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Voorwoord 
 
Sint Maarten is een eiland in het Caribische gebied en het plaats waar ik geboren en 
getogen werd. In Juni 1996 verhuisde ik naar Nederland om de Studie Bouwkunde op 
de Technische Universiteit in Eindhoven te beginnen.  
 
Aangezien de ‘Princess Juliana International Airport’ op Sint Maarten uitbreidings 
plannen had, vond ik het een goed gelegenheid om een gebouw te ontwerpen die 
geïntegreerd zou zijn met die plannen. Bij dit project zou dan reken gehouden moeten 
worden met oorkaan en aardbeving belasting. Het resultaat is een eind thesis die mijn 
studie als Constructief Ingenieur afsluit.   
 
Het afstudeer project kon niet voltooid worden zonder de begeleiding van mijn 
afstudeer commissie; 
 
Dhr. Ir. W.J.J. Huisman      Constructief ontwerpen 
Dhr. Ir.  A. D. C. Pronk      Bouwtechniek 
Dhr. Ir. A. P. H. W. Habraken       Constructief ontwerpen 
 
In het project waren ook een aantal bedrijven en individu's die zeer behulpzaam waren 
met informatie en advies;  
Prof. Dr. Ing. Peter Rudolph die uitleg gaf over zijn vergelijkbaar ontwerp en verder 
advies en opmerkingen gaf over dit afstudeerproject. Turbjorn Lundmark van 
Megadoor. Het bedrijf NACO B.V. voor de informatie van de grondgesteldheid op 
het locatie, tekeningen van de uitbreidingsplannen en advies over hangars. De heer 
prof. Dr. Ir. J.G..M. Kerstens met zijn advies over dynamica bij aardbevingen. Het 
bedrijf ‘Independent Consulting Engineers’, met advies van normen bij aardbeving- 
en windbelastingen.   
 
Voor de bijlage, tekeningen en animaties moet er geraadpleegd worden in de  
bijgevoegde CD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yuri Daal 
Eindhoven, December 2003. 
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Samenvatting 
 
Een onderhoudshangar voor een Boeing 757 zou n van de mogelijke toevoegingen 
zijn voor de uitbreiding van de luchthaven van Sint Maarten. De vorm, indeling, 
grote, ligging en oriëntatie van dit gebouw wordt bepaald aan de hand van een 
programma van eisen dat zowel de architectonische eisen als de eisen die betrekking 
hebben op luchthavens en onderhoudshangars omvat.  
Het Caribische gebied is een omgeving die geteisterd wordt door orkanen en 
aardbevingen. In dit afstudeerproject waren de effecten van orkanen en aardbevingen 
vooral van belang bij de constructieve eisen van het gebouw. 
Om voor de ontworpen vorm een zo goed mogelijke constructie keuze te maken 
worden de momentenlasten, de vervormingen en de stijfheden van verschillende 
soorten draag constructies met elkaar vergeleken. Dit wordt gedaan met simpele 
constructie modellen in het reken programma Esa Prima Win. De uitkomsten van het 
rekenprogramma worden  dan in grafieken ingevoerd zodat de resultaten 
overzichtelijk en de opties makkelijk te vergelijken zijn. 
Uiteindelijk wordt er een keuze gemaakt voor n constructief ontwerp die dan verder 
in een 3d model gedetailleerd geoptimaliseerd wordt. Op dit model wordt dan de 
effecten van verschillende windlasten en het effect van aardbevingen getoetst. 
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1. Inleiding 
 
1.1.Probleemstelling 
 
De Princess Juliana International Airport, gelegen op het eiland Sint Maarten in het 
Caribische gebied, wordt uitgebreid. Hoewel er geen onderhoudshangar in de plannen 
van de uitbreiding opgenomen zijn, zou een onderhoudshangar op Sint Maarten een 
gunstige centrale ligging hebben in het noord oostelijke Caribische gebied.   
Vergeleken met andere soorten vliegtuigen, is op dit moment de American airlines 
vliegtuig, de boeiing 757, het vliegtuig dat het meest frequent naar het eiland vliegt. 
In de huidige situatie is het zo dat er op het eiland alleen korte inspecties op dit 
vliegtuig wordt uitgevoerd. Pas als er mankementen zijn worden er monteurs van uit 
Puerto Rico over gevlogen om het vliegtuig te repareren.  
Naast de Boeing 757 zou ook vooral kleinere vliegtuigen van kleine maatschappijen 
gebruik kunnen maken van deze hangar faciliteiten.  
Door de span wijdte van de Boeing 757 zou het hangar een kolom vrije overspanning 
nodig hebben van tenminste 48 meter. Naast deze grote overspanning zou dit gebouw 
in het Caribische gebied gebouwd moeten worden, dit betekent dat het gebouw ook 
aardbeving en orkaan bestendig moet zijn. 
De fundatie zou om constructieve redenen interessant zijn doordat het veel gewicht op 
zou moeten nemen en een grote overspanning moet bereiken. Wat de fundatie extra 
complex maakt is het feit dat de hangar waarschijnlijk op aangevulde land gebouwd 
zou moeten worden. Gezien dat er weinig plaats is voor uitbreiding wordt er in de 
plannen namelijk land gewonnen in de ‘lagoon’ en in de Caribische zee naast de 
luchthaven.  
   
 
1.2. Doelstelling 
 
De doelstelling van mijn afstudeerproject is het ontwerpen van een hangar voor het 
onderhouden van een Boeing 757. Bij dit afstudeer project wordt de nadruk op de 
vakgebieden constructief ontwerpen gelegd, daarnaast is het Architectuur vooral in 
het begin stadium ook van belang.   
Het belangrijkste bij het ontwerpen van deze hangar is de efficiënte plaatsing van de 
verschillende afdelingen ten opzichte van elkaar. Verder is het van belang om te 
bepalen waar de geschikte locatie is voor het gebouw en moet er een keuze gemaakt 
worden voor de manier waarop de vliegtuigen binnen de hangar zouden moeten 
treden.  
Het architectonische aspect moet ervoor zorgen dat het gebouw past bij de omgeving 
en niet opvalt als een grote saai blok.  
Doordat de hangar zo vlak bij het vliegveld moet komen te staan, moet het gebouw 
niet een bepaalde hoogte overtreden. Door deze beperkte toegestane hoogte zijn er 
misschien een beperkt aantal soorten constructies mogelijk die toegepast kunnen 
worden. Alhoewel, in dit project wordt er naar meerdere opties gekeken bij het kiezen 
van een efficiënte constructie. 
Constructief gezien zou er vooral aandacht op het hoofddraagconstructie worden 
besteed.    
 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  8 

1.3. Programma van eisen 
 
Bij dit afstudeer project zijn er drie aspecten van het programma van eisen vooral van 
belang;   

A. Hangar wordt vooral ontworpen voor het A en B-check onderhoudsbeurt voor 
een Boeing 757. Kleinere vliegtuigen worden ook onderhouden maar die zijn 
van minder belangrijk in dit project, dit is omdat kleinere vliegtuigen 
makkelijk in een grotere hangar passen. 

B. In het architectonisch aspect moet het gebouw in het gebied passen en niet 
opvallen als een grote blok massa. Er moet namelijk rekening worden 
gehouden dat het gebied niet als een industrie terrein of een warenhuis gebied 
wordt waar genomen. Het terrein van de luchthaven is het eerste wat toeristen 
zien als ze op Sint Maarten landen.  

C. Tijdens een orkaan hoeven er geen vliegtuigen opgeborgen te worden in de hal 
omdat die toch naar andere eilanden kunnen uitwijken als er een storm 
aankomt. Wel kunnen de diverse luchthaven voertuigen in de hangar 
opgeborgen worden. Constructief gezien moet het gebouw voldoen aan 
stabiliteit en sterkte, hierbij is het effect van aardbevingen en orkanen vooral 
van belang. 
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2. Vooronderzoek. 
 
2.1. St. Maarten 
 
Geschiedenis 
Door de vele zout meren noemde de Indianen Sint Maarten ook ‘Soualiga’, dit 
betekent ‘land van zout.’ 
Het is bekend dat Columbus het eiland in November 1493 ontdekt heeft en het 
genoemd heeft naar de bisschop Sint Martin van Tours. In 1631 kwamen de eerste 
kolonisten op het eiland aan. Dit waren Nederlanders en Fransen. De Nederlanders 
vestigden zich in het zuidelijke deel van het eiland en de Fransen vestigden zich in de 
noordelijke deel van het eiland. 
 
In 1633 vielen de Spanjaarden het eiland binnen en zette toen alle 128 bewoners het 
eiland uit. De Spanjaarden bouwde het fort die de Nederlanders waren begonnen en 
bouwden er een extra fort bij. In 1644 was er een poging gedaan door de 
Nederlanders, onder leiding van de bekende kolonist Peter Stuyvesant, om het eiland 
te heroveren. Peter Stuyvesant heeft door dit gevecht een been verloren.  
Hoewel de Nederlandse aanval niet een succes boekte verlieten de Spanjaarden vier 
jaar later het eiland. 
 

 
figuur 2.1; eiland gebied St. Maarten. 

 
Zowel de Fransen en de Nederlanders kwamen snel naar het eiland terug en hebben 
toen een overeenkomst getekend in 1648 om het eiland te verdelen. Deze 
overeenkomst werd door de tijd heen steeds verbroken. In de periode van 1670 tot 
1702 waren de fransen de baas over het hele eiland. In 1703 vielen de Nederlanders, 
via Sint Eustatias, Sint Maarten weer binnen en hebben ze alle fransen die niet wilden 
weg gaan het eiland uitgezet. 
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In 1713, bij het vredes verdrag utrecht, werd de noordelijke helft terug gegeven aan de 
fransen. Hierbij kwam geen eind aan het conflict en beide kanten probeerde steeds het 
hele eiland te veroveren. De Engelsen werden ook geïnteresseerd in het eiland en 
hebben het in 1784 voor 10 jaar bezet en in 1810 voor 6 jaar bezet.  
In 1817 was het conflict vreedzaam opgelost en de huidige grenslijn werd toen 
bepaald.  
 
In de tussentijd, groeide de handel in de op slavernij gebaseerde plantage economie. 
De Nederlanders hebben grote hoeveelheden zout gewonnen, de meeste hiervan werd 
naar Nederland gebracht voor de haring industrie. Nadat Sint Maarten de slavernij 
heeft afgeschaft in 1863, werd de toestand op de plantages zeer slecht en namen de 
economische activiteiten op het eiland snel af. 
 
Toen Duitsland Nederland binnen viel in 1940, hebben de fransen de Nederlandse 
kant ingenomen om ‘beschermende’ redenen, maar na twee weken was Frankrijk zelf 
onder Duitse gezag. Een geallieerde occupatie volgde en in 1943 heeft de verenigde 
staten een vluchthaven gebouwd, de grootste in het gebied. Hierdoor is de economie 
van het eiland gegroeid, het werd namelijk het handel centrum voor de andere 
eilanden in het gebied. Het was dan ook makkelijker voor het uitgroeien van het 
toerisme.  
 
De huidige situatie. 
St. Maarten is dus een eiland die opgedeeld is in een noordelijke Franse en een 
zuidelijke Nederlandse kant. De voornaamste bron van inkomsten op het eiland is nu 
het toerisme industrie. Het eiland bestaat uit 92 vierkante kilometer en de grootte van 
de bevolking is ongeveer 70.000 mensen. Toeristen komen vooral de Nederlandse 
kant binnen via de Princess Juliana International Airport gelegen aan de Simpson Bay 
en ook via Cruise schepen die afmeren in de haven van de hoofdstad Philipsburg.  
De franse kant heeft ook een luchthaven die gebruikt wordt voor kleinere vliegtuigen 
voor korte vluchten naar de eilanden in het Caribische gebied. Gezien dat de franse 
kant ook een toerisme economie heeft zijn zij afhankelijk van de faciliteiten op de 
Nederlandse kant. 
 
Lokale Architectuur 
De oude typische woon huisjes op het eiland bestaan uit kleine goedkope gebouwen. 
Wat opvalt aan deze gebouwen is dat ze veel raam en deur openingen hebben. Dit is 
voor het door laten van lucht en koeling in het hete vochtige klimaat van het 
Caribische gebied. Doordat er veel openingen aanwezig zijn in deze kleine 
rechthoekige gebouwen is het mogelijk om van de ene kant door te kijken naar de 
andere kant. Dit geeft het gebouw een doorzichtige eigenschap dat verder 
geaccentueerd kan worden doordat er geen gordijnen of glazen ramen aanwezig zijn 
in het gebouw. Bij de komst van een orkaan ziet het gebouw totaal anders uit  want 
het wordt dicht gemaakt met luiken.   
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figuur 2.2;vroegere  typische west Indische woon gebouw. 

 
Wat verder typisch is aan deze huisjes is de aanwezigheid van daken die een helling 
hebben van ongeveer 40 graden. Als men kijkt naar wind zuiging en wind druk is de 
helling van 40 graden een helling die geen van beide extremen kiest. De helling zorgt 
voor een minimale combinatie van zuiging en druk kracht. De kleuren die de west 
Indische gebouwen meestal bevatten bestaan uit felle kleuren die een vrolijke 
uitstraling vertonen.  
Doordat de economie van het eiland enorm is gegroeid, is men begonnen te bouwen 
met beton in plaats van hout. Door het gebruik van betonnen muren is de sterkte van 
de gebouwen aanzienlijk verbeterd waardoor men veel hoger en groter is gaan 
bouwen. Wel is het dak nog steeds van hout gemaakt omdat hellende betonnen daken 
te duur zijn.   
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2.2. Princess Juliana International Airport. 
 
Voordat het vliegveld werd gebouwd in 1942 werd het gebied in het noord oostelijk 
gedeelte van het Caribische gebied gezien als een regio waar de tijd stil is blijven 
staan. De eilanden lagen ver van de hoofd stoomboot traject en waren afhankelijk van 
nieuws en handel van kleinere trage schepen. 
Tijdens de oorlog werd besloten dat het nieuwe vliegveld omgebouwd moest worden 
naar een burgerlijk vliegveld zodat het contact met het koninkrijk verbeterd kon 
worden. Dit werd officieel geopend door Princess Juliana in 1944. 
Pas in 1952 toen begon Air France te vliegen vanaf San Juan, Puerto Rico waardoor 
er steeds meer toeristen het eiland bezochten. Voor de komende jaren was het niet 
KLM die de meeste bezoekers inbracht, maar Air France. Dit laat zien hoe belangrijk 
het was voor de economie van het eiland om twee nationaliteiten te hebben. Door de 
tijd heen blijkt steeds dat de ene kant niet zonder de andere kan. 
Vanaf het begin jaren 70 werd American airlines de hoofd inbrenger van gasten. 
Gedurende de jaren 70, 80 en 90 groeide het toerisme op het eiland enorm. Met deze 
toename van toerisme groeide de luchthaven steeds in fasen. Maar steeds werd de 
luchthaven te klein geacht om de steeds toenemende toeristische stroom aan te 
kunnen. In 1978 werden 191.718 bezoekers overgevlogen, in 1985 groeide het aantal 
naar 368.651 bezoekers en in 1992 stabiliseerde het met 629.004 bezoekers. 
Er was ook een groot te kort aan locale werkers, dus het was toen nodig om 
buitenlandse werknemers aan te trekken. In de huidige situatie bestaat alleen 30% van 
de bevolking op Sint Maarten uit mensen die op het eiland zijn geboren. Dit laat zien 
hoe snel de economische groei van het toerisme was.  
   
Uitbreiding 
De luchthaven is begonnen met een uitbreiding. Het wordt uitgebreid om de passagier 
capaciteit van 2015 aan te kunnen. De luchthaven zou namelijk 2.9 miljoen passagiers 
per jaar moeten vervoeren (aankomst en vertrek). De nieuwe terminal en de 
verlenging van de start- en landings baan zou moeten worden gerealiseerd door 
landaanwinning uit de zee en uit de ‘lagoon’ uit te voeren. Zie figuur 2.3 en 2.4. 
 

 
figuur 2.3.; de huidige situatie van het vliegveld, tekening van NACO. 
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figuur 2.4.; de luchthaven na de uitbreiding met landaanwinning, ontwerp van NACO. 
 
Door de gebeurtenissen van 11 september in Amerika is de projectuitwerking in het 
concept bestekfase door de opdrachtgever stilgelegd. De gedaalde hoeveelheid 
Amerikaanse toeristen heeft nog een negatieve invloed op de economie van het eiland 
gehad. 
 
Terminal gebouw; referentie literatuurlijst [20] 
Op het land zijde heeft de terminal een gebogen vorm terwijl op de lucht zijde een 
rechte gevel aanwezig is. Beweging van de passagiers tussen de vliegtuigen en 
terminal gebeurt via passagiersbruggen. 
Vanaf de dwars doorsnede, in het midden van het gebouw, heeft het gebouw in de 
verwachte planning een asymmetrische vorm. Dit is ook duidelijk te zien in figuur 
2.5.  In de toekomst wordt er nog op de korte zijde uitgebreid, waardoor het gebouw 
een symmetrisch geheel wordt.  
 

 
figuur2.5.; maquette Prinses Juliana International Airport. 
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Over het gebouw is in de dwarsrichting een lichtgebogen dakconstructie 
geprojecteerd. Ter plaatse van de symmetrieas heeft deze kapconstructie de grootste 
breedte en wordt naar de uiteinden toe smaller dan gevolg van de gebogen gevel aan 
de landzijde. Doordat de kromming van het dak over de volle lengte van de terminal 
constant blijft, verloopt de gevelhoogte langs een kromme. De hoogte neemt toe 
vanuit de symmetrieas tot aan de snijlijn tussen de gekromde gevellijn en het hoogste 
punt van het dak, daarna neemt de hoogte weer af tot aan de gevel aan de luchtzijde. 
De hoogte van de gevel varieert tussen 10 en 13 meter. 
 
De terug liggende gevel zorgt voor grote dakoverstekken. Deze worden door 
kolommen ondersteund. De terminal gebouwen manifesteren zich als grote aankomst 
en vertrekhallen met hoge open ruimtes. In het gebouw bevindt zich behalve de 
begane grondvloer nog een verdiepingsvloer. Deze vloer beslaat niet de gehele 
oppervlakte van het terminalgebouw, waardoor er op de begane grond niveau hoge 
vides ontstaan. 
Doordat zich op deze verdiepingsvloer ook winkels en kantoorruimten bevinden en 
hun plafonds ver onder het dak van het terminalgebouw liggen, wordt de plafondlaag 
van deze ruimten op uitgevoerd als een secundaire vloer voor installaties.   
Plaatselijk ligt de begane grond vloer 1.5 meter + peil, waardoor eronder een kelder 
voor koffertransport en –afhandeling kan worden gemaakt. 
Deze kelder sluit tevens aan op een nog dieper gelegen centrale installatietunnel, die 
in langs richting onder het gehele gebouw doorloopt. De tunnel ligt gedeeltelijk onder 
de zeespiegel, waardoor rekening moet worden gehouden met grondwater. 
 
De belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld bij de keuze van de  
hoofddraagconstructie zijn; 

1. Bouwkundige ruimte-indelingen en passagiersstromen. 
2. Grote flexibiliteit. 
3. Bouwen in fase. 
4. Bodemopbouw. 
5. Uitwendige belastingen op het gebouw (aardbeving en oorkanen). 

 
De eerste twee wensen vragen grote kolom afstanden aan. Grote aankomst- en 
vertrekhallen met zo min mogelijke obstakels. Uit het oogpunt van passagiers - en 
transportstromen zijn er zo weinig mogelijke kolommen noodzakelijk. 
Hiervoor is voor de verdiepingsvloeren de secundaire installatievloer een 
kolomstramien ontwikkeld van 12,60 meter in de langs richting van het gebouw en 
8,40 meter in dwarsrichting. Voor het dak constructie blijft 12,0 meter in langs 
richting een vast stramien en worden de kolomafstanden in dwarsrichting zo groot 
mogelijk gehouden. 
De materiaalkeuze voor de hoofddraagconstructie is beton, staalplaatbeton en staal.  
 
Gezien de bodemgesteldheid zal het gebouw worden gefundeerd op palen. De diepte 
van de draagkrachtige rots (limestone rock) varieert tussen 10 en 5 meter – peil; 
hierboven bevindt zich een toplaag van los tot zeer los gepakt zand en tussenlagen van 
zilt en klei. 
De bouwpeil ligt op 3 meter boven zee niveau. (Referentie; literatuur lijst [20] en 
bijlage D.) 
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2.3. Constructie vormen voor hangars. 

2.3.1. Kenmerken van Hangars. 
Een aantal aspecten in hangar bouw komt steeds terug en is kenmerkend geworden in 
hangar bouw; 
 
A. Grote vrije overspanning; 
Een Hangar is een grote overspanning zonder aanwezigheid van kolommen. Hoewel 
een hangar gebouwd kan worden voor het onderhouden van één grote vliegtuig 
waarbij het minimum benodigde vrije ruimte in de hangar gebruikt wordt, blijft het 
voordelig om zoveel mogelijke plaats te hebben. Deze vrije ruimte kan gunstig zijn 
voor het makkelijke verplaatsen van materieel en het onderhoud aan kleinere 
vliegtuigen. Hoewel het goed is om in oppervlakte extra plaats te hebben, zou het 
beter zijn om de hoogte beperkt te houden. Dit is voordelig omdat er dan energie 
wordt gespaard voor verwarming of koeling.   
 
B. Speciale voorzieningen;  
Bij het zware onderhoud van een vliegtuig is een kraan baan nodig die de zwaarte van 
zo’n 6 ton kan dragen.Verder is perslucht en de aanwezigheid van een energie 
toevoer, met een frequentie van 400Hz, nodig. Een grote deur die gemakkelijk open 
en dicht kan zodat er energie wordt gespaard voor het verwarmen. 
 
C. Eenvoudige bouw; 
Vliegtuig hangars hebben meestal een eenvoudige vierkante opbouw. Ze bestaan 
vooral uit een lichte staal constructie. Verder bestaan de wanden en het dak uit 
geprofileerde staalplaat. Het is in principe dezelfde opbouw als bij opslag loodsen, 
fabriekshallen, sporthallen, enz.  

2.3.2. Ontwerp aspecten hangers. 
Bij het ontwerpen van een hangar moet er een keuze gemaakt worden voor een 
specifieke hangar of een neutrale hangar. De specifieke hangar wordt voor specifieke 
soorten vliegtuigen gebouwd. Bij neutrale hangers kan er elk soort vliegtuig in de 
hangar passen.  
Vliegtuig grootte, hangar werklastdoelen en dokken zijn tegenstrijdige factoren bij het 
maken van een besluit bij de keuze tussen een specifieke hangar of een neutrale 
hangar. Het probleem wordt ook beïnvloed met de keuze van posities van vliegtuigen 
in een meerdere positie hangar. Gedeelte van het probleem is opgelost door de 
aanwezigheid van kleiner vliegtuigen in een vloot, deze kunnen gemakkelijk in een 
neutrale type hangar onderhouden worden zonder de aanwezigheid van speciale hoge 
inham secties. ‘Widebody’ vliegtuigen hebben namelijk meer doorrij hoogte nodig 
voor de staart. 
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‘Tail-in’ en ‘Nose-in’ 
Omdat een vliegtuig alleen in de longitudinale as verplaatst kan worden, zijn er alleen 
maar twee dok procedures, namelijk; ‘tail-in’ en ‘nose-in’. 
Beiden hebben voor en nadelen. 
 
- De ‘tail-in’ procedure, de staart gaat als eerst in de hangar, heeft het voordeel dat het 
dok systeem van de staart sneller geplaatst kan worden doordat het geïntegreerd is in 
het gebouw. Het nadeel hiervan is dat de minimale hoogte voor een groot gedeelte 
van de hangar afhangt van de hoogte van de staart. Zie figuur 2.6. 

 
figuur 2.6.; typisch ‘tail-in’ hangar. 

 
- De ‘nose-in’ procedure heeft als voordeel dat alleen een gedeelte van de hangar aan 
de hoogte eis van de staart moet aanhouden. Een extra voordeel is dat veel van de 
technische faciliteiten dichtbij de neus van het vliegtuig dan is. Een nadeel is dat het 
veel meer werk kost om de staart dok te plaatsen. Het plaatsen van het staart dok 
vraagt namelijk meer tijd dan het plaatsen van het neus dok. Zie figuur 2.7. 

 
figuur2.7.; typisch ‘nose-in’ hangar. 

