant de ‘stam’ van 
de vertakkende kolommen 3-dimensionaal is. 

De kolommen zijn wederom te schematiseren tot een samenstel van rechte staven. Omdat bekend is dat de ko-
lommen ontworpen zijn om via directe krachtwegen belastingen af te voeren, is het ook voor deze variant aan-
nemelijk dat de kolomelementen door neerwaartse verticale belastingen vanuit de magneetbaan alleen op druk-
normaalkrachten belast zullen worden. Dit maakt weer een vergelijking met de eenvoudigere 2-dimensionale Y-
kolommen voor de hand liggend (paragraaf 5.2.3 en 5.2.4). Dit betekent ook dat de hier toegepaste, 2-
dimensionale, vertakkende kolommen vermoedelijk niet te vergelijken zijn met die van de galerij in Toronto, uit 
de vorige paragraaf. 

Hoe de verbindingen tussen de elementen van de vertakkende kolommen zijn uitgevoerd is niet in de literatuur 
gevonden. Ook is niet achterhaald hoe de stabiliteit van de draagconstructie is verzekerd, maar aangezien er geen 
extra draagconstructie-onderdelen in het model te zien zijn, is het aannemelijk dat de kolommen samen met de 
bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen in twee richtingen te schematiseren zijn tot stabiele onge-
schoorde raamwerken (afbeelding 4.7).  

Van de horizontale draagconstructie-onderdelen is alleen achterhaald dat het liggers zijn. Vermoedelijk worden 
ze zowel op normaalkracht als op buiging belast waardoor ze als doorsnede-actieve rechte staven te classificeren 
zijn. De 2-dimensionale kolommen ondersteunen dus horizontale elementen met een lineaire oriëntatie. 
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5.6.3 Brug, Traunstein 
5.6.3.1 Beschrijving 

Geïnspireerd door de ideeën van Frei Otto* ontwikkelde de architect en constructeur R. Dietrich diverse bruggen 
met boomvormige ondersteuningen [60]. Vanwege de lineaire structuur van bruggen leken dergelijke onder-
steuningen hem in eerste instantie niet zo geschikt, maar wanneer de overspanningen niet te groot zijn en er een 
goede configuratie van de ‘takken’ wordt gekozen vindt Dietrich het toepassen van boomvormige kolommen 
toch een goed constructieprincipe voor bruggen. 

 
afbeelding 5.55 Brug, Traunstein, maquette [60] 

Tussen 1998 en 1999 ontwierp Dietrich een brug in Traunstein met 2-dimensionale vertakkende ondersteu-
ningen. De brug is ongeveer 200 m lang en loopt over een weg, een spoor en twee rivieren (afbeelding 5.55). De 
brug heeft zowel in horizontale als in verticale zin een lichte kromming. De steunen zijn uitgevoerd in staal en 
vertakken zich naar boven toe tweemaal. Met uitzondering van de vier steunen aan weerszijde van de rivieren 
bestaan de ondersteuningen op de onderste laag uit twee elementen. Elke twee naast elkaar staande steunen zijn 
iets ten opzichte van elkaar verschoven. 

 
afbeelding 5.56 Brug, Traunstein, doorsnede [60] 

De stalen elementen van de vertakkende kolommen zijn met gietknopen aan elkaar verbonden. De bovenste 
‘takken’ van de ondersteuningen dragen de twee hoofdliggers van de brug, waarover een betonplaat ligt 
(afbeelding 5.56). De liggers en de plaat werken constructief samen.  

Deze brug is onlangs gerealiseerd of wordt dat binnenkort. Dietrich ontwierp naast deze brug nog meer bruggen 
met vertakkende kolommen. In paragraaf 5.6.16 en 5.6.17 komen nog twee bruggen met vertakkende kolommen 
aan de orde. 

5.6.3.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen onder de brug bij Traunstein zijn vermoedelijk te schematiseren tot een samenstel 
van rechte buigdrukstaven. Het lijkt er namelijk op dat de verbindingen tussen de elementen van de vertakkende 
kolommen momentvast zijn uitgevoerd waardoor het mogelijk is dat er buigende momenten in de elementen 
optreden. Hoe de bovenste ‘takken’ met de brugliggers en de ‘stam(men)’ met de fundering verbonden zijn is 
                                                           
* De ideeën van  F. Otto worden besproken in paragraaf 5.5.4, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.11 en 5.6.18. 
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niet duidelijk. Het is echter te verwachten dat minstens één van beide verbindingen momentvast is uitgevoerd in 
verband met de stabiliteit van de brug in dwarsrichting. Op die manier kan de constructie namelijk in dwarsrich-
ting geschematiseerd worden tot een reeks raamwerken met momentvaste verbindingen (paragraaf 4.2.2.1). 

Omdat Dietrich zich heeft laten inspireren door Otto is het waarschijnlijk dat de vorm van de vertakkende ko-
lommen zodanig ontworpen is dat er zo veel mogelijk sprake is van het afdragen van belastingen via normaal-
krachten. Otto paste dit principe bijvoorbeeld toe bij de ontwerpen van de magneetbaan met vertakkende 
ondersteuningen, die in paragraaf 5.5.4 en 5.6.2 zijn besproken en waarop in paragraaf 5.6.18 nog verder wordt 
ingegaan. Ook bij andere constructies met vertakkende ondersteuningen ging Otto uit van dat principe (paragraaf 
5.6.6, 5.6.7 en 5.6.11). 

De vlakke vertakkende kolommen zijn dus ook hier complexere varianten van de Y-kolommen, die in paragraaf 
5.2.3 en 5.2.4 besproken zijn, net als dat bij de kolommen van de magneetbaan het geval was (paragraaf 5.5.4 en 
5.6.2). Een verschil tussen de vertakkende kolommen van de brug in Traunstein, de besproken Y-kolommen en 
de kolommen van de magneetbaanvarianten is dat de vertakkende kolommen van de brug asymmetrisch zijn. Dit 
komt omdat de kolommen van de brug op onregelmatige afstanden staan als gevolg van de ligging van spoor, 
weg en rivier. Wanneer de overspanning aan één kant van de kolommen groter is als aan de andere kant hellen 
de kolommen over naar de kant met de grootste overspanning.  

De kolommen ondersteunen zoals gezegd een doorgaande stalen ligger met een lineaire oriëntatie die op zijn 
beurt weer een betonnen brugdek draagt. Zowel de ligger als het brugdek zijn als doorsnede-actieve draagcon-
structie-onderdelen te classificeren.  

5.6.4 Zoutwaterbad Solemar, Bad Dürrheim 
5.6.4.1 Beschrijving 

In 1983 werd de aanzet gemaakt voor het vernieuwen van het kuuroord in Bad Dürrheim [61].  De opgave voor 
het ontwerp van het nieuwe zoutwaterbad in het kuuroord was om op basis van het gegeven plattegrondconcept 
met een grootte van ongeveer 2500 m2 een organische bouwvorm te creëren, die het liefst uitgevoerd zou worden 
in hout [62]. Het oorspronkelijke ontwerp voor het gebouw, een schaaldak dat door vijf vertakkende kolommen 
ondersteund wordt, werd gemaakt door de constructeurs F. Wenzel, B. Frese en R. Barthel uit Karlsruhe. Ver-
volgens werd het architectenbureau Geier + Geier bij het ontwerp betrokken, waarna een lang afstemmingspro-
ces volgde met betrekking tot de functionele eisen aan het gebouw en de constructieve mogelijkheden van het 
dak [61].  

 
afbeelding 5.57 Solemar, plattegronden, doorsnede en isometrie [62] 

De vijf vertakkende kolommen zijn gegroepeerd rondom een centraal lichthof [62]. Het houten schaaldak hangt 
als een net tussen de vertakkende kolommen en boogvormige randbalken (afbeelding 5.57). De grootste randbalk 
heeft een maximale hoogte van 7,5 m. Op de ‘takken’ van de kolommen liggen ringen waaraan het schaaldak is 
opgehangen. De ringen zelf zijn afgedekt met glazen koepels. De hoogste vertakkende kolom is 11,5 m hoog en 
er ligt een ring met een doorsnede van 8 m op. Deze kolom is het middelpunt van een ruimte met een diameter 
van ongeveer 36 m (afbeelding 5.58). 
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afbeelding 5.58 Solemar, grootste vertakkende kolom [63] 

De schaalconstructie bestaat uit meridiaan- en ringbalken. De meridiaanringen overspannen in de zadelvlakken 
tussen de vertakkende kolommen onderling en tussen de vertakkende kolommen en de randbalken. In het totaal 
zijn er 128 meridiaanbalken met een maximale lengte van 17 m. De ringbalken liggen op een hart-op-hart-af-
stand van 0,8 m en variëren in lengte van 6 m tot 10 m. Zowel de meridiaan- als de ringbalken zijn grotendeels 
dubbelgekromd uitgevoerd. De bekleding van de schaal bestaat uit twee lagen beplanking die in twee diagonale 
richtingen over twee velden bevestigd zijn. 

De randbalken zijn eveneens de balken in de schaalconstructie dubbelgekromd uitgevoerd. Het eigen gewicht 
van de randbalken wordt door gevelkolommen afgedragen. De gevel zelf is geheel uitgevoerd in glas. 

De vertakkende kolommen bestaan uit gelamineerde segmenten die van onder tot boven doorlopen (afbeelding 
5.59). In het onderste gedeelte worden ze tot een ‘stam’ gebundeld. De grootste kolom bestaat uit negen seg-
menten, die zich elk eenmaal in tweeën splitsen. De kolommen rusten op betonnen poeren, die met vier persen 
op te krikken zijn. Dit is gedaan om zettingsverschillen in de onderbouw op te vangen. 

 
afbeelding 5.59 Solemar, constructie van een vertakkende kolom [62] 

Naast de vijf toppen kent de schaalconstructie zeventien dalen [63]. Het middelste dal is net als de vijf toppen 
uitgevoerd als een ring terwijl de overige dalen uitkomen op de randbalken, die rusten op betonnen kolommen. 

De schaalconstructie is zo vormgegeven dat zowel het eigen gewicht als sneeuw- en windbelasting via mem-
braankrachten, te weten druk, trek en afschuiving, kunnen worden afgedragen. Het vlak is overal dubbelgekromd 
zodat er, afgezien van randstoringen, geen wezenlijke buigspanningen optreden. De meridiaan- en ringbalken 
volgen ongeveer de hoofdspanningstrajectoriën, die in een schaal optreden. De meridiaanbalken worden dus in 
eerste instantie op trek belast, waardoor stabiliteitsproblemen in grote mate vermeden kunnen worden. De ring-
balken volgen ongeveer het hoogtelijnenverloop. De ringbalken met twee gelijke krommingsrichtingen worden 
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alleen op trek belast en die met twee verschillende zowel op trek als op druk. Door de diagonaal bevestigde be-
planking is de schuifstijfheid zeer hoog. De beplanking zorgt voor een grote vormstabiliteit en voor het vermij-
den van buiging in de vertakkende kolommen bij eenzijdige belasting. 

Error! Bookmark not defined.  
afbeelding 5.60 Solemar, netmodel 1:100 [62] 

De ontwikkeling van de schaalvorm heeft plaatsgevonden op basis van netmodellen (afbeelding 5.60). Hiermee 
waren de diverse variabelen eenvoudig te variëren. De vormverfijning en de numerieke vormbepaling van de 
schaalconstructie hebbenError! Bookmark not defined. vervolgens met computerprogramma’s op basis van de 
krachtdichtheidsmethode plaatsgevonden. 

Het berekenen van de constructie heeft in verschillende stappen plaatsgevonden. Eerst zijn er globale bereke-
ningen gemaakt om de balken en de kolommen te kunnen dimensioneren. Vervolgens is met een Eindige Ele-
menten Methode-berekening (EEM-berekening) van een rotatiesymmetrische schaal in de orde van grootte van 
de grootste kolom met bijbehorend dakvlak gekeken naar de invloed van de verschillende stijfheden van de con-
structie-elementen onder uitsluitend verticale belasting. Tenslotte is er een lineaire EEM-berekening gemaakt 
van de gehele constructie. De volgende belastingsgevallen zijn bekeken: 

− eigen gewicht 
− eigen gewicht met sneeuw  

− vier gevallen van plaatselijke sneeuwbelasting 
− weggeschoven sneeuw 

 
afbeelding 5.61 Solemar, montagetoestand [62] 

Van de totale bouwtijd van tien maanden waren er vier maanden beschikbaar voor het monteren van de houten 
schaalconstructie. Als eerste werden de vertakkende kolommen geplaatst. Vervolgens zijn de ringen en de rand-
balken, in combinatie met de gevelkolommen, gemonteerd (afbeelding 5.61). Daarop volgden de meridiaan-
balken en tenslotte de ringbalken. In oktober 1987 kon het nieuwe zoutwaterbad in gebruik genomen worden 
[61]. 

5.6.4.2 Draagstructuur 

Het ontwerp van de draagconstructie van het zoutwaterbad is op een aparte manier tot stand gekomen. De vorm 
van de schaalconstructie is namelijk ontworpen door een netmodel te maken en door de krachtdichtheidsmethode 
toe te passen. Over het algemeen worden dergelijke ontwerpmethoden toegepast om de vorm van een constructie 
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te bepalen, die wordt uitgevoerd als een voorgespannen kabelnet of tentconstructie. Bij een dergelijke constructie 
treden dan in de horizontale georiënteerde draagconstructie-onderdelen alleen trekkrachten op. Vaak zijn de 
kolommen dan zodanig ontworpen dat ze alleen op druk worden belast.  

In dit geval is er bij de vormbepaling van de constructie echter al uitgegaan van de vorm van de kolommen. 
Hierdoor worden de kolommen in eerste instantie niet per definitie alleen op druk belast. Bovendien is de con-
structie niet voorgespannen uitgevoerd, zodat de belastingafdracht op een andere manier plaatsvindt dan op basis 
van de ontwerpmethode vermoed zou kunnen worden. Zo wordt de schaal zowel op trek, druk als afschuiving 
belast en worden de randbogen op druk belast. Door de stijfheid van de schaalconstructie wordt echter wel voor-
komen dat er in de kolommen buigende momenten optreden. 

De vertakkende kolommen in het gebouw kunnen daarom toch als vormactieve draagconstructie onderdelen 
geclassificeerd worden. Ze worden immers alleen op normaalkrachten en niet op buigende momenten belast. De 
grootste kolom kan geschematiseerd worden tot een samenstel van achtentwintig rechte drukstaven, die onder-
ling momentvast verbonden zijn. Ondanks dat de ‘stam’ van de vertakkende kolom eigenlijk uit negen verschil-
lende elementen bestaat, is dit verantwoord omdat die elementen onderling tot één geheel gekoppeld zijn. 

Op soortgelijke wijze als bij de Y-kolommen kunnen neerwaartse verticale belastingen op de toppen van de 
‘takken’ gesplitst worden in een trekkracht in de richting van het horizontaal georiënteerde draagconstructie-
element, in dit geval de ringbalk, en in een drukkracht in de richting van de ‘takken’ (paragraaf 5.2.3 en 5.2.4). 
Vanwege symmetrie in de kolommen kunnen bij gelijkmatige belastingen de drukkrachten in de bovenste ‘tak-
ken’ via drukkrachten in de lager gelegen ‘takken’ en via druk in de ‘stam’ doorgegeven worden naar de funde-
ring.  

Elke vertakkende kolom van het bad ondersteunt in eerste instantie een cirkelvormige ligger, die tot een door-
snede-actieve gekromde buigstaaf te schematiseren is. De cirkelvormige liggers zijn weer het steunpunt voor het 
dubbelgekromde dakvlak. Ondanks dat dit dakvlak bestaat uit zowel lijn- als vlakvormige elementen, is het te 
classificeren als een vlakactieve schaalconstructie waarin nagenoeg alleen membraankrachten optreden. Deze 
schaalconstructie rust behalve op de ringvormige liggers ook op dubbelgekromde randbalken, die als doorsnede-
actieve gekromde staven te schematiseren zijn. Deze randbalken worden weer ondersteund door gevelkolommen. 
Al met al is de draagconstructie van het zoutwaterbad te schematiseren als een hybride draagstructuur.  

De vertakkende kolommen van het bad zijn tot op een bepaalde hoogte te vergelijken met de op één niveau veel-
vuldig vertakkende kolommen van het meubelhuis uit paragraaf 5.5.5. De kolommen hebben onder andere ge-
meenschappelijk dat ze een ligger met een ringvormige oriëntatie ondersteunen. Een andere overeenkomst is dat 
neerwaartse verticale belastingen op de kolommen treknormaalkrachten in die liggers veroorzaken. 

Een verschil tussen de kolommen van het bad en die van het meubelhuis is, behalve het aantal vertakkingni-
veaus, dat de kolommen van het bad niet uit doorsnede-actieve, gekromde buig-drukstaven maar uit vormactieve, 
rechte drukstaven bestaan. Het feit dat de kolommen van het meubelhuis als doorsnede-actief te classificeren 
zijn komt doordat de ‘takken’ gekromde elementen zijn, doordat de kolommen ongelijkmatig belast kunnen 
worden en doordat de kolommen een bijdrage moeten leveren aan de stabiliteit van de draagconstructie in de 
montagefase. 

5.6.5 Kuuroord Ahr-Thermen, Bad Neuenahr 
5.6.5.1 Beschrijving 

Door het architectenbureau Geier + Geier uit Stuttgart werd een prijsvraag gewonnen, die in 1987 uitgeschreven 
was voor het maken van een ontwerp voor een kuuroord in Bad Neuenahr [64]. Het winnende ontwerp kent een 
tentachtige houten schaaldak dat aan één kolom is opgehangen.  