 
Andere aspecten die belangrijk zijn bij het ontwerpen van een hangar zijn; 
1. Type en aantal vliegtuigen. 
2. Benodigde hoogte ten opzichte van de toelaatbare hoogte. De toelaatbare hoogte 
heeft te maken met de normen bij het bouwen nabij een vliegveld. 
3. Mogelijkheid van toekomstige uitbreidingen of wijzigingen om meerdere of andere 
soorten vliegtuigen te onderhouden. 
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2.3.3. Vormen van Staal constructies Hangars (referentie; literatuurlijst 23.)  
 
Typische vliegtuig hangars worden met staal constructies uitgevoerd. Hier is een 
aantal voorbeelden van hangars die uit staal constructies kunnen bestaan; 
 

 

 

Simpel Hangar. 

Simpel Staal Portaal 
(raamwerk) gebouwen zijn 
ideaal voor kleine hangars 
met een overspanning tot 
60m. Als er vakwerken in 
plaats van portalen gebruikt 
zouden worden kan de 
overspanning tot 100 meter 
worden. 

 

 

Segmentaal verbonden 
hangar.  

Grotere vliegtuig hangars 
kunnen gebouwd worden met 
Segmentaal verbonden 
vakwerken die in de langs 
richting een overspanning 
kunnen halen van 200m of 
meer. In de dwars richting is 
er een overspanning mogelijk 
van 100 meter. 

 

 

‘Spine Truss’ Hangar  

In het geval dat er een korte 
maar lange hangar nodig zou 
zijn zou een ‘spine truss’ 
(vakwerk) meer rendabel zijn.   
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‘Glove’ Hangar  

Een goedkopere hangar kan 
gebouwd worden door de 
overspanningen voor de 
deuren gelijk te stellen aan de 
grootte van het vliegtuig. 
Waar de neus van het 
vliegtuig zou zijn, kan de 
hangar ook verkleind worden. 
Het zou dan goedkoper zijn 
om te verwarmen/koelen.   

 

 

‘Cantilever’ Hangar  

‘Cantilever’ (kantelbaar) 
hangars zijn ideaal voor 
toekomstige uitbreidingen. 
Met genoeg tegen gewicht 
zijn zeer grote uitkragingen 
mogelijk. Zie ook ‘butterfly’ 
hangars. 

 

 

‘Butterfly’ Hangar  

Butterfly hangars kunnen op 
beide kanten ingetreden 
worden. Zoals de principe van 
de ‘cantilever’ hangar wordt 
tegen gewicht gebruikt om 
balans te houden. 

figuur 2.8.; hangars met stalen constructies. 
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2.3.4. Hangar deuren. 
Hangar deuren bestrijken normaal de hele lengte van het gebouw. Ze worden meestal 
elektrisch open gemaakt maar in geval van nood is het ook mogelijk op een ander 
manier de deuren open te krijgen, bijvoorbeeld de deur te monteren op een trekker. 
De deuren zijn gemaakt van grote stalen frames bekleed met dezelfde bekleding dat 
gebruikt is voor de hangar, meestal staalplaat. De deuren kunnen met of zonder 
isolatie uitgevoerd worden. Hangar deuren bestaan uit segmenten met dezelfde 
afmeting met een breedte van 10 tot 20 meter en ze kunnen een dikte hebben tussen 
de 500 tot 700 mm.  
De deuren worden meestal door een onderrollende systeem in beweging gebracht. 
Aan de bovenkant is een geleidingsmechanisme aanwezig. 
 

 
figuur2. 9.; de onder rails. 

 
Type 1. Schuif deuren 
Deze deuren worden het meest gebruikt. De deuren bestaan uit segmenten die over 
elkaar schuiven en kunnen werken met of zonder outriggers. Schuifdeuren hebben de 
mogelijkheid om opgeslagen te worden in deur kassen. Ook kan er een keuze gemaakt 
worden of er gebruik wordt gemaakt van één deurkas of van twee deurkassen. Met 
één deurkas zou er natuurlijk meer plaats nodig zijn. Bij twee deurkassen is het nadeel 
dat er ook twee aandrijvings systemen nodig zijn.  

                               

                                      

figuur 2.10.;schuifdeuren met en zonder outriggers of met en zonder centrum 
staartdeur. 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  20 

Type 2; Optrek deuren.                                                                                                         
Dit is een dure oplossing maar is wel handig als er geen outriggers gebruikt kunnen 
worden, maar wel de hele breedte nodig is. Deze oplossing geeft veel belasting aan de 
deur spant. 

                                        

figuur 2.11.;optrek deuren. 

Type 3; Vouwdeuren.                                                                                          
Vouwdeuren zijn opgebouwd uit onderling scharnierend verbonden onderdelen. Dit 
heeft wel als nadeel dat er allemaal ingewikkelde verbindingen nodig zijn die veel 
onderhoud vragen. Het opslaan van vouwdeuren verschilt niet veel van de ruimte die 
nodig is voor schuifdeuren. Een groot verschil tussen schuifdeuren en vouwdeuren is 
dat vouwdeuren alleen goed toepasbaar zijn bij lage hoogtes van 10 tot 15 meter.  

 

figuur 2.12.; vouwdeuren.  
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2.4. Voorbeelden van hangars. 
 
Om een beter begrip te krijgen van het bouwen en ontwerpen van hangars wordt er in 
dit hoofdstuk drie bestaande hangars behandeld. Nadat ze behandeld zijn worden er 
aan verschillende aspecten conclusies getrokken aan wat van belang is bij hangar 
bouw. De hangars die behandeld worden; 
1. KLM Hangar 12 op Schiphol. [referentie; literatuur lijst 11+12]  
2. Flight hangar Fokker op Schiphol. [referentie; literatuur lijst 9] 
3. Koepel hangar Amam, in Jordanie. [referentie; literatuur lijst 14] 

2.4.1. Hangar 12 
Hangar 12 is een zware onderhoudshangar gebouwd door KLM en is een uitbreiding 
van hangar 11. Bij het ontwerp fase was één van de eisen dat de nieuwe hangar plaats 
moet bieden aan  twee Boeiing 747 toestellen. Verder werd bij de planning van de 
hangar niet alleen rekening gehouden met de groeiende vloot van de KLM, maar ook 
van de vloten van andere luchtvaart maatschappijen; Garuda, Nigeria Airways, 
Philippine Airlines, Viasa, SAS, Swissair en Martinair. Naast deze vliegvaart 
maatschappijen is er een samenwerkingsverband met de Franse U.T.A..  Specificaties, 
gebruikseisen en onderhoud van Boeiing 747 en DC-10 vliegtuigen zijn hier op elkaar 
afgestemd.    
 
Architectuur 
Bij het bepalen van de afmetingen van de hangar werd er gekeken naar de behoefte 
aan beweegruimte van de Boeiing 747 en de benodigde ruimte voor de verschillende 
afdelingen.  Bij de keuze van ‘nose-in’ of ‘tail in’ hangar is er bij hangar 12 voor een 
‘tail-in’ hangar gekozen, zodat er een vaste staart dok met het gebouw geïntegreerd 
kan worden. 
Omdat het belangrijk was dat dit gebouw in de omgeving zou passen moest het een 
eenheid vormen met hangar 11. Dit heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe hangar een 
rechthoekige vorm zou krijgen. Ook werd er op de kleur van het gebouw gelet. De 
kleur van hangar 12 werd, voor de hogere gedeeltes, de kleur grijs gekozen en voor de 
lagere gedeeltes een warme kleur geel gekozen. De grijze kleur werd gekozen omdat 
het gebouw dan wegvalt tegen de grijze lucht die meestal in Nederland aanwezig is.  
De gele kleur werd gekozen om de volgende reden; normaal gesproken zou er van een 
afstand, bij hangars, niet duidelijk zijn wat de schaal van het gebouw is. Bij vlakke 
gevels zonder deuren en ramen ontbreekt de menselijke maat. Om deze schaal gevoel 
optisch terug te krijgen is duidelijk in de gevel ramen en deuren geplaatst. Deze 
ramen en deuren vallen dan extra op door de warme gele kleur. Deze menselijke maat 
is terug te vinden in figuur 2.13. 
 

 
figuur 2.13; hangar 12 met een duidelijk menselijk maat. 
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Constructie 
Hangar 12 heeft een afmeting gekregen van 115 x 74 m en heeft een hoogte van 34.8 
meter. Aan de voorzijde, een van de lange zijden, bevindt zich een deur die toegang 
geeft tot het platform. Op deze voorzijde is er een luifel constructie waarin de boven 
geleiderail van de deuren met de voeding zijn opgenomen. Hier zit ook de deurkas 
waarin de deuren in de geopende stand geborgen kunnen worden. 
Bij het ontwerp van de staal constructie waren de volgende aspecten van belang; 

- De deuropening voor het in en uit laten van een boeiing 747 is 105 x 25 meter 
geworden. 

- In het hoofdgedeelte moet een kraan baan komen die een hijs mogelijk heeft 
van 10 ton. De hijs hoogte van deze kraan moet zo’n 25 meter zijn en het moet 
de hele vloerveld kunnen bestrijken. 

- De staartdelen van de vliegtuigen moeten in de ombouwen van de hoofdblok 
kunnen steken, zodat de wanden hier open moeten worden gehouden, waarbij 
de vrije hoogte in de ombouwen minimaal 25 meter moeten bedragen. 

- Het gebouw moet zo stijf mogelijk worden ontworpen, dit is belangrijk omdat 
de bewegingen ten opzichte van andere objecten dan zo beperkt mogelijk zijn. 

 
Zeer belangrijk voor het ontwerp is de vormgeving van het spant boven de 
deuropeningen en de dakoplossing van het hoofdblok. Deze zijn allebei in de lange 
zijde gesitueerd. 
De systeemmaat van dit dak is 114,45x73,35 meter, waarbij de gording afstand dan 
ongeveer 4 meter bedragen.  
Het dak wordt alleen plaatselijk op de korte wand direct gedragen. In de hoeken en op 
twee plaatsen op de achterwand wordt het dak gedragen door steunpunten. Het dak 
wordt gedragen door de ongesteunde wanden met spanten, hierop wordt verder de 
wandbekleding op aangebracht. Het middenveld kan dan naar vrije keuze worden 
ingevuld, waarbij een totale constructiehoogte van 7 meter ter beschikking staat. 
Een aantal varianten is in beschouwing genomen, hier zijn er enkele; 

1. Ruimtevakwerk – Bij een ruimte vakwerk zou er aan de roosterkraan banen 
moeten worden opgehangen voor het 10-tons hangkraan. Dit zou als nadeel 
hebben dat overal in het rooster incidentele relatief grote belastingen moeten 
kunnen worden opgenomen. Naast de grote overspanning zou dit leiden tot 
een groot aantal zwaar belaste gecompliceerde ruimtelijke verbindingen, 
welke op grote hoogten gemaakt moeten worden met een gecompliceerde 
montage methode. 

2. Overspanning in deurrichtingen – Overspannen in de deurrichtingen zou 
betekenen dat een paar spanten de gewicht zouden overdragen naar de korte 
wanden. De hoofdspanten kunnen dan een lengte krijgen tot 130,8 meter. Het 
systeem hoogte van de spant zou dan ongeveer 6.75 meter hoog zijn. In 
verhouding met de lengte is dit 1;17, dit is een ongunstige verhouding voor het 
materiaal gebruik en stijfheid van een vakwerk. 

3. Spanten loodrecht op de deurrichting – In deze richting zouden de spanten een 
overspanning moeten halen van 73,25 meter. Hierbij zou er voldoende 
constructie hoogte aanwezig zijn. Het halve dakvlak ligt dan wel op het 
voorspant, dit wordt dan zwaar uitgevoerd. 

4. Rooster van spanten – Hier is de optie een rooster die bestaat uit spanten in de 
langs en dwarsrichting. De voorspant blijft dan wel de helft van de 
dakoppervlak dragen, wel is een ontlasting van het deurspant te bereiken door 
de spanten diagonaalsgewijs over de recht hoek te verdelen. De keuze van een 
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spantrooster houdt in, dat de variatie in de te fabriceren  spanten groter wordt 
en dat op de kruisingen een aantal zware verbindingen ontstaan, die bij de 
montage op grote hoogte gemaakt moeten worden.    

 
Uiteindelijk werd er voor de spanten loodrecht op de deuren gekozen, dit werd gedaan 
om de volgende redenen; 

1. Bij de vergelijking van de te verwachten constructiegewichten niet ongunstig 
naar voren kwamen. 

2. Dit systeem blijkt de hoogste graad van repetitie te bevatten en het beste in de 
productie mogelijkheden van het concern te passen, waardoor de totale 
productiekosten laag worden. 

3. Dit systeem biedt ook goede overzichtelijke constructieve mogelijkheden, 
waarbij alle vereiste functies betrekkelijk eenvoudig en overzichtelijk zijn in te 
brengen en de montage eenvoudig is uit te voeren.     

 
De hoofdspant is uitgevoerd als een volledig ingeklemd portaalspant met een vrije 
overspanning van 100 x 25 meter. Om de grote voetmomenten te voorkomen wordt de 
portaalspant zijdeling vastgehouden door een zware windkruis opgenomen in de 
deurkas. 
Zie doorsnede A-A in figuur 2.14. 
 

 
figuur 2.14.; constructie hangar 12. 

 
Het achterspant wordt door een tweetal V-vormige kolommen gedragen, dit zorgt 
voor een stijf portaal die de horizontale krachten aan de achterzijde opnemen.  
In de wanden zijn windkruisingen aanwezig die ervoor zorgen dat het gebouw stabiel 
is in de andere richtingen. Zie doorsnede C-C van figuur 9. Deze windkruisingen 
nemen de horizontale belasting op van beiden wanden die in de langs richting liggen. 
In het 34 meter dakvlak bevinden zich alleen de stabiliteitsverbanden, die het kippen 
van de 16 meter spanten moeten voorkomen. Verder zijn er in de wanden op diverse 
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plaatsen lichte verbanden aangebracht om de stabiliteit van de gevelkolommen te 
waarborgen. 
Het dakvlak wordt tussen de 73 meter spanten, welk hart op hart 16,35 meter liggen 
opgevuld door lichte vakwerkspanten h.o.h. 8.15 meter, die via trekschoren met de 
onderrand van de 73 meter spanten verbonden zijn. Door deze trekschoren zijn de 
onderranden gestabiliseerd bij een mogelijke zware overdruk in de hangar.  
Over de 16 meter spanten liggen uiteindelijk de gordingen hart op hart 4,075 meter, 
deze dragen de stalen dakhuid. 
In de wanden staan de kolommen hart op hart 8 meter. De stalen wandbekleding 
wordt bevestigd op de wandregels, die doormiddel van trekschoren opgehangen zijn 
aan de kolommen. 
De deurkas geeft een bergplaats voor alle deuren wanneer hangar 12 geheel geopend 
moet worden.      
De hoofdspanten hebben een hoogte van 9 meter gekregen en bestaan uit dubbel 
gekoppelde IPE en HE profielen uit de 600 serie. De 73 meter spanten hebben een 
hoogte van 6 meter. Allebei de spanten zijn met de verbindingen met bouten 
uitgevoerd. 
 
Staartdokken 
Bij het ontwerp van de startdokken worden de kielvlakken van de diverse typen 
vliegtuigen bereikbaar door in hoogterichting verstelbare bordessen aan weerszijden 
van het kielvlak te bouwen. 
Bovendien is in deze stelling een liftbordes opgenomen, waarmee de staartmotor van 
de DC-10 kan worden uitgewisseld. 
 
Deuren 
De totale lengte van de 105 meter lange deuren bestaat uit delen van 10,5 x 25 meter. 
Deze zijn dan paarsgewijs gekoppeld in 5 sets. Ieder set heeft zijn eigen rail waardoor 
ze vanuit de deurkas langs de gehele deuropening kunnen bewegen. De rijsnelheid 
bedraagt 1 meter per seconde. 

2.4.2. Flight hangar Fokker, Schiphol. 
 
Inleiding 
Door de grote verkoop succes van Fokker vliegtuigen was het nodig om meer opstel 
plaatsen mogelijk te maken. Dit kon door een nieuwe hangar te bouwen of een 
bestaande hangar uit te breiden. Een nieuwe hangar zou de doorlooptijd van de 
verkoopproces verkorten.   
Fokker had al een hangar beschikbaar op schiphol en door deze hangar uit te breiden 
met de geplande tweede fase is een logische oplossing gevonden naar de ‘positie’ 
probleem. 
Het ontwerp eis van de eerste fase bestaat uit een hangar voor drie vliegtuig posities, 
waarbij de vliegtuigen zonder elkaar te hinderen in en uit de hangar gebracht kunnen 
worden. Uiteindelijk werd een hangar gebouwd die een vrije ruimte had van 103 x 50 
meter en het mogelijk was om vijf vliegtuigen ‘om en om’ te plaatsen. 
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De uitbreidingsfase, dus fase 2, wordt een verlenging van de eerst fase maar met een 
knik van 40 graden, ten opzichte van het gebouw van de eerste fase, erin. De tweede 
fase strekt zich vanaf de knik nog 160 meter uit in deze richting. Vanuit de knik is na 
106.1 meter in de uitbreiding een tweede stabiliteitsbok aangebracht zoals die in fase 
één bestaat. Na deze stabiliteitsbok breidt de tweede fase hangar nog 54 meter uit. In 
figuur 2.15. is de schematisering van de horizontale ‘oplegging’ van het hangardak, 
op as 9 en 17 zijn de bokken geplaatst.  
 

 
Figuur 2.15.; schematisering van de steunpunten. 

 
Dwarsdoorsnede 
De eisen die de uitbreiding had was voor een grote kolomvrije ruimte, met aan de 
platformzijde een gevel die volledig bestaat uit hangardeuren. De vrije overspanning 
die nodig is in dwarsrichting bedraagt 50 meter met een vrije verticale ruimte van 14 
meter. Met deze hoogte werd verder rekening gehouden dat er op het dak een 
kraanbaan aanwezig zou zijn die een gewicht van 3 ton kan dragen.  
Doordat er een beperking van bouwhoogte is opgelegd, is er uiteindelijk voor de 
dwars spanten een systeem hoogte van 4.5 meter beschikbaar, ter plaatse van de kraan 
baan en 7 meter ter plaatse van de deuren. Dit is terug te vinden in figuur 2.16. 
 

 
figuur2.16.; dwarsdoorsnede Fokker Hangar. 

 
De kantoor stroken die zich bevinden op de achterkant bestaan uit twee lagen en heeft 
een transportgang. In de toekomst zou het mogelijk zijn om de kantoorstrook in de 
hoogte nog uit te breiden. De kolommen op de grens van de hal zijn gebruikt als 
oplegging van de dwars spanten. De kolommen zijn ingeklemd in de fundering en 
horizontaal gesteund door de vloer van de kantoorstrook op 7,86 meter. De dwars 
spanten worden glijdend op de kolommen gelegd, hierdoor hoeven de kolommen geen 
grote horizontale krachten op te nemen. 
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De lengte van de dwars spanten is 53,2 meter en ze zitten op een hart op hart afstand 
van 14.4 meter van elkaar af. De twee spanten die op de assen 9 en 17 liggen, moeten 
een flink moment opnemen van de windbokken, om deze reden worden zij veel 
zwaarder dan de overige spanten uitgevoerd. Het moment doet de spanten enigszins 
buigen, dit buigen loopt op met de maximale wind belasting tot 40 mm. Hiervan is 10 
mm afkomstig van de buiging door de eigen gewicht van de spant. Dit geeft een 
scheve stand van 1/300 op as 17. 
 
Stabiliteitsbokken   
Door enkele wanden af te kruisen met diagonalen is het dakvlak in de dwarsrichting 
dan stijf gemaakt. 
Windlast evenwijdig aan de lengte as wordt voor de helft opgenomen door de 
betonnen achterwand, de andere helft wordt opgenomen door de bestaande windbok 
bij de knik in de voorgevel, op as 9. 
Windbelasting in de dwars richting wordt afgevoerd met windverbanden naar de 
opleggingen op de assen 1, 9, 17 en 21. Door de grote lengte van de fase twee hangar 
werden de twee steunpunten 17 en 21 vervormings vrijheid gegeven in de langs 
richting. 
 
De stabiliteitsbokken op de assen 9 en 17 voeren de verticale en de horizontale 
belastingen af. De bok op as 9 neemt de krachten op in de dwarsrichting en de langs 
richting, dit geeft aan waarom deze bok een andere vorm heeft dan de bok op as 17, 
deze neemt namelijk alleen belasting op in de dwarsrichting. In de zij aanzicht lijken 
de twee bokken sterk op elkaar, dit is in te zien in figuur 2.17.  

 
figuur 2.17.; de staal constructie met de bok op as 17. 

In figuur 18 is te zien hoe verschillend de twee bokken eigenlijk zijn. Verder is er te 
zien in deze figuur dat naast de constructieve eisen, die de bok aan moest voldoen, 
bewust werd gekozen voor een vorm die de richting van de tweede fase accentueert.    

 
figuur 2.18.; de bok op as 9. 
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Eén aspect hebben de beide bokken toch gemeen, dat is dat ze allebei scharnierend 
zijn opgelegd op een betonnen poer op een hoogte van drie meter; dit is de 
vleugeltiphoogte van de vliegtuigen waar de maximale vrije hoogte vereist is. De 
dubbele kolom geeft de architect ruimte om de kolom visueel naar buiten te halen en 
de constructeur de mogelijkheid de boutverbindingen met het hoofdspant in de hal te 
houden. Hierdoor is regelmatig onderhoud minder van toepassing. 
In het vooraanzicht valt het verschil tussen de twee bokken gelijk op. Bij de bok op 
A9 moeten beide aansluitingen met de hoofdspant momentvast worden verbonden. 
Dit is gedaan met de dubbel oplopende staven onder het hoofdspant (spant in de 
langsrichting). Met de A17 bok zit in het vlak met het hoofdspant alleen de dubbele 
kolom functionerend als pendelstaaf. De diagonalen van de bok worden op een hoogte 
van 12,35 meter met elkaar en met de hoofdspant/windverband gekoppeld in een 
gelijkzijdige driehoek. 
De profielen die gekozen worden voor de bokken waren buizen vanwege het 
onderhoud, esthetica en constructief gedrag.  
 
Hoofdspant 
Het hoofdspant (spant in de langsrichting) zorgt voor een kolomvrije overspanning 
van 106 meter, hierbij heeft het spant een systeem hoogte gekregen van 7,25 meter. 
Verder is het hoofdspant statisch onbepaald en heeft het een hoogte/lengte verhouding 
van 1/15. 
De eindopleggingen op de assen 1 en 21 zijn en staan loodrecht op het spant en 
zorgen voor de afdracht van windbelasting. De stijfheid van deze spant is zeer 
belangrijk voor de bovengeleiding van de deuren. Hier is extra aandacht op besteedt 
en zijn de vervormingen door de variabele belastingen als uitgangspunt genomen.  
Wel is bij de spant vanaf as 9 tot 17 de vervormingen door permanente en vooral 
variabele belastingen kleiner ten gevolg van een gunstige steunpuntsmoment. Dit 
wordt bereikt door spant 1-9 momentvast te verbinden met spant 9-17.  
Vanwege de afbouw en de aanwezige kraanbanen is er voor gekozen het laatste 
spantdeel van as 17 tot as 21 momentvast te verbinden aan spantdeel 9-17. De 
montage volgorde kan zorgen voor een gunstige steunpuntsmoment bij een variabele 
belasting.  
De belasting afdracht van deze 270 meter lange statisch onbepaalde spant wordt sterk 
beïnvloed door de montage volgorde. Bijvoorbeeld; ter voorkomen van grote 
steunpuntsmomenten op as 9 is voorgeschreven dat het eigen gewicht van het 
hoofdspant, dwarspanten en de gordingen van fase 2 gedragen moest worden door een 
scharnier op 6.1 meter van as 9. Dit scharnier is gerealiseerd door en deel van de 
bovenrandstaaf van het hoofdspant pas te monteren nadat de montagesteunen tussen 
as 9 en 17 waren verwijderd. 
Uiteindelijk is de Fokker hangar voor fase twee een lichte hangar geworden hoewel er 
een grote overspanning, kraanbanen en vele bordessen aanwezig zijn. De bok van de 
hangar toont aan dat esthetische vormen bereikt kunnen worden door trouw de 
principes van de mechanica te volgen. 

 
figuur 2.19.; fokker fase twee hangar. 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  28 

2.4.3. Hangar Aman; Koepel 
 
Een koepelvormige hangar ontwerp werd gebouwd door Alpine Hebag samen met 
Conproject & partners voor de Vluchthaven in Amman in Jordanië. Deze hangar 
bestaat uit drie koepels en is gebouwd voor ‘widebody’ vliegtuigen. 
De hangar in Amman bestaat uit drie driehoekige beuken met drie koepels. De 
middelste Koepel heeft een maximale overspanning van 108 meter en bij de deur een 
overspanning van 72 meter. De vrije hoogte bedraagt 21 meter onder de kraan en de 
maximale hoogte inclusief constructie is 31 meter. De twee resterende koepels hebben 
een maximale overspanning van 96 meter en bij de deur een vrije overspanning van 
60 meter. In elk beuk hangt een 5 ton zware loopkraan aan de dakconstructie. Met dit 
constructie principe kunnen nog veel grotere afmetingen gerealiseerd worden.  
 

 
Figuur 2.20.; hangar Aman 

 
Ontwikkeling van dit concept heeft als gevolg een hangar ontwerp dat gebouwd kan 
worden in een korte tijd door z’n eenvoudige ontwerp en het gebruik van moderne 
technologie. De hangar kan ook verder uitgebreid worden zonder problemen. Het 
heeft verder een modulair systeem dat makkelijk de individuele benodigdheden kan 
verwerven. 
 
Met deze koepel ontwerp zijn er twee typen hangars mogelijk;  
Type 747A – Deze is de grotere constructie die een driehoekige oppervlakte bestrijkt 
van 4500 m2 waarbij elk kant zo’n 102 meter lang is. Deze hangar zou in staat zijn om 
een B-747 type vliegtuig, of twee vliegtuigen van gematigde grootte (A320/B-727), of 
drie kleinere vliegtuigen (B-737) te kunnen onderhouden. 
 
Type 747B – deze kleinere constructie bestrijkt een driehoekige oppervlakte van 3000 
m2 waarbij elke kant zo’n 83.5 meter lang is. De hoogte is bepaald door de cliënt en 
het kan uitgebreid worden met 500 m2 door beweegbare deuren om ook een B-747 op 
te nemen. 
Omdat dit ontwerp alleen drie kolommen nodig heeft per koepel, zou het heel 
makkelijk worden om een oppervlakte te bereiken van 6 keer de oppervlakte van de 
originele koepel. De buiten wanden van de eerste originele koepel kunnen steeds eruit 
worden gehaald en naar de volgende uitgebreide koepel gemonteerd worden.  
Van beide typen is de constructie van het gebouw licht, sterk en aardbeving bestendig. 
Daarnaast heeft deze koepel constructie, vergeleken met andere constructie methodes, 
40 tot 50% minder staal nodig. 
Eén koepel bestaat uit drie 66 meter overspanningen, gebogen liggers die op de deur 
kolommen steunen en drie betonnen kolommen. Tussen de liggers bestaan netvormige 
buisconstructie die een gewelf vormt voor het dak die uit staal platen bestaat. De 
verschillende typen koepels kunnen een kraanbaan hebben die een gewicht tot 6.3 ton 
aankan. 
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Deze koepel principe maakt het ook mogelijk om op een specifieke hoogte te bouwen, 
hierdoor kan dan energie gespaard worden voor de verwarming of koeling.  
 

 
 

figuur 2.21.; plattegrond Type 747 A koepel  hangar. 
 
Conclusie  
De architectuur van Hangar 12 laat zien hoe men op een makkelijker manier de 
menselijke maat terug brengt bij een grote warenhuis type gebouw. Door deze 
handeling wordt het duidelijk hoe hoog het gebouw is terwijl het gebouw minder 
opvalt door de grijze kleur. 
Door de bokken in combinatie met de knik in het gebouw, geeft het ontwerp van de 
Fokker hangar aan hoe op een makkelijke constructieve manier een warenhuis type 
gebouw aandacht kan trekken.  
De koepel hangar is een economische hangar die toch een opvallende vorm heeft 
kunnen krijgen. Er is goed gebruik gemaakt van een beperkte volume ruimte bij dit 
gebouw. Een 747A koepel type hangar is er voor een Boeing 747 de deur opening 
maar één meter hoger dan de staart en 1,5 meter breder dan de  vleugel overspanning. 
Binnen de hangar is maar een vrije hoogte aanwezig van 1,5 meter onder de kraan. 
Dit is nogal een verschil met de vrije ruimte die aanwezig is bij hangar 12 en de 
fokker hangar. 
  
De KLM had bij hangar 12 voor een groter en economisch systeem kunnen kiezen, 
bijvoorbeeld een koepel hangar. Ze hadden uiteindelijk gekozen voor een grotere 
hangar om vooral de ‘tail in’ systeem te kunnen gebruiken en meer mogelijkheden te 
maken voor de kraanbaan. Om deze reden kan er gezegd worden dat er een keuze 
werd gemaakt om een efficiënte hangar te bouwen waarbij het belangrijk was om zo 
snel mogelijk het onderhoud van vliegtuigen af te maken. 
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Dit geeft aan dat een ‘nose in’ systeem, zoals bij het koepel ontwerp, voornamelijk 
gebruikt wordt als er strenge hoogte eisen zijn of om economische redenen. Hoe 
langer een vliegtuig op de grond blijft hoe meer de kost voor de vliegvaart 
maatschappij. 
Wat verder opvalt bij de behandelde hangars is dat het belang van de stijfheid steeds 
terug komt. Of het gebouw moet zeer stijf zijn of het gebouw moet bewegings 
vrijheid geven aan bepaalde onderdelen. Stijfheid is voornamelijk zeer belangrijk 
voor de grote deuren die kenmerkend zijn voor hangars.  
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2.5. Aardbevingen en orkanen. 
 
Orkanen (referentie; literatuurlijst [2, 20, 25].) 
Orkanen ‘hurricanes’ zijn tropische cyclonen die ontstaan in de Atlantische oceaan of 
de Caribische zee. In het Noordwesten van de Stille oceaan worden dit soort stormen 
tyfoons genoemd. 
 
Orkanen ontstaan boven warme oceanen waar de temperatuur boven de 27 graden  
Celsius is. De zee water wordt verwarmd, verdampt en stijgt. Deze waterdamp is de 
‘brandstof’ die een storm doet ontstaan tot stand houdt of versterkt. 
Bij het ontstaan van een storm loopt het sterkte op na een verloop van tijd. Als de 
storm boven een landmassa komt is er geen toevoer meer van verdampte zeewater en 
verliest een orkaan zijn kracht. Dit is te zien als een orkaan in de Verenigde Staten 
komt.     
De nationaal orkaan centrum in Miami geeft een benaming aan een storm. Ook geeft 
deze groep aan hoe sterk de storm is.  
 
Eerst ontstaat een tropische depressie waarbij de nationaal orkaan centrum geen naam 
maar een nummer toekent. Als de storm een windsnelheid hoger dan 65 km per uur 
heeft gekregen wordt het een tropische storm en wordt er een naam gegeven. Bij een 
windsnelheid van 115 km per uur wordt de storm een orkaan genoemd. 
In figuur 2.22. is een foto van een orkaan te zien. In het midden van de orkaan zit het 
oog. Hier is het relatief kalm. Net buiten het oog is de wind snelheid het hoogst. Hoe 
verder weg men komt van het oog, hoe zwakker de windsterkte wordt.    

 
figuur 2.22.;Een orkaan ten noorden van het Caribische gebied.  
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Orkanen worden verder met de Saffir – Simpson rangschikking, geclassificeerd in 
verschillende sterktes; 

 
Factor 1 orkaan; wind kracht tussen 115 tot 150 kilometer per uur. Dit is 33 – 42 
meters per seconde. Hierbij is de beschadiging vooral op bomen en struiken. Er is ook 
wat beschadiging op zwakke uithang borden. De storm golven zijn tussen de 1 tot 1.5 
meter.  
 
Factor 2 orkaan; wind kracht tussen 150 tot 175 kilometer per uur. Dit is 42 – 49 
meters per seconde. Veel beschadiging op bomen en op borden.  Er is wat 
beschadiging op daken, deuren en ramen. De storm golven zijn tussen de 1.5 tot 2 
meter. 
 
Factor 3 orkaan; wind kracht tussen 175 tot 210 kilometer per uur. Dit is 49 – 58 
meters per seconde. Sommige bomen zijn omgeblazen en bijna alle slecht gebouwde 
uithang borden zijn weg. Er is wat beschadiging op daken, deuren en ramen. 
Overstromingen bij de kust. De storm golven zijn tussen de 2 tot 3.5 meter. 
 
Factor 4 orkaan; wind kracht tussen 210 tot 250 kilometer per uur. Dit is 58 – 69 
meters per seconde. Bomen zijn omgeblazen en uithang borden zijn weg. Veel 
beschadiging op lagere verdiepingen door overstroming. Gehele daken bij sommige 
kleine woongebouwen bezwijken. De storm golven zijn tussen de 3.5 tot 5.5 meter. 
 
Factor 5 orkaan; wind kracht tussen 250 of meer kilometer per uur. Dit is 69 of meer 
meters per seconde. Bomen en uithang borden zijn omgeblazen. Veel beschadiging op 
lagere verdiepingen door overstroming. Gehele daken bij sommige kleine 
woongebouwen bezwijken. De storm golven zijn 5.5 meter of hoger. 
 
Aardbeving (referentie; literatuurlijst [1, 2, 3, 4, 20, 24].) 
De aardoppervlakte bestaat uit een aantal platen die tegen over elkaar verschuiven. 
Door deze verschuivingen kan er aardbevingen ontstaan. De kracht van een 
aardbeving wordt de 'magnitude' genoemd. Hij wordt meestal berekend volgens de 
'schaal van Richter'.  
Er bestaat ook een Mercalli intensiteit schaal, deze staat in Romeinse cijfers; 
I. Niet gevoeld. 
II. Gevoeld door personen als ze rusten. 
III. Gevoeld als men binnen zit. 
IV. Ramen en deuren bewegen. 
V. Buiten gevoeld, mensen worden wakker. 
VI. Gevoeld door iedereen. 
VII. Moeilijk om te staan. 
VIII. Het besturen van auto’s wordt moeilijk. 
IX. Paniek, zwakke metselwerk gaat kapot. 
X. Meeste metselwerk vernietigd met fundaties, spoorrails een beetje gebogen. 
XI. Spoorrails zijn zeer gebogen, ondergrondse leidingen gaan kapot. 
XII. Zeer zware schade, dingen vliegen door de lucht. 
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Hier volgt een tabel die de Mercalli schaal laat zien en vergelijkt met de versnelling 
en de schaal van Richter; 
  
Mercalli        Versnelling        Schaal van Richter 
 
I……………………………………………………………………………… 
                   1cm/s 
II……………………………………………………………………………   3.5                 
                   2.5cm/s                     tot 
III……………………………………………………………………………..4.5                  
                   5cm/s 
IV……………………………………………………………………………..4.3 
                   10cm/s                        tot 
V………………………………………………………………………………4.8 
                   25cm/s 
VI…………………………………………………………………………4.9 tot 5.4 
                   50cm/s 
VII………………………………………………………………………...5.5 tot 6.1 
                   100cm/s 
VIII…………………………………………………………………………...6.2 
                   250cm/s                       tot 
IX……………………………………………………………………………..6.9 
                   500cm/s                        
X…………………………………………………………………………..7.0 tot 7.3 
                   750cm/s 
XI………………………………………………………………………….7.4 tot 8.1 
                   980cm/s 
XII………………………………………………………………………meer dan 8.1 
 
Bij het bepalen van wat voor soort sterkte eisen een gebouw zou moeten doorstaan 
tijdens een aardbeving heeft veel te maken met het gebied waar het gebouw wordt 
gebouwd. Verder is de grondgesteldheid van belang. Meeste van de bodem van de 
luchthaven bestaat uit water verzadigde grond. Voor het bouwen van de nieuwe 
terminal zou eerst een studie moeten worden gedaan voor de mogelijke liquidatie van 
de bodem. 
 
Ervaring laat zien dat constructieve beschadiging bij aardbevingen groter zijn bij 
zachte aangeslibde grond formaties. Dit komt door de volgende redenen; 

1. De seismische golf is versterkt. 
2. De constructie met een bepaalde eigen frequentie zou resonantie veroorzaken 

waardoor het gebouw bezwijkt. 
3. Oneven grond, grond bewegingen en andere grond beschadigingen kunnen 

ontstaan.  
De NEN normen kan op Sint Maarten over het algemeen toegepast worden voor de 
berekening van de hoofddraagconstructie. Er wordt geen uitspraak gedaan in de NEN 
normen over aardbeving en orkaan belastingen. Ook de regelgeving op St. Maarten is 
hier geen duidelijkheid over. Als alternatief kan de Amerikaanse; Uniform Building 
Code (UBC-97) worden gebruikt. 
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3. Ontwerp 
 
3.1. Programma van eisen. 
 
Zoals eerder werd aangegeven zijn er drie aspecten vooral van belang bij dit afstudeer 
project bij het ontwerpen van een hangar.   

A. Hangar wordt ontworpen voor het A en B-check onderhoudsbeurt voor een 
Boeing 757. Dit wordt in hoofdstuk 3.1.1. verder behandeld. 

B. De hangar moet in het gebied passen en vooral niet de uitzicht belemmeren. 
Dit wordt in hoofdstuk 3.1.2. verder behandeld. 

C. De hangar moet voldoen aan aardbeving en oorkaan belastingen. Dit wordt in 
hoofdstuk 4, 5 en 6 behandeld. 

3.1.1. Programma van eisen Oppervlakte indeling 
 
Boeing 757 
De Boeing 757 is een enkel gangpad (‘narrow body’) dubbel motor straalvliegtuig 
voor korte en matige afstanden. Het werd ontwikkeld in het begin jaren 80, het heeft 
geavanceerde technologie, gebruikt uitzonderlijke weinig brandstof en heeft lage 
geluid niveaus. De 757 kan maximaal 228 passagiers transporteren. Het heeft ook een 
ingebouwde test systeem waardoor het grondpersoneel makkelijk en snel het vliegtuig 
systemen kan toetsen. Hierbij zou het onderhoud sneller kunnen gebeuren dan bij 
oudere toestellen. Het vliegtuig heeft een lengte van 47,32 meter, een breedte van 
38,05 meter en een hoogte van 13,56 meter. Dit is terug te vinden in figuur 3.1. 
 

 
figuur 3.1.; afmeting van Boeing 757. 

 
Buiten de hangar; 
Er moet een baan naar de hangar toe leiden voor het vliegtuig. Voor de hangar is een 
platform nodig waarbij de voorbehandelingen gedaan kunnen worden. Voordat het 
vliegtuig in de hangar wordt gebracht wordt de brfandstof uit het vliegtuig gezogen. 
Dit is om de kans op brand tijdens het onderhoud in de hangar te verkleinen.  
Hierna wordt met een trekker het vliegtuig in de hangar verplaatst. Hierbij is de 
mogelijkheid op aanrijdingen tegen de hangar aanzienlijk verminderd.  
Binnen de hanger zijn de transport middelen die gebruikt worden vrachtauto’s, 
vorkheftrucks, trekker en kleine transportmaterieel.  
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In de hangar;  
De volgende eisen werden met behulp van het bedrijf NACO en door het gebruik van 
eerder gemaakte afstudeer werken samen gesteld. [referentie; literatuur lijst 12+13] 

1. Beweeg ruimte voor een trekker die 55 ton weegt. Afmeting van de trekker is 
6.9*3 meter. Met de ‘nose first’ procedure kan de beweeg ruimte probleem 
opgelost worden door de achterwand te laten openen om de trekker eruit te 
halen.  Met de ‘tail first’ procedure kan de trekker zijn uitweg vinden via de 
grote voordeur.  

2. Er is een ‘goods in’ en een ‘goods out’ afdeling nodig met een oppervlakte van 
35 m2 elk voor de opslag en de administratie van onderdelen. Deze twee 
afdelingen moeten gescheiden worden gehouden zodat er geen fouten gemaakt 
kunnen worden bij het per ongeluk gebruik van gebruikte onderdelen. Verder 
zijn er balies nodig zodat er goed in de gaten wordt gehouden wat er in en uit 
de hangar komt. Een directe verbinding is nodig naar de openbare weg voor de 
invoer en uitvoer van materiaal.  

3. In de onderhoudshal moet er plaats zijn voor een Boeing 757. Bij ieder hangar 
zijn er andere waardes toegepast voor de minimale vrije ruimte die nodig is 
voor een vliegtuig. Bij dit project worden de volgende waardes aangehouden; 
er is een basis horizontale vrije ruimte nodig van 5 meter, dit is voor beweeg 
ruimte en ruimte voor het plaatsen van dokken. Bij de grote vleugels geldt 
deze waarden niet, er mag een waarde van 3 meter worden aangehouden. In de 
verticale richting moet er tenminste 1 meter vrijgehouden worden om binnen 
de hangar te kunnen komen. Eenmaal binnen de hangar is er in de hoogte een 
vrije ruimte nodig van 3 meter; 1,5 meter voor het gebruik van krikken en een 
extra 1,5 meter voor het gebruik van een kraanbaan.  In figuur 3.2. en 3.3.  is 
te zien wat de vrije ruimte moet zijn voor een deur opening van de hangar en 
wat het moet zijn binnen de hangar. 

figuur 3.2.;benodigde vrije ruimte. 
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figuur 3.3.; 3 en 5 meter vrije ruimte van Boeing 757. 

  
4. Diverse werktuigen zoals staart-, neus- en vleugeldokken hoeven niet in een 

speciale ruimte opgeslagen te worden en kunnen in de hal blijven.  
5. Er is speciale kamer nodig voor de opslag van smeermiddelen. Hierbij is er 

een ruimte van 10 m2 nodig en er moet speciaal naar de brand gevaar gekeken 
worden.  

6. Er is een kelder nodig voor de lucht, water en elektrische toevoer. Deze kelder 
heeft een minimale afmeting nodig van 1,9x1,9 meter. Een persoon moet er in 
kunnen lopen. 

7. Een afdeling voor de opslag en het repareren van wielen is nodig, deze heeft 
een ruimte nodig van 100 m2. 

8. Omdat er voor verschillende vliegtuigen andere apparatuur en ingewikkelde 
behandelingen soms nodig zijn, is een bibliotheek/computerruimte nodig. 
Deze heeft een oppervlakte nodig van 60 m2. 

9. Er is geen extra plaats nodig voor de voor en nabewerking van onderdelen. Dit 
wordt in de ‘goods in’ en ‘goods out’ afdeling gedaan. 

10. Op het dak moet er een sprinkler systeem en kunstverlichting aanwezig zijn. 
11. Plaat bewerking afdeling, hierbij is 50 m2 bij nodig. 
12. Gereedschap magazijn, hierbij wordt speciaal gereedschap opgeslagen. Er 

wordt bij deze afdeling  goed nagekeken wat voor gereedschap eruit wordt 
gehaald en of het terug gebracht wordt. Hierbij is een oppervlakte nodig van 
50 m2. 

Behaaglijkheid. 
13. De lichtvoorziening kan verzorgd worden door kunstlicht of door zonlicht. 

Wel moet worden vermeden dat er directe zonlicht een hinder wordt voor de 
werkers. 

14. Warmte, omdat dit gebouw in de tropen wordt gebouwd moet er voor gezorgd 
worden dat er genoeg ventilatie plaats vindt in het gebouw. De grote deur kan 
hier bijvoorbeeld aan bijdragen. 

15. Voor water afvoer moet de vloer een afschot hebben van 0.5%.    
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Personeel; er werken ongeveer 30 onderhoudspersoneel in de hangar en op de andere 
afdelingen werken er nog eens extra 30 personeelsleden. 

16. Was en kleed ruimte en sanitaire voorzieningen zijn nodig. De was en kleed 
ruimte heeft ongeveer 60 m2 nodig voor de mannen en 20 m2 voor de 
vrouwen. Voor sanitaire voorzieningen is er 20 m2 nodig voor mannen en voor  
vrouwen 10 m2. 

17. Parkeer plaatsen zijn nodig voor 60 auto’s. 
 
Technisch werk; 

18. Voor energie; elektriciteit voorziening voor 110/220 volts van 400 Hz. Omdat 
de ohmvormer veel warmte afgeeft is er een grote vrije ruimte nodig om het 
ohmvormer heen. De ruimte die nodig is 4x4 meter.  

19. Een persluchtleiding is nodig voor het aandrijven van gereedschap en het 
controleren van motoren. Hierbij is een compressie ruimte nodig van 10 m2. 

20. Inkoop afdeling; onderdelen worden hier besteld en heeft ruimte nodig van 30 
m2. 

21. De werkvoorbereiding afdeling heeft een ruimte nodig van 35 m2. Deze 
afdeling werkt nauw samen met de mensen van inkoop en stafbureau. Om 
deze reden zou de afdelingen; werkvoorbereiding, inkoop en stafbureau bij 
elkaar moeten worden gehouden. 

22. Stafkantoor; voor de mensen van administratie van de werkvoorbereiding en 
de staf van technische dienst. Hierbij is een kamer kantoor nodig van 135 m2. 

23. Afdeling personeelszaken; voor personeels administratie en archief. Hierbij is 
30 m2 voor nodig.  

24. Kantine voor het totale personeel is nodig, hierbij is 50 m2 voor nodig. Verder 
is er een keuken nodig met een oppervlakte van 10 m2.                               

25. Aparte werkkantoren zijn nodig voor de volgende mensen; 
Inspecteur    24 m2                                         
Hoofd productie     24 m2                                                                       
Hoofd speciale projecten    24 m2                                                          
Plaats vervangende hoofd    30 m2                                                       
Twee secretaressen        30 m2                                                              
Hoofd technische dienst    30 m2                                                           
Hoofd techniek   20 m2                                         

 Bij deze werkkantoren wordt het onderhoud geregeld. 
 
Situatie; 
Omdat deze hangar naast het vliegveld gaat liggen moet er aandacht geschonken 
worden aan het maximum toegestane hoogte van het gebouw. Bij het uitbreidings 
ontwerp van de Princess Juliana Internationale Airport is men er van uit gegaan naar 
een vrije ruimte van 75 meter vanaf het midden van de start- en landingsbaan. Na de 
75 meter moet er met een hoek van 1/7 de ruimte vrij worden gehouden. De reden 
voor dit reglement is voor het geval de landing mislukt, dan moet het vliegtuig ruimte 
hebben om uit te wijken. Deze vrije vliegzone is terug te vinden in figuur 3.4. en 3.5.  
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Runway Open veld weg
Open veld

Gebouw

Vrije vlieg zone

Open veld  
figuur 3.4.; vrije vlieg zone t.o.v. de dwars doorsnede van het vliegtuig. 

 

Runway
Open veld

Open veld
Open veld

weg Gebouw

Vrije vlieg zone

 
figuur 3.5.; vrije vliegzone t.o.v. de langs doorsnede van het vliegtuig. 

3.1.2. Programma van eisen Architectuur. 
 
De architectonische kant van dit project heeft een aantal belangrijke aspecten; 
1. Het constructieve ontwerp accentueren. 
In dit project wordt er voor gezorgd dat de architectuur, het constructief ontwerp 
accentueert. Onbelangrijke kolommen vallen weg terwijl constructieve onderdelen, 
die belangrijk zijn voor de stabiliteit van het gebouw, meer opvallend worden 
gemaakt waarbij hun functie benadrukt wordt.  
 
2. Het gebouw moet niet een belemmering zijn aan het uitzicht. 
Doordat de hangar geplaatst gaat worden op de luchthaven zou het één van de eerste 
gebouwen zijn die de toeristen zien als ze landen. Ook veel voorbijgangers zouden het 
gebouw zien. Een groot warenhuis te plaatsen die het uitzicht op de zee of de ‘lagoon’ 
doet obstrueren zou niet een beeld geven van een ontspannen, rustig en vrij eiland. 
Het gebouw zou dus moeten passen in zijn omgeving; het ligt dicht bij het water, in 
een tropisch gebied en op een drukke luchthaven.  
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3. Kenmerken van de oude bouw cultuur terug brengen. 
Door de sterke economische groei van het eiland is er weinig aandacht besteed aan het 
milieu en de traditionele bouwkunst. In de laatste jaren is er op het eiland meer 
aandacht gevraagd voor deze twee aspecten. Het weer plaatsen van een groot 
warenhuis type gebouw op land dat gewonnen is van de ‘lagoon’ of de zee is het 
tegenovergestelde wat de bevolking vraagt. Hier moet er dus aandacht aan worden 
besteed. 
Enkele kenmerken van de traditionele bouw zou het gebouw een rustige karakter 
geven die nodig zou zijn in het Caribische gebied.  
 