De centrale kolom is 16,2 m hoog en vertakt zich tweemaal (afbeelding 5.62). De kolom bestaat uit tien gelijk-
vormige segmenten van gelamineerd hout, die van onder tot boven doorlopen. Er zijn zo min mogelijk verbin-
dingen toegepast. Daar waar nodig is gebruik gemaakt van metalen verbindingsmiddelen. Op 16,2 m hoogte 
bevindt zich een ringbalk met een diameter van 12,4 m. 
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afbeelding 5.62 Ahr-Thermen, centrale vertakkende kolom [64] 

Het rotatiesymmetrische schaaldak is opgebouwd uit vijftig gebogen gelamineerde meridiaanbalken, die radiaal 
verlopen van de bovenste ringbalk naar de dubbele randbalken boven de gevel. Verder bestaat het dak uit zeven-
tien gebogen, horizontaal rondgaande gelamineerde gordingen. Het dakbeschot op de liggers en gordingen ver-
zorgt de stabiliteit. Het is dubbel uitgevoerd en kruislings en diagonaal bevestigd.  

De geometrie van de schaal is ontwikkeld met een netwerkmodel van textiel. De exacte vorm van de meridiaan-
krommingen, de doorsnede van de onderdelen en de stijfheid van de verbindingen zijn later met een rekenpro-
gramma zodanig bepaald dat het krachtenverloop optimaal was en het materiaalverbruik minimaal. 

De dakbelastingen, ook de eenzijdige, worden centrisch op de vertakkende kolom ingevoerd. Op die manier 
wordt de kolom alleen op normaalkracht belast. De onderste ringbalken en de randbalken vormen samen een 
rondgaande drukring (afbeelding 5.63). De rand van de schaal aan de onderzijde is door acht kleine en drie grote 
bogen ingesneden. De stabiliteit van de schaal als geheel wordt verzorgd door stalen, naar binnen hellende, A-
vormige steunen in de hoekpunten en door de aluminium gevelkolommen. 

 
afbeelding 5.63 Ahr-Thermen, doorgaande drukring boven de gevel [64]  

Het gebouw is sinds 1993 voor de bezoekers toegankelijk. In 1996 is aan deze gelamineerde houtconstructie de 
Glulam Award toegekend. 

5.6.5.2 Draagstructuur 

De draagconstructie van dit kuuroord vertoont zowel qua ontwerp als qua uitvoering grote overeenkomsten met 
die van het zoutwaterbad in Bad Dürrheim uit de vorige paragraaf. De draagconstructie is een vlakactieve 
schaalconstructie met lijn- en vlakelementen die is gecombineerd met een vormactieve, zich op twee niveaus 
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vertakkende kolom, een doorsnede-actieve ringbalk, doorsnede-actieve randbalken en gevelkolommen. Al met 
al is de draagconstructie van het kuuroord te schematiseren als een hybride draagstructuur.  

De vertakkende kolom die in het kuuroord is ontworpen, is qua constructief gedrag precies te vergelijken met de 
vijf verschillende vertakkende kolommen uit het zoutwaterbad. 

5.6.6 Regeringscentrum, Riyadh 
5.6.6.1 Beschrijving 

In 1974 kreeg Rolf Gutbrod de opdracht om een ontwerp te maken voor kantoren voor de koning en de minister-
raad van Saoedi-Arabië in de stad Riyadh [48]. Later werd de opdracht uitgebreid met een gebouw voor de 
Maljis al Shura, het regeringsadviesorgaan. Behalve Buro Gutbrod maakten ook onder andere Ove Arup & 
Partners, Buro Happold en Atelier Warmbronn van Frei Otto deel uit van het ontwerpteam. Eind 1984, na de 
dood van koning Chalid werd, ondanks het vele werk dat al verzet was, het gehele project afgeblazen [65]. 

Het project bestaat uit een groot complex, waar tussen diverse massieve gebouwen roosterschalen en kabelnet-
constructies zijn geprojecteerd [66]. De roosterschalen en kabelnetten overkappen verzamel- en ontvangstruim-
tes en binnenhoven, terwijl in de massieve bouwdelen kantoorruimtes zijn ondergebracht. De roosterschalen 
variëren in grootte van 25 m tot 100 m doorsnede. Ze bestaan uit gelaste stalen buizen met een diameter van 200 
mm en een gemiddelde lengte van 1,5 m in zeshoekige vakken en worden afgedekt met glas of met een geper-
foreerde lichtdoorlatende membraanhuid [16]. Speciaal ontwikkelde schermen moeten van buitenaf voor scha-
duw zorgen. 

 
afbeelding 5.64 Regeringscentrum, Riyadh, omgekeerd hangmodel binnentuin [66] 

Bij het ontwerpen van de verschillende roosterschalen zijn eerst op schaal 1:100 vormbepalingshangmodellen 
gemaakt met kettingen [67]. Vervolgens zijn op schaal 1:50 hangmodellen gemaakt met exact afgemeten staaf-
jes, die daarna aan elkaar gesoldeerd zijn. Door het maken van een hangmodel ontstaat er een vorm, die alleen 
op trek wordt belast. Door dat model om te draaien ontstond de vorm van de roosterschaal. Onder invloed van 
alleen de belasting door het eigen gewicht treden in de constructie enkel drukkrachten op.  

In afbeelding 5.64 is een omgekeerd hangmodel te zien. Dit hangmodel hoort bij een roosterschaal van 70 m, die 
een binnentuin omhult. De schaal wordt gedragen door zes, in een cirkel staande, vertakkende kolommen en 
door de rondom aangrenzende gebouwen.  

Ook bij de grootste roosterschaal van 100 m, voor het gebouw van de Maljis al Shura, waren vertakkende ko-
lommen ontworpen. In afbeelding 5.65 is een foto van een maquette weergegeven, waarin de opbouw van die 
vertakkende kolommen te zien is. 
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afbeelding 5.65 Regeringscentrum, Riyadh, maquette Maljis al Shura [66] 

5.6.6.2 Draagstructuur 

De draagconstructies van de binnentuin, de Maljis al Shura en een aantal andere gebouwdelen van het regerings-
centrum zijn uitgevoerd als roosterschalen en behoren daarom tot de vormactieve boogdraagconstructie-onder-
delen. Bij de binnentuin en de Maljis al Shura worden de roosterschalen ondersteund door vertakkende 
kolommen, die eigenlijk ook onderdeel uitmaken van die vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen. De 
binnentuin en de Maljis al Shura zijn wat dat betreft te vergelijken met de kerk van Colonia Güell en met de 
vliegtuighal, die in de paragrafen 5.2.5 en 5.2.7 besproken zijn. Daar is ook sprake van een vloeiende overgang 
tussen de voornamelijk verticaal georiënteerde kolommen en de voornamelijk horizontaal georiënteerde boog-
draagconstructie-onderdelen.  

De ontwerpen voor de binnentuin en de Maljis al Shura zijn net als het ontwerp van de kerk van Colonia Güell 
gebaseerd op een hangmodel (paragraaf 5.2.5). De draagconstructies zijn erop ontworpen om onder verticale 
neerwaartse belasting door het eigen gewicht alleen op drukkrachten belast te worden. De vertakkende kolom-
men van de binnentuin en de Maljis al Shura zijn daarom net als die van de kerk van Colonia Güell tot een sa-
menstel van vormactieve, rechte drukstaven te schematiseren.  

Ondanks dat de kolommen tot vormactieve drukstaven geschematiseerd kunnen worden, wil dat niet zeggen dat 
er helemaal geen buigende momenten in kunnen optreden. Het is namelijk mogelijk dat er beperkte buiging op 
kan treden als gevolg van ongelijkmatige verticale belastingen of horizontale belastingen. Er wordt dan echter 
toch per definitie van vormactieve elementen gesproken (paragraaf 3.2.2.2). Bij de binnentuin worden de vertak-
kende kolommen echter vermoedelijk niet of nauwelijks op horizontale krachten belast, aangezien de tuin omge-
ven wordt door andere gebouwen die waarschijnlijk de stabiliteit van de draagconstructie garanderen. Of dit bij 
de Maljis al Shura ook het geval is, is niet in de literatuur teruggevonden. 

Er is in de ontwerpen van de binnentuin en de Maljis al Shura, zoals gezegd, geen duidelijk onderscheid tussen 
de verticaal en horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen. De kolommen en de roosterschaal vormen 
één onlosmakelijk geheel. Er is dan ook geen sprake van een specifieke oriëntatie van de door de kolommen 
ondersteunde draagconstructie-onderdelen. De roosterschalen zijn te schematiseren tot een samenstel van vorm-
actieve, rechte drukstaven. Net als voor de kolommen geldt ook voor de roosterschalen dat er naast normaal-
krachten vermoedelijk ook buigende momenten kunnen optreden.   

5.6.7 Beursgebouw, Frankfurt 
5.6.7.1 Beschrijving 

Buro Gutbrod maakte in samenwerking met het atelier van Frei Otto rond 1980 een prijsvraagontwerp voor een 
nieuwe hal bij het beursgebouw in Frankfurt [68]. Het ontwerp werd uiteindelijk niet uitgekozen. De hal moest 
60 ⋅ 90 m2 groot worden met verdiepingshoogtes van 6 m en 9 m. Er gold een hoge vloerbelasting van 12,5 
kN/m2. 
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afbeelding 5.66 Beursgebouw, Frankfurt, vertakkende kolommen [68] 

In eerste instantie werd een lichte, diagonaal onderspannen staalbetonnen cassettevloer ontworpen, maar verder 
in het ontwerptraject werd gekozen voor een stalen balkrooster, ondersteund door betonnen vertakkende kolom-
men (afbeelding 5.66). Doordat de vertakkingen elkaar in het middenveld treffen is een diagonale boogwerking 
mogelijk waardoor ook deze variant een lichte vloerconstructie oplevert. De vertakkende kolommen bevinden 
zich op hart-op-hart afstanden van 15 m. 

5.6.7.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen in het ontwerp van de hal zijn vermoedelijk te schematiseren tot een samenstel van 
rechte staven. De vier ‘takken’, die vanuit de ‘stam’ vertrekken, en de ‘takken’ die vervolgens in dezelfde lijn 
doorlopen worden voornamelijk op druk belast tengevolge van gelijkmatige neerwaartse belastingen op het dak. 
Dit komt omdat er bij deze ‘takken’ van verschillende aangrenzende kolommen, in combinatie met de horizon-
tale draagconstructie-elementen, sprake is van een doorgaande boogconstructie.  

Of ook de andere ‘takken’ voornamelijk op druk belast worden bij een neerwaartse belasting is niet achterhaald. 
Aangezien deze ‘takken’ met elkaar verbonden zijn via een apart horizontaal draagconstructie-element is het wel 
aannemelijk dat neerwaartse belastingen op de toppen van de ’takken’ gesplitst worden in druk- en treknormaal-
krachten, zoals dat bij verschillende van de al eerder besproken vertakkende kolommen gebeurt. 

Bij een gelijkmatige neerwaartse belasting op de toppen van de ‘takken’ van de vertakkende kolommen zal in de 
‘stam’ alleen een druknormaalkracht optreden. Bij ongelijkmatige neerwaartse belastingen zullen in alle kolom-
elementen, die momentvast met elkaar verbonden zijn, naast normaalkrachten ook buigende momenten optreden. 
Of de kolommen ook horizontale belastingen moeten opnemen is niet in de literatuur teruggevonden.  

De vloer die door de vertakkende kolommen ondersteund wordt, is een orthogonaal doorsnede-actief balkroos-
ter.  

Vanwege de boogwerking, die optreedt in een aantal ‘takken’ van de vertakkende kolommen in combinatie met 
het balkrooster, zijn de vertakkende kolommen van de hal te vergelijken met die van de binnentuin en de Maljis 
al Shura, uit paragraaf 5.6.6, en met die van de kerk van Colonia Güell, uit paragraaf 5.2.5. Het verschil tussen 
de hal in Frankfurt en de drie andere genoemde gebouwen is dat die andere drie zuivere vormactieve boogdraag-
constructies zijn, terwijl er bij de hal ook horizontale en verticale elementen zijn die niet als vormactief te classi-
ficeren zijn. 

5.6.8 Orient Station, Lissabon 
5.6.8.1 Beschrijving 

Tussen 1993 en 1998 kwam het Orient Station in Lissabon tot stand dat werd gebouwd in het kader van de Expo 
‘98 [54]. Het ontwerp voor het station werd gemaakt door Santiago Calatrava, die uit zes architecten gekozen 
werd [69]. Acht sporen worden op een hoogte van 63 m overkapt door een dak van 78 ⋅ 238 m2 [54] [69]. Het 
dak, uitgevoerd in staal en glas, wordt ondersteund door een ‘woud’ van boomvormige kolommen (afbeelding 
5.67).  
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afbeelding 5.67 Orient Station, boomvormige kolommen [54] 

In het oorspronkelijk ontwerp dat Calatrava maakte, was sprake van kolommen, die zich op twee niveaus vertak-
ten (afbeelding 5.68). Uiteindelijk zijn de kolommen uitgevoerd met meerdere vertakkingniveaus, waarbij vier 
gekromde ‘takken’ vanuit een ‘stam’ ontspringen, die vervolgens op verschillende hoogtes ‘zijtakken’ krijgen 
(afbeelding 5.69). 

 
afbeelding 5.68 Orient Station, doorsnede; oorspronkelijk ontwerp [70] 

 
afbeelding 5.69 Orient Station, doorsnede; gerealiseerd ontwerp [69] 

5.6.8.2 Draagstructuur 

Het is niet geheel duidelijk op welke manier de draagconstructie van het Orient Station is samengesteld, in zowel 
het oorspronkelijke als het gerealiseerde ontwerp. De vertakkende kolommen in het oorspronkelijke ontwerp 
lijken in zijn algemeenheid meer op de op meerdere niveaus vertakkende kolommen, die al in voorgaande para-
grafen zijn behandeld, dan de uiteindelijk gerealiseerde vertakkende kolommen.  

De kolommen uit het oorspronkelijke ontwerp zijn vermoedelijk te schematiseren tot een samenstel van elf 
rechte staven, een ‘stam’, vier ‘takken’ op het eerste niveau en acht ‘takken’ op het tweede. Hoe de dakconstruc-
tie, die door de kolommen ondersteund wordt, er precies uitziet is niet duidelijk, maar het is vermoedelijk zo dat 
elke kolom zijn eigen dakvlak ondersteunt en dat er geen sprake is van horizontale draagconstructie-elementen 
die door meerdere vertakkende kolommen ondersteund worden. Dit geldt ook voor de uiteindelijk gerealiseerde 
kolommen van het station. De kolommen lijken wat dat betreft op de kolommen van het Palazzo del Lavoro, die 
in paragraaf 5.5.1 besproken zijn.  



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings 

   
84 

Hoogstwaarschijnlijk wordt de stabiliteit van de vertakkende kolomconstructie zowel in het oorspronkelijke als 
in het gerealiseerde ontwerp gegarandeerd doordat de kolommen aan de voet zijn ingeklemd in de fundering. Dit 
is ook de manier waarop de stabiliteit van de constructie van het Palazzo del Lavoro is verzekerd. 

De uiteindelijk gerealiseerde kolommen van het Orient Station zijn vermoedelijk te schematiseren tot een sa-
menstel van een rechte staaf, vier gekromde staven en nog een groot aantal rechte staven. Ook hier is niet precies 
duidelijk hoe de vertakkende kolommen met de dakconstructie verbonden zijn en hoe die dakconstructie er pre-
cies uitziet. De dakconstructie bestaat in ieder geval ook uit een groot aantal rechte staven. 

5.6.9 Galleria, Rotterdam 
5.6.9.1 Beschrijving 

De architecten Zwarts en Jansma werden gevraagd een ontwerp te maken voor een ‘droogloop’ die verschillende 
gebouwdelen van het complex Wilhelminahof op de Kop van Zuid in Rotterdam met de nabijgelegen metro-
uitgang moest verbinden [71]. Het ingenieursbureau ABT werd al in een vroeg stadium bij het project betrokken. 
De ‘droogloop’, Galleria genaamd, heeft een T-vormige plattegrond waarbij de poot van de T boven de metro-
buis ligt en begint bij de trap- en liftuitgang van de metro (afbeelding 5.70).  

De vorm van het dak van de Galleria is een geplooid glazen vlies, dat de verschillende hoofdassen en plekken 
benadrukt. Er is gekozen voor een fijnmazig vierkant raster, dat in horizontale zin regelmatig is, maar waarvan in 
verticale zin de hoekpunten verschoven zijn. Elke rechthoek is verdeeld in twee driehoekige glasvlakken, waar-
tussen verschillende hoeken mogelijk zijn (afbeelding 5.71). 

Om het aantal ondersteuningen op het maaiveld te beperken zijn kolommen met een boomstructuur ontwikkeld. 
In het eerste ontwerpstadium bestonden de ‘bomen’ uit drie generaties ‘takken’ met 25 steunpunten. Veel van de 
34 in het totaal toegepaste aantal kolommen zijn verschillend van vorm. De vorm wordt bepaald door de vorm en 
de hoogte van het dakvlak.  