3.2. Locatie 
 
Met de locatie keuze is er bij de uitbreidingsplannen weinig plaatsen waar een hangar 
geplaatst kan worden. Meestal worden hangars op een afgelegen plek geplaatst zodat 
ze niet het zicht belemmert van de ‘control tower’, deze moet namelijk goede zicht op 
de start- en landingsbaan hebben. Een andere reden dat hangars op een afgelegen plek 
wordt geplaatst is dat er bij hangars veel aan en afvoer van materialen en personeel is, 
dit zou het vliegtuig verkeer en andere verkeer op de grond kunnen belemmeren. 
 
Gezien dat de ‘control tower’ zicht moet hebben op de staart en landingsbaan is er 
één plek die goed in aanmerking komt om de hangar te plaatsen. Deze ligt ten noord 
oosten van de luchthaven. Hier is het gebied eigenlijk ingedeeld voor particulieren 
maar dat is voor de uitbreiding niet 100% vastgelegd. In figuur 3.6. is te zien waar de 
gebied is die zichtbaar moet zijn voor de ‘tower’ en waar de hangar zit. 

Control 
Tower

Hangar 
Locatie

figuur 3.6.; locatie hangar. 
 
Doordat er aan de hoogte eisen moet worden voldoen, zoals besproken is in het 
programma van eisen, mag dit gebouw een maximale hoogte van 14,11 meter hebben 
op de kant van de start- en landingsbaan en een maximale hoogte hebben van 22.68 
meter aan de kant van de ‘lagoon’. De maximale hoogte van de Boeing 757 is 13.56 
meter bij de staart en 6,3 meter bij de vliegtuigromp. 
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Hoewel er alleen één locatie is die geschikt is voor het plaatsen van een hangar moet 
er wel bepaald worden welke manier van intreden mogelijk zijn, hierbij moet er dan 
een keuze gemaakt worden tussen een ‘nose in’ of een ‘tail in’ systeem. Hiernaast is 
er ook een platform nodig waar de voorbehandelingen op het vliegtuig wordt gedaan.  
 
Keuze 1.  
Deze keuze houdt in een ‘nose in’ systeem waarbij het platform direct voor de hangar 
ligt. Zie figuur 3.7.. 

 
figuur 3.7.;hangar en platform positie keuze 1.  

 
Deze keuze heeft als voordeel dat het vliegtuig bij de platform goed uit de weg staat 
van andere grond verkeer. Het vliegtuig zou op de platform voor een tijdje moeten 
staan om alle voorbehandelingen af te ronden. Dit geeft geen belemmering aan de 
vlieg verkeer, die moet stijgen en landen, doordat het platform ver genoeg ligt van de 
start en landingsbaan. 
Het nadeel van deze optie is dat het veel plaats inneemt en niet genoeg plaats vrij laat 
om de mogelijkheid te bieden dat terwijl één vliegtuig geparkeerd staat een andere uit 
de hangar gebracht kan worden.  
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Keuze 2. 
Deze hangar positie geeft de mogelijkheid voor een ‘tail in’ systeem waarbij het 
platform direct voor de hangar ligt. Zie figuur 3.8. 

 
figuur 3.8.;hangar en platform keuze 2. 

 
Deze keuze heeft als grote voordeel dat het weinig plaats inneemt, dit gaat wel ten 
nadele van de flexibiliteit van de hangar en het platform. Doordat dit een ‘tail in’ 
systeem is zou het dak ook hoger moeten zijn. Het plaatsen van een dak constructie 
wordt aanzienlijk moeilijk doordat er strenge eisen zijn ten opzichte van de hoogte 
van de hangar.  
Zoals bij de eerst optie heeft deze optie ook als nadeel dat terwijl één vliegtuig 
geparkeerd zit voor de hangar, een andere niet uit de hangar gebracht kan worden.   
 
Keuze 3. 
Deze optie is ideaal voor een ‘tail in’ systeem. Zie figuur 3.9. 

 
figuur 3.9.; hangar en positie keuze 3. 

 
Deze optie neemt veel plaats in beslag maar het platform zit niet voor de hangar zoals 
de eerste twee opties; terwijl één vliegtuig geparkeerd en voorbehandelt wordt kan het 
vliegtuig, die in de hangar zit, eruit worden gehaald. 
Één ‘nose in’ systeem zou ook kunnen bij deze positie maar dan moet wel het 
vliegtuig helemaal voor de aankomst - en vertrek hal achteruit gereden worden naar 
de hangar. 
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De keuze. 
Er is besloten dat keuze 3 de ideaalste keuze zou zijn. Deze, zoals de eerste twee, 
heeft nog steeds het probleem van de maximale toegestane hoogte van de hangar. 
Maar het heeft wel het voordeel dat het meer plaats heeft om een functioneel hangar 
met platform te bouwen.       
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3.3. Ontwerp model 
 
Bij het vliegtuig onderhoud is het fysische contact bij bepaalde afdeling ten opzichte 
van elkaar zeer belangrijk. Contact kan betekenen een grote/kleine deur opening, een 
balie, en een direct open contact.                          
In figuur 3.10. is een model te zien die het directe contact aangeeft die nodig is tussen 
de verschillende afdelingen op de hangar werkvloer.   
 

 
figuur 3.10.;hangar werkvloer ontwerp model. 

 
De gestreepte lijnen in figuur 3.10. geeft aan dat een directe verbinding niet zo zeer 
van belang is.  In het model komt er een aantal bijzonderheden voor; 
 

- De smeerolie ruimte heeft geen directe open verbinding nodig naar de hangar, 
dit is ook niet gewenst. Dit komt voornamelijk door de hoge 
brandveiligheidseisen van deze ruimte. Het minst zou deze ruimte alleen één 
deur nodig hebben die naar buiten leidt. 

- De keuken en kantine hoeven niet direct verbonden te worden naar de 
openbare weg. Wel moet er een mogelijkheid zijn om makkelijk goederen in 
te kunnen brengen.  

- De wielen afdeling en de plaat bewerking afdeling hoeven niet een directe 
verbinding nodig te hebben met de openbare weg, gezien dat ze de in- en 
uitvoer van goederen via de ‘goods in’ en ‘goods out’ afdeling laten doen. 
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- De elektrische, hydraulische en water toevoer zouden via een kelder naar de 
benodigde plaatsen gebracht moeten worden. Leidingen zouden over de 
werkplaats in de weg komen te staan. 

   
Bij de werkkantoren is het meest belangrijk dat de inkoop afdeling dicht samenwerkt 
met het stafkantoor, werkvoorbereiding en regeling van de onderhoud afdeling. Bij de 
andere afdelingen is het directe contact minder van belang gezien dat alleen 
informatie van elkaar nodig is.     
 
3.4. Ontwerpen 

3.4.1. ontwerp principes 
 
Voor het ontwerp wordt er met 4 principes gebruik gemaakt om tot een ontwerp te 
komen; 
 

1. Eén van de aspecten die van belang is, is dat er iets terug te vinden moet zijn 
in het ontwerp dat afkomstig is van de traditionele bouw. Er wordt gekozen 
voor het aspect waarbij je door het gebouw kan kijken. Dit kan gerealiseerd 
worden door de hangardeuren op een bepaalde manier te oriënteren zodat men 
vanaf de landingsbaan door het gebouw de lagoon kan zien. Er ontstaat dan in 
het ontwerp een grote dak uitkraging die dan gedragen moet worden. Zie 
figuur 3.11.                                                                                      

                 
   figuur 3.11.; mogelijke zicht door het gebouw. 

 
2. Het gebouw moet zo laag mogelijk gebouwd worden vanwege de strenge 

hoogte eisen. Om dit te doen zou het dan voordelig zijn om de vorm van het 
vliegtuig te volgen. Zie figuur 3.12.                                              

Hoogte lijn

 
figuur 3.12.; de constructie volgt de vorm van het vliegtuig. 
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3. Van buiten of van binnen af moet het te begrijpen zijn hoe de krachten 
werken. Deze eis wordt gesteld zodat er sneller een ontspannen sfeer wordt 
waargenomen van het gebouw. Een ontspannen sfeer heeft meer gemeen met 
het eiland leven. 

4. Het gebouw bestaat uit een technische werk afdeling en een administratieve 
afdeling. Hoewel deze twee onderdelen verschillend zijn, is het wenselijk dat 
het gebouw toch één geheel vormt. Dit is zo dat het gebouw samenwerking 
uitstraalt en dat er dan minder plaats wordt opgenomen op de aangegeven 
locatie. 

3.4.2. Ontwerpen. 
Ter plaatse van waar de vin van het vliegtuig is, moet er een verhoging door de hele 
lengte van het gebouw aanwezig zijn in het dak. Dit kan als een voordeel gezien 
worden omdat er met deze hoogte verschil gebruik kan worden gemaakt om een 
constructie te plaatsen die de uitkraging moet kunnen dragen.    
 

 
figuur 3.13.; benodigde verhoging van het gebouw. 

 
Deze verhoging in het midden van de hangar heeft wel een nadeel; de dwars spanten 
die de grote uitkragende langs ligger moet kunnen dragen kan niet direct verbonden 
worden. Het moet met een vouw worden gebouwd zodat er ruimte is voor een vin en 
ook voor de kraan.  
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Verschillende ontwerp mogelijkheden. 
 
-Takel systeem 
De mogelijkheid voor een takel systeem werd als eerst onderzocht. Het idee erachter 
is dat het administratieve gedeelte van het gebouw de tegen gewicht zou zijn voor de 
uitkraging.  

 
figuur 3.14.; de takel ontwerp 

 
De naar boven toe gerichte wind zuiging zou wel voor een probleem gaan zorgen bij 
het  optrekken van het dak. Bij het administratieve gedeelte zou dit opgelost worden 
door het te verbinden met trek elementen naar een fundering toe. Bij de uitkraging is 
een vaste oplossing niet mogelijk doordat er trek elementen in de weg zouden staan 
voor het vliegtuig. In plaats van een vaste oplossing kunnen de kranen gebruikt 
worden om het dak naar beneden te houden bij de extreme wind zuiging die optreedt 
als een oorkaan aankomt.  
Uiteindelijk kon deze ontwerp niet gerealiseerd worden doordat er niet genoeg hoogte 
beschikbaar was voor een efficiënte takel systeem.  
 
-Hyparschaal. 
Een vierkante hyparschaal is een dubbel gekromde dak en heeft een efficiënte vorm 
voor een hangar. Het maximum hoogte zou bij de deur en bij de staart ontstaan. Als 
men naar het bovenaanzicht van een hyparschaal kijkt is te zien hoe de vorm de 
contouren van het vliegtuig volgt. Zie onderstaande figuur 3.15.  

 
figuur 3.15.;de hyparschaal volgt de contouren van het vliegtuig. 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  47 

Bij een hyparschaal treden vooral schuifkrachten op. Het voordeel hiervan is dat er 
dan alleen maar normaal krachten zullen optreden in de randbalken. Bij een 
hyparschaal is het eveneens mogelijk om op twee steunpunten te staan.  
Een groot probleem met op twee steun punten te zitten, is dat er extreem grote 
spatkrachten worden veroorzaakt op de steunpunten. Om dit efficiënt op te lossen 
zouden de twee steun punten verbonden moeten worden. Helaas is dit niet mogelijk 
doordat een vrije ruimte aanwezig moet zijn onder het dak.  

 
figuur 3.16.; de hyparschaal.[referentie; literaturlijst 21.] 

 
Om een efficiënte vierkante hyparschaal te ontwerpen is er een breedte/hoogte 
verhouding van  6 a 12 nodig tussen de hoogste en laagste punt van het midden van de 
hyparschaal. Het maximum mogelijke breedte is 60 meter, hiervan is 44 meter breedte 
nodig voor het vliegtuig en ruimte. De hoogte die nodig is bij het onderhoud van de 
vin is 16,56 meter, voor de vrije hoogte is een ruimte nodig van 14,56 meter boven de 
vin. De verhouding wordt dan 44/2=22. De verhouding laat zien dat een  hyparschaal 
niet mogelijk is. Wat dit ontwerp verder complex maakt is dat de schaal op een hoogte 
van 8 meter geplaatst moet worden.   Zie figuur 3.17. 

figuur 3.17.;doorsnede hyparschaal. 
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-Staal constructie. 
Een stalen constructie is de keuze die het voordeel heeft dat het in de beperkte ruimte 
kan passen.  
De uitkragende ligger kan gedragen worden door spanten of een ruimtevakwerk. Om 
extra stabiliteit te krijgen kan de achterkant fungeren als een stabiliteits element. 
Tegelijk kan daar de administratieve afdelingen gehuisvest worden. Zoals eerder werd 
gezegd zou deze gebouw één geheel moeten vormen met de rest van het gebouw. Er 
wordt gekozen om de verhoging te laten doorlopen bij de achterkant en daarna naar 
beneden te laten lopen als een slurf. Zie figuur 3.18.  

 
figuur 3.18.; doorlopende achterkant. 

 
Deze doorlopende achterkant accentueert de verhoging van de uitkragende ligger en 
vermindert het beeld van een blokvormig warenhuis.  
 
Er zijn 2 opties die onderzocht werden om voor de stabiliteit te zorgen voor het 
ontwerp. Deze opties worden verder in het hoofdstuk uitgelegd, maar hier volgt een 
kortte opsomming; 
 

1.De hele constructie is een ruimtevakwerk met een vouwschaal als 
uitkragende ligger. 

 
2. Ruimtevakwerk wordt gebruikt voor de uitkragende ligger, er zijn dwars 
liggers/spanten en er bestaat één hoofd spant die voor verdere stabiliteit zorgt. 
Deze optie bestaat uit; 
 
2A) Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger met twee aanwezige steunen 
voor horizontale en verticale belastingen. 

 
2B) Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger die verticaal veel gesteund is 
door dwars liggers maar op twee plaatsen horizontaal en verticaal gesteund is. 

 
2C) Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger die verticaal en horizontaal 
gesteund is door meerdere spanten. 

 
 
 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  49 

De deuren 
 
Voor de deuren is gekozen voor het ‘megadoor’ systeem. Dit zijn hangdeuren die 
gemakkelijk de ingewikkelde vorm van het gebouw kan volgen. In de figuur is te zien 
hoe het systeem werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 3.19.;de ‘megadoor’ systeem. [referentie; literatuur lijst 21] 
 

Bij open toestand worden de stalen of aluminium kolommen naar beneden gedraaid, 
de kolommen worden dan op de grond gevestigd. Hoewel de kolommen wel 
momenten kunnen opnemen mogen de kolommen geen druk of trek krachten 
opnemen. Om ervoor te zorgen dat er geen normaal krachten in de staven komen te 
zitten wordt een maximale speling toegelaten van 100 mm. 
Als de kolommen gevestigd zijn kunnen de zeilen naar beneden gebracht worden, 
hierbij lopen ze langs, en steunen ze aan, de kolommen. 
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Constructie ontwerp. 
 
Optie 1, de ruimte vakwerk; 
Met de ruimte ruimtevakwerk kan er gebruik worden gemaakt van schaal werking in 
het dak om belastingen in de dwars richting op te nemen. De uitkraging kan worden 
gedragen doordat er een vouwschaal ontstaat die de belasting op gaat nemen in de 
verticale richting.Verder zou er geen extra constructie nodig zijn om deze vouw 
schaal te kunnen dragen, dit doet de ruimtevakwerk zelf.  
Het grootste voordeel van een ruimte vakwerk is dat een grote overspanning mogelijk 
is met een lichte constructie. Een ander voordeel is dat er min of meer regelmaat in de 
constructie komt van profielen en verbindingen.  

 
figuur 3.20.; ruimtevakwerk ontwerp. 

 
Nadeel met een ruimte vakwerk; 
Bij een ruimte vakwerk zou er aan het rooster, kraan banen moeten worden 
opgehangen voor het 6-tons hangkraan. Dit zou als nadeel hebben dat overal in het 
rooster incidentele relatief grote belastingen moeten kunnen worden opgenomen. 
Naast de grote overspanning zou dit leiden tot een groot aantal zwaar belaste 
gecompliceerde ruimtelijke verbindingen, welke op grote hoogtes gemaakt moeten 
worden met een gecompliceerde montage methode. Om deze reden werd ook Hangar 
12 van KLM ook niet met een ruimte vakwerk uitgevoerd. 
In figuur 3.21 is duidelijk het nadeel te zien, bij het ruimte vakwerk moeten veel 
zware knop punten worden toegepast terwijl bij een 2D vakwerk er een aantal zware 
punten toegepast moet worden.  
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figuur 3.21; punt belasting ten gevolg van een kraan. 

 
Een ander nadeel is het esthetische aspect, een ruimte vakwerk kan voor een enorme 
drukte gevoel zorgen als men binnen het gebouw staat. Deze drukte gevoel is niet de 
cultuur van een ‘rustig’ eiland. Verder wordt er een idee uitgestraald dat alle 
constructieve problemen opgelost worden door zoveel mogelijke staven in het 
gebouw te gooien. Dit terwijl er geëist is dat er makkelijk te zien moest zijn hoe de 
krachten verloop in de constructie lopen. 
 
Optie 2.Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger met spanten voor stabiliteit.  
Een ruimte vakwerk werd gekozen voor de uitkragende ligger Z (zie figuur 32) voor 
een aantal redenen; 
 

1. Doordat de uitkragende langs ligger (Z) een verhoging zou moeten hebben, 
zou het ook het verhoogde vlak horizontale belasting moeten kunnen opnemen 
en overdragen. Het gebruik van een ruimte vakwerk zou meer regelmaat 
brengen dan gebruik te maken van 2d vakwerken. Gezien dat er veel 
verschillende belastingen opgenomen moeten worden zou het meer efficiënt 
zijn om in 3d te gaan werken. 

2. Ruimte vakwerken hebben het voordeel dat elke staaf dezelfde lengte en 
breedte kan hebben maar wel uit verschillende diktes bestaan. Door deze 
vrijheid van keuze kan de kans op een ‘weakest link’ verminderd worden, 
terwijl er geen verschil komt in het ontwerp. 

3. De vorm van het ontwerp vraagt naar weinig constructie hoogte, gebruik van 
een ruimte vakwerk kan de belasting verder verdelen over meerdere profielen. 
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Optie 2A. Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger met twee aanwezige steunen 
voor horizontale en verticale belastingen. 
 
Hierbij is een ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger aanwezig met twee 
aanwezige steunen voor het opnemen van horizontale en verticale belastingen. Zie 
constructie schema figuur 3.22.; 
 

 
figuur 3.22.;constructie schema optie 2A. 

 
De uitkragende ruimtevakwerk Z wordt verticaal en horizontaal gesteund op twee 
plaatsen. Namelijk met spant Y en bij de achterkant van het gebouw. 
 
Het voordeel van dit ontwerp is dat de architectonische eis dat een klein aantal grote 
onderdelen uiteindelijk voor de stabiliteit zorgt, gerealiseerd wordt. Verder zouden er 
minder momentvaste verbindingen gemaakt moeten worden. 
 
Het grote nadeel van dit systeem is dat er veel belasting komt op spant Y in de 
verticale en horizontale richting. De spant zou dan enorme momenten moeten 
opnemen. Hierbij kan ook de vervorming een probleem zijn. 
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Optie 2B. ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger die verticaal veel is gesteund 
maar op twee plaatsen horizontaal is gesteund. 
 
Hierbij is een ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger aanwezig met twee 
aanwezige steunen voor horizontale belastingen. De verticale belasting wordt 
opgenomen door meerdere spanten. Er is wel een groot verschil met optie 2A; bij 
optie 2A draagt de uitkragende langsligger, de dwarsliggers. Bij optie 2B wordt de 
uitkragende ligger gedragen door de dwars spanten. Zie constructie schema figuur 
3.23. 
 

 
figuur 3.23.; constructie schema optie 2B. 

 
figuur 3.24.; optie 2B. 

 
Deze optie heeft als voordeel dat de verticale last van de uitkraging door meerdere 
spanten worden gedragen. Hierdoor worden de hoofdfuncties van de uitkragende 
langs ligger Z;1) het dragen van de uitkraging en 2)het overdragen van de horizontale 
lasten naar de steunpunten zoals spant Y en de achterkant. 
 
Verdere voordelen van deze optie is; 

1. Terwijl de liggers X meehelpen bij het opnemen van de verticale 
belasting werkt Spant Y vooral om de horizontale belasting op te 
nemen. Dit heeft als voordeel dat Spant Y op een betere plek staat om 
de horizontale belasting op te nemen. Bij de X liggers is er plaats nodig 
voor het onderhouden van de vleugels.  

2. Liggers X zouden de moment vooral verminderen in het midden van 
spant Y. Dit is meer van belang dan het moment te verminderen ter 
plaatse van de knik, hier is er namelijk meer plaats om een grotere arm 
te ontwerpen. 
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Optie 2C. Ruimtevakwerk voor de uitkragende ligger die verticaal en horizontaal is 
gesteund door meerdere spanten. 
 
Deze constructie heeft het voordeel dat de horizontale en verticale belasting over al de 
spanten worden verdeeld.   

 
figuur 3.25.; constructie schema optie 2C. 

 
Het nadeel van dit systeem kan zijn dat er meerdere spanten zwaar uitgevoerd moeten 
worden ter plaatse van de knik. Hoe zwaar ze uitgevoerd moeten worden moet in 
latere berekeningen blijken. 
Spant Y heeft meer plaats voor een grotere spant. In het midden van het gebouw is er 
vrije ruimte nodig om de vleugels van het vliegtuig te onderhouden. Vrije beweging is 
nodig voor de kraan baan. 
  
In het volgende hoofdstuk worden de varianten in 3D vergeleken. 
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4. Constructief Ontwerp; systeem keuze. 
 
De ontwerp belastingen op het gebouw bestaat uit permanente, veranderlijke en wind 
belasting. Aardbeving belasting en incidentele punt belastingen door de kraan en 
eigen gewicht van de constructie wordt niet in dit hoofdstuk in beschouwing 
genomen. In hoofdstuk 5 worden deze belastingen verder behandeld. 
 
4.1. belastingen. 
 
-Veranderlijke belasting; 
Werkzaamheden.  
Mensen en werkzaamheden; 
 
Hierbij is er van uitgegaan op een belasting van 0,5 kN/m2.  
 
Deze waarde is niet in de NEN normen te vinden. Gezien de grote oppervlakte en de 
noodzaak om de berekeningen te vereenvoudigen voor deze ontwerp berekening, is 
een uniforme belasting genomen in plaats van punt lasten. 
 
Windlast. 
Zoals in hoofdstuk 2.2 is uitgelegd, kunnen oorkanen uit verschillende sterktes 
bestaan. In de ontwerp fase wordt met een windsnelheid van 60 m/s (220 km/h) 
gerekend. Deze windsnelheid wordt normaal genomen op St. Maarten in de ontwerp 
fase van een gebouw. Dit is een orkaan factor 4. Voor meer informatie zie hoofdstuk 
2.2. 
 
 Windsnelheid               

(m/s) 
Pw op 10 m hoogte     
(N/m2) 

Nederland                27,5 - 30                    1060 
St. Maarten, cat 4                  59 - 69                    4950 
 

figuur 4.1.; maximale windbelasting op St. Maarten en Nederland.  
[referentie; literatuur lijst 20] 

 
De windbelasting op een gebouw wordt bepaald uit; 

2
2

1 vGp ρ=   

hierin is; 
 
p is de winddruk (N/m2); 
G is de vlaagfactor (2,2 voor vlak terrein); 
ρ  = 1,25 kg/m3; 
v is de windsnelheid (m/s). 
 
De ontwerp belasting wordt met deze formule 4950 N/m2. Volgens de grafiek van 
figuur 3.27. komt een windsnelheid van 60 m/s één keer per 150 jaar voor. Als de 
veiligheidsfactor van 1,5 aangehouden wordt, zou deze belasting, volgens de grafiek, 
één keer per 400 jaar voorkomen.  
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figuur 4.2.; voorkomende windsnelheden. 
 [referentie; literatuur lijst 20] 

 
Wind last formule volgens NEN 6702 artikel 8.6; 
 

wpeqCindexCCrepP ****dim φ=  
 
Cdim deze factor heeft betrekking op de afmetingen van het gebouw. Doordat het 
gebouw uit laagbouw bestaat en omdat de vorm nogal afwijkt van een rechthoekige 
gebouw is een waarde 1 aangenomen. 
 
Cindex wordt met gebruik van de bijlage A3 uit NEN 6702 bepaald. Verder ontstaat in 
het gebouw onder en bovendruk deze kunnen we onderverdelen in;  
 
1) Als de deuren open zijn. 
-Als de wind in de deuropening gericht is wordt de overdruk 0,8 en de onderdruk 0,3.  
-Als de wind uit het gebouw gericht is of in de dwars richting gericht is wordt de 
onderdruk 0,4, de overdruk is 0,3. 
2) Als de deuren dicht zijn. 
-Er bestaat een onder of bovendruk met een factor van 0,3.  
 
Ceq dit is de drukvereffenings factor, hierbij wordt en waarde 1 voor aangenomen. 
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φ is een factor die invloed heeft op de dynamische effecten. Aangezien het gebouw 
laag en breed is wordt hiermee geen rekening mee gehouden. Een waarde van 1 wordt 
hierbij aangenomen. 
 
Pw  is de stuwdruk, deze waarde is 4,95 kN/m2 afgerond wordt dit 5 kN/m2. 
 
De wind last formule wordt; 

5*indexCrepP =  
 
-Permanente belasting 
Bij de ontwerpfase is vooral het gewicht van het dak van belang, de dak belasting 
bestaat uit de volgende; 
Dak platen; 14 kg/m2 = 0,14 KN/m2 
Verlichting, installaties en Sprinkler systeem;  0,5 kN/m2 
De dak belasting wordt dan; 
Qper = 0,64 kN/m2 
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4.2. De manier van vergelijken van optie 2 in 3D. 
 
De hoofd redenen voor het toepassen van spanten in plaats van liggers is zodat de 
veld moment in Spant Y verminderd zou worden en dat er minder vervorming zou 
gaan optreden.  
Minder belasting in het midden van Spant Y is wel voordelig omdat daar minder speel 
ruimte is om grotere elementen of een andere vorm toe te passen. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de gekozen vorm van het dak en dat het vliegtuig ook nog 
vrije ruimte nodig heeft in de hoogte voor het binnen laten van de staart vin. 
Minder vervorming van de uitkraging is ook van belang omdat de deuren makkelijk 
open en dicht moeten kunnen.  
Als men naar het ontwerp aspect kijkt, zou het meer esthetisch zijn als er ter plaatse 
van de knikken de spant zwaarder en groter is uitgevoerd terwijl het in het midden 
minder zwaar is uit gevoerd. Uiteindelijk moet er een keuze gemaakt worden welk 
van de drie opties het beste zou zijn om verder uit te werken. Om een keuze te maken 
worden de drie opties getoetst en vergeleken.  Hierbij wordt er dan vooral gekeken 
naar de momenten last en de vervorming van de uitkraging. De vergelijkingen worden 
gedaan met gebruik van grafieken.  
Een andere belangrijke doel van deze toetsen is om te weten te komen hoe de 
constructies van de verschillende opties werken. Bijvoorbeeld; wat zou de effecten 
zijn bij het verzwaren van profielen bij een bepaald onderdeel.  
De constructieschema die gebruikt gaat worden is te zien in figuur 4.3. 

 
figuur 4.3.; constructie schema van optie 2B. 

 
Hier wordt aangegeven welke grafieken uiteindelijk worden gemaakt;  

A. Moment last toetsen.       (Hfst 4.3.)                                                                                                                                       
1. Bij het variëren van de stijfheid van de X spanten;    

-Grafiek; het effect op de Y-spant.     (Hfst 4.3.1.) 
-Grafiek; de momentenlast op de constructie.    

2.Bij het variëren van de stijfheid van de uitkragende Z ligger;  
-Grafiek; het effect op de Y-spant.     (Hfst 4.3.2.) 
-Grafiek; de momentenlast van de constructie.    

 
B. Vervorming van de Uitkraging Z.     (Hfst 4.4.) 

1.Bij het variëren van de stijfheid van de X-spanten;   (Hfst 4.4.1.) 
-Grafiek; de vervorming van de uitkraging. 

2.Bij het variëren van de stijfheid van de Z-ligger;    (Hfst 4.4.2.) 
-Grafiek; de vervorming van de uitkraging. 
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Combinaties. 
Uit handberekeningen is gebleken dat de combinaties met dwars wind belasting 
maatgevend zou zijn voor het ontwerp dus worden windlast Combinaties getoetst. De 
belastingen worden steeds op de X-spanten geplaatst, de horizontale last (Qzuig-druk) 
wordt op de ligger geplaatst. Deze belasting heeft met de verhoging te maken. Het 
hart op hart afstand per X spant is 7,2 meter. De combinaties zijn; 
 

1. Gebruiksbelasting; Wind en permanente last. 

kN/m

kN/m

kN/m

kN/m

kN/m

 
2. Uiterste grens; windbelasting met nuttige permanente belasting. 

kN/m kN/m kN/m

kN/m

kN/m

 
In Bijlage A zijn de berekeningen van de belastingen terug te vinden. In het volgend 
hoofdstuk wordt dit toets verder uitgelegd. 
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4.3. Toetsen van de Momenten op de hoofdspant. 
 
Ten eerste wordt er in ESA PRIMA WIN optie 2A ingevoerd en de momenten op de 
spant bepaald. De doorbuiging is niet van belang bij deze proef.  

53730,7 KNm

33408,7 kNm

2689,4 kNm

 
figuur 4.4.; momenten lijn van optie 2A volgens 3d berekening. 

 
De uitkomsten van figuur 37 kunnen nu vergeleken worden met de uitkomsten van de 
andere twee opties. Hierbij worden de stijfheids verhouding van profielen veranderd 
zodat er ook te zien is wat de effecten hiervan zijn op de verschillende opties. Deze 
effecten worden ook meegenomen bij het beoordelen van de opties.  
In het volgend onderdeel wordt er naar twee aspecten gekeken;  

1) Het effect op de hoofdspant Y.  
2) De momentenlast op de constructie.  

4.3.1. Het momentlast bij de afwisseling van de Spanten stijfheid. 
 
-Het effect op de hoofdspant Y 
Nu wordt er van Optie 2B en 2C de momenten bepaald. Door steeds zwaardere 
profielen toe te passen voor de liggers/spanten X kan er een grafiek worden gemaakt 
waarbij de stijfheids verhouding vergeleken kan worden. 

 
figuur 4.5.; constant HEM 1000 profiel voor de uitkraging Y en spant X. 
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Verhouding van de moment tussen Optie 2A en Optie 2B-2C 

1 1

HEM 600

HEM 500

HEM 300

HEM 200

HEM 100

HEM 1000
HEM 900

HEM 800

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

Verhouding Moment met 
Optie 2A;

Moment verhouding Optie 2A
Moment verhouding knik Optie 2B
Moment verhouding veld Optie 2B
Moment verhouding knik Optie 2C
Moment verhouding veld Optie 2C

Verhouding stijfheid; I Spant X (HEM 100-1000) / I Spant Y (HEM 1000)

figuur 4.6.; Verhouding momenten op spant Y. 
 
De grafiek laat duidelijk zien dat bij het verzwaren van de X spanten bij optie 2C, de 
moment in de hoofdspant drastisch wordt verminderd. Vooral het veld moment wordt 
hierdoor verminderd. 
In de grafiek is een horizontale lijn getekend van de momenten verhouding van optie 
2A. Bij elke profielencombinatie blijft de moment op spant Y constant. Deze lijn 
geeft verder aan bij de snij punten met de andere grafieken waar de momenten gelijk 
zijn aan de momenten van de hoofdspant van optie 2A (zie ook figuur 37.).  
Als de grafieken boven deze lijn lopen betekent dat de liggers X een groter moment in 
de knik en in het veld veroorzaken. Je zou eerder denken dat de momenten altijd lager 
zouden zijn dan de momenten van figuur 44 doordat ligger Z dan niet scharnierend is 
verbonden met de liggers X. Dit wordt uitgelegd op de volgende bladzijde met behulp 
van figuur 40.  
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In figuur 40 zijn de reactie krachten te zien. Bij optie 2A is waar te nemen dat de 
reactie kracht van ligger Z één ql wordt.  Bij optie 2B is bij het nemen van een HEM 
100 de ligger X zeer slap, terwijl ligger Z (HEM 1000) zeer stijf is. De reactie kracht 
van ligger Z kan dan tot 1,375 ql oplopen. Uiteindelijk zou spant Y deze kracht 
moeten dragen, hierdoor komt er een grotere momenten kracht in spant Y. Verder is 
er te concluderen dat hoe stijver de spanten X worden gemaakt, hoe minder de 
momenten krachten op spant Y wordt. 

3/8ql

ql

q 11/8ql q

 

q q

3/8ql

ql 0,5ql
q 0,5qlql

 

q

Z

Z

 
figuur 4.7.; reactie krachten bij optie 2A en 2B. 

 
-De momentlast op de constructie. 
In figuur 39 werd een vergelijking gemaakt hoe de momenten in de hoofdspant Y 
verandert door gebruik te maken verschillende stijfheids verhoudingen.   
Er moet nu worden onderzocht hoe de momenten lijnen van spanten X en spant Y 
verlopen. Door dit te vergelijken geeft het een indicatie welke optie het minst staal 
vraagt.  
Om dit te toetsen wordt er per onderdeel alleen naar de maximale moment krachten 
gekeken van de spanten. Deze maatgevende moment wordt dan aangenomen voor de 
gehele lengte van spant Y, de spanten X en de ligger Z.  
Zie figuur 41, bij dit voorbeeld wordt bij optie 2C de moment 6109,5 kNm genomen 
voor de gehele lengte. Bij optie 2B wordt de moment voor de kolommen 606,8 kNm 
en de ligger 6545,7 kNm aangenomen.  

KNm

kNm

kNm

kNm

KNm kNm

kNm

kNmkNm
KNm

kNm

KNm

 
figuur 4.8.; momentenlijn aanname.  

Het product van de moment en de lengte (oppervlakte) wordt opgeteld en dan in een 
grafiek geplaatst. Zie figuur 4.9.. 
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Moment lengte 2C
Moment lengte 2B
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figuur 4.9.; verhouding moment lengte. 

 
Snel kan er geconcludeerd worden dat de momenten op de X-spanten het grootste 
effect heeft op het verloop van de grafiek. De moment op de spant Y en op de 
uitkragende ligger Z wordt verminderd als de stijfheids verhouding omhoog gaat, 
maar de moment last op de X spanten neemt juist toe.  Het effect is terug te zien in de 
grafiek. 
De figuur laat zien dat optie 2A een laag moment last heeft ten opzichte van de andere 
twee opties. Dit kan te danken zijn aan het feit dat de spanten X niet momentvast 
verbonden zijn bij optie 2A.  
 
Optie 2C is in het begin een lichtere optie dan optie 2B. Na de verhouding 0.05 
verandert dit en wordt optie 2B de lichtere optie van de twee. De reden hiervoor is dat 
de kolommen van optie 2B niet zwaar uitgevoerd hoeft te worden omdat die geen 
zwaar moment moeten opnemen door de momentvaste verbinding; dit is ook terug te 
zien in figuur 4.8. 
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4.3.2. Het momentlast bij het afwisselen van de Uitkragende ligger. 
 
-Het effect op de hoofdspant Y. 
Nu wordt er van Optie 2B en 2C de momenten bepaald als de Z ligger van verhouding 
verandert. Hierbij worden de spanten/liggers X en spant Y voor een HEM 1000 
aangenomen terwijl de Uitkragende ligger Z van stijfheid verandert. Zie ook figuur 
4.10. 

 
Figuur 4.10.; constant HEM 1000 profiel voor de uitkraging Y en spant X. 

Verhouding van de moment tussen Optie 2A en Optie 2B-2C 
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Verhouding stijfheid;
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Moment verhouding veld A/B
Moment verhouding knik A/C
Moment verhouding veld A/C

 
figuur 4.11.; verhouding momenten op spant Y. 

 
De figuur laat dezelfde lijn verloop zien als figuur 4.6. Dit valt op doordat er verwacht 
werd dat bij zeer lage stijfheid van Ligger Z juist de moment op spant Y af zou gaan 
nemen. Deze conclusie kan genomen worden als er naar de uitleg van figuur 4.7. 
wordt gekeken. 
Verder is er ook een knik te zien bij het verloop van optie 2c bij de veldmoment. Bij 
verdere onderzoek blijkt dat bij elk grafiek dit verschijnsel optreedt als men dicht bij 
de nul verhoudingslijn komt.  
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Om de grafiek  uit te leggen kan de momenten verloop verdeeld worden in drie fasen. 
In figuur 4.12 zijn de drie fasen te zien.  
 
-Bij de eerste fase is de Z ligger zeer slap, dus dicht bij de nul lijn. Hierbij is de Z 
ligger zo slap dat de X spanten helemaal niet meedoen bij het dragen van de 
uitkraging. De Y spant neemt de belasting van de uitkraging dan op. 
 
-Tweede fase neemt plaats voor en na de knik. Doordat de Z spant stijver wordt, 
neemt het effect van de x-spanten toe. Deze toename zorgt voor meer belasting op de 
Y spant doordat de Y spant ook de reactie krachten ook moet opnemen van de X-
spanten. Na de knik neemt het negatieve effect af tot dat er uiteindelijk een fase drie 
optreedt. 
 
-Bij fase drie is de Z ligger zo stijf, dat alle X-spanten meedoen om de belasting op de 
uitkraging te dragen.  
 FASE 1.

Z ligger is zeer slap

FASE 2.

Z ligger is slap

FASE 3.
Z ligger is stijf

Z Z Z

figuur 4.12.; vervorming en de reactie bij optie 2A en 2B. 
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-De momentlast op de constructie. 
Zoals bij het veranderen van de stijfheids verhouding van de X-spanten wordt er ook 
bij de verandering van de stijfheids verhouding van de Z-Ligger een moment lengte 
grafiek gemaakt. 

Verhouding van de moment tussen Optie 2A en Optie 2B 

1 1
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0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
Verhouding stijfheid;

Ligger Z/Spant Y 

MXl

Moment verhouding veld A/B
Moment verhouding veld A/C
Reeks1

 
figuur 4.13.; verhouding moment lengte. 

 
Wat duidelijk te zien is in de grafiek, is dat voorbij een bepaald punt de Moment 
lengte vrijwel constant blijft, dit is anders dan bij het eerder gemaakte grafiek. Hierbij 
is te concluderen dat bij allebei de opties het nadelig is om een lichte stijfheid te 
nemen voor de Z ligger. Dit leidt namelijk tot zware momenten in alle spanten 
doordat de éne spant de reactie kracht moet opnemen van de andere spant. In figuur 
4.12 wordt dit uitgelegd met fase twee en drie. 
Verder ondersteunt deze grafiek de eerder genomen conclusie dat de X-spanten het 
meest effect heeft op het verloop van deze grafieken; de ‘knik’ in figuur 4.11 is 
namelijk niet terug te zien in figuur 4.13. De ‘knik’ heeft te maken met de momenten 
verloop in de hoofdspant.   
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4.4. Vergelijken van de vervorming van optie 2 in 3D. 
 
Naast de momenten last van de constructie, is er ook het aspect van vervorming die 
van belang is bij het maken van een keuze tussen de drie opties. Het onderdeel die het 
meest gevoelig is voor vervorming is de uitkraging. Verder is het bij dit gedeelte van 
belang om zo min mogelijk vervorming te verkrijgen doordat hier ook de deuren 
komen te staan. 

4.4.1. De vervorming bij de afwisseling van de Spanten. 
 
-De vervorming van de uitkraging. 
Ook hier wordt gebruik gemaakt van het programma ESA PRIMA WIN. Deze proef 
wordt op hetzelfde manier uitgevoerd zoals de eerder genomen toets in hoofdstuk 
4.3.. Het enige verschil is dat de verticale vervorming (Uz), de horizontale vervorming 
(Ux) en de stijfheids verhouding van belang zijn bij deze proef, niet de moment. 
 

Verhouding van de vervorming tussen Optie 2B/2A en Optie 2C/2A 
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Verhouding stijfheid;

Spant X/Spant Y

Verhouding 
vervorming;

Optie 2B/Optie 2A
Optie 2C/Optie 2A

Optie 2B U-x
Optie 2B U-z
Optie 2C U-x
Optie 2C U-z
Optie 2A

 
figuur 4.14.; vervorming van de uitkraging bij de variatie van de X-spanten. 

 
In figuur 4.14. zijn de resultaten te zien van de toets. Uit de grafiek is te concluderen 
dat hoe minder de X spanten mee draagt en hoe meer de Y spant mee draagt; hoe 
minder de vervorming is voor de uitkraging. Met behulp van figuur 4.15. wordt dit 
verder uitgelegd.  
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X spanten zijn slapX spanten zijn stijf

Z Z

 
figuur 4.15.; verschil tussen slappe en stijve X spanten. 

 
Als de X spanten stijf zijn, heeft de uitkraging Z geen voordelige verdraaiing bij punt 
Y. Als de X spanten slap zijn heeft de uitkraging een voordelige verdraaiing bij punt 
Y. Door dit verschijnsel wordt de vervorming van het uiteinde van de uitkraging 
minder bij slappe x-spanten. Zie ook uitleg van figuur 4.7.   

4.4.2. De vervorming bij de afwisseling van de uitkragende ligger. 
 
-De vervorming van de uitkraging. 
Deze proef wordt op dezelfde manier uitgevoerd als de eerder genomen proef. In de 
grafiek is wel een andere verloop te zien als figuur 4.14. Het enige verschil is dat de 
stijfheid van de ligger Z verandert. 

Verhouding van de vervorming tussen Optie 2B/2A en 2C/2A 
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figuur 4.16.; vervorming van de uitkraging bij de variatie van de Z-ligger. 

 
Naarmate de ligger stijver wordt hoe minder doorbuiging er ontstaat in de uitkraging. 
Dit verloop was te verwachten; de ligger die getoetst wordt buigt minder door als het 
stijver wordt.  
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4.5. Vergelijking van varianten spant stijfheden. 
 
Omdat de keuze van stijfheden van X-spanten veel effect heeft op de grafiek verloop, 
zou het mogelijk zijn dat de momenten last vermindert zou kunnen worden als er een 
stijvere spant genomen wordt voor de tweede spant.  

4.5.1. Toetsen voor een stijvere eerste X-spant. 
Voordat er getoetst kan worden of een eerste X-spant voor minder moment last en 
vervorming zou gaan zorgen, moet er eerst gekeken worden of het wel nuttig is om 
deze toets uit te voeren. Dit kan worden gedaan door te onderzoeken wat de maximale 
moment is per spant op vier verschillende stijfheids verhoudingen. 
In figuur 4.17. wordt dit met grafieken aan gegeven.   
 

optie 2B
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optie 2C
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figuur 4.17.; moment per spant. 

 
In de X-as is de spant aangegeven; 0 is de Y spant, 1 is de eerste X spant, 2 is de 
tweede X spant,  enzovoort. Op de Y-as is de maximale moment aangegeven per 
spant. Bij een lage stijfheids verhouding zijn de momenten van de X-spanten gelijk 
aan elkaar. Hierbij is te concluderen dat het weinig zin heeft om dan voor een 
zwaardere spant te kiezen.  
Naar mate de stijfheids verhouding groter wordt, wordt het verschil tussen de 
verschillende spanten ook verschillend. Hierbij is het wel nuttig om een zwaardere 
spant te kiezen.  
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Gezien de uit komsten van figuren 4.5. en 4.14., zijn de lage stijfheids verhoudingen 
juist het voordeligste. Uit figuur 4.17. blijkt dat het niet nuttig is om een zwaardere 
eerste spant uit te voeren voor de lage stijfheids verhoudingen, dus er hoeft geen toets 
uit gevoerd te worden omdat het niet verantwoord is met momenten last op de eerste x 
spant. Verder zou een consequente constructie ook voordelig zijn voor de kosten. 
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4.6. Conclusie;  

4.6.1. De keuze. 
 
Om tot een keuze te komen welke optie het voordeligste is, wordt er gekeken naar 
vier aspecten; 
 

1. Momenten last; dit aspect wordt met behulp van figuur 4.5. en 4.13 
beoordeeld. 

2. Vervorming; hierbij zijn de figuren 4.14. en 4.16 van belang. 
3. Vrijheid; hierbij wordt er gebruik gemaakt van de figuren 4.5, 4.13, 4.14. en 

4.16.. Er wordt gekeken wat het effect zou zijn als er zwaardere profielen 
genomen wordt in plaats van de voordeligste profielen combinatie. Dit heeft te 
maken met het feit dat het profiel zelf moet voldoen aan de sterkte en 
vervormings eisen. De vraag is dan tot hoe ver een andere profiel keuze 
nadelig kan zijn voor de rest van de constructie. 

4. Werking van de constructie; door één onderdeel van de constructie te 
verstijven heeft dit een effect op de rest van de constructie. Bij het maken van 
een keuze is het van belang dat bij de gemaakte keuze ook dit verschijnsel 
optreedt. Bij het dimensioneren van de constructie kan deze informatie nuttig 
gebruikt worden om probleem punten in de constructie op te lossen. Bij dit 
aspect worden naar de figuren 4.5., 4.13., 4.14 en 4.16. gekeken. 

 
Bij het maken van een keuze, wegen de momentenlast en de vervorming minder dan 
de vrijheid en de werking van de constructie. De reden hiervoor is dat bij de grafieken 
van de momentenlast en de vervorming er naar de ideale stijfheids verhouding 
combinatie wordt gekeken. Deze ideale stijfheids verhouding combinatie heeft wel 
betrekking op de simpele constructie schema, maar niet met het ingewikkelde eind 
constructie die ook veel andere aspecten in rekening moet brengen. 
 
De aspecten van vrijheid en de werking van de constructie kunnen wel nuttig gebruikt 
worden voor de ingewikkelde constructie. Dit komt doordat er naar de constructie 
gedrag in z’n geheel wordt beoordeeld, niet één verhoudingscombinatie. 
 
Moment last. 
In figuur 4.5. is de momenten last te zien bij het variëren van de X spanten. Het is 
duidelijk dat optie 2B het voordeligste is bij en bepaalde punt doordat de 
momentenlast hierbij het minst is. Hierna volgt optie 2A en dan Optie 2C. Wel is het 
op te merken dat het verschil tussen de opties klein is.  
 
In figuur 4.13 is de momenten last bij het variëren van de Z ligger te zien. Hierbij is 
optie 2A de voordeligste optie, hierna volgt optie 2B dan optie 2C.   
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Vervorming. 
Uit figuur 4.14. wordt de vervormingen aangegeven bij het variëren van de X spanten. 
Hierbij wordt naar het gemiddelde verloop gekeken van de vervorming in de X en Z 
richting. De conclusie is dat optie 2B het voordeligste is, als een bepaalde stijfheids 
verhouding aangehouden zou worden. Hierna volgt optie 2A dan optie 2C. Hoewel de 
vervorming in de Z richting voordelig kan zijn voor optie 2C heeft het tegelijk een 
nadelige vervorming in de X richting. 
 
In figuur 4.16. is de vervorming te zien bij het variëren van de Z ligger. Hier is optie 
2A het voordeligste, gevolgd door 2B en dan 2C.  
 
Vrijheid.  
Als er gekeken wordt naar de grafieken 4.5., 4.13. en 4.14. is het al snel duidelijk dat 
optie 2A de meeste vrijheid biedt.  
In de figuren 4.5. en 4.14 is waar te nemen dat bij optie 2B een zwaardere of lichtere 
stijfheids verhouding tot weinig verandering leidt. Optie 2C heeft dan de meeste 
verandering bij het nemen van een zwaardere of lichtere stijfheids verhouding. 
Bij 4.13. en 4.16. lopen de grafieken van optie 2B en Optie 2C ongeveer gelijk aan 
elkaar.  
 
Werking van de constructie 
In de grafieken 4.5., 4.13. en 4.14. blijkt dat optie 2A hierbij het meest in het nadeel 
zit omdat het niks uitmaakt welke profielen genomen wordt, het effect op de rest van 
de constructie is nihil. Er zijn dus bij deze optie weinig mogelijkheden om onderdelen 
te verzwaren zodat andere onderdelen minder vervorming of belasting krijgt. 
Voor de beoordeling van optie 2B en 2C blijkt dat ze allebei dezelfde beoordeling 
krijgen. Bij alle vier grafieken is duidelijk te zien dat allebei de opties een effect heeft 
bij het veranderen van de stijfheden, de grafieken blijven nauwelijks constant. Door 
verder te dimensioneren kunnen deze grafieken handig gebruikt worden om 
problemen in onderdelen op te lossen.  
In figuur 4.18. worden deze conclusies in tabel 1. op een rij gezet. 

 Optie 2A Optie 2B Optie 2C 
Moment last X 

 
+/- + - 

Moment last Z 
 

+ +/- - 

Vervorming X +/- + - 
Vervorming Z + - +/- 

Vrijheid + +/- - 
Werking van de 

constructie 
- + + 

Figuur4.18.; tabel 1.  
 