De ‘stam’ bestaat uit een bundel van negen vierkante kokers van 100 mm en heeft een vaste hoogte van 3700 
mm. Vanuit de top van de ‘stam’ vertrekken drie ‘primaire takken’ van elk drie gebundelde kokers van 100 mm 
en vanuit de ‘primaire takken’ vertrekken drie ‘secundaire takken’ van 100 mm kokers. Op elke ‘secundaire tak’ 
komen vier ‘tertiaire takken’, uitgevoerd als ronde buizen met een diameter van 48,3 mm, samen. Die ‘tertiaire 
takken’ dragen de glasplaten op de hoeken van het dakraster. 

 
afbeelding 5.70 Galleria, isometrie van het ontwerp [71]  

De richting, lengte en hellingshoeken van de ‘takken’ volgen uit de vorm van het dakvlak en uit architectonische 
uitgangspunten. Dit laatste was volgens de architecten noodzakelijk, omdat uitsluitend wiskundige uitgangs-
punten een omgekeerde piramidestructuur opleveren, die architectonisch minder interessant is. De vertakkende 
kolommen worden opgebouwd vanuit de dakrasterpunten, waarbij de plaats van de knoop waarop de ‘secundaire 
takken’ en de ‘tertiaire takken’ samenkomen, de resultante is van een gegeven maximale lengte van de ‘takken’ 
en een optimale positie t.o.v. de lager gelegen knoop. 
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De toppen van de ‘tertiaire takken’ zijn uitgevoerd als bolscharnieren. Daardoor is het knooppunt op elke hel-
lingshoek van het golvende dak instelbaar. Wanneer bij de montage de stand juist was, kon de knoop eerst ge-
fixeerd worden en daarna met lijm geïnjecteerd worden. De knoop bundelt een ring van glasbevestigingen, die 
ook instelbaar en fixeerbaar zijn (afbeelding 5.71). 

  
afbeelding 5.71 Galleria, knoop  [71] 

Bij de Galleria worden de horizontale krachten op het dakvlak afgevoerd op de omringende bebouwing. Er is er 
voor gekozen om niet het glasdak als schijf te laten werken maar om in twee horizontale richtingen windverban-
den in het dakvlak tussen de kolommen aan te brengen. Deze windverbanden welven alleen in langsrichting, in 
dwarsrichting zijn ze vlak. Op zich hadden de aaneengesloten glasplaten wel een stijf vlak kunnen vormen om de 
horizontale stabiliteit te garanderen maar ook bij breuk van enkele glasplaten en tijdens de montage moest die 
stabiliteit verzekerd zijn.  

Bij de eerste aanbesteding in 1995 bleek het project veel te duur. De oorzaak hiervan was deels het complexe 
ontwerp en deels het nagenoeg ontbreken van concurrentie in de glashandel. Er is toen in korte tijd door de ar-
chitecten en de constructeurs een alternatief plan samengesteld. De driehoekige glasplaten werden vervangen 
door parallellogrammen en de structuur van de kolommen werd van driefasig gewijzigd in vierfasig. Er ontston-
den zo meer gelijke vormen in zowel glasplaten als kolomelementen. Ook de montage van de glasplaten werd 
vereenvoudigd door ze op te leggen op een netwerk van stalen strips. Dit alles heeft uiteindelijk niet mogen ba-
ten; het hele ontwerp werd afgeblazen. 

5.6.9.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen in het ontwerp van de Galleria bestaan uit een samenstel van rechte staven. Omdat in 
verband met de vormvastheid van de kolommen de verbindingen tussen de kolomelementen ongetwijfeld mo-
mentvast zijn uitgevoerd en omdat de vorm van de kolommen alleen op basis van architectonische uitgangspun-
ten is bepaald, zullen er in de elementen naast drukkrachten  ook aanzienlijke buigende momenten optreden. De 
elementen kunnen dus als doorsnede-actief geclassificeerd worden. 

In tegenstelling tot de vertakkende kolommen, die in verschillende van de voorgaande paragrafen aan de orde 
zijn gekomen, is er bij de kolommen van de Galleria geen sprake van het splitsen van verticale belastingen in 
normaalkrachten in de bovenste ‘takken’ en in horizontaal georiënteerde draagconstructie-onderdelen. De glas-
platen van het dak zijn namelijk niet als een constructief geheel ontworpen. De vertakkende kolommen van de 
Galleria hoeven alleen te zorgen voor het afdragen van verticale belastingen. Horizontale belastingen worden 
door stabiliteitsverbanden tussen de toppen van de ‘tertiaire takken’ van aangrenzende kolommen overgebracht 
naar aangrenzende gebouwen die als schorend constructie-onderdeel fungeren. Vermoedelijk zorgen de plaatse-
lijk aangebrachte stabiliteitsverbanden lokaal wel voor het splitsen van verticale belastingen.  

De vertakkende kolommen ondersteunen een glazen dak dat horizontaal gezien een orthogonale oriëntatie heeft. 
Het glazen dak bestaat uit elementen die tot doorsnede-actieve, vlakke buigplaten geschematiseerd kunnen wor-
den. In het gewijzigde ontwerp van de Galleria bestaat het dak behalve uit vlakelementen ook nog uit lijnvor-
mige elementen. Deze elementen zijn vermoedelijk te schematiseren tot doorsnede-actieve, rechte buigstaven. 

5.6.10 Metrostation, Lyon 
5.6.10.1 Beschrijving 

De architecten Jourda en Perraudin ontwierpen voor de ingang van het Parilly metrostation in Lyon een over-
kapping, die ondersteund wordt door vertakkende kolommen (afbeelding 5.72) [22]. Of het ontwerp voor het 
metrostation ook gerealiseerd is, is niet in de literatuur teruggevonden. 
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afbeelding 5.72 Metrostation, Lyon, ontwerp [22] 

5.6.10.2 Draagstructuur 

Het is moeilijk om iets te zeggen over de metro-ingang omdat er geen gegevens over het ontwerp gevonden zijn 
met uitzondering van enkele afbeeldingen. Op basis van de afbeeldingen kan worden aangenomen dat de vertak-
kende kolommen van de metro-ingang te schematiseren zijn tot een samenstel van rechte, buigdrukstaven.  

Verticale belastingen op de vertakkende kolommen worden vermoedelijk gesplitst in normaalkrachten in de 
bovenste ‘takken’ van de kolommen en in de horizontale draagconstructie-elementen. Dit gebeurde ook bij ver-
schillende van de al eerder besproken vertakkende kolommen, zoals bijvoorbeeld bij de kolommen uit de para-
grafen 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.6.2 en 5.6.3. Het verschil met die vertakkende kolommen is echter 
dat bij de kolommen van de metro-ingang verschillende toppen van ‘takken’ in eenzelfde punt samenkomen.  

Bij de linker en rechter vertakkende kolommen uit afbeelding 5.72 lijkt er ook boogwerking tussen de ‘takken’ 
van de beide kolommen mogelijk. Ook dit is al eerder bij besproken vertakkende kolommen naar voren geko-
men, namelijk bij de draagconstructie van de hal in Frankfurt (paragraaf 5.6.7). 

Naast verticale belastingen moeten de vertakkende kolommen waarschijnlijk ook zorgen voor het opnemen van 
horizontale belastingen. Hiertoe zijn de vertakkende kolommen ingeklemd in de fundering zodat de constructie 
te schematiseren is tot een raamwerk met aan de voet en aan de top ingeklemde kolommen (afbeelding 4.7c). 

Het draagconstructie-onderdeel dat door de vertakkende kolommen ondersteund wordt, heeft een orthogonale 
oriëntatie en is waarschijnlijk te schematiseren tot een samenstel van doorsnede-actieve buigstaven. 

5.6.11 Onderzoeksproject Frei Otto 
5.6.11.1 Beschrijving 

Frei Otto van het Institüt für leichte Flächentragwerke heeft zich al voordat hij betrokken was bij projecten als de 
magneetbaan in Duitsland, het regeringscentrum in Riyadh en de beurshal in Frankfurt, verdiept in vertakkende 
kolomconstructies (paragraaf 5.5.4, 5.6.2, 5.6.6, 5.6.7 en 5.6.18). 

Het Institut für leichte Flächentragwerke trekt parallellen tussen vertakkende kolomconstructies en vertakkende 
vormen in de natuur [72]. In de natuur zijn er talloze voorbeelden van vertakkende vormen, waarvan de boom 
misschien wel het meest bekend is. Andere voorbeelden in de levende natuur zijn nerven en aderen en in de 
levenloze natuur spinnenwebben en de bliksem. Vaak ontstaan dergelijke vormen bij weg- en draagsystemen, 
ofwel bij het transport van massa’s en krachten, en voornamelijk wanneer een zo gering mogelijke inzet van 
energie of materiaal wordt nagestreefd.  

        
afbeelding 5.73 Optimalisering van een draagsysteem [66] 

Bij wegsystemen zijn enerzijds zo kort mogelijke afstanden en anderzijds zoveel mogelijk bundeling van wegen 
voorwaarden voor een effectief systeem. Een compromis tussen beiden leidt tot vertakkende structuren. Voor 
draagsystemen geldt dat het enerzijds gunstig is een kracht direct en zonder omweg af te voeren en dat het an-
derzijds massabesparend is zoveel mogelijk krachten te bundelen om ze geconcentreerd verder te leiden. Ook 
hier is een vertakt systeem het optimum (afbeelding 5.73).  

Comment [MSOffice30]:  
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Een boom kan met zijn kenmerkende vorm zowel optimaal de functie van wegsysteem als die van draagsysteem 
vervullen (afbeelding 5.74). 

 
afbeelding 5.74 De boom met zijn optimale vorm voor transport- en draagsysteem [66] 

Aangezien een kolom ook een draagsysteem met een transport van krachten is, kan volgens het Institut für 
leichte Flächentragwerke, het vertakken van kolommen een manier zijn om de inzet van materiaal voor het 
draagsysteem te verminderen. Dit wil echter niet zeggen dat vertakkende kolommen dezelfde krachtswerking 
moeten hebben als bijvoorbeeld bomen [44].  

Een boom is altijd een open systeem, wat wil zeggen dat de takken vrije uiteinden hebben. Ook zorgt een boom 
altijd alléén voor de afdracht van belastingen. Horizontale en verticale belastingen worden door bomen afgedra-
gen door buiging, normaalkracht en afschuiving. Dit gaat over het algemeen gepaard met grote vervormingen.  

Vertakkende kolommen kunnen daarentegen met een vloer of een dak een gesloten systeem vormen en kunnen 
bovendien met meerdere in één constructie worden toegepast. Door het toepassen van een gesloten systeem 
kunnen gelijkmatige, verticale belastingen op de toppen van ‘takken’ gesplitst worden in normaalkrachten in de 
vertakkende kolommen en de vloer of het dak. Bovendien kunnen grote vervormingen ten gevolge van horizon-
tale belastingen voorkomen worden door meerdere vertakkende kolommen te schakelen.  

In 1960 voerde Otto met enkele studenten van de Yale University een onderzoeksproject uit aan het Institut für 
leichte Flächentragwerke, waarbij gekeken werd naar een constructie met vertakkende kolommen en een vlakke 
plaat [16][44]. Doordat er een reductie van de kniklengte van de kolomelementen optreedt en doordat de bui-
gende momenten in de ondersteunde plaat worden geminimaliseerd kan de hoeveelheid toe te passen materiaal 
worden verminderd.  

De vorm van de constructie met vier vertakkende kolommen is gevonden door een vlakke plaat aan vier punten 
op te hangen met touwtjes die zich telkens in vieren vertakken tot in totaal 256 lijntjes en door de zo ontstane 
vorm om te draaien. Een model van deze constructie is te zien in afbeelding 5.75. De verbindingen op de vertak-
kingniveaus hebben een bepaalde mate van stijfheid nodig om de stabiliteit te verzekeren.  

 
afbeelding 5.75 Model van een constructie met ‘ideale’ vertakkende kolommen [66] 

De vorm van de constructie, die met het hangmodel bepaald is, is voor een gelijkmatig verdeelde neerwaartse 
belasting op een plat vlak, de ideale vorm. Er treden dan in het vlak alleen treknormaalkrachten op en in de ko-
lommen alleen druknormaalkrachten. De constructie kan echter ook een zeer efficiënte constructie zijn wanneer 
er nog andere belastingsgevallen kunnen optreden. Dit is het geval wanneer permanente belastingen relatief 
groot zijn ten opzichte van veranderlijke belastingen of wanneer de constructie in zichzelf zeer stijf is. 



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings 

   
88 

5.6.11.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen uit het onderzoeksproject van Otto en enkele studenten van Yale zijn te schematise-
ren tot een samenstel van 85 doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaven. 

De vertakkende kolommen zijn zodanig ontworpen dat gelijkmatige neerwaartse belastingen via drukkrachten in 
de kolommen en trekkrachten in het horizontale draagconstructie-onderdeel worden afgevoerd.  Al meerdere van 
de vertakkende kolommen die in de vorige paragrafen bekeken zijn, zijn op een dusdanige manier ontworpen. 
Voorbeelden hiervan zijn de kolommen die bespoken worden in paragraaf 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 
5.5.4, 5.6.2 en 5.6.3. 

De kolomelementen zijn niet geschematiseerd tot vormactieve drukstaven omdat eventuele horizontale krachten 
worden opgenomen door de vertakkende kolommen. Hiervoor zijn de elementen van de kolommen momentvast 
met elkaar verbonden zodat ze te schematiseren zijn tot een raamwerk met aan de top ingeklemde kolommen 
(afbeelding 4.7). 

De vertakkende kolommen zijn in het model gecombineerd met een dak dat te schematiseren is tot een door-
snede-actieve, vlakke buigplaat. In die plaat treden naast buigende momenten ook nog normaalkrachten op ten 
gevolge van neerwaartse belastingen.  

5.6.12 Seminar Experimentele Constructieleer, Aken 
5.6.12.1 Beschrijving 

Onder leiding van professor W. Führer werd in 1984 voor het vak Experimentele Constructieleer aan de univer-
siteit van Aken een seminar gehouden over proef-draagconstructiemodellen [73]. Er is in dat kader door een 
aantal studenten gekeken naar de constructietheorie en de praktijk van vertakkende kolomconstructies.  

Onder een vertakkende kolomconstructie wordt in het seminar een draagconstructie verstaan met vertakkende 
kolommen die op massa geoptimaliseerd zijn. Er is bij die constructies sprake van een harmonische overgang 
van een dakvlak naar een of meerdere puntvormige ondersteuningen. De verticale belasting wordt per kolom 
langs op normaalkracht belaste staven via de gunstigste weg in één punt geconcentreerd. Hierdoor kunnen ten 
opzichte van op buiging belaste constructies, die zeven tot tien maal zoveel materiaal nodig hebben, elementen 
met een kleinere staafdoorsnede toegepast worden. Door het maken van een vertakkende kolomconstructie tre-
den er bovendien slechts zeer geringe buigende momenten op in de dakconstructie. De vertakkende kolommen 
zijn onderaan ingeklemd en zijn bovenaan verbonden met een verstijfde dakplaat, waardoor er vormvaste drie-
hoeken gevormd zijn. 

Door een groep studenten is een constructie ontworpen, die bestaat uit één stalen vertakkende kolom en een 
dakplaat (afbeelding 5.76). Er werd gekozen voor het constructiemateriaal staal vanwege het filigrane uiterlijk 
dat ermee te bereiken is. Aan de constructie werden nog de volgende eisen gesteld: 

− de constructie moest demontabel zijn; 
− de verbindingen moesten eenvoudig zijn en liefst niet gelast; 
− elke hoek tussen kolomelementen moest gemaakt kunnen worden; 
− de constructie moest niet te duur zijn, oftewel, de constructie moest een gering materiaalgebruik hebben. 

 
afbeelding 5.76 Seminar Experimentele Constructieleer, aanzicht en plattegrond van één vertakkende kolom [73] 
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Deze eisen leidden tot het ontwerp van een bepaald soort verbinding, die te zien is in afbeelding 5.77. Nadeel 
van de ontworpen verbinding is dat er enigszins van de systeemlijnen afgeweken wordt. Hierdoor ontstaan er 
toch buigende momenten in de kolomelementen ten gevolge van verticale belastingen. De optredende momenten 
bleken echter niet erg groot. De ‘stam’ van de vertakkende kolom is met een in beton ingestorte ring ingeklemd 
in de fundering. 

 
afbeelding 5.77 Seminar Experimentele Constructieleer, verbindingen vertakkende kolom [73] 

De zojuist besproken constructie is niet alleen ontworpen door de groep studenten maar ook gebouwd. Dit is te 
zien in afbeelding 5.78. De groep studenten wonnen met hun bouwwerk in 1984 de Förderpreis des Deutschen 
Stahlbaues. 

 
afbeelding 5.78 Seminar Experimentele Constructieleer, montagetoestand [73] 

Naast deze stalen vertakkende kolomconstructie zijn er tijdens het seminar door andere groepen studenten ook 
vertakkende kolomconstructies ontworpen en gebouwd in de materialen hout, kunststof en staalbeton. 

5.6.12.2 Draagstructuur 

De ontworpen vertakkende stalen kolom is te schematiseren tot een samenstel van 85 doorsnede-actieve, rechte 
buigdrukstaven. De geometrie van de vertakkende kolom is zodanig ontworpen dat gelijkmatige neerwaartse 
belastingen via drukkrachten in de kolommen en trekkrachten in het horizontale draagconstructie-onderdeel 
worden afgevoerd.  Al meerdere van de vertakkende kolommen die in de vorige paragrafen bekeken zijn, zijn op 
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een dusdanige manier ontworpen. Voorbeelden hiervan zijn de kolommen die bespoken worden in paragraaf 
5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.4, 5.6.2 en 5.6.3. Ook de kolommen uit het onderzoeksproject van Frei 
Otto, die in de vorige paragraaf besproken zijn, zijn zo ontworpen. Deze kolommen lijken veel op de hier be-
sproken stalen vertakkende kolom. Beide soorten kolommen hebben hetzelfde aantal vertakkingniveaus en aantal 
vertakkingen per niveau.  