Uit de tabel is te zien hoe nadelig optie 2C is. Normaal gesproken geeft deze optie 
grote voordeel doordat het voor veel stijfheid kan zorgen, maar in dit geval 
veroorzaakt deze grote stijfheid juist voor meer vervorming bij de uitkraging. 
Omdat Optie 2A en 2B ongeveer net zoveel voordelen als nadelen hebben wordt 
ervoor gekozen om deze allebei te toetsen met een werkelijke 3d constructie. Bij de 
toetsing van de opties worden de conclusies van de grafieken ook nagekeken of die 
overeen komen met de werkelijkheid. 
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4.6.2. Conclusie van de grafieken. 
 
Zoals eerder werd aangegeven kunnen de grafieken niet gebruikt worden om de ideale 
stijfheid verhouding uit te kiezen. De reden hiervoor is dat de simpele constructie 
schema van figuur 4.3. te ver afligt van het echte 3d ontwerp.  
Wel kunnen de grafieken worden gebruikt om van tevoren te weten wat het effect zou 
zijn als de X-spanten of de Z ligger zwaarder of lichter worden uitgevoerd.  
 
Een aantal conclusies die genomen kan worden;  
 
Verstijven van de X spant; 
 

1. De belasting op de Y spant neemt af, dit geldt niet voor optie 2A. Zie figuur 
4.6. 

2. De belasting op de op X spanten neemt steeds toe, dit geldt niet voor optie 2A.  
Zie figuur 4.5. en 4.17. 

3. De vervorming van de uitkraging neemt toe;  
-in de x-richting neemt de vervorming sneller toe dan bij de z-richting bij het 
verstijven van de X spanten.  
-bij een bepaald punt maakt het weinig uit of er zwaardere profielen toegepast 
worden, doordat de vervorming niet meer toeneemt voor de x-richting. Dit is 
niet het geval van de z-richting;deze neemt namelijk steeds toe. 
Zie figuur 4.14.   

 
Verstijving van de Z ligger; 

 
1. De belasting op de Y spant neemt af. Zie figuur 4.7. 
2. De belasting op de X spanten neemt af en wordt constant. Zie figuur 4.13. 
3. De vervorming neemt af bij de uitkraging. En heeft hetzelfde effect op allebei 

de richtingen. Zie figuur 4.16. 
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4.7. Toetsen van de opties in 3d. 
 
Deze toetsing wordt gedaan met ESA PRIMA WIN en profielen worden gebruikt die 
voldoen aan de sterkte eisen van de constructie. Dit geldt niet voor de ruimtevakwerk, 
bij het verder uitwerken worden de staven hiervan geoptimaliseerd. Voor deze toets 
wordt er gebruik gemaakt van profielen die voldoen aan de meeste van de normaal 
kracht belastingen, er wordt niet naar de uitschieters gekeken. 

4.7.1. Belastingen en toegestane vervorming. 
 
Belasting 
Bij het uitwerken in een ingewikkelde 3d constructie worden de windwrijving, 
belasting op de wanden, wind druk en het eigen gewicht van de staal constructie 
meegerekend. In deze toets worden de combinaties permanente belasting en de dwars 
wind last gebruikt. In hoofdstuk 5.2. worden deze combinaties nader uitgelegd.   
 
In figuur 4.19. is te zien wat het grote verschil is tussen de twee Opties, Optie 2A 
heeft minder staven nodig doordat de X spanten niet moment vast gemaakt hoeft te 
worden. Dit heeft wel het nadeel dat de Z ligger minder stijf wordt. 
 

                                       
figuur 4.19.; Optie 2A en Optie 2B. 

 
Toegestane vervorming. 
 
Bij de toegestane vervorming wordt er naar het hoogste gedeelte van het gebouw 
gekeken. 
 
Toegestane wind vervorming; dit is uit de NEN 6702 gehaald, artikel 10.2. 
Horizontale vervorming; 
Hoogte is 16650 mm.   
Toegestane horizontale vervorming wordt; H/150 = 111 mm. 
 
Verticale vervorming; 
Hierbij is vooral de toegestane bijkomende belasting van belang. De reden waarom is 
te zien in de volgende figuur. 
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Ueind 2.

Ubij;perm.

Uon

Ubij;wind

Ueind 1.

Z ligger

Wind zuiging

Permanente en 
veranderlijke belasting  

figuur 4.20..; de vervormingen. 
Overspanning is 48000 mm. 
Toegestane verticale vervorming wordt; L/250 = 192 mm. Deze waarde is gelijk aan 
de toegestane bijkomende belasting. En uit figuur 4.20. is waar te nemen dat de 
bijkomende vervorming maatgevend is bij dit gebouw. 
 
Uitkraging van 27270 mm. 
Toegestane verticale vervorming wordt; 2*L/250 = 218 mm. Deze waarde is gelijk 
aan de toegestane bijkomende belasting. 
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4.7.2. Vervorming van 2B. 
 
-Het verstijven van de X-spant. 
De X spanten worden verstijfd door zwaardere profielen te gebruiken voor de 
vakwerken. In de volgende tabel wordt het duidelijk gemaakt wat voor veranderingen 
er ontstaan. Het gewicht per vierkante meter wordt berekend door het totale gewicht 
te delen door de totale oppervlakte. 

 
De vervorming. (zie ook conclusie 3. van Hfst 4.8.1.) 

Verticale vervorming met een lage en hoge stijfheid voor X.

Wind zuiging
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figuur 4.21.; verticale vervorming bij optie 2B.  

 
In de bovenste grafiek is te zien dat er een ander gedrag waar te nemen is dan 
verwacht. In de Z richting verandert de vervorming niet door toenemende stijfheid, 
maar door het toenemende gewicht  van de X spanten. Het eigen gewicht van de 
constructie heeft hierbij een grotere effect dan verwacht. 

 Laag stijfheid X 
Verhouding 0,384 

Hoog stijfheid X 
Verhouding 1,0 

Totaal gewicht 399.634 kg. 454.846 kg. 
Gewicht per m2 139 kg/m2 158 kg/m2 
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Horizontale vervorming met een lage en hooge stijfheid voor X
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figuur 4.22.; horizontale vervorming bij optie 2b. 

 
In figuur 4.22., waar het eigen gewicht geen effect heeft, is te zien dat de conclusie 
die genomen is in hoofdstuk 4.6.2 (verstijving van de X-spant punt 2) wel 
overeenkomt met de werkelijkheid.   

 
-Het verstijven van de Z- ligger. 
De Z ligger wordt verstijfd door zwaardere profielen te gebruiken voor de ruimte 
vakwerk. In de volgende tabel wordt het duidelijk gemaakt wat voor veranderingen er 
ontstaan.  

 
 

 Laag stijfheid Z  
verhouding 1/2 
Hoog stijfheid X 
Verhouding 1,0 

Hoog stijfheid Z 
Verhouding 2/2 
Hoog stijfheid X 
Verhouding 1,0 

Totaal gewicht 454.846 kg. 635.785 
Gewicht per m2 158 kg/m2 221,1 kg/m2 
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Verticale vervorming met een laag en hoge stijfheid Z.
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figuur 4.23.; verticale vervorming. 

 
De eerder genomen conclusie die genomen werd in hoofdstuk 4.6.2. (verstijving van 
de Z ligger, punt 3.) voldoet aan de werkelijkheid. Wat er eigenlijk gebeurd is, is dat 
de Z ligger in z’n geheel minder buigt. Het effect hiervan is dat bij wind zuiging de 
doorbuiging minder is en bij permanente belasting de doorbuiging toeneemt.  
 
Bij horizontale belasting is hetzelfde te zien, de ligger komt rechter te staan. Zie 
figuur 4.24.. 

Horizontale vervorming met een laag en hoge stijfheid Z.
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figuur4.24.; horizontale vervorming. 
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4.7.3. Vervorming van 2A en 2B. 
 
Optie 2A heeft niet alleen het voordeel dat de X liggers lichter zijn. Het heeft een 
extra voordeel dat geen extra staven geplaatst moeten worden om een moment vaste 
verbinding te maken voor de X-spanten. Bij de volgende toets wordt de Optie2A 
vergeleken met optie 2B. Optie 2B wordt uitgevoerd met een laag stijfheid voor X. 

 
Het is duidelijk dat Optie 2A het lichtst is, nu moet de doorbuiging worden getoetst. 
 
 

Verticale vervorming met een laag en hoge stijfheid Z.
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figuur 4.25.; verticale vervorming. 

 
Uit de grafiek is te zien dat het weinig verschil maakt welk van de opties genomen 
zou worden als verticale doorbuiging van groot belang is. Gezien dat de vervorming 
niet de maximale toegestane bijkomende vervorming overtreedt (192 mm) is dit niet 
zo’n groot probleem. 

- Optie 2A Laag stijfheid Z Hoog stijfheid Z 
Totaal gewicht 382.756 528.652 
Gewicht per m2 133,1 kg/m2 183,8 kg/m2 
- Optie 2B Laag stijfheid Z 

Laag stijfheid X 
Hoog stijfheid Z 
Laag stijfheid X 

Totaal gewicht 399.634 kg. 559.724 
Gewicht per m2 139 kg/m2 194,7 kg/m2 
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Horizontale vervorming met een laag en hoge stijfheid Z.
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figuur 4.26.; horizontale vervorming. 

 
Bij de horizontale doorbuiging is wel een enorm verschil te zien. Wel als men naar de 
maximale toegestane horizontale doorbuiging kijkt van 111 mm, voldoen beiden 
opties.  
 
Wat uit deze toetsing is gebleken, is dat de Z ligger aanzienlijk meer effect heeft op 
de stijfheid van de constructie dan de X-spanten. De toenemende stijfheid van de X-
spanten hebben niet zo’n groot effect gehad als verwacht op de verticale doorbuiging, 
dit komt vooral doordat de eigen belasting veel toeneemt bij het gebruiken van grotere 
profielen.  
De x-spanten hebben wel een positief effect op de horizontale vervorming, maar niet 
zo’n groot effect als de Z ligger. 
 
Voor deze reden is er gekozen om optie 2A uit te werken in plaats van optie 2B. Het 
grootste voordeel van optie 2B blijkt niet zo’n groot voordeel te zijn. 
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4.8. Vorm van de Spanten  

4.8.1.  De Spanten X 
 
Er is al een systeem lengte aangenomen van 1,2 meter. In het dakvlak worden de 
belastingen in de dwarsrichting overgedragen door de uitkragende ligger Z. De 
belasting in de langsrichting van het gebouw wordt door windverbanden in het dak 
opgenomen en overgedragen aan de fundering. 
Omdat het dak een grote overspanning heeft en veel moet dragen wordt er voor 
gekozen dat er vakwerken gebruikt worden.  
Verder wordt er een kraan baan onder de vakwerken (liggers X) gevestigd. Gezien dat 
de kraanbaan met een gewicht van 6 ton moet kunnen bewegen, zouden de vakwerken 
stabiel moeten worden gemaakt zodat het gevaar van kip vermeden wordt. Dit kan 
door twee vakwerken aan elkaar te verbinden en tussen hun windverbanden te 
plaatsen. Dit vakwerk elementen hebben een breedte van 2.4 meter en staan met 7.2 
meter van elkaar af.    
 

 
figuur 4.27.;Vakwerk element. 
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4.8.2.  De Y spant 
Nu dat er een constructie ontwerp gekozen is, moet er ook een keuze gemaakt worden 
over wat voor soort hoofdspant toegepast moet worden. Hierbij wordt er rekening 
gehouden dat de spant vooral ten plaatse van de knik een grote arm moet hebben. 
Er wordt gekozen voor een spant met een driehoekige doorsnede. Het ontwerp is te 
zien in figuur 4.28.  

 
figuur 4.28.; het hoofd spant. 

 
Deze driehoekige doorsnede werd gekozen voornamelijk voor esthetische redenen. 
Uit de eerder gemaakte toetsen is gebleken dat het voordeliger was als de hoofdspant 
de meeste van de belastingen zou gaan opnemen. Dit wordt geaccentueerd in het 
ontwerp doordat er één zware buiten profiel wordt gebruikt, in plaats van een aantal 
kleinere . 

 
figuur 4.29.;3d beeld van de hoofdspant. 
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4.9. Vergelijkbaar gebouw 
 
In het volgende hoofdstuk wordt er over gegaan naar het optimalisatie van de staal 
constructie. Om te kunnen concluderen of de staal nuttig wordt gebruikt kan een 
soortgelijk staal constructie gebruikt worden om de uitkomsten te vergelijken. 
 
-Mero Hangars 
In de jaren zeventig heeft Peter Rudolph voor Mero-Raumstruktur een aantal 
mogelijke hangars ontworpen gebaseerd op een MERO systeem.  
Door de jaren 70 en 80 heeft Mero een aantal hangars gebouwd, bijvoorbeeld; Hangar 
‘Tail in’ Hapag Lloyd  Hannover, Doublehangar ‘Tail in’ (Thai Airways 
International, Don Muang), Double hangar ‘Tail in’ compact (Lakers airways, 
Gatwick Airport en de Hangar van Iran air in Teheran. De laatste bestond uit een recht 
hoekige ruimtevakwerk constructie en had een gewicht van 60 kg per vierkante meter. 
 
Naast deze gebouwde hangars waren er ook 5 andere prototypen die niet gebouwd 
waren. Eén van hun was de ‘compact-hangar Tail in’. Dit Hangar is een soort 
combinatie van optie 1 en optie 2b, zie de volgende figuur. Het hoofdspant (1.) 
bestaat uit een drie scharnier spant die vooral het verticale gewicht zou moeten 
dragen.  De ruimte vakwerk verhoging (2.) is dan op twee punten ondersteund, 
namelijk bij de achterkant en de hoofdspant. De horizontale ruimtevakwerk (3.) wordt 
ondersteund door de kolommen en de ruimtevakwerk. Het fungeert als een schijf en 
zorgt ervoor dat de ruimte vakwerk verhoging (2.) niet uit elkaar schuift.  
 

  
figuur 4.30.; Eén ontwerp van Peter Rudolph.[referentie; literatuur lijst 16 en 17.] 

 
Voor dit concept werd er met ervaring het ontwerp en staal gebruik bepaald, er werd 
dus minimale berekeningen gedaan. Volgens de ontwerper Peter Rudolph zou het 
gewicht ongeveer 50 kilogram per vierkante meter worden.  
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5. Optimaliseren. 
 
5.1. Inleiding 
 
Er werd gekozen om optie 2A uit te werken. Om dit te doen moeten er stappen 
gemaakt worden. De procedure bestaat uit 5 hoofd stappen. Zie ook Bijlage C; 
 
A. Toetsen op belasting met hangar deuren open. De constructie moet voldoen aan de 
sterkte en de vervormings eisen. Hierbij is het belangrijk om uit te zoeken hoe de 
constructie werkt. (Hoofdstuk 5.3.1.) 
 
B. Toetsen op belasting met deuren dicht. De constructie moet voldoen aan de sterkte 
en de vervormings eisen. Verder moet er onderzocht worden of er een groot verschil 
is met de uitkomsten van de belasting geval als de deuren open zijn. (Hoofdstuk 
5.3.2.) 
 
C. Toetsen belasting van de kraanbaan met kraan. De constructie moet voldoen aan de 
sterkte en de vervormings eisen. (Hoofdstuk 5.3.3.) 
 
D. Toetsen op belasting met aardbeving. Het effect van aardbevingen volgens UBC 
97 onderzoeken en aanbevelingen maken. (Hoofdstuk 5.3.4.) 
 
De belastingen waarbij de sterkte en stijfheid getoetst zou worden is in het volgende 
hoofdstuk te zien.   
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5.2. Belasting gevallen. 
 
Bij de eerste twee stappen zijn er in totaal 4 belastinggevallen; 
 

1. Verticaal belasting zonder kraan. 
 

De belasting bestaat uit Dak platen; 0,14 KN/m2. Verlichting, installaties en Sprinkler 
systeem;  0,5 kN/m2. Het dak belasting wordt dan; Qper = 0,64 kN/m2 
 

2. Dwars windlast. 
 
Hierbij wordt er met overdruk gerekend, deze zou voor meer vervorming gaan zorgen 
naar boven toe dan bij onderdruk. Bij de uitkraging wordt de windlast volgens een 
open overkapping gerekend. Zie de twee volgende figuren. De wind belasting werd in 
hoofdstuk 4.1 bepaald.  

 
figuur 5.1.; bovenaanzicht. 

 

figuur 5.2.; wind last binnen het gebouw. 
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 figuur 5.3.; wind last bij de uitkraging. 

kN/m2

kN/m2

kN/m2 kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

 
figuur 5.4.; dwars wind last. 

 
3. langs windlast vanuit het Westen. 

 
Hier wordt er met overdruk gerekend (als de deuren open zijn) gezien dat de wind 
recht in het gebouw waait. Deze overdruk veroorzaakt een druk van binnen uit die een 
waarde heeft van Poverdruk = 4 kN/m2. 

kN/m2

kN/m2 kN/m2

kN/m2

4kN/m2 1,5kN/m2

2 kN/m2

2 kN/m2

figuur 5.5.; wind last vanuit het westen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  87 

4. Langs windlast vanuit het Oosten. 
 
Hier wordt er met onderdruk gerekend als de deuren open zijn gezien dat de wind aan 
de achterkant van het gebouw duwt.  De onderdruk veroorzaakt een kracht naar 
binnen toe op het dak en wanden.  Als de deuren dicht zijn wordt er met overdruk 
gerekend. 

2 kN/m2 1,5 kN/m2

kN/m2

figuur 5.6.; wind last vanuit het oosten. 
 
Zie ook Hoofdstuk 4 en NEN 6702 bijlage A3 voor verdere informatie over het 
bepalen van wind factors.  
 
5.3. Toetsen van de constructie 

5.3.1.Toetsen op belasting met deuren open. 
 
1.De profielen moeten voldoen aan de sterkte eisen. 
 
De profielen worden op Stabiliteit en sterkte getoetst volgens de plasticiteits theorie. 
In het geval dat een profiel in twee richtingen met een moment belast is, wordt 
gebruik gemaakt van de elasticiteits theorie. Dit is om het rekenen te vereenvoudigen. 
 
Het proces wordt doorlopen waarbij vooral opvalt dat de belasting geval van ‘wind 
vanuit het westen’ veel sterkte vereist van de profielen. Het zou dus gewenst zijn dat 
tijdens een oorkaan de deuren dicht worden gehouden.  
De totaal hoeveelheid staal die gebruikt gaat worden is;  
Optimaliseerde Optie 2a =                               311,542 kg./2649.6 = 117.6 kg/m2  
In het vorige hoofdstuk was de minimale hoeveelheid staal; 
Niet geoptimaliseerde optie 2a =                     382,756 kg./2649.6 = 144.5 kg/m2  
Dit is een groot voordeel ten opzichte van het vorige geval. Maar dat betekent niet dat 
de constructie voldoet aan de vervormings normen. 
 
2.De werking van de ruimtevakwerk door de verschillende belastingen. 
Permanente belasting. 
 
Om dit te doen worden belasting tekeningen gemaakt die de trek en druk staven laten 
zien in de langs profielen van de ruimte vakwerk. In de volgende figuur is de trek en 
druk staven te zien van de eerste belasting geval met permanente belasting. Blauw is 
trek en rood is druk. 
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figuur 5.7.; verloop van de spanningen in de ruimte vakwerk profielen. 

 
Wat uit de tekening te lezen valt is dat de ruimte vakwerk niet functioneert als een 
normaal zuiver ligger die met een moment wordt belast. Kijk bijvoorbeeld ter plaatse 
van de hoofdspant. Normaal gesproken zou er bij een zuivere ligger, waarbij een 
moment op werkt, trek ontstaan bij de bovenkant en druk bij de onderkant, zie figuur 
5.5. Bij deze ruimte vakwerk ontstaat er trek aan de buiten profielen en druk bij de 
binnen profielen.  

 
Om een beter idee te krijgen hoe dit verschijnsel veroorzaakt wordt, is er een figuur 
gemaakt waarbij de vervorming van de ruimtevakwerk bij permanente belasting te 
zien is. Wat opvalt is dat ter plaatse van de spant de ruimte vakwerk naar buiten 
gebogen wordt terwijl in het midden, de ruimtevakwerk naar binnen wordt gebogen.   

 
figuur 5.8.; bovenaanzicht ruimtevakwerk vervorming 

 
Doorsneden van het verschijnsel geeft meer duidelijkheid. Zie figuur 70. 

  
figuur 5.9.; spant doorsnede en veld doorsnede. 
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Wat er dus met de ruimtevakwerk gebeurd is dat het niet alleen gebogen wordt door 
een zuivere moment, waardoor er een buigend moment in het geheel van de 
constructie optreedt. Doordat de verticale last excentrisch wordt geplaatst ontstaat er 
een extra moment op de ruimtevakwerk. Zie figuur 5.8. de linkse figuur. Deze extra 
moment kan ook uitgedrukt worden door een horizontale last ( Rres )  die de resultaat 
is van de reactie kracht ( R ) als er een verticale belasting  ( F ) op de ruimtevakwerk 
werkt. 
 

 
figuur 5.10.;de resulterende belasting. 

 
Een extra toets wordt uitgevoerd door alle verticale belasting uit het model te halen en 
alleen de ruimte vakwerk te belasten ten plaatse van de ligger aansluitingen met een 
horizontale kracht naar binnen toe of naar buiten toe. Zie figuur. 
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figuur 5.11.; doorsnede bij de spant en het veld en de constructie schema. 
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Het ruimtevakwerk wordt dan alleen bij de achterkant gesteund, er zijn verder geen 
steunpunten in het ruimtevakwerk omdat het dan vrijuit kan vervormen waardoor 
geen extra krachten in de profielen komen te staan. 
De gegevens worden weer in een belasting model gedaan zodat de trek en druk 
krachten overzichtelijk wordt. Zie figuur.  

 
 

 
figuur 5.12.; de trek en druk krachten bij toets met doorsnede. 

 
Bij de spant ontstaat er druk aan de binnen profielen en trek aan de buiten profielen. 
Bij het veld is het tegenovergestelde. Dit laat zien hoe constructie de horizontale 
krachten opneemt.  
 
Er moet nu nog een toets worden gedaan of er een zuivere buigende moment in de 
constructie ontstaat als de verticale lasten niet excentrisch op de ruimtevakwerk 
gebonden wordt. Dit wordt gedaan door verticale lasten in het midden van de 
ruimtevakwerk te plaatsen. 
 

 
figuur 5.13.;centrische verticale belasting.  

 
De lasten verdeling in de doorsneden laat zien dat er zuiver verticale buiging optreedt 
in het ruimte vakwerk.
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Er kan nu geconcludeerd worden dat er twee momenten op het ruimte vakwerk werkt 
bij permanente belasting. In de volgende figuur is dit te zien. Dit verschijnsel heeft het 
voordeel dat een aantal profielen minder belasting op moet gaan nemen doordat de 
lasten elkaar verminderen. Tegelijk zijn er ook profielen die juist zwaarder worden 
belast. Zie figuur.  

 
figuur 5.14.; twee momenten werken op de constructie. 

 
In figuur 5.15. is de werkelijke spanningsverdeling te zien. Hiermee wordt het 
duidelijk dat de spanningsverdeling een combinatie is van de in figuur 5.14. gemaakte 
mogelijke spannings combinaties. Een belangrijke conclusie die kan worden genomen 
is dat de moment die veroorzaakt zijn door de resulterende horizontale trek/druk veel 
effect heeft op het uiteindelijke spannings verloop.  
  

 
figuur 5.15.; werkelijke spanningsverdeling bij permanente belasting bij de spant. 
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Windlast vanuit het westen 
 
Omdat met de windlast die vanuit het westen komt ook een extreme overdruk 
veroorzaakt, zijn de meest van de extreme belastingen op de verschillende profielen 
afkomstige van deze belasting combinatie. 
 

 
figuur 5.16.; windlast vanuit het westen. 

 
In het figuur is te zien dat belasting verloop bijna het tegenovergestelde is als bij het 
geval van de permanente belasting. Dit wordt nagekeken door te kijken naar de 
vervormingen van de doorsneden. 

 
figuur 5.17.; vervorming en momenten bij het spant. 

 

 
figuur5.18.; vervorming en momenten in het veld. 

 
Ook hier is het duidelijk te zien dat de druk en trek dat op het ruimtevakwerk werkt 
ten gevolg van de liggers en het hoofd spant min of meer bepalend is of er trek of 
druk in de langs profielen komt van het ruimtevakwerk. 
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3. De vervorming. 
 