De kolomelementen van de gebouwde kolom zijn niet geschematiseerd tot vormactieve drukstaven, omdat de 
gebouwde geometrie afwijkt van de geometrie die bepaald was op basis van zuivere normaalkrachten in de ko-
lomelementen. Hierdoor treden er ten gevolge van gelijkmatige verticale belastingen toch buigende momenten 
op in de kolomelementen, die momentvast met elkaar verbonden zijn. Bovendien treden er vermoedelijk ook nog 
enige buigende momenten in de kolomelementen op als gevolg van ongelijkmatige verticale belastingen en hori-
zontale belastingen op de constructie. 

Hoe de stabiliteit van de draagconstructie wordt verzekerd is niet te achterhalen, omdat niet duidelijk is of en op 
welke manier de stalen vertakkende kolom nog met de andere gebouwde vertakkende kolommen of eventuele 
andere draagconstructie-onderdelen verbonden is.  

De vertakkende kolom is gecombineerd met een dak dat te schematiseren is tot een doorsnede-actieve, vlakke 
buigplaat. In die plaat treden naast buigende momenten ook nog normaalkrachten op ten gevolge van neer-
waartse belastingen.  

5.6.13 Seminar Constructieve Glasbouw, Aken 
5.6.13.1 Beschrijving 

Onder leiding van W. Führer, U. Knaack en D. Sipp werd in 1998 aan de universiteit van Aken een seminar 
gehouden over constructieve glasbouw [74]. Men wilde een geschikt type draagconstructie uitvoeren in ronde 
glazen staven. Dergelijke glazen staven lenen zich bijzonder goed voor de overdracht van drukkrachten, zowel 
vanwege de materiaaleigenschappen als vanwege de doorsnedenvorm. Nadeel is echter het knikgevaar. Vandaar 
dat ervoor gekozen is een vertakkende kolom te construeren waarin alleen normaalkrachten optreden.  

Zoals blijkt uit paragraaf 5.6.12 waren er aan de universiteit van Aken al eerder vertakkende kolommen ge-
bouwd. Het toeval wilde dat de houten vertakkende kolom enigszins bouwvallig geworden was, zodat men be-
sloot deze kolom door een glazen variant te vervangen. 

De glazen kolom bestaat uit een ‘stam’ van waaruit de kolom zich in vieren vertakt. Vanuit die vier ‘takken’ 
vertakt de kolom zich nogmaals in vieren (afbeelding 5.79). De geometrie van de kolommen volgt het ideale 
krachtverloop, zodat er ten gevolge van verticale belastingen alleen normaalkrachten in de glazen elementen 
optreden. Omdat de kolommen deel uit maken van een groter geheel, hoeven ze nauwelijks horizontale belasting 
op te nemen, waar ze ook weinig geschikt voor zijn. De verticale belastingen op het dak worden door een houten 
balkrooster op de bovenste ‘takken’ van de kolom ingeleid. Doordat asymmetrische belastingen door het balk-
rooster worden opgenomen worden er in de vertakkende kolommen alleen symmetrische belastingen ingeleid. 

 
afbeelding 5.79 Seminar Constructieve Glasbouw, glazen vertakkende kolom (op de achtergrond) [74] 

De ‘stam’ heeft een diameter van 125 mm en een wanddikte van 12,5 mm. De onderste vier ‘takken’ hebben een 
doorsnede van 75 mm en een wanddikte van 4,2 mm en de bovenste ‘takken’ zijn 38 mm in doorsnede en hebben 
een wanddikte van 2,8 mm. 
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De verbindingen tussen de glazen staven waren in eerste instantie gedacht in kunststof of stalen gietelementen. 
Vanwege het kostenaspect is uiteindelijk gekozen voor eenvoudigere zelf gegoten kunststof kogels uit epoxy-
hars, waarin draadeinden zijn ingelaten (afbeelding 5.80). De glazen staafeinden zijn voorzien van een schroef-
huls, die in een gegoten epoxyhars-element zit. Tussen de staaf en de kogel bevindt zich een schijf van PVC. De 
aansluitingen met de fundering en het dak zijn eveneens uitgevoerd met epoxyhars-elementen en schroefbouten. 

          
afbeelding 5.80 Seminar Constructieve Glasbouw, verbinding [74] 

De glazen vertakkende kolom is aangebracht onder een bestaand houten dak. Bij de eerste montagepoging be-
zweek de onderste glazen staaf. De oorzaak hiervan bleek de aanwezigheid van een horizontale kracht bij de 
oplegging. Door het betreffende detail te veranderen kon de vertakkende kolom later zonder problemen gebouwd 
worden. 

5.6.13.2 Draagstructuur 

De glazen vertakkende kolom is te schematiseren tot een samenstel van 21 vormactieve, rechte drukstaven. De 
geometrie van de vertakkende kolom is zodanig ontworpen dat gelijkmatige neerwaartse belastingen via druk-
krachten in de kolommen en trekkrachten in het horizontale draagconstructie-onderdeel worden afgevoerd. Dit is 
wederom vergelijkbaar met vertakkende kolommen die in de vorige paragrafen bekeken zijn. 

Ook de stalen vertakkende kolom, die in de vorige paragraaf besproken is, is zo ontworpen. De elementen van 
die kolom zijn echter geschematiseerd tot doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaven. Dit komt omdat de ge-
bouwde geometrie van de kolom afwijkt van de geometrie, die bepaald was op basis van zuivere normaal-
krachten in de kolomelementen, waardoor er toch buigende momenten in de kolomelementen optreden ten 
gevolge van gelijkmatige verticale belastingen. Bij de glazen vertakkende kolommen is de geometrie echter 
precies uitgevoerd zoals die ontworpen is. Bovendien wordt de kolom nauwelijks op horizontale krachten belast 
en worden ongelijkmatige verticale belastingen gelijkmatig in de vertakkende kolom ingeleid. Hierdoor zullen 
optredende buigende momenten écht tot het minimum beperkt blijven. 

De glazen vertakkende kolom is gecombineerd met een houten balkrooster met een orthogonale oriëntatie, dat te 
schematiseren is tot een samenstel van doorsnede-actieve rechte buigstaven. In de elementen van het balkrooster 
treden naast buigende momenten ook nog normaalkrachten op ten gevolge van neerwaartse belastingen.  

5.6.14 Seele-wedstrijd 
5.6.14.1 Beschrijving 

In 1994 deden de architecten Jourda en Perraudin mee aan een wedstrijd georganiseerd door het Duitse bouw-
bedrijf Seele [17]. Het onderwerp van de wedstrijd was de omsluiting en de ruimtelijke organisatie van indus-
triële gebouwen aan het begin van de 21e eeuw. Jourda en Perraudin ontwierpen een hal met een ‘woud’ van 64 
stalen vertakkende kolommen, die elk ongeveer 400 m2 beslaan (afbeelding 5.81). 
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afbeelding 5.81 Seele-wedstrijd, ontwerp [17] 

5.6.14.2 Draagstructuur 

Het is moeilijk om iets te zeggen over het ontwerp van de architecten Jourda en Perraudin voor de Seele-
wedstrijd omdat er nauwelijks gegevens over het ontwerp gevonden zijn. Op basis van de afbeelding kan worden 
aangenomen dat de vertakkende kolommen van de hal te schematiseren zijn tot een samenstel van rechte, druk- 
of buigdrukstaven.  

Verticale belastingen op de vertakkende kolommen worden vermoedelijk gesplitst in normaalkrachten in de 
bovenste ‘takken’ van de kolommen en in de horizontale draagconstructie-elementen. Dit gebeurde ook bij ver-
schillende van de al eerder besproken vertakkende kolommen, waarbij ‘takken’ afzonderlijk een horizontaal 
draagconstructie-onderdeel ondersteunen.  

Omdat de vertakkende kolommen uit het ontwerp qua geometrie sterk lijken op de vertakkende kolommen die in 
paragraaf 5.6.11, 5.6.12 en 5.6.13 aan de orde zijn geweest, is het vermoedelijk bovendien nog zo dat de geome-
trie van de vertakkende kolommen zodanig ontworpen is dat gelijkmatige neerwaartse belastingen via enkel 
drukkrachten in de kolomelementen en trekkrachten in het horizontale draagconstructie-onderdeel kunnen wor-
den afgevoerd.  

5.6.15 Terminal luchthaven, Stuttgart 
5.6.15.1 Beschrijving 

In 1980 won het architectenbureau von Gerkan, Marg + Partner uit Hamburg de wedstrijd, die was uitgeschreven 
voor het maken van een ontwerp voor een nieuwe terminal van de luchthaven Stuttgart [75]. Het winnende ont-
werp bestond uit twee gebouwdelen: een langgerekt gebouw met een driehoekige doorsnede en een rechthoekige 
hal met een trapeziumvormige doorsnede (afbeelding 5.82 en afbeelding 5.83). 

 
afbeelding 5.82 Terminal Stuttgart, maquette: oorspronkelijk ontwerp [75] 
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afbeelding 5.83 Terminal Stuttgart , doorsnede; oorspronkelijke ontwerp [75] 

Voor de rechthoekige hal was een draagconstructie ontworpen bestaande uit twee rijen van vijf vertakkende 
kolommen en een roosterdak. Het principe van de kolommen en de aansluiting ervan met de dakconstructie is te 
zien in afbeelding 5.84. 

 
afbeelding 5.84 Terminal Stuttgart, principe van de vertakkende kolommen en het dak; oorspronkelijke ontwerp [75] 

In 1983 is men begonnen met het uitwerken van het ontwerp, in 1986 startte de bouw en in 1991 was de nieuwe 
terminal voltooid [76]. De gebouwde terminal wijkt in een aantal opzichten af van het oorspronkelijke ontwerp. 
Zo bestaat de draagconstructie van de hal nu uit drie rijen van vier vertakkende kolommen in plaats van twee 
rijen van vijf en zijn de vertakkende kolommen zonder trekstaven uitgevoerd (afbeelding 5.85 en afbeelding 
5.86). 

 
afbeelding 5.85 Terminal Stuttgart, doorsnede; definitief ontwerp [77] 
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afbeelding 5.86 Terminal Stuttgart, principe van de vertakkende kolommen en het roosterdak; definitief ontwerp [78] 

Oorspronkelijk was het de bedoeling de bekleding van de terminal geheel in glas uit te voeren [78]. Het dak 
werd daarbij gedacht in een glazen sandwichconstructie met een luchtlaag ertussen. De opgewarmde lucht tussen 
de glazen vlakken zou door thermische circulatie moeten worden afgevoerd om te hoge temperaturen in de ter-
minal te voorkomen. Dit bleek echter niet voldoende om het gebouw op de gewenste temperatuur te houden. 
Uiteindelijk is er daarom voor gekozen om niet het hele dak in glas uit te voeren maar om alleen glazen stroken 
aan te brengen op de grenzen tussen de vertakkende kolommen en glazen vlakken te situeren recht boven de 
‘stam’ van de kolommen (afbeelding 5.87). 

    
afbeelding 5.87 Terminal Stuttgart, glasstroken en een glasvlak [79] 

De vertakkende kolommen zijn allen gelijk van structuur maar ze bevinden zich op verschillende hoogtes 
(afbeelding 5.88). De ‘stam’ van de kolommen bestaat uit vier ronde buisprofielen met elk een diameter van 
406,4 mm en een wanddikte van 10 mm, die met elkaar verbonden zijn door plaatstaal [80]. Op een bepaalde 
hoogte buigen de vier buizen elk afzonderlijk af als vier ‘primaire takken’. Vanuit elke ‘primaire tak’ ontstaan 
verder naar boven toe drie ‘secundaire takken’, die elk vervolgens weer opsplitsen in vier ‘tertiaire takken’. Ook 
de ‘secundaire takken’ en de ‘tertiaire takken’ zijn uitgevoerd als buisprofielen, ze hebben echter een steeds 
kleinere diameter. De verschillende buisprofielen zijn met gietknopen aan elkaar gekoppeld (afbeelding 5.87).  

De hal is 82,8 ⋅ 93,6 m2 groot waarbij de vertakkende kolommen zich op hart-op-hart-afstanden van 21,6 m en 
32,4 m bevinden [81]. De richtingen van de ‘takken’ van de kolom in langs- en dwarsrichting verhouden zich als 
1:1,5 [80]. Hierdoor volgen de ‘takken’ bij benadering de krachtslijnen [82]. Tussen de ‘tertiaire takken’ va-
riëren de overspanningen van 4 m tot 5 m [81]. 
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afbeelding 5.88 Terminal Stuttgart, vertakkende kolommen [77] 

De vertakkende kolommen vormen voor het dakvlak een in stijfheid variërende, elastische bedding [81]. Om 
vormveranderingen ten gevolge van verschillende belastingen op te kunnen nemen zijn de oplegpunten van het 
dakrooster scharnierend uitgevoerd (afbeelding 5.89).  

 
afbeelding 5.89 Terminal Stuttgart, details van de aansluiting tussen ‘tertiaire tak’ en dakrooster [76] 

De vertakkende kolommen zijn in staat een groot deel van de horizontale belasting op te nemen en af te dragen 
[81]. Windverbanden in het dak en de gevel hebben een aanvullende functie ter verhoging van de stijfheid.  

Het ontwerp voor de terminal werd in 1992 bekroond met de Preis des Deutschen Stahlbaues. Al in 1998 bleek 
de gebouwde terminal uit 1990 tezamen met een extra nieuwbouw uit 1993 te klein te zijn en werd er weer een 
prijsvraag uit geschreven voor het maken van een ontwerp voor een nieuwe terminal. De wedstrijd werd we-
derom gewonnen door het architectenbureau Gerkan, Marg + Partner, die voorstelde het dak van de eerste termi-
nal over het gehele complex door te trekken. Het verschil met de bestaande terminal is dat het nieuwe dak wordt 
uitgevoerd als een sheddak in plaats van als een lessenaarsdak (afbeelding 5.90). Het nieuwe gebouw zal in 2004 
worden opgeleverd [83].  
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afbeelding 5.90 Terminal Stuttgart, doorsnede; wedstrijdontwerp uitbreiding [83] 

5.6.15.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen van de gerealiseerde terminal zijn te schematiseren tot een samenstel van doorsnede-
actieve rechte buigdrukstaven. In het oorspronkelijke ontwerp bestonden de vertakkende kolommen daarnaast 
ook nog uit rechte trekkabels. 

Omdat bekend is dat de vertakkende kolommen ongeveer de krachtslijnen volgen, zullen de vertakkende ko-
lommen voornamelijk belast worden op normaalkrachten. Dit betekent dat gelijkmatige neerwaartse belastingen 
op de toppen van de bovenste ‘takken’ worden opgesplitst in drukkrachten in die ‘takken’ en trekkrachten in het 
horizontale draagconstructie-onderdeel. Al meerdere van de vertakkende kolommen die in de vorige paragrafen 
bekeken zijn, dragen op een dergelijke wijze verticale belastingen af. Bovendien betekent het dat die druk-
krachten in de bovenste ‘takken’ via voornamelijk drukkrachten in de lager gelegen ‘takken’ naar de fundering 
kunnen worden afgevoerd. Ook van vertakkende kolommen met deze eigenschap zijn al meerdere voorbeelden 
besproken.  

Aangezien de vertakkende kolommen niet precies de krachtslijnen volgen, zullen er naast normaalkrachten ook 
nog buigende momenten in de elementen van de vertakkende kolommen optreden ten gevolge van verticale 
belastingen. Deze momenten kunnen optreden omdat de verbindingen tussen de kolomelementen onderling mo-
mentvast zijn uitgevoerd.  

Naast verticale belastingen nemen de vertakkende kolommen ook een deel van de horizontale belastingen op de 
draagconstructie op. Hierdoor treden er ook weer buigende momenten op in de kolomelementen. De kolommen 
zijn te schematiseren tot een reeks raamwerken met momentvaste verbindingen (afbeelding 4.7). Of deze raam-
werken alleen momentvaste verbindingen aan de top hebben of ook aan de voet is niet duidelijk, omdat niet 
achterhaald is hoe de verbinding tussen de voet van de ‘stam’ en de fundering is uitgevoerd. Niet alleen deze 
ongeschoorde raamwerken zorgen voor de stabiliteit van de draagconstructie. De kolommen zijn namelijk in 
combinatie met de stabiliteitsverbanden in de gevel en het dak ook te schematiseren tot een reeks geschoorde 
raamwerken (afbeelding 4.9a). 

De vertakkende kolommen van de terminal ondersteunen een balkrooster met een orthogonale oriëntatie dat te 
schematiseren is tot een samenstel van doorsnede-actieve, rechte buigstaven. In die elementen treden naast bui-
gende momenten ook nog normaalkrachten op ten gevolge van neerwaartse belastingen.  

5.6.16 Brug, München 
5.6.16.1 Beschrijving 

Zoals al in paragraaf 5.6.3 is aangegeven ontwierp de architect en constructeur R. Dietrich diverse bruggen met 
boomvormige ondersteuningen [60].  

 
afbeelding 5.91 Brug, München, maquette [60] 
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In 1991 ontwierp Dietrich voor een prijsvraag een houten brug over de Isar in München, zoals die te zien is in 
afbeelding 5.91. De slinger in de brug is ontworpen omdat er is uitgegaan van een vloeiende aansluiting op de 
bestaande wegen (afbeelding 5.92). De kromming van de brug kan bovendien zorgen voor de stabiliteit van de 
slanke vertakkende kolommen, die slechts met één funderingspaal uitgevoerd worden.  

 
afbeelding 5.92 Brug, München, plattegrond en aanzicht [60] 

De vertakkende kolommen bestaan uit een betonnen pijler met daarop zes ‘takken’, waarvan er zich vervolgens 
vier in vieren en twee in drieën splitsen. De ‘takken’ zijn uitgevoerd in ronde gelijmde houten staven, die ver-
bonden zijn met stalen gietknopen (afbeelding 5.93). Op de bovenste ‘takken’ rust een slank balkrooster, dat met 
een staalplaat afgedekt is. Daaroverheen ligt een houten beplanking.  

 
afbeelding 5.93 Brug, München, vertakkende kolom [60] 

De door Dietrich ontworpen brug werd uiteindelijk niet uitgekozen om gerealiseerd te worden. 
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5.6.16.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen die bij brug in München zijn toegepast zijn te schematiseren tot een samenstel van 
vormactieve, rechte druk- en doorsnede-actieve buigdrukstaven. De bovenste ‘takken’ zijn te schematiseren tot 
vormactieve, rechte drukstaven omdat alle verbindingen van de elementen scharnierend zijn uitgevoerd, waar-
door er in die elementen alleen maar normaalkrachten kunnen optreden. De vier middelste ‘takken’ zijn daaren-
tegen momentvast met de ‘stam’ verbonden zodat er buigende momenten in deze ‘takken’ en de ‘stam’ kunnen 
optreden. 

Verticale neerwaartse belastingen op het dek van de brug worden opgesplitst in normaalkrachten in de bovenste 
‘takken’ van de kolommen en in de horizontale draagconstructie-elementen. Dit is bij meerdere van de eerder 
besproken vertakkende kolommen het geval.  

Veel toppen van de bovenste ‘takken’ komen in één punt samen met andere toppen van de bovenste takken van 
één en dezelfde vertakkende kolom. De vertakkende kolommen zijn wat dat betreft te vergelijken met de ko-
lommen van het metrostation, dat in paragraaf 5.6.10 besproken is. Bij die kolommen komen er echter ook nog 
‘takken’ van verschillende kolommen in één punt samen. 

Omdat Dietrich zich heeft laten inspireren door Otto is het waarschijnlijk dat de vorm van de vertakkende ko-
lommen zodanig ontworpen is dat er zo veel mogelijk sprake is van het afdragen van belastingen via normaal-
krachten. Gelijkmatige neerwaartse belastingen op het dek van de brug zullen daarom waarschijnlijk niet alleen 
in de bovenste ‘takken’ puur normaalkracht veroorzaken maar ook in de middelste ‘takken’ en de ‘stam’. Ook dit 
is bij meerdere van de eerder besproken vertakkende kolommen het geval.  

Ten gevolge van ongelijkmatige belastingen kunnen er alleen in de horizontale draagconstructie-elementen, de 
middelste ‘takken’ en de ‘stam’ buigende momenten optreden en niet in de bovenste ‘takken’, omdat die als 
pendels zijn uitgevoerd. 

De vertakkende kolommen zorgen mede voor de stabiliteit van de brug in dwarsrichting. Door de slingerende 
vorm van de draagconstructie van de brug is de constructie in dwarsrichting te schematiseren tot een reeks 
raamwerken met momentvaste verbindingen aan de top en is de constructie in staat om horizontale belastingen in 
die richting op te nemen (afbeelding 4.7b). De stabiliteit in dwarsrichting wordt daarnaast ook nog verzorgd door 
de landhoofden, die tot een schorend draagconstructie-onderdeel te schematiseren zijn (afbeelding 4.9c). 

De kolommen ondersteunen een houten balkrooster met een orthogonale oriëntatie, dat te schematiseren is tot 
een samenstel van doorsnede-actieve, rechte buigstaven. In de elementen van het balkrooster treden naast bui-
gende moment ook nog normaalkrachten op ten gevolge van verticale belastingen. 

5.6.17 Brug, Zirndorf 
5.6.17.1 Beschrijving 

Een paar jaar nadat R. Dietrich het ontwerp maakte voor de brug in München werd hij gevraagd om een ontwerp 
te maken voor een voetgangersbrug over een weg in Zirndorf. Hij koos hier wederom voor een constructie met 
vertakkende ondersteuningen en relatief geringe overspanningen (afbeelding 5.94). Zowel het brugdek als de 
leuningen zijn zo licht mogelijk ontworpen om de brug een zwevend effect te geven.  

 
afbeelding 5.94 Brug, Zirndorf [60] 

De vertakkende ondersteuningen zijn uitgevoerd in staal met gietknoopverbindingen. De stalen buizen van de 
‘takken’ zijn over de knopen heen geschoven en vastgelast. Het brugdek is uitgevoerd als een staalbeton plaat 
(afbeelding 5.95).  
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afbeelding 5.95 Brug, Zirndorf, doorsnede [60] 

Bij de uitvoering van de brug zijn grote segmenten aangevoerd met de complete vertakkende ondersteuningen en 
inclusief betondek. De asfaltering van het dek en de montage van de leuning vond in het werk plaats. 

5.6.17.2 Draagstructuur 

De vertakkende kolommen die bij brug in Zirndorf zijn toegepast zijn te schematiseren tot een samenstel van 
doorsnede-actieve, rechte buigdrukstaven. Alle verbindingen tussen de elementen van de vertakkende kolommen 
onderling en tussen de bovenste ‘takken’ en het dek zijn momentvast uitgevoerd, waardoor er in alle kolomele-
menten buigende momenten kunnen optreden. 

Verticale neerwaartse belastingen op het dek van de brug worden opgesplitst in normaalkrachten in de bovenste 
‘takken’ van de kolommen en in de horizontale draagconstructie-elementen. Deze normaalkrachten in de boven-
ste ‘takken’ worden vervolgens via normaalkrachten in de andere kolomelementen afgevoerd naar de fundering. 
Dit is bij meerdere van de eerder besproken vertakkende kolommen het geval. 

Veel toppen van de bovenste ‘takken’ komen in één punt samen met andere toppen van de bovenste takken van 
één en dezelfde vertakkende kolom. De vertakkende kolommen zijn wat dat betreft te vergelijken met de ko-
lommen van het metrostation, dat in paragraaf 5.6.10 besproken is, en de kolommen van de brug in München, uit 
de vorige paragraaf. Net als bij de kolommen van het metrostation komen er bij de kolommen van de brug in 
Zirndorf ook nog ‘takken’ van verschillende kolommen in één punt samen. Dit geldt alleen voor de middelste 
drie kolommen onder de brug. 

Net als bij verschillende andere besproken vertakkende kolommen het geval is, treden er bij de kolommen van 
de brug in Zirndorf buigende momenten op bij ongelijkmatige verticale belastingen. Ook ten gevolge van hori-
zontale belastingen op de brug zullen er buigende momenten in de kolommen optreden, ook al zorgen de kolom-
men zelf niet voor de stabiliteit van de brug. Dit komt doordat de kolommen, die aan de voet scharnierend ver-
bonden zijn, pas aan het einde van het brugdek, via de twee landhoofden, horizontaal gesteund worden. De land-
hoofden functioneren dus als schorend draagconstructie-onderdeel voor de vertakkende kolommen (afbeelding 
4.3c). 

De kolommen ondersteunen een staalbeton plaat, die te schematiseren is tot een doorsnede-actieve, vlakke buig-
plaat. In die plaat treden naast buigende moment ook nog normaalkrachten op ten gevolge van verticale belas-
tingen. 

5.6.18 Magneetbaan, Duitsland (3) 
5.6.18.1 Beschrijving 

Zoals al in paragraaf 5.5.4 en 5.6.2 is besproken hebben Otto en Happold een haalbaarheidsstudie gemaakt van 
alternatieve ontwerpen voor een hoge-snelheidsmagneetbaan [48]. In afbeelding 5.96 is een derde variant te zien, 
die ontworpen is voor de viaducten van de magneetbaan. 
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afbeelding 5.96 Magneetbaan, variant 3 [48] 

5.6.18.2 Draagstructuur 

In tegenstelling tot de twee varianten van de magneetbaanviaducten die in paragraaf 5.5.4 en 5.6.2 zijn bespro-
ken, heeft deze derde variant ondersteuningen die duidelijk 3-dimensionaal zijn en die zich op meerdere niveaus 
vertakken.  

De kolommen zijn wederom te schematiseren tot een samenstel van rechte staven. Omdat bekend is dat de ko-
lommen ontworpen zijn om via directe krachtwegen belastingen af te voeren, is het ook voor deze variant aan-
nemelijk dat de kolomelementen door neerwaartse verticale belastingen vanuit de magneetbaan alleen op 
druknormaalkrachten belast zullen worden. Dit maakt weer een vergelijking met de eenvoudigere 2-dimensio-
nale Y-kolommen voor de hand liggend (paragraaf 5.2.3 en 5.2.4). Ook bij eerdere voorbeelden van vertakkende 
kolommen, die op meerdere niveaus vertakken, zijn er al kolommen onderscheiden, die ontworpen zijn om ge-
lijkmatige neerwaartse belastingen via alleen drukkrachten in de kolomelementen af te dragen naar de fundering. 

Hoe de verbindingen tussen de elementen van de vertakkende kolommen zijn uitgevoerd is niet in de literatuur 
teruggevonden. Ook staat niet vast hoe de stabiliteit van de draagconstructie is verzekerd, maar aangezien er 
geen extra draagconstructie-onderdelen in het model te zien zijn is het aannemelijk dat de kolommen samen met 
de bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen in twee richtingen te schematiseren zijn tot stabiele 
ongeschoorde raamwerken (afbeelding 4.7).  

Van de horizontale draagconstructie-onderdelen is alleen achterhaald dat het liggers zijn. Vermoedelijk worden 
ze zowel op normaalkracht als op buiging belast waardoor ze als doorsnede-actieve rechte buigstaven te classi-
ficeren zijn. De 3-dimensionale kolommen ondersteunen dus horizontale elementen met een lineaire oriëntatie. 
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5.7 Conclusies 
In paragraaf 2.1 is de doelstelling van dit eerste deel van het afstudeerproject beschreven. Het doel is om de 
mogelijkheden van vertakkende kolomconstructies te onderzoeken en om het constructieve gedrag globaal te 
analyseren. Beide genoemde aspecten zijn in dit deel uitgebreid aan de orde gekomen. In deze paragraaf worden 
de conclusies met  betrekking tot de mogelijkheden en het constructieve gedrag van vertakkende kolomconstruc-
ties geformuleerd. Hierbij ligt de nadruk op hoofdstuk 5 over vertakkende kolomconstructies omdat hoofdstuk 3 
en 4 over draagconstructies respectievelijk enkele kolomconstructies voornamelijk een introductie op hoofdstuk 
5 vormen en bedoeld zijn om vertakkende kolomconstructies in een breder perspectief te plaatsen. 

Als eerste wordt in deze paragraaf ingegaan op algemene voor- en nadelen van vertakkende kolomconstructies. 
Daarna wordt in detail ingegaan op de definitie van vertakkende kolommen. Vervolgens wordt ingegaan op de 
mogelijke draagstructuren van vertakkende kolomconstructies en op de geometrie van de draagstructuren. Ten-
slotte wordt ingegaan op de gebouwtoepassingen van vertakkende kolomconstructies en op toe te passen con-
structiematerialen. 

5.7.1 Algemene voordelen  
Voordat er een aantal voordelen van vertakkende kolomconstructies besproken wordt, wordt gekeken of alle ver-
takkende kolommen, die in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk besproken zijn, wel echt als vertakkende 
kolom beschouwd kunnen worden. De omgekeerde V- en Y-kolom uit paragraaf 5.2.6 en 5.2.7 vallen niet onder 
de definitie van vertakkende kolommen, die in paragraaf 4.3.1 geformuleerd is, omdat ze aan de voet breder zijn 
dan aan de top. 

Voor alle andere besproken kolommen geldt dat ze, doordat ze naar boven toe breder worden, in vergelijking 
met enkele kolommen kunnen zorgen voor een reductie van de overspanning van bovengelegen horizontale 
draagconstructie-onderdelen (afbeelding 5.97). Door het reduceren van de overspanning van horizontale onder-
delen kunnen deze over het algemeen slanker en met minder materiaal worden uitgevoerd doordat de inwendige 
krachten, zoals buigende momenten en dwarskrachten, kleiner zijn. Dit kan een voordeel zijn van vertakkende 
kolomconstructies ten opzichte van enkele kolomconstructies met betrekking tot de horizontale draagconstructie-
onderdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.97 Vergelijking vertakkende kolommen en enkele kolommen (1) 

Het voordeel van de reductie van de overspanning geldt ook voor de complexe kolommen van ‘t Karregat uit 
paragraaf 5.4.6. Deze kolommen vallen echter niet exact onder de definitie van vertakkende kolommen uit para-
graaf 4.3.1 omdat ze wel eerst naar boven toe breder worden maar boven de opleggingen van de horizontale 
draagconstructie-onderdelen ook weer smaller worden. 

Van de besproken kolommen uit de voorgaande paragrafen is er nog een aantal dat niet onder de definitie van 
vertakkende kolommen uit paragraaf 4.3.1 valt. Het betreft de V-kolommen uit paragraaf 5.2.1 en 5.2.2, de ko-
lommen uit paragraaf 5.4.1 en die uit paragraaf 5.5.1, 5.5.2 en 5.5.3. De V-kolommen vertakken al meteen aan 
de voet van de kolom waardoor ze een grensgeval van de vertakkende kolommen zijn. Ze zijn te beschouwen als 
vertakkend kolommen met een stamlengte van nul maar ook als een samenstel van twee losse schuine enkele 
kolommen. Bij de andere kolommen is daarentegen meer sprake van losse enkele kolommen omdat ze pas aan 
de top van de kolom vertakken. De ‘takken’ zijn hierdoor in plaats van tot de verticale draagconstructie-onder-
delen ook tot de horizontale te rekenen. 
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Voor nagenoeg alle kolommen, die bekeken zijn en die onder de definitie van vertakkende kolommen vallen, 
geldt dat de afzonderlijke elementen van de kolom korter zijn dan de lengte van een enkele kolom, wanneer die 
in plaats van de vertakkende kolom zou zijn toegepast (afbeelding 5.97). Wanneer bij draagconstructie-elemen-
ten tweede-orde instabiliteitverschijnselen zoals bijvoorbeeld knik kunnen optreden, is een geringe lengte van 
het element over het algemeen gunstig voor de mogelijke slankheid van het element en de hoeveelheid materiaal 
die voor het element nodig is. Het opsplitsen van vertakkende kolommen in meerdere kortere elementen kan 
daarom een voordeel van vertakkende kolomconstructies ten opzichte van enkele kolomconstructies zijn met 
betrekking tot de verticale draagconstructie-onderdelen. Het voordeel kan vooral groot zijn wanneer de enkele 
kolommen een aanzienlijke lengte zouden hebben. 

De vertakkende kolommen van de variant van het magneetbaanviaduct, die in paragraaf 5.5.4 is besproken, zijn 
zo breed dat sommige van de ‘takken’ van de kolom langer zijn dan een enkele kolom wanneer die in plaats van 
de vertakkende kolom zou zijn toegepast. Toch geldt ook voor deze vertakkende kolom dat het opsplitsen in 
meerdere elementen een voordeel kan zijn ten opzichte van het toepassen van één enkele kolom. Dit komt omdat 
door het splitsen van de kolom de krachten in de afzonderlijke elementen vaak lager kunnen zijn dan in het ele-
ment van één enkele kolom (afbeelding 5.98). Dit is wederom gunstig met betrekking tot tweede-orde instabili-
teitverschijnselen zoals knik. Niet alleen voor de vertakkende kolommen uit paragraaf 5.5.4 geldt dat dit een 
voordeel kan zijn, maar ook voor alle andere kolommen die bekeken zijn en die onder de definitie van vertak-
kende kolommen vallen (afbeelding 5.97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 5.98 Vergelijking vertakkende kolommen en enkele kolommen (2) 

Tot nu toe is alleen aangegeven wat de voordelen van vertakkende kolomconstructies kunnen zijn ten opzichte 
van enkele kolomconstructies in het geval één enkele kolom vervangen wordt door een vertakkende kolom. Het 
is echter ook mogelijk vertakkende en enkele kolomconstructies te vergelijken in het geval er een serie enkele 
kolommen vervangen wordt door één vertakkende kolom. 

Wanneer in plaats van een serie enkele kolommen, één vertakkende kolom wordt toegepast waarbij de plaats van 
elke top van een enkele kolom wordt ingenomen door de top van een ‘tak’ van de vertakkende kolom, geldt het 
voordeel van het reduceren van de overspanning van bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen niet 
meer (afbeelding 5.99). 
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afbeelding 5.99 Vergelijking vertakkende kolommen en enkele kolommen (3) 

Of het voordeel van het kunnen toepassen van slankere elementen bij vertakkende kolommen nog geldt is de 
vraag. Door het toepassen van vertakkende kolommen kunnen de kolomelementen dan wel over het algemeen 
kleiner zijn dan die van de enkele kolommen, maar de krachten in deze elementen hoeven zeker niet kleiner te 
zijn.  

Het voordeel van het toepassen van een vertakkende kolom in een draagconstructie ten opzichte van een serie 
enkele kolommen is dat het aantal ondersteuningen op het onderste niveau van de draagconstructie beperkt is. 
Dit voordeel geldt ook voor het toepassen van één enkele kolom maar, zoals hiervoor al is vermeld, hebben ver-
takkende kolommen weer voordelen ten opzichte van dergelijke kolommen. Ook een groep schuine enkele ko-
lommen, die in één punt samenkomen, heeft dit voordeel, al is het in mindere mate. Ten opzichte van deze 
enkele kolommen geldt voor de vertakkende kolommen vermoedelijk echter wel het voordeel van de slankere 
kolomelementen en bovendien nemen vertakkende kolommen minder ruimte in. 

Samenvattend kan gezegd worden dat door het toepassen van vertakkende kolommen in een draagconstructie, 
kolommen een redelijk grote hart-op-hart-afstand kunnen hebben zonder dat de overspanningen in de erboven 
gelegen draagconstructie-onderdelen te groot worden en zonder dat de kolomelementen zwaar gedimensioneerd 
hoeven te worden. 