Verticale vervorming.  
 
Zoals in hoofdstuk 4.7. is aangegeven, is de maximaal toegestane verticale 
vervorming als volgt; 
 
Overspanning is 48000 mm. 
Toegestane verticale bijkomende vervorming wordt; L/250 = 192 mm. 
 
Uitkraging van 27270 mm. 
Toegestane verticale bijkomende vervorming wordt; 2*L/250 = 218 mm. 
 
Als de constructie geoptimaliseerd is kan er een grafiek worden gemaakt die de 
vervorming aangeeft. In deze grafiek worden de maximale toegestane vervormingen 
ook aangegeven waarbij de constructie op moet voldoen. 
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figuur 5.19.;verticale vervorming van de constructie. 
 

Van 0 to 20000 mm. is de vervorming te zien van de uitkraging. Het verloop van de 
toegestane vervormingslijn is afhankelijk van het verloop van de vervorming bij 
Permanente belasting. De Toegestane vervormingslijn laat dus zien wat de maximale 
vervorming mag zijn naar boven toe met windzuiging.  
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Uit de grafiek is te zien dat dwars windlast voor meer vervorming zorgt dan wind 
vanuit het westen. In figuur 5.3. en 5.4. is te zien dat bij wind uit het westen juist voor 
meer zuiging zorgt over het hele gebouw. De oorzaak dat toch de dwars wind last 
meer vervorming zorgt is dat bij langs windlast vanuit het westen de zuig kracht aan 
beiden kanten van de hoofdspant gelijk zijn waardoor de hoek verdraaiing bij de spant 
minimaal is, dit heeft dus de voordelige werking zoals in hoofdstuk 4 is besproken en 
heeft uiteindelijk geholpen bij het uitkiezen om optie 2A uit te werken.   
 
Uit de grafiek is verder af te lezen dat de constructie net niet voldoet aan de 
vervormingseisen. Omdat dit maar 8 mm. is, wordt er eerst naar de vervorming bij 
horizontale belasting gekeken.  
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De horizontale vervorming 
 
Bij het totale gebouw hoogte van 16650 mm. was de toegestane horizontale 
vervorming; L/150 = 111mm. 
 
Als extra element wordt in dit onderdeel ook naar vervorming gekeken op kolom 
hoogte. Dit is van belang omdat dit ook de hangar deur hoogte is en de kraanbaan 
hoogte. De deur en kolom hoogte is 8650 mm. 
Toegestane horizontale vervorming wordt; L/150 = 58 mm. 
 
In de volgende figuur is de vervorming te zien. 
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figuur 5.20.; horizontale vervorming door dwars windlast. 
 

In de grafiek is waar te nemen dat op gebouw hoogte de constructie voldoet. Maar op 
kolom hoogte voldoet het gebouw niet. 

  
figuur 5.21.;vervormingen bij de spant en het veld.
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Om dit probleem op te lossen worden er een aantal maatregelen getroffen; 
 

1. De spant wordt verzwaard. 
In de grafiek is duidelijk te zien dat ter plaatse van de spant de vervorming niet 
voldoet. Om ervoor te zorgen dat de rest van de constructie zou voldoen aan de 
vervormings eisen moet de spant tenminste wel voldoen.  
De spant wordt ter plaatse van de kolom, en de daaraan gevestigde profielen, 
verzwaard. De profielen worden met 150% verzwaard; voor de kolommen wordt het 
profiel HEB 400 veranderd naar een HD 400/422 verandert. Verder worden ook de 
bovenste en onderste profielen bij de overspanning verzwaard met 30%. Deze 
maatregelen verzorgd voor een vermindering van 30 mm. voor de vervorming.  
 

2. De langs profielen van het Ruimte vakwerk wordt verzwaard. 
Eerst moet er worden verstaan hoe het ruimtevakwerk werkt bij dwars windlast. Dit 
kan worden gedaan door een spanningstekening te maken.  
 

 
figuur 5.22.; spannings verdeling bij dwars windlast met doorsnede bij de spant. 
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In totaal zijn er drie soorten momenten die op de constructie werken op de plaats van 
de spant; 
1.Moment ten gevolg van dwars wind last. 

 
2.Moment ten gevolg van verticale zuig kracht. 

 
3.Moment ten gevolg van trek of druk op de ruimtevakwerk zelf. 

 
Door deze drie momentlasten te combineren kan er gezien worden waar er in het 
ruimtevakwerk zeker trek of druk krachten ontstaan. 
De volgende figuur laat dit duidelijk zien. 
 

 
figuur 5.23.; plaatsen waar er zeker druk of  trek komt ten plaatse van de spant. 

  
Dankzij figuur 5.23., de aangegeven ‘moment 2’ + ‘moment 3’ en figuur 5.16. kan er 
geconcludeerd worden dat om de dwars vervorming (moment 1) en de vervorming ten 
gevolg van druk/trek (moment 3) zo veel mogelijk te verminderen, vooral de 
buitenprofielen aan de onderkant verzwaard moeten worden. Op deze plaats worden 
er zwaardere profielen gebruikt; namelijk een ronde buis profiel van 168.3 x 12.5. 
 

3. De afschuiving moet verminderd worden. 
Bij deze soort vakwerken zou de afschuiving vooral afhangen van de grootte van de 
diagonaal profielen en niet aan de grote van de horizontale profielen. Verder heeft het 
verminderen van de afschuiving het meest effect als de diagonalen bij de inklemming 
verzwaard worden. Zie figuur 5.19. Er is ervoor gekozen dat de midden profielen ten 
minste een 168.3/6.0 profiel worden en de profielen bij de inklemming of spant een 
168.3/10.0 profiel worden. 
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figuur 5.24.; vervorming door afschuiving. 

 
figuur 5.25.; plaatsing van de 168.3/10.0 buis profielen. 

 
In de bovenstaande figuur is te zien welke diagonalen uit 168.3/10.0 buis profielen 
bestaan. In het midden bestaan de diagonalen uit 168.3/6.0 buis profielen. 
 
De genomen maatregelen hebben veranderingen in de vervormingen gebracht. Deze 
verandering is in de volgende grafiek te zien. 
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figuur 5.26.; horizontale vervorming na de verschillende maatregelen. 

 
Nu dat de horizontale vervorming voldoet wordt er nagekeken of ook de verticale 
vervorming voldoet aan de vervormings eisen. Dit is te zien in figuur 84. 
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figuur 5.27.; verticale vervorming.  
 
De hoeveelheid staal wordt nu; 
 
Constructie voldoet aan sterkte en vervorming; 

432,400 kg./2649.6 = 163.2 kg/m2   
 
Constructie voldoet aan sterkte; 

311,542 kg./2649.6 = 117.6 kg/m2 
 

Ongeoptimaliseerde constructie; (hoofdstuk 4)  
Laag stijfheid; 

382,756 kg./2649.6 = 144.5 kg/m2  
Hoog stijfheid; 

528,652 kg./2649.6 = 199.5 kg/m2  
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5.3.2. Toetsen op belasting met deuren dicht 
 
Het systeem die gebruikt wordt voor de deuren heet ‘megadoor’ hierbij worden stalen 
profielen naar beneden gedraaid en worden er zeilen langs de kolommen naar de 
grond verlaagd. Omdat deze kolommen altijd moeten kunnen passen is een speling 
aanwezig. Deze kolommen van het gebouw mogen geen druk en trek opnemen maar 
ze nemen wel momenten op. Om te zorgen dat de kolommen geen normaal spanning 
opnemen wordt er ter plaatse van de verbinding een maximale speling toegelaten van 
100 mm. De belastingen die op de constructie werken zijn in hoofdstuk 5.2. terug te 
vinden. 
 
1.De profielen moeten voldoen aan de sterkte eisen. 
Belasting op de verschillende onderdelen is verminderd. Dit komt doordat er minder 
overdruk aanwezig is bij het belasting geval als wind vanuit het westen aankomt.   
 
2.Vervorming van de constructie. 
Permanente belasting verandert de zaak niet doordat de nieuwe kolommen geen druk 
belasting opnemen door de aanwezigheid van speling bij de kolommen.  
Door de vervormingen van de verschillende belasting gevallen in een grafiek te 
plaatsen kan er worden gezien waar het gedrag van de constructie afwijkt met het 
geval als de deuren open zijn.   
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figuur 5.28.; vervorming met deuren dicht 

 
Het eerste wat opvalt is dat de vervorming door dwars wind niet voor de meeste 
vervorming zorgt. Dit komt vooral doordat er minder zuig kracht aanwezig is bij de 
uitkraging omdat de deuren dicht zijn. Deze zuiging zorgde voor de meeste 
vervorming, de zuiging was namelijk 54% hoger dan de zuiging op het rest van het 
dak.   
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Bij wind vanuit het westen wordt het gebouw vooral naar beneden geduwd doordat er 
een helling bestaat aan de voorkant van het gebouw. Als de deuren open zouden zijn 
zou er een overdruk aanwezig zijn waardoor het resultaat is dat er geen druk of 
zuiging op dat onderdeel werkt doordat deze twee van elkaar afgetrokken worden.   
 
Bij wind vanuit het oosten wordt er met overdruk gerekend in plaats van onderdruk. 
De reden hiervoor is dat vervorming dan meer extreem is. Hierdoor bestaat er een 
groot verschil vergeleken met het geval als de deuren open zijn. Het gebouw wordt nu 
naar boven getrokken in plaats van naar beneden geduwd. Ook is te zien dat bij dit 
geval het gebouw niet voldoet aan de vervormingseisen.  
 
Om aan de vervormings eisen te voldoen kan het beste het hoofdspant worden 
verstijfd. Het verzwaren van het ruimtevakwerk heeft het gevolg dat er meer verticale 
belasting op het spant komt te zitten waardoor de uitkraging verder naar beneden zakt.  
Het verstijven van het spant leidt ernaar toe dat de vervorming naar boven toe en naar 
beneden toe verminderd zou worden. Dit is vooral in deze situatie van belang omdat 
dit over een paar millimeter gaat.  
 
Het spant wordt vooral ter plaatse van het midden verzwaard, waar de momenten arm 
het kleinste is. Hier worden buis profielen van B219/16.0 gebruikt. Drie van de staven 
die parallel aan het spant lopen worden dus verstijfd. Hierbij voldoet de constructie 
aan de vervormings eisen.  
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Horizontale vervorming. 
 
De Horizontale vervorming voldoet aan de vervormingseisen. Dit is in het volgende 
figuur te zien.   
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figuur 5.29.;horizontale vervorming als de deuren dicht zijn. 

 
De hoeveelheid staal wordt nu; 
dicht; 
Constructie voldoet aan sterkte en vervorming; 

441,440 kg./2649.6 = 166.6 kg/m2   
open; 
Constructie voldoet aan sterkte en vervorming; 

432,400 kg./2649.6 = 163.2 kg/m2   
Constructie voldoet aan sterkte; 

311,542 kg./2649.6 = 117.6 kg/m2 
Ongeoptimaliseerde constructie;(hoofdstuk 4)  

Laag stijfheid; 
382,756 kg./2649.6 = 144.5 kg/m2  

Hoog stijfheid; 
528,652 kg./2649.6 = 199.5 kg/m2  
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5.3.3. Aardbeving 
 
Het eiland van Sint maarten ligt op een Aardbeving geteisterde gebied dus het zou 
met aardbeving belasting gecontroleerd moeten worden. Aardbeving last wordt 
berekend volgens de ‘UNIFORM BUILDING CODE 97’ (UBC 97). 
 
Doordat het hangar gebouw niet twee richtingen symmetrisch en gestabiliseerd wordt 
door twee grote onderdelen in plaats van een aantal, is een diep gaande onderzoek 
nodig om de effecten van een aardbeving goed te analyseren. Omdat normaal 
gesproken de windkracht maatgevend is voor de constructie en omdat dit diep gaande 
onderzoek veel tijd gaat kosten, wordt er in plaats daarvan met empirische formules 
gewerkt om de nodige belastingen op de hoofdspant te achterhalen en te toetsen. 
 
De UBC 97 geeft aan met de volgende formule wat de horizontale ontwerp belasting 
is ten gevolg van een aardbevingen; 
vb 

W
RT

IvCV =  

Hierbij geldt verder; 

W
R

IaCW
RT

IvCIWaC 5.211,0 ≤≤  

 
De horizontale kracht door Aardbeving, V, is een percentage van het totale gewicht 
van gebouw, W.   Er is ook een verticale kracht, S, die waarde is 2/3 van de 
horizontale kracht V.  
De kracht percentage is afhankelijk van; 
 
Cv   het seismische gebied en de grond samenstelling in tabel 16-R. In totaal zijn er 
vijf gebieden en Sint Maarten ligt in gebied 3. Dit is terug te vinden op pagina 2-402 
‘French West Indies’.  
Om te bepalen wat voor grond er aanwezig zou zijn ter plaatse van de hangar wordt er 
gebruik gemaakt van een grond onderzoek. Het grondonderzoek werd gedaan op net 
aangewonnen grond van de lagune van het nieuwe auto parkeer gebied. Om deze 
reden is dit onderzoek vergelijkbaar met wat voor grond er onder de hangar aanwezig 
zou zijn. Het grond onderzoek is in de bijlage D terug te vinden.  
Grond boringen 11 tot en met 15 zijn van belang. Hier werd grond gewonnen van de 
lagune. In het rapport staat dat de eerste paar meters uit ‘soft soil’ bestaat.  
Met het type grond die aanwezig is bij de luchthaven kan met tabel 16-J gedefinieerd 
worden als SE. De factor, Cv, die dan af te lezen is uit Tabel 16-R, is 0,84.  
 
Ca   Het seismische gebied en de grond samenstelling in tabel 16-Q. De factor, Ca, 
die dan af te lezen is uit de Tabel, is 0,36. 
 
W is het totale gewicht van het gebouw dat bestaat uit eigenlast en permanente 
belasting. W = 7681 KN.  
 
I de ‘importance factor’ is een factor die aangeeft hoe belangrijk het gebouw is 
in tabel 16-K. Gebouwen met grote overspanningen worden vaak gebruikt bij 
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noodgevallen. Om deze reden is voor dit gebouw een categorie 1 gekozen waarbij I 
een factor 1,25 krijgt. 
 
T de eigen tijd van het gebouw. Deze eigen tijd kan berekend worden met twee 
formules.  
 
Eigen Tijd 
Hier volgd er vier verschillende manieren om de eigen tijd van een gebouw te 
bepalen; 
-Methode A luidt; 

( ) 75.0
nhtCT =  

Hierbij is Ct de factor die betrekking heeft op het type materiaal dat gebruikt wordt. 
Voor staal is dat 0,0853. hn geeft aan wat de hoogte is bij een bepaald niveau van het 
gebouw. Bij dit geval is hoogte van het gebouw 16,65 meter ter plaatse van de 
hoofdspant.   

( ) sT 7.075.0650,160853,0 ==  
 
-Methode B luidt(Rayleigh methode); 
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Met deze methode moet de constructie worden getoetst bij een horizontale belasting 
op de zwaarte punten van de verschillende onderdelen. De horizontale belastingen 
moeten wel in vergelijkbaar verhouding ten opzichte van elkaar staan ten opzichte van 
eigen gewicht. 
Bij gebieden waarbij de seismische zone gelijk is aan 3 geldt de regel; de gevonden 
eigen tijd met methode B mag niet meer dan 40% zijn dan de methode de eigen tijd 
van methode A. 
   
w is het totaal gewicht van het gebouw, δ is de vervorming van het gebouw bij een 
bepaalde hoogte,  f is de horizontale belasting die op de stabiliteitselement werkt. 
 
Uit computer berekeningen is gebleken dat het totale gewicht van het gebouw; w = 
7681 KN. Om de eigen tijd van de constructie uit te zoeken moet een proef gedaan 
worden door een horizontale last op de zwaarte punten van de constructie te plaatsen 
en met de uitgekomen vervorming de eigen tijd te bepalen.  
In de volgende figuur is te zien wat voor lasten op de constructie werkt ten gevolge 
van horizontale belasting door de acceleratie van de massa. Hierbij wordt 
aangenomen dat het totale gewicht van elk onderdeel in een horizontale last werkt op 
de zwaarte punten van de onderdelen. De hoeveelheid horizontale last maakt niets uit 
bij het uitzoeken van hoe groot de eigen tijd is, alleen is de verhouding van de 
krachten wel van belang.  



Afstudeer project; Hangar in het Caribische gebied. Yuri Daal 

 
Technische Universiteit Eindhoven Constructief Ontwerpen  106 

 
figuur 5.30.; zwaarte punten van de verschillende onderdelen. 

 
De belastingen zijn; 
2xF1 =2x424,7 kN. 
2xF2 =2x151,7 kN.  
2xF3 =2x 671,8 kN. 
2xF4 =2x128,9 kN.  
2xF5 =2x75,8  kN. 
F6 = 1066 kN.  
F7 = 2714 kN.  
2xF8 = 2x497,6 kN.  
 
Als deze belastingen in ESA PRIMA WIN uitgevoerd wordt kan de verticale reactie 
kracht en de vervorming van het hoofd spant bepaald worden. Ook van de achter kant 
kan de vervorming en de verticale reactie krachten bepaald worden.  
 
De reactie momenten ten gevolg van de horizontale krachten zijn; 
Spant; 

 
figuur 5.31.; reactie krachten op het spant. 

 
De moment op het spant wordt; 48*2395,75kN = 114996 kNm. Met een vervorming 
van 51,83 mm.. 
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figuur 5.32.; reactie krachten op het ruimtevakwerk. 

 
Wat opvalt uit figuur 5.32. is dat niet op de ene kant alleen maar druk terwijl op de 
andere kant alleen maar trek is, dus geen zuiver buiging. Dit komt doordat de 
buitenste kanten de moment opneemt terwijl de midden profielen andere belastingen 
net zoals torsie en afschuiving opnemen. Dit is ook te zien gebeuren bij een I profiel. 
De moment op het ruimte vakwerk wordt; 39870,9 kNm. Met een maximale 
vervorming 7,23 mm.. 
 
Het maximale op te nemen moment is 154866,9 kNm. Hiervan neemt het spant 74% 
van de moment op bij aardbevingen en 26% wordt opgenomen door de achterkant van 
het ruimtevakwerk.  

Figuur 5.33.;Model voor de Rayleigh methode. 
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Met de Rayleigh formule kan nu de eigen tijd van de gebouw worden bepaald. 
Voor het hoofdspant geldt; 

1δ  = 51,83 mm. 
f1    = 74% van 7682kN = 5684,7 kN. 
W1    = 74% van 768,2kg = 568,47 kg. 

Voor het achterkant geldt; 
      2δ = 7,23 mm. 

 f2    =26% van 7682 kN = 2075,3 kN. 
W2    = 74% van 768,2kg = 207,53 kg. 

In de formule wordt de uitkomst; 

 
-De deflectie methode; Eigen tijd van het ruimtvakwerk. 
Eigenlijk kan ook de eigen tijd bepaald worden van het ruimte vakwerk. Hoe het 
verondersteld wordt is te zien in de volgende schema; 

 
figuur 5.34.;constructie schema bij het bepalen van de eigen tijd. 

 
In totaal bestaat dit systeem uit 3 veren. K1, K2 en K3. Deze drie zijn parallel 
geschakeld, dus voor K geldt; 
K = K1+ K2 + K3 
K3 moet berekend worden uit een serie schakeling tussen de rotatie stijfheid C1 (wordt 
K3A ) en de stijfheid van de staaf EI (wordt K3A). 
1/K = 1/K3A+ 1/K3B 
 
Om reken werk te sparen kan K ook bepaald worden door gebruik te maken van de 
eerder gemaakte computer berekening. Hierbij is de maximale vervorming bij de 
zwaarte punt van het gebouw van belang. Dit is 58,8 mm. en is ook de maximale 
horizontale vervorming in het ruimtevakwerk.  
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-Computer berekening; ESA PRIMA WIN 
 
Omdat de constructie niet volledig symmetrisch is zou een computer berekening de 
makkelijkste manier zijn om een precieze waarde voor eigen tijd te bepalen. De 
computer berekent dan met de ingestelde gegevens verschillende modes die hoogste 
eigen tijd hebben en dus ook voor het meeste vervorming zorgd.  
 

 
figuur 5.35.; modes bij aardbeving belasting. 

 
Zoals de figuur laat zien zijn er bij aardbeving belastingen verschillende modes 
mogelijk. Mode 1 is de maatgevende vervorming met de maatgevende eigentijd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode 1 T=0,45s                    Mode 2 T=0,41s                                    Mode 3 T=0,39s 

figuur 5.36.;3 verschillende modes van de hangar 
 
Mode 1 laat een vervorming zien in de verticale richting. Hoewel de verticale 
vervorming voor het meest vervorming bij dit gebouw kan zorgen betekent niet dat 
het automatisch ook voor het meest kracht zou zorgen. De verticale vervorming is 
namelijk afhankelijk van de beweging in horizontale richting; zoals er eerder werd 
gesteld is de kracht in verticale richting 2/3 van de kracht in horizontale richting.  
Mode 2 laat de maximum vervorming zien in de horizontale richting. De eigen tijd 
van deze situatie is de waarde die we nodig hebben voor de formule van de UBC. 
 
Eigen tijd samenvattend; 
 
Methode A; 
T= 0,7s 
Methode B; 
T= 0,44s 
Deflectie methode; 
T=0,48s 
Computer berekening; 
T=0,41s 
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Wat opvalt is de enorme verschil tussen de eigen tijd die bepaald is met methode A en 
de rest van de methodes. Er zijn een aantal reden voor deze verschil; 

1. De Methode A formule is voornamelijk gebruikt voor symmetrische 
gebouwen. 

2. Er werd vanuit gegaan dat het gebouw zou reageren als een staal gebouw. 
Maar omdat er hoge eisen gesteld werden voor vervormingen door enorme 
windkrachten is de gebouw zeer stijf en kan er verwacht worden dat de eigen 
tijd waarde in de werkelijkheid lager zou zijn.  

Als men de eigen tijd berekent voor betonnen gebouwen met de formule van methode 
A is deze; 

 
Bij speciale en overige gebouwen wordt de eigen tijd; 
 

De eigentijd die gebruikt gaat worden voor het bepalen van de maximale belasting is 
de computer berekende waarde van T=0,41s. Deze waarde zou het dichtst bij de 
realiteit zijn aangezien het de 3d effecten ook meerekend.   
 
R is de coëfficiënt die representatief is voor de globale sterkte eigenschappen 
van verschillende constructies die in een horizontale richting belast zijn.  Er wordt 
vanuit  gegaan dat de constructie uit een ‘ordinary moment resisting frame’ (OMRF) 
bestaat, dit is een staal constructie die aan geen speciale gedetailleerde eisen voldoet 
voor plastisch gedrag. Uit tabel 16-N heeft R een waarde van 4.5. 
Invullen in de formule; 
 

1) .43787681*57,07681
41,0*5,4
25,1*84,0 KNW

RT
ICv ===  

 
De minimale hoeveelheid toegestane kracht is; 
2)  kNIWaC 3807681*25,1*36,0*11,011,0 ==  
  
De maximale kracht hoeft niet hoger te zijn dan; 

3)  kNW
R

IaC 19207681*25,07681
5,4

25,1*36,05.25.2 ===  

 
De berekende waarde is groter dan de maximaal te gebruiken belasting (3).  
De maximale verticale kracht wordt; 
S= 2/3*V=2/3*1920 = 1280 kN. 
 
In de volgende figuur is de vervorming te zien bij verticale aardbevings belasting. De 
vervormingen vallen ver binnen de toegestane gebied. Er kan geconcludeerd worden 
wind last maatgevend bij vervormingen. 

 
 
 

( ) shT n 6,00731,0 75,0 ==

( ) shT n 4,00488,0 75,0 ==
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figuur 5.37.;verticale vervorming bij aardbeving.  
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5.3.4. Kraan baan. 
 
Naast de permanente last kan ook puntlasten optreden die afkomstig zijn van de 
kraan. Verder komen er horizontale belasting op de constructie te zitten door de 
versnelling van de kraan in verschillende richtingen.  
 
Een kraanbaan bestaat uit verschillende onderdelen die onderling samenwerken. Het 
type kraan die gebruikt gaat worden is een onderloop kraan. De lasthaak wordt 
gedragen door een loopkat. Deze loopkat verplaatst zich langs de kraanligger 
loodrecht op de richting van de kraanbaanligger, het zogeheten katrijden. 
Bij het maken van toetsingen worden dynamische belastingen in rekening gebracht. 

 
figuur 5.38.; de kraan 
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Kraan gegevens 
 
De kraan type die gebruikt wordt is; NSC5,3t x 15m Hol:6m. 
 