5.7.2 Algemene nadelen 
Omdat vertakkende kolommen per definitie uit meerdere elementen bestaan, kunnen vertakkende kolomcon-
structies als nadeel ten opzichte van enkele kolomconstructies hebben dat er meer verbindingen nodig zijn om de 
constructie te realiseren. Dit nadeel kan niet alleen voor vertakkende kolomconstructies gelden, maar ook voor 
anderen complexe kolomconstructies. In hoeverre dit nadeel zwaarwegend is, hangt af van de hoeveelheid en-
kele kolommen die door een vertakkende kolom vervangen wordt. Ook is dit afhankelijk van de soort verbin-
dingen die gerealiseerd moeten worden. 

Een tweede nadeel van vertakkende ten opzichte van enkele kolomconstructies kan zijn dat, wanneer een enkele 
kolom vervangen wordt door een vertakkende kolom, de vertakkende kolom over het algemeen meer ruimte 
inneemt. Met name aan de top van de kolom is het verschil in ruimtegebruik groot. 

5.7.3 Definitie vertakkende kolommen 
In paragraaf 4.3.1 is een ruime definitie gegeven van vertakkende kolommen. Ten behoeve van een verdere for-
mulering van de conclusies is het echter zinvol een nauwkeurigere definitie te formuleren. De oorspronkelijke 
definitie luidde dat vertakkende kolommen, complexe kolommen zijn, die zijn opgebouwd uit meerdere lijn-
vormige draagconstructie-elementen, waarbij de concentratie van de lijnvormige elementen en/of de breedte van 
de kolom van onder naar boven toeneemt. In paragraaf 3.4 is aangegeven dat kolommen altijd belast kunnen 
worden op een verticale neerwaartse belasting aan de top, waardoor er inwendige drukkrachten in de kolommen 
optreden. Dit aspect kan worden verwerkt in de nauwkeurigere definitie van vertakkende kolommen. 

Deze definitie luidt dat vertakkende kolommen, complexe kolommen zijn, die zijn opgebouwd uit meerdere 
lijnvormige draagconstructie-elementen, die bij een verticale neerwaartse belasting aan de top van de kolom in 
ieder geval op druk belast worden, en waarbij het aantal lijnvormige elementen en/of de breedte van de kolom 
van onder naar boven toeneemt. Alleen in de ‘stam’ van een vertakkende kolom mogen eventueel elementen 
voorkomen die niet op inwendige druknormaalkrachten belast worden bij een verticale neerwaartse belasting op 
de top van de kolom. 
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Van alle besproken kolommen uit de voorgaande paragrafen, die onder de ruime betekenis van vertakkende 
kolommen vielen, zijn er twee, die niet onder de nauwkeurigere definitie vallen. Het zijn de kolommen van 
Stansted Airport en die van het voorlopig ontwerp van het vliegveld van Stuttgart (paragraaf 5.4.7 en 5.6.15). In 
die kolommen komen namelijk, buiten de ‘stam’, elementen voor die bij verticale neerwaartse belasting niet op 
druk maar op trek en/of buiging belast worden. 

Een voorbeeld van vertakkende kolommen, die wel onder de nauwkeurigere betekenis van vertakkende kolom-
men vallen, maar waarbij in de ‘stam’ elementen voorkomen die bij neerwaartse belasting op de top van de ko-
lom niet op druknormaalkracht belast worden, zijn de kolommen van het Cap Gemini kantoor uit paragraaf 
5.4.4. De ‘stammen’ van deze kolommen zijn te beschouwen als vierendeelkolommen. Ook ‘stammen’ die zijn 
uitgevoerd als vakwerkkolommen zijn voorstelbaar. 

Alle overige vertakkende kolommen uit dit hoofdstuk, die onder de nauwkeurigere definitie vallen, bestaan enkel 
uit buigstijve lijnelementen, die te schematiseren zijn tot vormactieve druk- of doorsnede-actieve buigdruk-
staven. 

5.7.4 Draagstructuur 
In paragraaf 4.3.1 zijn twee manieren aangegeven om vertakkende kolommen te kunnen onderverdelen. De eer-
ste manier is het gebruik van de classificatie voor draagstructuuronderdelen uit paragraaf 3.2.2. De tweede ma-
nier is het maken van onderscheid op basis van het aantal vertakkingniveaus van de kolommen en het aantal 
vertakkingen per niveau. Deze laatste methode is al toegepast om dit hoofdstuk te structureren. Op basis van de 
verschillende vertakkende kolommen, die in de vorige paragrafen bekeken zijn, is er nog een aantal goede crite-
ria naar voren gekomen om vertakkende kolommen te kunnen onderverdelen. 

Het eerste criterium is of de draagstructuur van de vertakkende kolom te beschouwen is als een open of een ge-
sloten draagstructuur. Er is sprake van een vertakkende kolom met een open draagstructuur wanneer de ‘takken’  
van de vertakkende kolom alleen maar uit elkaar waaieren en niet samenkomen, en wanneer er zich tussen de 
‘takken’ van de vertakkende kolommen geen horizontale draagconstructie-onderdelen bevinden waarmee de 
kolom een constructief geheel vormt. Hierna worden eerst zowel kolomconstructies met een open als met een 
gesloten draagstructuur afzonderlijk besproken. De nadruk ligt daarbij in paragraaf 5.7.4.2 op kolomconstructies 
met een gesloten draagstructuur. In die paragraaf wordt nog een tweede criterium besproken om vertakkende 
kolommen onder te verdelen. In paragraaf 5.7.4.3 worden tenslotte vertakkende kolomconstructies met een open 
en een gesloten draagstructuur met elkaar vergeleken.  

5.7.4.1 Open draagstructuur  

Bij een vertakkende kolom die een open draagstructuur heeft moeten, in verband met de vormvastheid van de 
kolom, alle verbindingen tussen de verschillende kolomelementen momentvast worden uitgevoerd. Ook moet de 
‘stam’ aan de voet momentvast verbonden worden. 

Het afdragen van zowel horizontale als verticale belastingen gaat bij een vertakkende kolom met een open 
draagstructuur gepaard met het optreden van aanzienlijke buigende momenten in alle kolomelementen wanneer 
zowel de ‘stam’ als de ‘takken’ als enkele elementen uitgevoerd zijn. Een voorbeeld van een ‘vertakkende ko-
lom’ met een zuivere open draagstructuur is een boom uit de natuur. 

Van alle vertakkende kolommen, die in de voorgaande paragrafen bekeken zijn, behoren alleen de vertakkende 
kolommen van de Galleria uit paragraaf 5.6.9 tot de vertakkende kolommen met een open draagstructuur. Er is 
echter geen sprake van een pure, open draagstructuur omdat de buitenste ‘takken’ van de bovenste laag van elke 
vertakkende kolom horizontaal gesteund worden door stabiliteitsverbanden. De vertakkende kolommen worden 
daardoor alleen belast op verticale krachten, die echter nog steeds buigende momenten in de kolomelementen 
veroorzaken. 

5.7.4.2 Gesloten draagstructuur  

Omdat de Galleria het enig besproken voorbeeld is van een draagconstructie met vertakkende kolommen die tot 
een open draagstructuur te schematiseren zijn, valt hieruit te concluderen dat de meeste vertakkende kolommen 
als een gesloten draagstructuur zijn uitgevoerd, waarbij er sprake is van een constructieve samenwerking tussen 
de vertakkende kolom en de bovengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen. 

Omdat er op basis van alleen het criterium van de open of gesloten draagstructuur nog zeer veel vertakkende 
kolommen tot dezelfde groep behoren, wordt er nog een tweede criterium toegepast om vertakkende kolommen 
onder te verdelen. Dit tweede criterium is het soort horizontaal draagconstructie-onderdeel waarmee een vertak-
kende kolom in zichzelf een gesloten draagstructuur vormt. Hiervoor wordt de classificatie van draagconstructie-
elementen en -onderdelen uit paragraaf 3.2.1 en 3.2.2 gebruikt. 
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Bij de verschillende vertakkende kolomconstructies die bekeken zijn in dit hoofdstuk, zijn er drie verschillende 
soorten horizontale draagconstructie-onderdelen te onderscheiden die tussen de ‘takken’ van één kolom zijn 
toegepast, te weten: 

- vormactieve draagconstructie-onderdelen 
- doorsnede-actieve draagconstructie-onderdelen 
- vectoractieve draagconstructie-onderdelen 

Bij de vormactieve draagconstructie-onderdelen kan er nog onderscheid gemaakt worden in vormactieve rechte 
lijnelementen en vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen. 

Het soort element of onderdeel waarmee de vertakkende kolommen gecombineerd zijn, is van invloed op de 
manier waarop de constructieve samenwerking tussen de vertakkende kolommen en de horizontale draagcon-
structie-onderdelen plaatsvindt en op welke manier er dus belasting op de vertakkende kolom wordt afgedragen. 
De belastingafdracht van de verschillende vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur wijkt in ieder 
geval af van die van vertakkende kolommen met een zuivere open draagstructuur. 

Hierna worden vier soorten horizontale draagconstructie-onderdelen besproken waarmee vertakkende kolommen 
een gesloten draagstructuur kunnen vormen. 

Vormactieve, rechte lijnelementen 

Van de vertakkende kolommen, die in dit hoofdstuk bekeken zijn, is er maar één die hoogstwaarschijnlijk ge-
combineerd is met een horizontaal, vormactief, recht lijnelement. Het betreft de 2-dimensionale, Y-kolommen 
van de Maxis supermarkt uit paragraaf 5.2.3. De kolommen hebben een horizontaal vormactief element tussen de 
twee ‘takken’ van één kolom. Tussen de ‘takken’ van verschillende kolommen zijn daarentegen in het vlak van 
de kolommen doorsnede-actieve elementen aangebracht en loodrecht op dat vlak vectoractieve onderdelen. 

Wanneer vertakkende kolommen met vormactieve, rechte lijnelementen een gesloten draagstructuur vormen, 
kunnen neerwaartse verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ gesplitst worden in normaal-
krachten in de horizontale elementen en in de bovenste ‘takken’. In het geval van de supermarkt treedt er bij 
neerwaartse verticale belastingen in het horizontale element tussen de ‘takken’ van één kolom trek op en in de 
‘takken’ druk. Voor opwaartse verticale belastingen geldt het omgekeerde. 

Als er bij de vormgeving van de geometrie van een vertakkende kolom rekening gehouden is met het opsplitsen 
van verticale belastingen, is het voor één bepaald type verticale belasting mogelijk dat de drukkrachten in de 
bovenste ‘takken’ zuiver via drukkrachten in de lager gelegen ‘takken’ en de ‘stam’ van de kolom naar de voet 
van de kolom kunnen worden afgedragen, zonder dat er extra horizontale belastingscomponenten ontstaan. Voor 
dat type belasting heeft de kolom dan een ideale geometrie. Deze geometrie wordt ideaal genoemd omdat nor-
maalkrachten over het algemeen gunstigere inwendige krachten zijn dan buigende momenten.  

Zo is de eenvoudige 2-dimensionale Y-kolom van de Maxis supermarkt symmetrisch waardoor gelijkmatige 
neerwaartse krachten via een trekkracht in het horizontale, vormactief, rechte lijnelement en via drukkrachten in 
de drie kolomelementen naar de voet van de kolom kunnen worden afgedragen. 

Omdat er sprake is van het splitsen van belastingen in trek- en drukkrachten in lijnvormige elementen zouden de 
vertakkende kolommen en de bijbehorende horizontale draagconstructie-elementen als vectoractief geclassifi-
ceerd kunnen worden.  

Als de belastingen op de toppen van de ‘takken’ echter afwijken van de belastingen waarvoor een bepaalde ver-
takkende kolom een ideale geometrie heeft, ontstaan er extra horizontale belastingscomponenten. Deze extra 
belastingen dienen uiteraard ook te worden opgenomen. Als er vanuit gegaan wordt dat vertakkende kolommen 
alleen aan de voet horizontaal gesteund worden of aan de voet en de top, geldt er dat alle horizontale belastings-
componenten, die tussen de voet en de top van de kolom aangrijpen, door momentvaste verbindingen van de 
kolomelementen moeten worden opgenomen. Hierdoor treden er altijd buigende momenten in de vertakkende 
kolom op, zodat het niet geoorloofd is om de vertakkende kolom als vectoractief te classificeren en de kolom als 
doorsnede-actief moet worden aangeduid. Alleen wanneer de buigende momenten zeer gering zijn, kan hiervan 
worden afgeweken.  

Naast horizontale belastingscomponenten, die optreden als gevolg van verticale belastingen, kunnen er uiteraard 
ook nog andere horizontale belastingen op vertakkende kolomconstructies werken. Zo moeten de 2-dimensionale 
vertakkende kolommen van de supermarkt ook de horizontale windbelasting in twee richtingen opnemen, die 
aangrijpt op de toppen van de ‘takken’ van de vertakkende kolommen. Het opnemen van horizontale belastingen, 
die aangrijpen aan de top van een vertakkende kolom gaat volgens dezelfde principes als bij enkele kolommen. 
Dat wil zeggen dat de belastingen kunnen worden opgenomen door de vertakkende kolommen zelf, door meer-
dere vertakkende kolommen eventueel in combinatie met horizontale draagconstructie-onderdelen tussen de 
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vertakkende kolommen of door schorende draagconstructie-elementen of -onderdelen. In de eerste twee gevallen 
zullen er in de vertakkende kolommen altijd buigende momenten optreden. 

Bij de Y-kolommen van de Maxis supermarkt worden horizontale belastingen aan de top van de vertakkende 
kolommen in het vlak van de vertakkende kolommen opgenomen doordat de kolommen met de horizontale 
draagconstructie-onderdelen tussen de vertakkende kolommen raamwerken met momentvaste verbindingen aan 
de voet van de kolommen vormen. Omdat de kolommen van de supermarkt 2-dimensionaal zijn, zijn ze in de 
richting loodrecht op hun vlak te schematiseren tot enkele kolommen. Het opnemen van de horizontale belas-
tingen in die richting gebeurt doordat de kolommen met vectoractieve, horizontale draagconstructie-elementen 
raamwerken met aan de voet ingeklemde kolommen vormen. 

Voor vertakkende kolommen in combinatie met horizontale, vormactieve, rechte lijnelementen geldt dat de ver-
ticale belastingen op de toppen van de ‘takken’ moeten aangrijpen en niet op de horizontale elementen. Wanneer 
er dus sprake is van een draagconstructie met lijn- en/of oppervlaktebelastingen moeten deze belastingen door 
andere horizontale draagconstructie-onderdelen naar de toppen van de ‘takken’ worden afgedragen. Deze onder-
delen kunnen zowel vlak-, vorm-, doorsnede-, als vectoractief zijn. In het geval van de Maxis supermarkt gaat 
het om zowel vlak-, doorsnede- als vectoractieve draagconstructie-onderdelen. 

Doorsnede-actieve onderdelen 

Veel van de in dit hoofdstuk bekeken vertakkende kolommen zijn gecombineerd met horizontale doorsnede-
actieve onderdelen tussen de bovenste ‘takken’ van de kolommen. Er zijn drie soorten horizontale doorsnede-
actieve onderdelen te onderscheiden, waarmee de vertakkende kolommen gecombineerd zijn: 

- rechte ligger(s) of balkrooster 
- vlakke plaat 
- cirkelvormige ligger 

In de meeste gevallen gaat het om rechte ligger(s) of een balkrooster. Met uitzondering van één draagconstructie, 
namelijk die van het bad uit paragraaf 5.6.5, komen in alle draagconstructies meerdere vertakkende kolommen 
voor. In sommige gevallen raken de buitenste van de bovenste ‘takken’ van een kolom die van een volgende 
kolom maar in de meeste gevallen zijn er ook nog horizontale draagconstructie-onderdelen tussen de vertak-
kende kolommen aanwezig. Deze horizontale draagconstructie-onderdelen zijn in veel gevallen weer gelijk aan 
de onderdelen die zich tussen de takken van één vertakkende kolom bevinden. Een uitzondering hierop vormt de 
draagconstructie van het bad uit paragraaf 5.6.4, waarbij de vertakkende kolommen verbonden zijn via een vlak-
actieve schaal.  

Over het algemeen geldt dat de vertakkende kolommen die met horizontale doorsnede-actieve onderdelen een 
gesloten draagstructuur vormen op dezelfde manier verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ 
kunnen splitsen als de hiervoor beschreven vertakkende kolommen met horizontale vormactieve rechte lijnele-
menten. 

Een groot deel van de vertakkende kolommen die gecombineerd zijn met horizontale doorsnede-actieve onder-
delen is vermoedelijk zodanig vormgegeven dat gelijkmatige neerwaartse belastingen op de horizontale draag-
constructie-onderdelen alleen (of anders zoveel mogelijk) via drukkrachten in de ‘stam’ en de ‘takken’ van de 
kolom naar de voet van de kolom kunnen worden afgedragen. Er is dus vaak sprake van een, voor een bepaalde 
belasting, ideale geometrie van de vertakkende kolommen. 

In het onderzoeksproject van Frei Otto uit paragraaf 5.6.11 is een ideale geometrie van vertakkende kolommen 
bepaald met een hangmodel bestaand uit buigslappe touwtjes en een buigstijve plaat. Wanneer de plaat aan de 
touwtjes wordt opgehangen is bekend dat in de buigslappe touwtjes alleen maar trekkrachten optreden. Door de 
geometrie van de touwtjes om te draaien ontstaat de vorm van een vertakkende kolom, die onder gelijkmatige 
neerwaartse belasting alleen op drukkrachten wordt belast.  

Bij het Orient station uit paragraaf 5.6.8 en de meubelzaak uit paragraaf 5.5.5 is het zeker niet zo dat de vertak-
kende kolommen alleen op drukkrachten belast worden, aangezien er ‘takken’ zijn die te schematiseren zijn tot 
gekromde staven. Belastingen op de uiteinden van die elementen zullen naast inwendige normaalkrachten ook 
altijd buigende momenten veroorzaken.  

Wanneer de overspanningen van de horizontale draagconstructie-onderdelen boven en eventueel ook tussen de 
vertakkende kolommen in een bepaalde richting hetzelfde zijn, zijn de vertakkende kolommen in die richting 
over het algemeen symmetrisch. Voorbeelden van asymmetrische vertakkende kolommen zijn de kolommen van 
de brug in Traunstein uit paragraaf 5.6.3 en het metrostation uit paragraaf 5.6.10. 
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Net als bij de vertakkende kolommen in combinatie met horizontale vormactieve onderdelen geldt voor de ko-
lommen gecombineerd met doorsnede-actieve onderdelen dat, op basis van het splitsen van verticale belastingen 
in normaalkrachten in lijnvormige elementen, het geheel als vectoractief geclassificeerd lijkt te kunnen worden. 
Ook hier geldt echter dat als de belastingen op de toppen van de ‘takken’ afwijken van de belastingen waarvoor 
een vertakkende kolom een ideale geometrie heeft er extra horizontale belastingen ontstaan. De horizontale be-
lastingen die tussen de voet en de top van de kolom aangrijpen, moeten wederom door momentvaste verbin-
dingen van de kolomelementen worden opgenomen. Hierdoor treden er zoals gezegd altijd buigende momenten 
op in de vertakkende kolom zodat die als doorsnede-actief geclassificeerd moet worden. Alleen wanneer de 
buigende momenten zeer gering zijn, kan hiervan worden afgeweken.  

Er is echter één uitzondering op de regel dat er altijd buigende momenten in de kolomelementen moeten optre-
den. Vertakkende kolommen met één vertakkingniveau kunnen namelijk bij scharnierende verbindingen aan de 
uiteinden van de ‘takken’ en de ‘stam’ voorkomen dat er buigende momenten in de kolomelementen optreden 
ten gevolge van ongelijkmatige verticale belastingen op de toppen van de ‘takken’. De horizontale draagcon-
structie-onderdelen boven de vertakkende kolom moeten dan wel momentvast verbonden zijn met die tussen 
twee aangrenzende kolommen, zodat ze in staat zijn momenten op te nemen. Een andere mogelijkheid is dat de 
kolommen zonder tussenliggende horizontale onderdelen geschakeld zijn. Bovendien moeten de horizontale 
belastingen aan de top van de vertakkende kolom niet door de kolom behoeven te worden opgenomen. Uiteraard 
moeten de ‘takken’ wel zodanig gearrangeerd zijn dat de vertakkende kolommen een vormvast geheel vormen. 

Wanneer de vertakkende kolommen wel horizontale belastingen aan de top van de kolom moeten opnemen, kan 
door het inklemmen van de voet van de ‘stam’ van de kolom de stabiliteit verzekerd worden zonder dat er in de 
‘takken’ buigende momenten hoeven op te treden. De ‘takken’ zijn nu te schematiseren tot vormactieve druk-
staven en de ‘stam’ tot een doorsnede-actieve buigdrukstaaf. 

De ‘stam’ kan ook aan de voet zijn ingeklemd met elementen die een of meerdere vormvaste driehoeken met 
scharnierende verbindingen vormen. Er hoeven dan toch geen buigende momenten in de elementen van de 
‘stam’ van de kolom op te treden. In dat geval kunnen de vertakkende kolommen toch ook als vormactief geclas-
sificeerd worden.  

Ook bij vertakkende kolommen met meerdere vertakkingniveaus kunnen scharnierende verbindingen aan de 
uiteinden van de bovenste ‘takken’ voorkomen dat er buigende momenten in die ‘takken’ optreden ten gevolge 
van ongelijkmatige verticale belastingen. Ook dan geldt dat de bovengelegen horizontale draagconstructie-
elementen in staat moeten zijn om buigende momenten op te nemen en dat de ‘takken’ zodanig gearrangeerd 
moeten zijn dat de vertakkende kolommen een vormvast geheel vormen. Dit is te herkennen in de op twee ni-
veaus vertakkende kolommen van de brug in München uit paragraaf 5.6.16.    

Naast horizontale belastingscomponenten die optreden als gevolg van verticale belastingen kunnen er ook bij 
deze vertakkende kolommen andere horizontale belastingen op de kolommen werken. Het opnemen van hori-
zontale belastingen die aan de top van de vertakkende kolommen aangrijpen gaat ook hier volgens dezelfde 
principes als bij enkele kolommen.  

Bij de verschillende vertakkende kolommen uit dit hoofdstuk die gecombineerd zijn met doorsnede-actieve 
draagconstructie-onderdelen varieert de manier waarop de horizontale belastingen worden opgenomen. Soms 
moet de vertakkende kolom een bijdrage leveren en soms niet of nauwelijks. Wanneer de vertakkende kolom-
men een bijdrage moeten leveren, gebeurt dat weer soms in combinatie met andere vertakkende kolommen al 
dan niet in combinatie met tussengelegen horizontale draagconstructie-onderdelen. 

In tegenstelling tot vormactieve rechte lijnelementen kunnen doorsnede-actieve elementen of onderdelen tussen 
de toppen van de bovenste ’takken’ van vertakkende kolommen er ook voor zorgen dat lijn- en/of oppervlakte-
belastingen op de draagconstructie naar de toppen van de takken kunnen worden afgedragen. Bij vormactieve 
rechte lijnelementen zijn daar per definitie nog andere horizontale draagconstructie-onderdelen voor nodig.  

Vectoractieve onderdelen 

Van de in dit hoofdstuk bekeken vertakkende kolommen zijn met name bij de in vieren vertakkende kolommen 
voorbeelden gevonden van kolommen in combinatie met horizontale vectoractieve draagconstructie-onderdelen 
(paragraaf 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.5). 

In alle draagconstructies komen meerdere vertakkende kolommen voor. De kolommen uit paragraaf 5.4.5 zijn in 
één richting direct aan elkaar gekoppeld en bij de andere kolommen bevinden zich in twee richtingen nog hori-
zontale draagconstructie-onderdelen tussen de vertakkende kolommen. In alle drie die gevallen zijn die horizon-
tale draagconstructie-onderdelen weer gelijk aan de onderdelen die zich tussen de takken van één vertakkende 
kolom bevinden. Het gaat hierbij om een ruimtelijk vakwerk.  
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Ook voor deze groep vertakkende kolommen geldt dat verticale belastingen op de toppen van de ‘takken’ ge-
splitst kunnen worden. De vertakkende kolommen uit de vier genoemde paragrafen zijn allemaal zodanig sym-
metrisch vormgegeven dat ze gelijkmatige neerwaartse belastingen op de horizontale draagconstructie elementen 
(nagenoeg) alleen via drukkrachten in de kolomelementen kunnen afvoeren. 

Ondanks het splitsen van de verticale belastingen moeten ook vertakkende kolommen in combinatie met hori-
zontale vectoractieve draagconstructie-onderdelen over het algemeen als doorsnede-actief geclassificeerd wor-
den net als de vertakkende kolommen in combinatie met doorsnede-actieve onderdelen. Ook hier geldt echter de 
genoemde uitzondering op de regel. 

Bij de voorbeelden van vertakkende kolommen uit paragraaf 5.4.3 en 5.4.5 zijn de ‘takken’ vermoedelijk als 
vormactief te classificeren, terwijl de ‘stam’ wel als doorsnede-actief moet worden aangemerkt. Dit komt omdat 
de ‘stammen’ van de kolommen de stabiliteit van de draagconstructie moeten verzekeren. De vertakkende ko-
lommen uit paragraaf 5.4.2 bestaan daarentegen wel geheel uit vormactieve elementen en zijn daarom als vector-
actief te classificeren. Dit komt omdat de ‘stam’ die voor de stabiliteit van de draagconstructie moet zorgen uit 
twee elementen bestaat die samen met de fundering een vormvaste driehoek met scharnierende verbindingen 
vormen.  

Bij de vertakkende kolommen in combinatie met horizontale vectoractieve draagconstructie-onderdelen kunnen 
horizontale belastingen aan de top van de kolommen volgens dezelfde principes worden opgenomen als bij en-
kele kolommen. Dit gold ook al voor de vertakkende kolommen in combinatie met doorsnede-actieve onderde-
len maar het verschil met die vertakkende kolomconstructies is dat buigende momenten in vakwerken door een 
combinatie van normaalkrachten kunnen worden opgenomen. 

Net als de vormactieve rechte lijnelementen kunnen ook de vectoractieve onderdelen boven de toppen van de bo-
venste ‘takken’ van de vertakkende kolommen alleen maar zorgen voor het afdragen van puntsgewijze belas-
tingen op de draagconstructie. Er zijn dus ook bij vectoractieve onderdelen altijd nog andere secundaire en 
eventueel tertiaire horizontale draagconstructie-elementen of onderdelen nodig.  

Vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen 

Er zijn in dit hoofdstuk slechts een paar voorbeelden van vertakkende kolomconstructies bekeken waarbij de 
vertakkende kolommen gecombineerd zijn met vormactieve boogdraagconstructie-onderdelen. Het gaat om de 
kolommen die besproken zijn in paragraaf 5.2.5, 5.5.6 en 5.6.6. 

Bij de draagconstructies uit paragraaf 5.5.6 en 5.6.6 komen er zeker meerdere vertakkende kolommen voor. In 
beide gevallen zijn er ook nog horizontale draagconstructie-onderdelen tussen de vertakkende kolommen aan-
wezig. Deze horizontale draagconstructie-onderdelen zijn net als die boven de vertakkende kolommen vorm-
actieve boogdraagconstructie-onderdelen.  

De belastingafdracht van vertakkende kolommen in combinatie met vormactieve boogdraagconstructie-onder-
delen wijkt principieel af van de eerder genoemde combinaties. Er is namelijk geen sprake van het splitsen van 
verticale belastingen maar van het doorgeven ervan. 

Boogdraagconstructie-onderdelen zijn over het algemeen zodanig ontworpen dat er voor een bepaalde belasting 
op het onderdeel alleen maar drukkrachten in het onderdeel optreden. Deze drukkrachten kunnen worden door-
gegeven aan de bovenste ‘takken’ van vertakkende kolommen. Als hiermee rekening gehouden is bij de vorm-
geving van de geometrie van de vertakkende kolommen, is het mogelijk dat de drukkrachten in het 
boogdraagconstructie-onderdeel zuiver via drukkrachten in de ‘takken’ en de ‘stam’ naar de voet van de kolom 
kunnen worden afgedragen, zonder dat er extra horizontale belastingscomponenten ontstaan. Er is dan weer 
sprake van een, voor een bepaalde belasting, ideale geometrie. 

Als de belastingen op de boogdraagconstructie-onderdelen en de vertakkende kolommen afwijken van de belas-
tingen waarvoor de gehele draagconstructie een ideale geometrie heeft, kunnen er buigende momenten in de 
elementen van de draagconstructie optreden. 

Bij de kerk van Colonia Güell en bij het regeringscentrum in Riyadh zijn de vertakkende kolommen zeker zoda-
nig vormgegeven dat er ten gevolge van verticale belastingen door het eigen gewicht van de constructie alleen 
maar drukkrachten in de constructie optreden. Om deze vormgeving te bepalen is in beide gevallen gebruik ge-
maakt van een hangmodel, waarvan bekend is dat er alleen trekkrachten in optreden. Door de vorm van dit 
hangmodel om te keren ontstond de vorm van de draagconstructie. 
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De vertakkende kolommen zouden formeel gezien als vormactief geclassificeerd moeten worden, aangezien 
boogdraagconstructie-onderdelen ook als vormactief geclassificeerd worden, ongeacht of er bijvoorbeeld ten 
gevolge van horizontale belastingen nog enige buigende momenten in optreden. Of dit erg consequent is ten 
opzichte van de classificatie van de hier voor genoemde vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur 
valt echter te betwijfelen. Daar worden kolommen met een voor een bepaalde belasting ideale geometrie immers 
ook als doorsnede-actief geclassificeerd, omdat er bij andere belastingen toch momenten in de kolommen optre-
den.  

5.7.4.3 Open draagstructuur versus gesloten draagstructuur  

Het grote verschil tussen vertakkende kolommen met een open en een gesloten draagstructuur is dat vertakkende 
kolommen met een gesloten draagstructuur zodanig ontworpen kunnen worden dat ze voor een bepaalde belas-
ting een ideale geometrie hebben. Dit wil zeggen dat er voor die belasting (nagenoeg) alleen maar normaal-
krachten in de vertakkende kolommen optreden. Meestal is de belasting, waarvoor de geometrieën van 
vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur ideaal zijn, een verticale, al dan niet gelijkmatige, be-
lasting. Bij vertakkende kolommen met een open draagstructuur treden daarentegen onder verticale belastingen 
altijd buigende momenten op in de kolomelementen. Omdat normaalkrachten over het algemeen gunstigere 
inwendige krachten zijn dan buigende momenten, is het constructief gezien het meest gunstig om vertakkende 
kolommen met een gesloten draagstructuur toe te passen. 

In hoeverre er in vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur, die voor een bepaalde verticale belas-
ting een ideale geometrie hebben, naast normaalkrachten ook nog buigende moment optreden, is van verschil-
lende zaken afhankelijk. Ten eerste is het afhankelijk van het feit hoe groot de verschillen zijn tussen een 
willekeurige verticale belasting en de verticale belasting waarvoor de geometrie ideaal is. Daarnaast is het ook 
nog afhankelijk van het feit of de vertakkende kolommen op uitwendige horizontale krachten belast worden en 
van de grootte van deze eventuele horizontale krachten. De grootte en de plaats van de optredende buigende 
momenten in de vertakkende kolommen en/of bijbehorende horizontale draagconstructie-onderdelen is verder 
nog afhankelijk van de manier waarop de draagconstructie vormvast en stabiel is gemaakt. Dit is weer afhanke-
lijk van de uitvoering van de verschillende verbindingen tussen de draagconstructie-elementen en -onderdelen. 
Ook de stijfheidsverhoudingen tussen de verschillende elementen en onderdelen van de draagconstructie bepalen 
mede de grootte van de optredende buigende momenten.  

5.7.5 Geometrie draagstructuur  
De kolommen, besproken in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk, zijn gegroepeerd aan de hand van het 
aantal vertakkingniveaus van de kolommen en het aantal vertakkingen per niveau. Met name de vertakkende 
kolommen die op één niveau vertakken zijn nog opgesplitst naar het aantal vertakkingen per niveau, te weten 
twee, drie, vier of meer dan vier. Van de grote groep vertakkende kolommen, die zich op meerdere niveaus ver-
takken, vertakken de meeste zich op twee niveaus. Er is ook een groot aantal vertakkende kolommen, dat zich op 
drie niveaus vertakt.  

Alleen de kolommen van het Orient station uit paragraaf 5.6.8 vertakken zich duidelijk veel vaker dan drie keer. 
De ‘takken’ van de kolommen van het Orient station zijn echter ook duidelijk anders van karakter dan die van 
alle andere vertakkende kolommen, omdat alle vier de onderste ‘takken’ zelf nog in één lijn doorlopen tot aan de 
horizontale draagconstructie-onderdelen. Dit is enigszins te vergelijken met de doorlopende ‘stam’ van de ver-
takkende kolommen van de hal in Frankfurt uit paragraaf 5.6.7 en van die van het IBM Research Center uit pa-
ragraaf 5.3.1. Bij alle overige kolommen is er meer sprake van ‘takken’ die vertrekken vanaf de top van de lager 
gelegen ‘takken’ of vanaf de ‘stam’. 

Zowel bij de vertakkende kolommen, die zich op één niveau vertakken, als bij de kolommen met meerdere ver-
takkingniveaus zijn er 2-dimensionale en 3-dimensionale varianten te vinden. De vertakkende kolommen ver-
schillen hiermee van de, over het algemeen, 1-dimensionale enkele kolommen. Doordat vertakkende kolommen 
2- of 3-dimensionaal van aard zijn, kan de ruimte die ze innemen een nadeel zijn ten opzichte van enkele ko-
lommen. Bij 2-dimensionale kolommen speelt dit extra ruimtegebruik maar in één richting en bij de 3-dimensio-
nale speelt dit in twee richtingen. Voor het voordeel van het reduceren van de overspanningen van de horizontale 
draagconstructie-onderdelen, geldt echter ook dat dit bij 2-dimensionale kolommen maar in één richting van 
toepassing is en bij de 3-dimensionale in twee richtingen. 

Uit het bestuderen van de verschillende vertakkende kolommen in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat 
de geometrie van de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen met name afhankelijk is van de geometrie 
van de horizontale draagconstructie-onderdelen waarmee de kolommen gecombineerd zijn. 

Bij 2-dimensionale vertakkende kolommen hebben de bovenste ‘takken’ van de kolommen over het algemeen 
een lineaire oriëntatie. Kolommen waarvan de bovenste ‘takken’ een lineaire oriëntatie hebben zijn voornamelijk 
gecombineerd met horizontale draagconstructie-elementen of -onderdelen met een lineaire of orthogonale oriën-
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tatie, zoals liggers, balkroosters en ruimtelijke vakwerken. Bij de onderdelen met een orthogonale oriëntatie 
bevinden de kolommen zich dan voornamelijk aan de randen. De draagconstructies van de kerk van Colonia 
Güell uit paragraaf 5.2.5 en de galerij in Toronto uit paragraaf 5.6.1 laten echter zien dat een duidelijk lineaire of 
orthogonale oriëntatie van de bovengelegen draagconstructie-onderdelen niet noodzakelijk is voor het toepassen 
van 2-dimensionale vertakkende kolommen. 