Coëfficiënten voor dynamische effecten. 
Veranderlijke belasting 1,22. 
Permanente belasting 1,1. 
Maximum versnelling in twee richtingen; 0,25 m/s2 
 
Permanente belasting; 
 
Loopkat; weegt 370 kg. en heeft een belasting van; 1,1*3,7 kN = 4,07 kN. 
 
Één traverse wagen; weegt 180 kg. en heeft een belasting van 1,1*1,8 kN = 1,98 kN. 
 
Éen HEB 550 voor loopkat; weegt 3100 kg. en heeft een belasting van 1,1*31 kN = 
34,1 kN. 
 
Een IPE 400 voor traverse wagens; weegt 239 kg en heeft een belasting van 2,4 kN  
 
Veranderlijke belasting; 
 
Bedrijfslast 6300 kg. de belasting wordt 1,22* 63 kN = 76,86 kN. 
 
Door de versnelling kan de kat een maximale kracht in de dwars richting maken van; 
1,22*0,25*(6300+370) = 2,1 kN 
 
Door de versnelling kan de traverse wagens een maximale kracht in langs richting 
veroorzaken van; 
1,22*0,25*(6300+370+2*180+3100) = 3,05 kN 
 
Maximale belastingen 
Het maximum permanente verticale last wordt; 4,07 + 2,4 + 0,5*34,1 = 23,5 kN 
Het maximum veranderlijke  verticale last wordt; 76,86 kN 
Het maximum kracht in de langs richting is 3,04 kN. 
Het maximum kracht in de dwars richting is 2,1 kN 

kN

kN

kN

kN

 
figuur 5.39.; belastingen van de kraan. 
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Toetsing van de kraan. 
 
Aangezien de krachten van de kraanbaan laag zijn ten opzichte van de windlast wordt 
er verwacht dat de vervormingen van de hele constructie ten gevolg van de kraan 
belasting niet maatgevend zouden zijn. Wel wordt de lokale onderdelen getoetst. Snel 
blijkt dat de belasting van de kraan baan niet groter is dan de belastingen van de 
andere belastinggevallen.  
Als er naar de uitkomsten van één groep staven wordt gekeken, zoals de groep die 
rood is gekleurd in de onderstaande figuur. Kan er duidelijk worden gezien uit de 
belasting grafiek in figuur 106 dat er een groot verschil is tussen belastinggeval met 
kraan lasten (geel) en de belastinggeval als de wind vanuit het westen komt en de 
deuren open zijn (paars).   

 

 
figuur 5.40.; toetsing van de belasting. 

Interne krachten.
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figuur 5.41.; belasting op de profielen op de plaats van de kraan verbinding. 
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5.3.5. conclusie optimalisatie. 
 
In hoofdstuk 4 werd uiteindelijk een keuze gemaakt dat optie 2A uitgewerkt zou 
moeten worden in plaats van Optie 2B. Hierbij wordt terug gekeken of de gemaakte 
conclusie wel de goede was.   
 
Als we kijken naar de horizontale vervorming op gebouw hoogte blijkt dat ook hier 
Optie 2A makkelijk voldoet. Bij horizontale vervorming bij kolom hoogte is dat een 
ander geval, hier is een grote hoeveelheid staal voor nodig om de constructie te laten 
voldoen. Optie 2B zou helaas hetzelfde probleem hebben als optie 2A en zou dit 
probleem niet goedkoper kunnen oplossen.   
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6. Dimensioneren van het ruimtevakwerk. 
 
Zoals in hoofdstuk 5 uitgelegd werd, werden de profielen eerst gekozen zodat ze 
voldoen aan de sterkte eisen, daarna werden ze verzwaard om ook te kunnen voldoen 
aan de vervormingseisen. Het probleem hiermee is dat de profielen overal 
verschillend zijn in de constructie en niet overzichtelijk verdeeld zijn over bepaalde 
gedeeltes.  
In dit hoofdstuk worden de profielen van het ruimtevakwerk verdeeld in verschillende 
gedeeltes. Dit zou meer praktisch zijn dan het chaotisch plaatsen van profielen. Deze 
verdeling wordt gebaseerd op sterkte of vervormings eisen.  
 
6.1. De profielen 
 
Het systeem dat gebruikt wordt om dit ontwerp te realiseren is van Mero. De systeem 
lengte die gebruikt is, is 2,4 meter. Door gebruik te maken van Type ‘LONDON’ 
wordt de hoogte bepaald met de volgende formule; 

mah 26
3
1

==  

Uiteindelijk hebben de langs en dwars profielen een lengte van 2,4 meter en de 
diagonalen een lengte van 2,62 meter. Omdat deze twee lengtes dicht op elkaar 
overeen komen wordt er aangenomen dat de knik last van de kortere profielen 
overeen komen met de kniklast van het langere profiel.  
 
De benodigde buis profielen in dit project; 
 
Buis Profiel Maximum druk kracht Maximum trek kracht 

CHS 114,3/3,0 220 kN 247 kN 
CHS 114,3/5,0 380 kN 404 kN 
CHS 168,3/5,0 598 kN 604 kN 
CHS 168,3/6,0 712 kN 719 kN 
CHS 168,3/10,0 1168 kN 1168 kN 
CHS 168,3/12,5 1438 kN 1438 kN 
CHS 193,7/12,0 1610 kN 1610 kN 
CHS 219,1/12,5 1905 kN 1905 kN 
CHS 219,1/16,0 2397 kN 2397 kN 

 
Volgens de standaard dokumentatie van Mero is de grootste standaard afmeting van 
knopen die leverbaar, 350mm. Aan de knopen kunnen dan standaard M64 bouten 
worden aangesloten, deze kunnen een maximale belasting van 1413 kN opnemen. 
Verder staat er in de dokumentatie dat zelfs knopen die aansluitbaar zijn op een M94 
bouten leverbaar zijn.  
Bij oudere ontwerpen die uitgevoerd zijn van mero, zoals het Hangar van ‘Air Iran’ in 
Teheran, zijn er profielen gebruikt die een diameter hebben van 114 tot 267 mm. Er 
kan dus worden vanuit gegaan dat ook bij dit ontwerp aangepaste Mero knopen 
gebruikt kunnen worden.   
[referentie; literatuur lijst 18+19] 
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6.2. Maatgevende belasting of vervorming. 
 
Om overzichtelijk te kunnen zien welk profielen een bepaalde profiel zouden krijgen 
moet er een duidelijke onderverdeling zijn. 
In het ruimtevakwerk zijn er voor de profielen verdeling 4 hoofd onderdelen; 

1. Buiten profielen in de langs richting. 
2. Binnen profielen in de langs richting. 
3. Diagonaal profielen. 
4. Dwars profielen. 
 

Er zijn vier mogelijke extreem hoofdbelastingen mogelijk; permanente belasting, 
dwars wind, west wind en oost wind. Verder kunnen deze belastingen in twee 
situaties plaats vinden; 1) als de deuren open zijn, 2)als de deuren dicht zijn.  
 
In de volgende figuur staan afkortingen die helpen bij het aangeven hoe de profielen 
werden bepaald. Bij het eerste lid stelt de ‘V’ voor vervorming en ‘S’ voor sterkte. Dit 
lid geeft dus aan of de groep profielen gekozen werd om er voor te zorgen dat de 
constructie moest voldoen aan de vervorming of aan de sterkte eisen. 
Het tweede lid geeft aan of de deuren ‘O’ (open) of ‘D’ (dicht) zijn. 
Het derde lid geeft aan de soort belasting. Deze kan bestaan uit; 
‘P’  permanente belasting. 
‘D’ dwars wind belasting. 
‘W’  West wind belasting. 
‘O’  Oost wind belasting. 

 
figuur 6.1.; aanduiding van de maatgevende situatie. 

 
In de volgende tabel is te zien hoe aangegeven wordt welke specifieke geval 
maatgevend is voor een bepaalde profiel. 

 

 Vervorming Sterkte 
 Open Dicht Open dicht 
Permanent V.O.P. V.D.P. S.O.P. S.D.P. 
Dwars wind V.O.D. V.D.D. S.O.D. S.D.D. 
West wind V.O.W. V.D.W. S.O.W. S.D.W. 
Oost wind V.O.O. V.D.O. S.O.O. S.D.O. 
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6.3. Profielen verdeling 
 
De buiten langs profielen. 
 
De buiten en binnen profielen zijn in de volgende figuur verdeeld. Zie ook Bijlage B. 

                    
figuur 6.2.; binnen en buiten profielen. 

 

figuur 6.3.; verdeling van de buiten langs profielen. 
 
In de boven liggende figuur wordt er aangegeven welke profielen er gebruikt worden.   
Rood geeft de zwaarste profielen aan, blauw de minder zware profielen en groen de 
lichtste profielen. Hier volgt een aantal opmerkingen bij de profielen verdeling bij 
deze situatie. 

1. Zoals in hoofdstuk 5.3.1. werd uitgelegd zijn de buiten langs profielen aan de 
buiten kant verzwaard om de vervorming op kolom hoogte te verminderen. Dit 
is trouwens de enige verzwaring die gebruikt werd op de buitenlangs profielen 
om de vervorming te verminderen. De profielen die tegen de vervorming 
werden bepaald zijn door het eerste lid ‘V’ te herkennen. Zie ook punt 1. in de 
figuur. 

2. De extreme belasting die optreedt ontstaat als de hangar deuren open zijn, dit 
is te zien aan de ‘O’ van het tweede lid. 

3. De grootste profielen die gebruikt werden zijn in het midden van het ruimte 
vakwerk te vinden en zijn afhankelijk van de belasting die ontstaan bij Wind 
vanuit het Westen. Dit is terug te zien in het derde lid ‘W’. Zie ook punt 3. in 
de figuur. 

4. Bij punt 3 zijn er zwaardere profielen nodig door de sterkte eisen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat hier de laatste ligger verbonden is en dat de rest van de 
lasten hiertoe de kortste weg naar de fundering heeft. 
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De binnen langs profielen. 

 figuur 6.4.; verdeling van de binnen langs profielen. 
 

1. Zoals bij de buiten langs profielen is ook bij de binnen langs profielen een 
aantal verzwaard om minder vervorming te veroorzaken. Zie punt 1. in het 
figuur.(zie ook hoofdstuk 5.3.1.) 

2. De meest extreme belasting die veroorzaakt wordt in de constructie komt ten 
gevolge van open deuren. Dit is steeds te zien door de aanwezigheid van een 
‘O’ bij het tweede lid. 

3. De grootste profielen staan op dezelfde plaats als de grootste profielen van de 
buiten langs profielen. Zie punt 2.  

4. Zoals bij de buiten langs profielen is ook bij de binnen langs profielen bij punt 
3 zwaardere profielen nodig. De reden hiervoor is ook  dezelfde. 
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De diagonaal profielen. 

figuur 6.5.; verdeling van de diagonaal  profielen. 
 

1. In het midden van het ruimtevakwerk werden de staven verzwaard om 
afschuiving en dus de horizontale vervorming te verminderen. Zie punt 1. in 
het figuur en ook hoofdstuk 5.3.1..   

2. De meest extreme belasting die veroorzaakt wordt in de constructie komt ten 
gevolg van open deuren. Dit is steeds te zien door de aanwezigheid van een 
‘O’ bij het tweede lid. Verder kan er opgemerkt worden dat vooral de dwars 
belasting voor de meest extreme belastingen zorgt. Het derde lid geeft 
namelijk steeds een ‘D’ aan. 

3. De grootste profielen staan op dit geval vooral op de plaats van het 
hoofdspant. Deze werden hier geplaatst om de vervorming te verminderen als 
de deuren dicht zijn. Zie punt 2. 

4. Bij punt 3 zijn ook in deze situatie zoals bij de eerste twee situaties zwaardere 
profielen nodig. 
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De dwars profielen. 

 
figuur 6.6..; verdeling van de dwars profielen. 

 
1. In het midden van het ruimtevakwerk werden de staven verzwaard om 

afschuiving en dus de horizontale vervorming te verminderen. Zie punt 1. in 
het figuur en ook hoofdstuk 5.3.1..  

2. De meest extreme belasting die veroorzaakt wordt in de constructie komt ten 
gevolg van open deuren. Dit is steeds te zien door de aanwezigheid van een 
‘O’ bij het tweede lid. Verder kan er opgemerkt worden dat vooral het westen 
wind belasting voor de meest extreme belastingen zorgt. Het derde lid geeft 
namelijk steeds een ‘W’ aan. 

3. De grootste profielen staan in dit geval vooral op de plaats van het hoofdspant. 
Verder is er in het midden van het ruimtevakwerk vooral een verzwaring van 
de profielen vergeleken met de rest van de constructie. Deze verzwaring komt 
vooral door het feit dat het midden de zwakte punt is van het ruimtevakwerk 
door de kleine momenten arm. Zie punt 2. 

4. Bij punt 3 zijn ook in deze situatie zoals de eerste drie situaties zwaardere 
profielen nodig. 

5. Aan de voorkant bij punt 4 is te zien dat de dwars profielen zwaar uitgevoerd 
moeten worden. Dit verschijnsel treedt op doordat deze profielen ook de 
belastingen moeten opnemen van de aanwezige opening die voor aan staat.   

 
Door de meer praktische verdeling is het gewicht van het gebouw gestegen tot 
462,307 kg.. Vergeleken met een gewicht van 441,440 kg is dit een stijging van 4,7%. 
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6.4. Detaillering 
 
De ruimte vakwerk, ligger Z, is opgebouwd met een standaard Mero vakwerk 
systeem. Het dak wordt vooral gedragen met de comflor 210 staalplaat systeem. 
Gezien de grote wind belastingen is ervoor gekozen om deze staalplaten op het dak 
toe te passen. Normaal gesproken worden deze staalplaten gebruikt voor staal beton 
vloeren.  
 
Boven de staal platen wordt er een laag isolatie gelegd. Deze isolatie is voor 
geluidsoverlast door regen en het echoën als gevolg van het gebruik van verschillende 
apparaten. Verder is het voor de isoleren van de warmte. Boven op de isolatie worden  
omega profielen geplaatst die de geprofileerde staalplaat moeten dragen.  
 
De dak en wand elementen worden gedragen door UNP profielen. Deze UNP 
profielen worden dan met speciale  verbindingen vast gemaakt aan de MERO knopen. 
Zie figuur.  

 
figuur 6.7.; standaard detail knoop aansluiting, detail 1.  

[referentie; literatuur lijst 18+19+22] 
 
Op sommige verbindingen zijn er speciale knopen nodig om andere invalshoeken te 
kunnen aansluiten. Dit zijn bijvoorbeeld de aansluiting op hoofdspant en de 
aansluiting op de X liggers.  
 
Bij de hoofdspant heerst het probleem dat het constructieve systeem alleen goed zou 
kunnen werken als de buitenspant direct verbonden wordt aan de binnen spant. Om dit 
te realiseren zouden er dak doorgangen aanwezig moeten zijn. Moeilijkheden kunnen 
dan ontstaan bij het waterdicht krijgen van het gebouw.  
De beste manier om dit op te lossen is door de hele spant als onderdeel van het dak te 
zien en het helemaal te omsluiten en samen met het dak waterdicht te maken. Voor 
esthetische redenen is niet voor deze oplossing gekozen, het constructief ontwerp 
moet namelijk gezien worden en niet verborgen zijn. 
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figuur 6.8.;doorsnede spant met gemaakte details. 

 
Om het dak toch waterdicht te krijgen worden er staalplaten langs de gehele dwars 
richting geplaatst waar er doorgangen aanwezig zouden moeten zijn. Er worden dan 
gaten in deze platen gemaakt zodat de buis profielen verbonden kunnen worden aan 
de binnen spant. PVC wordt dan geplakt aan de vlakke staalplaat en de buis profiel. 
Hierbij ontstaat een waterdichte en flexibel aansluiting. Verder wordt er een klem 
aangebracht op de buis profiel zodat de PVC goed vast zit.   

figuur 6.9.; detail 2. 
 
De hangar deuren bestaan uit de megadoor systeem. Dit houdt in dat zeilen langs 
kolommen naar beneden worden geleid als de deuren dicht moeten. Omdat het niet 
mogelijk is om één zeil te gebruiken voor de hele lengte zijn er meerdere zeilen nodig. 
Deze zeilen moeten wel allemaal langs een kolom naar beneden worden geleid. Dit 
houdt in dat een aantal kolommen in de weg staan voor de vliegtuig. De megadoor 
systeem heeft hier een oplossing voor; de kolommen worden van de grond los 
gemaakt en naar boven geroteerd het dak in. Dit is in de volgende figuur te zien. 
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figuur 6.10.; roteren van de kolommen met de megadoor systeem. 

 
In de onderstaande is een doorsnede van de zeil te zien.  De machine kast is 
onderlangs aan een ligger bevestigd. Aan de machine kast is een zeil optrek motor 
gemonteerd, verder is ook een motor elders aanwezig om de kolommen geroteerd op 
te trekken. Dit wordt gedaan doordat een stank bevestigd is aan de onderste stuk van 
het kolom en de motor dan de daaraan gemonteerde ketting naar boven trekt. 

 
figuur 6.11.; doorsnede megadoor met opgetrokken zeil.  

[referentie; literatuur lijst 21.] 
In figuur 6.12. is alleen de kolom te zien. De gewicht is er om ervoor te zorgen dat de 
kolom volledig dicht komt te staan, dus ook recht, als de kolom weer beneden wordt 
gebracht.   

 
figuur 6.12.;doorsnede kolom van de megadoor systeem. 
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7. Conclusie 
 
Zoals dit verslag al heeft laten blijken is bij het construeren van een stalen grote 
overspanning met een uitkraging, een constructie die verschillende mogelijkheden 
biedt. Wat het project verder interessant maakte was het toetsen op orkaan en 
aardbeving. 
Veel aandacht werd geschonken aan de constructie en de optimalisatie ervan. Het 
architectonische aspect speelde hierbij een rol, vooral bij het dimensioneren van 
profielen. Het belangrijkste aspect van dit project was het bepalen van de meest 
geschikte constructie. 
Hier volgt een rij conclusies die gemaakt zijn uit het ontwerp. 
 
-Caribische gebied. 
Bouwen in het Caribische gebied. Hierbij is met dit project snel gebleken dat oorkaan 
wind maatgevend is. Verder komt dit soort belastingen vaker voor dan Aardbevingen. 
Wel kunnen er maatregelen getroffen worden voordat een oorkaan aan komt, dat is bij 
een aardbeving niet zo. Om deze reden is het belangrijk om het effect van 
aardbevingen niet uit te sluiten; een groot aardbeving gebeurt één keer per mensen 
leven maar moet niet worden onderschat. 
 
-Vervormingen. 
Nadat de constructie voldeed aan de sterkte eisen was het gewicht 311,542 kg.. Om 
ervoor te zorgen dat het gebouw ook voldeed aan de vervormings eisen werd er 
uiteindelijk gevraagd voor meer staal; 441,440 kg. Dit is een verschil van 41%. 
Uiteindelijk werd het gewicht 462,307 kg. vanwege een meer praktische 
onderverdeling.  
 
Doordat het gebouw niet voldeed aan de vervormings eisen op kolom hoogte is veel 
extra staal in het gebouw aangebracht. De gewichts toename is vooral het gevolg van 
de vervorming van de constructie op kolom hoogte. Hiernaast was er extra staal 
aangebracht zodat de verticale vervorming bij de dichte toestand ook nog voldeed aan 
de vervormingseisen. Kolommen van de deuren mochten namelijk geen trek of druk 
opnemen.  
 
Er zijn twee andere manieren om deze vervormingen op te lossen, maar deze 
manieren hebben verdere nadelen; 
 

1. Andere vervormings normen gebruiken. 
Zoals eerder in dit project werd aangegeven is er op de Antillen geen algemene regels 
met betrekking tot het toetsen van orkaan en aardbevingen.  
Bij dit project is er van uit gegaan dat de horizontale vervorming zou moeten voldoen 
aan de NEN norm van 1/150. Deze norm geldt voor industrie gebouwen en is vooral 
genomen zodat verschillende onderdelen, waaronder de kraanbaan en de deuren, niet 
beschadigd zouden worden tijdens een oorkaan.  
Maar, als er vanuit wordt gegaan dat het gebouw gewoon moet blijven staan tijdens 
een oorkaan kan volgens UBC 97 een maximum toegestane vervorming van 1/50 
genomen worden. (Uit 1630.10.2.) In sommige gevallen is het mogelijk, volgens de 
UBC, dat er geen maximum toegestane vervormingen bestaat. De constructie moet 
dan tenminste voldoen aan de sterkte eisen. Een haalbaarheidsstudie kan worden 
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gedaan of het minder zou kosten als onderdelen steeds gerepareerd moeten worden bij 
de komst van een oorkaan.  
Als deze methode toegepast zou worden zou de hangar dan niet meer gebruikt kunnen 
worden als opvangcentrum na een oorkaan, tenzij de beschadiging zeer minimaal is. 
Verder zou het niet meer mogelijk zijn om de hangar te gebruiken als opslag plaats 
voor kleinere vliegtuigen, die zouden veel liever naar een andere eiland uitwijken. 
 

2. Ontwerp aanpassen. 
Bij het maken van de keuze van de verschillende opties (Hoofdstuk 4) is er vooral 
geconcentreerd op vervorming op gebouw hoogte en niet op kolom hoogte. 
Uiteindelijk voldeed de constructie niet op kolom hoogte. Optie 2B zou hiervan ook 
weinig verandering in brengen, wel zou optie 2C dat doen. Dit is mogelijk doordat de 
kolommen moment vast verbonden zijn aan de liggers. Maar zoals in hoofdstuk 4 
uitgelegd werd zijn er nadelen bij het systeem. Deze nadelen zijn; 

a. Hoewel de vervorming opgelost zou worden in het midden van het 
veld, zou de vervorming bij de uitkraging toenemen. Dit komt doordat 
de aanwezigheid van de voordelige hoek verdraaiing weg is. 

b. In hoofdstuk 4 werd er geconcludeerd dat Optie 2C een extra nadeel 
heeft, namelijk; dat er veel meer onderdelen zijn die momentvast 
aangesloten moeten worden. Dit vraagt zwaardere en grotere 
onderdelen. 

c. Deze keuze heeft verder het grote nadeel dat het hoofdspant minder 
belangrijk wordt gemaakt, waarbij het idee achter het architectonische 
ontwerp, dat er twee belangrijke constructieve onderdelen zijn; de 
hoofdspant en de ruimtevakwerk, vergaat. 

 
Gebouw Vergelijking 
De vergelijkbare MERO gebouwen van hoofdstuk 4.9. zouden een staal hoeveelheid 
nodig hebben van 50 a 60 kilogram per vierkante meter staal. Het uiteindelijke 
gewicht van het dak van dit project werd zo’n 111 kilogram per vierkante meter. Wel 
moet er reken mee gehouden dat er in dit project hoge eisen gesteld zijn bij 
vervormingen. Als deze vervormingseisen niet werden gebruikt zou de hoeveelheid 
staal met 41% afnemen. Dit geeft een hoeveelheid aan van 68 kilogram per vierkante 
meter.  
Verder zijn de profielen in de  MERO gebouwen niet ontworpen voor de enorme wind 
lasten. Dit leidt ertoe dat de hoeveelheid van 68 kilogram per vierkante meter staal 
niet een enorme groot verschil is met de vergelijkbaar gebouwen. 
 
Aanbevelingen 
Naast de getrokken conclusies zijn er aanbevelingen bij het maken van soort gelijke 
projecten. 
  
-eigen gewicht. 
Het eigen gewicht van de constructie onderdelen moet vooral niet onderschat worden, 
dit moet zo snel en gedetailleerd mogelijk worden meegerekend.  
 
-Conclusies nemen uit simpele constructies 
Hoewel simpele constructie schema’s naar goede conclusies leiden, kan bij het in de 
werkelijkheid blijken dat de gemaakte conclusies minder van belang zijn dan van 
tevoren is bepaald.  
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Verdere studie. 
Hoewel er uit dit project een hangar is ontstaan die voldoet aan de verschillende 
normen is het effect op de fundering niet bekend. Door de gesteldheid van de grond is 
het gevaar van ‘liquification’ aanwezig bij het ontstaan van een aardbeving, dit zou 
ook nader onderzocht kunnen worden. De uitkomsten van zo’n studie zal wel de 
aandacht trekken bij de bouwers van de nieuwe luchthaven op Sint Maarten. 
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