De bovenste ‘takken’ van veel van de 3-dimensionale vertakkende kolommen, die bekeken zijn, hebben een 
orthogonale oriëntatie. Deze kolommen zijn veelal gecombineerd met horizontale draagconstructie-elementen of 
-onderdelen met een orthogonale oriëntatie zoals balkroosters en ruimtelijke vakwerken. Bij het vliegveld van 
Hamburg uit paragraaf 5.4.5 zijn ze echter gecombineerd met lineaire vakwerkliggers en bij de kerk van de 
Sagrada Familia uit 5.5.6 met gewelven. Ook zijn deze kolommen toegepast in combinatie met vlakvormige 
horizontale draagconstructie-onderdelen, die zelf geen specifieke oriëntatie hebben. Deze onderdelen zijn in dat 
geval wel zelf vierkant of rechthoekig. 

Er zijn ook nog drie voorbeelden gevonden van 3-dimensionale vertakkende kolommen waarvan de bovenste 
‘takken’ een cirkelvormige oriëntatie hebben. Al deze kolommen zijn gecombineerd met ringbalken. Ondanks 
dat er geen voorbeelden van gevonden zijn, zijn er ook vertakkende kolommen denkbaar waarvan de bovenste 
takken een driehoekige oriëntatie hebben. Een dergelijke kolom zou goed passen bij bijvoorbeeld ruimtelijke 
vakwerken of balkroosters met een driehoekige oriëntatie. De draagconstructies van het regeringscentrum in 
Riyadh uit paragraaf 5.6.6 laten zien dat er ook nog andere oriëntaties van de bovenste ‘takken’ van de kolom-
men en de bovengelegen draagconstructie-onderdelen mogelijk zijn, zoals in dit geval een zeshoekige. 

De geometrie van een vertakkende kolom is niet alleen afhankelijk van het aantal vertakkingniveaus, het aantal 
vertakkingen per niveau, en de oriëntatie van de bovenste ‘takken’, maar ook van de verhouding tussen de leng-
tes van de ‘stam’ en de ‘takken’ en daarmee samenhangend de hoeken tussen de verschillende kolomelementen. 
De verhoudingen tussen de lengtes kunnen, constructief gezien, willekeurig gekozen worden. In veel gevallen is 
er echter bewust voor een bepaalde kolomgeometrie gekozen. Veel vertakkende kolommen met een gesloten 
draagstructuur zijn zodanig ontworpen dat er voor een bepaalde belasting in ieder geval sprake is van een ideale 
geometrie. Hier is al eerder uitgebreid op ingegaan. 

5.7.6 Gebouw 
Veel van de vertakkende kolommen, die in dit hoofdstuk bekeken zijn, komen voor in draagconstructies van één 
bouwlaag hoog. Ze ondersteunen dus bijna allemaal horizontale draagconstructie-onderdelen waar geen andere 
verticale onderdelen meer op rusten. Dit geldt voor zowel de bruggen als de gebouwen die zijn onderzocht. De 
meeste van de besproken gebouwen hebben bovendien nog gemeen dat er sprake is van een relatief grote ver-
diepingshoogte. Dit is met name het geval bij de gebouwen met vertakkende kolommen die zich vaker dan één 
keer vertakken.  

Het feit dat de draagconstructies met vertakkende kolommen voornamelijk één bouwlaag hoog zijn, is te verkla-
ren uit de voordelen die voor vertakkende kolommen gelden. Een voordeel is immers dat belastingen puntsge-
wijs op redelijk grote hart-op-hart-afstanden kunnen worden afgevoerd zonder dat de bovengelegen horizontale 
draagconstructie-onderdelen zwaar gedimensioneerd behoeven te worden en zonder dat kolomelementen hun 
slankheid verliezen. Wanneer er zich boven vertakkende kolommen nog andere verticale draagconstructie-
onderdelen bevinden, zullen deze over het algemeen lokaal verticale krachten veroorzaken die groter zijn dan de 
omringende verticale belastingen waardoor de slankheid van de kolomelementen in het gedrang komt. In een 
dergelijk geval zou bijvoorbeeld de ‘stam’ van de vertakkende kolom tot bovenaan door moeten lopen en zou 
deze aanzienlijk forser gedimensioneerd moeten worden dan de ‘takken’ van de kolom. Dit is te herkennen bij de 
vertakkende kolommen van de hal in Frankfurt uit paragraaf 5.6.7. 

Het gegeven dat de meeste gebouwen met vertakkende kolomconstructies een relatief grote verdiepingshoogte 
hebben, is zowel uit de voordelen als uit de nadelen van vertakkende kolommen te verklaren. Zo is een nadeel 
van vertakkende kolomconstructies dat ze met name aan de top veel ruimte nodig hebben, waardoor het bruik-
bare volume onder de horizontale draagconstructie-onderdelen afneemt. Bij gebouwen met een relatief lage 
verdiepingshoogte, zoals kantoorgebouwen en woningen, is er over het algemeen zeer weinig ruimte ingeruimd 
voor de draagconstructie. Daarentegen zijn er gebouwen met een relatief hoge verdiepingshoogte, zoals termi-
nals, galerijen, beursgebouwen, zwembaden, binnentuinen en stations, die slechts een relatief klein nuttig vo-
lume vragen.  

Een voordeel van vertakkende kolommen is nog dat de kolomelementen over het algemeen korter zijn dan bij 
enkele kolommen, wat gunstig kan in verband met tweede-orde instabiliteitverschijnselen. Dit voordeel gaat 
steeds zwaarder wegen wanneer de lengte van de eventueel toe te passen enkele kolommen toeneemt en dus de 
verdiepingshoogte groter wordt.  
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De meeste gebouwen waarin op meerdere niveaus vertakkende kolommen zijn toegepast hebben niet alleen een 
relatief grote verdiepingshoogte maar hebben bovendien ook vrij aanzienlijke gebouwafmetingen. 

5.7.7 Constructiemateriaal 
De meeste vertakkende kolommen, die in dit hoofdstuk bestudeerd zijn, zijn uitgevoerd in staal. Dit is te verkla-
ren vanuit het feit dat met het materiaal staal over het algemeen slank geconstrueerd kan worden. 

Er zijn ook voorbeelden van vertakkende kolommen in beton, hout en steen. Voor een experiment is zelfs een 
vertakkende kolom vervaardigd in een niet allerdaagse constructiemateriaal voor kolommen, namelijk glas. Ook 
zijn er twee voorbeelden van vertakkende kolommen die uit een combinatie van materialen bestaan. De vertak-
kende kolommen van de terminal in Hamburg hebben een ‘stam’ van beton en ‘takken’ van staal en die van de 
brug in München hebben een ‘stam’ van beton en ‘takken’ van hout (paragraaf 5.4.5 en 5.6.16). Door de ‘stam’ 
in beton uit te voeren lijkt deze aanzienlijk zwaarder dan de ‘takken’.  

De vertakkende kolommen, die uitgevoerd zijn in staal zijn vaak ook met stalen horizontale draagconstructie-
onderdelen gecombineerd. Er zijn er echter ook stalen en andere vertakkende kolommen gecombineerd met 
betonnen, houten en stenen horizontale draagconstructie-onderdelen.  

5.8 Keuzes en consequenties 
De conclusies die in de vorige paragraaf zijn beschreven, worden gebruikt om een aantal keuzes te maken voor 
het type vertakkende kolomconstructie dat verder bestudeerd gaat worden en dat in het tweede deel van dit af-
studeerproject verder uitgewerkt gaat worden in een concreet ontwerp. Het maken van deze keuzes is noodzake-
lijk vanwege het grote aantal aspecten dat een rol speelt bij vertakkende kolomconstructies en vanwege de 
verbanden die tussen die verschillende aspecten bestaan.  

Achtereenvolgens worden hierna de verschillende aspecten van de vertakkende kolomconstructie, waarop de 
gemaakte keuzes betrekking hebben, besproken, te weten het gebouw, de draagstructuur, de geometrie van de 
draagstructuur en het constructiemateriaal. Bij sommige van die aspecten worden nog niet voor alle deelaspecten 
keuzes gemaakt. Bij enkele deelaspecten waarvoor nog geen keuzes worden gemaakt, wordt wel alvast ingegaan 
op de consequenties van eventuele keuzes. 

5.8.1 Gebouw 
Het type vertakkende kolomconstructie, dat verder bestudeerd gaat worden en dat verder uitgewerkt gaat worden 
in een ontwerp, wordt aan een fictief éénlaags gebouw gerelateerd. Vanwege de optredende symmetrie wordt er 
gekozen voor een gebouw met een vierkante plattegrond. Voor de afmetingen van het gebouw wordt ongeveer 
100 ⋅ 100 ⋅ 15 m3 aangehouden. Een dergelijk volume zou bijvoorbeeld een beursgebouw, een tentoonstellingshal 
of een vliegveldterminal kunnen zijn.  

5.8.2 Draagstructuur  
5.8.2.1 Algemeen 

Er is de keuze gemaakt om verder te kijken naar vertakkende kolomconstructies waarvan de kolommen een 
gesloten draagstructuur hebben. Vertakkende kolommen met een gesloten draagstructuur kunnen zodanig ont-
worpen worden dat ze voor een bepaalde belasting een ideale geometrie hebben. Dit wil zeggen dat er voor die 
belasting alleen maar normaalkrachten in de vertakkende kolommen optreden. De aandacht wordt derhalve ge-
richt op vertakkende kolommen die voor een verticale gelijkmatige belasting op het dakniveau een ideale geo-
metrie hebben. 

5.8.2.2 Dak 

Er wordt nog geen exacte keuze gemaakt voor de horizontale draagconstructie-onderdelen van het dak waarmee 
de vertakkende kolommen primair gecombineerd worden tot een gesloten draagstructuur. De onderdelen waar-
van wordt uitgegaan bestaan uit rechte lijnelementen. Het kan gaan om vormactieve rechte lijnelementen, door-
snede-actieve rechte lijnelementen of eventueel zelfs om vectoractieve draagconstructie-onderdelen.  

Wanneer vertakkende kolommen met deze elementen of onderdelen gecombineerd worden tot een gesloten 
draagstructuur, kunnen verticale belastingen op de toppen van de bovenste ‘takken’ gesplitst worden in normaal-
krachten. Bij neerwaartse belastingen treden in de bovenste ‘takken’ van de vertakkende kolommen druk-
krachten op en als de constructie ter plaatse van het dak niet horizontaal gesteund is, treden er in de horizontale 
elementen alleen trekkrachten op. Voor opwaartse verticale belastingen geldt het omgekeerde. Als de constructie 
ter plaatse van het dak wel horizontaal gesteund wordt, kunnen er in de dakconstructie zowel trek- als druk-
krachten optreden. 



TU/e  technische universiteit eindhoven  Afstudeerrapport Elmira Vrolings 

   
112 

Als de belasting een gelijkmatige neerwaartse belasting is, waarvoor de vertakkende kolom een ideale geometrie 
heeft, worden de drukkrachten in de bovenste ‘takken’ van de kolommen zuiver via drukkrachten in de lager 
gelegen ‘takken’ en de ‘stam’ van de kolom naar de voet van de kolom afgedragen.  

Ook wanneer de vertakkende kolommen met vlakke schijfelementen gecombineerd zouden worden tot een ge-
sloten draagstructuur, zouden verticale belastingen op de toppen van de bovenste, schuine ‘takken’ gesplitst kun-
nen worden in normaalkrachten in de horizontale elementen en in de bovenste ‘takken’ van de kolom. Er is 
echter niet gekozen voor een vlak schijfelement als draagstructuur voor het dak, omdat dergelijke elementen zich 
niet bij uitstek lenen voor het maken van ‘doorbrekingen’ in het dakvlak. ‘Doorbrekingen’ zoals dakramen kun-
nen voor een gebouw van ongeveer 100 ⋅ 100 ⋅ 15 m3, dat bijvoorbeeld een beursgebouw, een tentoonstellingshal 
of een vliegveldterminal is, echter zeer wel wenselijk zijn.  

De keuze voor een vlak (trek)membraan is in het bijzonder niet gemaakt, omdat een dergelijke draagstructuur 
vaak in een kunststof doek wordt uitgevoerd, wat in dit geval als nadeel heeft dat het zeer licht is. Wanneer het 
dak zeer licht is, kunnen er aanzienlijke opwaartse belastingen op de draagconstructie werken waardoor er druk-
normaalkrachten in het dak optreden, die niet door het buigslappe element kunnen worden opgenomen. 

Het voordeel van het toepassen van een dak dat te schematiseren is tot een vlakke plaat is daarentegen wel dat de 
dakconstructie met één element in staat is om een oppervlaktebelasting op het dak rechtstreeks naar de vertak-
kende kolommen af te dragen. Er is dan alleen sprake van een primaire dakconstructie. 

Wanneer het dak is opgebouwd uit vormactieve rechte lijnelementen of uit vectoractieve draagconstructie-
onderdelen, die feitelijk ook weer uit vormactieve rechte lijnelementen bestaan, moet er nog een secundaire dak-
constructie en eventueel zelfs een tertiaire dakconstructie worden ontworpen om een oppervlaktebelasting 
puntsgewijs op de toppen van de vertakkende kolommen in te kunnen leiden. Ook als het dak bestaat uit door-
snede-actieve rechte lijnelementen moet er ook nog een aanvullende dakconstructie worden ontworpen om een 
oppervlaktebelasting puntsgewijs op de kolommen in te kunnen leiden. De doorsnede-actieve rechte lijnelemen-
ten kunnen echter in tegenstelling tot de vormactieve rechte lijnelementen niet alleen belast worden op normaal-
krachten in de lijn van het element maar ook op krachten die loodrecht op het element werken, zodat ze ook 
rechtstreeks door verticale krachten kunnen worden belast. Er wordt nu nog geen keuze gemaakt voor de secun-
daire en eventuele tertiaire dakconstructie. 

5.8.2.3 Vertakkende kolommen 

Zowel de ‘takken’ als de ‘stam’ van de vertakkende kolommen worden uitgevoerd als draagconstructie-elemen-
ten die te schematiseren zijn tot rechte buigstijve lijnelementen (rechte staven). In die elementen treden ten ge-
volge van een gelijkmatige neerwaartse belasting op de toppen van de bovenste ‘takken’ van de kolom alleen 
maar druknormaalkrachten op.  

In hoeverre er in de vertakkende kolommen naast normaalkrachten ook nog buigende momenten optreden is van 
verschillende zaken afhankelijk. Ten eerste is het afhankelijk van het feit hoe groot de verschillen zijn tussen een 
willekeurige verticale belasting en de verticale belasting waarvoor de geometrie ideaal is. Daarnaast is het ook 
nog afhankelijk van het feit of de vertakkende kolommen op uitwendige horizontale krachten belast worden en 
van de grootte van deze eventuele horizontale krachten.  

De grootte en de plaats van de optredende buigende momenten in de vertakkende kolommen en/of bijbehorende 
horizontale draagconstructie-onderdelen is verder nog afhankelijk van de manier waarop de draagconstructie 
vormvast en stabiel is gemaakt. Dit is weer afhankelijk van de uitvoering van de verschillende verbindingen 
tussen de draagconstructie-elementen en -onderdelen. Ook de stijfheidverhoudingen tussen de verschillende 
elementen en onderdelen van de draagconstructie bepalen mede de grootte van de optredende buigende momen-
ten.  

Er wordt vooralsnog geen keuze gemaakt voor de manier waarop de verschillende verbindingen in de vertak-
kende kolommen worden uitgevoerd en dus voor de manier waarop de kolommen vormvast en stabiel worden 
gemaakt. Ook wordt nog niet bepaald of de vertakkende kolommen zelf uitwendige horizontale belastingen 
moeten opnemen. 

5.8.3 Geometrie draagstructuur 
5.8.3.1 Dak 

Er wordt gekozen voor een primaire dakconstructie met een orthogonaal vierkant raster, dat horizontaal wordt 
uitgevoerd. De vakken van het vierkante raster zijn voor de hele dakconstructie even groot. Een dergelijke dak-
constructie past goed bij een gebouw met een vierkante plattegrond en is bovendien zeer gebruikelijk bij vlakke 
constructies opgebouwd uit lijnelementen.  
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5.8.3.2 Vertakkende kolommen  

Voor de kolommen van het nader te beschouwen type vertakkende kolomconstructie wordt uitgegaan van 3-
dimensionale vertakkende kolommen met twee vertakkingniveaus. Dit zijn de meest eenvoudige 3-dimensionale 
kolommen, die ook echt ‘vertakkende kolom’ genoemd kunnen worden. Vanwege het vierkante raster van de 
primaire dakconstructie worden de vertakkingen van de vertakkende kolommen steeds in vieren uitgevoerd. Er 
wordt gekozen voor symmetrische kolommen omdat de vakken in het dakraster allemaal even groot zijn.  

Hoeveel vertakkende kolommen er worden toegepast wordt nog niet vastgelegd, maar er wordt er wel vanuit 
gegaan dat de kolommen zodanig over het gebouw verdeeld worden dat de draagconstructie van het gebouw 
symmetrisch is.  

Zoals al eerder is aangegeven zullen de vertakkende kolommen zodanig worden vormgegeven dat ze voor een 
gelijkmatige neerwaartse belasting op het de toppen van de bovenste ‘takken’ een ideale geometrie hebben.  

5.8.4 Constructiemateriaal 
Als constructiemateriaal voor de draagstructuur van de vertakkende kolommen en voor de primaire draagstruc-
tuur van het dak wordt uitgegaan van staal. De belangrijkste reden hiervoor is dat staal, van de gebruikelijke 
materialen die geschikt zijn voor lijnvormige draagstructuurelementen, zich het beste leent om slank mee te 
construeren.  
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