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SAMENVATTING 
 
 
Probleemstelling: 
De toepasbaarheid van luchtkussens als hoofddraagconstructie voor een verrijdbaar dak is onbekend en 
het is tevens een vraag of het systeem in te passen is in een ontwerp voor een stadion. 
 
Doelstelling: 
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheid om een dubbelgekromd verrijdbaar luchtkussendak toe te passen in 
een ontwerp voor een stadion als goed alternatief voor reeds gerealiseerde constructies. 
 

 

Figuur 1: krachten in een  
dubbelgekromd dakvlak 

Luchtkussens: 
Een doekconstructie is licht en daarom eenvoudig verplaatsbaar. Het dient echter in een dubbelgekromd 
vlak te worden voorgespannen om voldoende stijf te zijn, zodat het als dakconstructie kan dienen. De 
voorspanning wordt gecreëerd door middel van luchtkussens die worden opgeblazen, verdikken en samen 
willen trekken. De omringende constructie voorkomt het samentrekken van de kussens, waardoor 
spanningen in het dakvlak worden geïntroduceerd. De analyse van het luchtkussendak zelf is al uitgevoerd 
door Jan Slabbekoorn (analytisch) en Chiel Kanters (experimenteel). De krachten die de kussens 
veroorzaken in de omringende constructie en de vorm van het dakvlak zijn de voornaamste 
randvoorwaarden bij het ontwerpen van een stadion dat van dit principe gebruik maakt. Een 
stadionontwerp dat gebruik maakt van het luchtkussendak moet aantonen dat het mogelijk is een goed 
alternatief te ontwerpen voor bestaande stadions met uitschuifbare daken. 
 
Het ontwerp: 
Bij het ontwerpen van het stadion wordt specifiek gekeken naar de tribunekappen. De locatie is willekeurig 
gekozen, voor de tribunes is een geometrie aangenomen voornamelijk aan de hand van zichtlijnen. Aan de 
hand van het programma van eisen van het Gelredome in Arnhem is een programma opgesteld voor het 
luchtkussenstadion. Verschillende varianten voor het ontwerp zijn ontwikkeld. Zowel constructieve als 
architectonische principes spelen een rol in de uiteindelijke keuze voor het definitieve ontwerp. 
Om de varianten constructief goed te kunnen beschouwen is een windberekening gemaakt in het CFD-
programma Fluent. 
 

 

Figuur 2: uitvoer van windberekening in Fluent 



 iv

Gekozen is voor een ontwerp dat de krachten uit het doek opspitst in een verticale en een horizontale 
component. De horizontale component wordt opgenomen door steunen in het dakvlak van de 
tribunekappen. De verticale component wordt opgenomen door bogen die de randen van het 
luchtkussendak volgen. Deze bogen steunen af op drie grote ‘vingers’ in de hoeken van het stadion. 
Bij de ontwikkeling is ook gekeken naar de manier van uitrijden van het luchtkussendak en de bevestiging 
hiervan. 
 

Figuur 3: aanzicht op luchtkussenstadion met gesloten dak 

Figuur 4: zicht vanaf het veld met open dak 
 
Conclusies: 
Het luchtkussenstadion is ontworpen naar het programma van het Gelredome. De vergelijking met dit 
stadion leert dat het gewicht van de staalconstructie van het Gelredome veel groter is dan van het 
luchtkussenstadion. Het luchtkussendak is dus een goed alternatief voor bestaande rijdende daken op 
stadions. 
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Dit onderzoek is onderverdeeld in drie afstudeerprojecten: 
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1 INLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding ontwerp 
 
Zoals gezegd is het afstudeerwerk een onderdeel van een groter onderzoek naar de toepasbaarheid van 
een pneumatisch voorgespannen uitschuifbaar luchtkussendak als alternatief voor reeds gerealiseerde 
uitschuifbare daken in stadions. Deze traditionele stadions zijn vaak gerealiseerd met behulp van zware 
daken. Een lichte draagconstructie kan een goed alternatief zijn voor deze zware daken, omdat het 
verplaatsen van deze lichte constructie eenvoudiger gaat dan het verplaatsen van een zware constructie.  
 
Het eerste project (het numeriek onderzoek) is reeds afgerond. Het luchtkussendak is berekend met behulp 
van het eindige elementen pakket ANSYS. Het tweede project (experimenteel onderzoek) loopt parallel aan 
het derde. Na enkele aanpassingen in het ontwerp en in de eindige elementenberekeningen worden 
experimenten uitgevoerd. Het derde project (ontwerpend onderzoek) is onderwerp van het 
afstudeerproject dat in dit verslag wordt beschreven. Het afstudeerproject is dus een experimenteel 
ontwerp. Het beschreven luchtkussendak zal als uitgangspunt voor een stadionontwerp worden genomen. 
Het luchtkussendak op zich is lichter en waarschijnlijk goedkoper dan reeds gerealiseerde 
stadionoverkappingen. Het ontwerptraject uit dit project zal inzicht verschaffen in de constructie om het 
dak heen (de tribune-overkappingen), die wellicht relatief zwaar en duur uitvalt ten opzichte van de 
traditionele tribune-overkappingen.  
 
 
1.2 Afstudeercommissie 
 
De afstudeercommissie bestaat allereerst uit Wim Huisman, aangezien hij de man is achter het idee van de 
pneumatische constructie. Deze pneumatische constructie valt binnen de groep ‘lichte draagconstructies’. 
Arjan Habraken is begeleider binnen deze capaciteitsgroep en heeft ook al ervaring met het luchtkussendak 
doordat hij al een student begeleidt die dit dak als afstudeeronderwerp heeft. Daarom maakt ook hij deel 
uit van deze commissie. 
Gedurende het afstudeerproject ontstaat een stadionontwerp. Architect Maarten Willems is als laatste 
begeleider toegevoegd aan de begeleidingscommissie. 
 
 
1.3 Opbouw verslag 
 
In het verslag wordt uitgelegd hoe het ontwerp voor het luchtkussenstadion tot stand is gekomen. Er zal 
worden ingegaan op het voortraject dat door Jan Slabbekoorn en Chiel Kanters is afgelegd. Hieruit 
ontstaan randvoorwaarden voor het ontwerp. Eigen randvoorwaarden worden hierbij geformuleerd, waarop 
twee constructieve ontwerpen worden gebaseerd. Deze worden in enkele varianten uitgewerkt met 
vereenvoudigde berekeningen. Uit constructief oogpunt zal er een voorkeur voor een van deze varianten 
ontstaan.  
Hierna zal de architectuur worden bekeken. Vanuit dit oogpunt wordt ook een voorkeur voor een variant 
uitgesproken. Met deze twee voorkeuren wordt een variant gekozen die dan verder wordt uitgewerkt. 
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2 AFSTUDEERPLAN 
 
 
2.1 Vraag 
 
Stadions worden tegenwoordig steeds meer ontworpen als multifunctionele  complexen, waarin naast 
voetbal ook andere evenementen plaats kunnen vinden. De behoefte aan een overkapping van de 
binnenruimte (het veld) is dan ook groot. Deze overkappingen worden vaak gerealiseerd als zware en 
lompe constructie-elementen (figuur 5, figuur 6, figuur 7). 
 

 

figuur 5: 
Amsterdam Arena [ 4] 

figuur 6: 
Toronto Skydome [ 3] 

 

figuur 7: 
Ocean Dome [ 3] 

 
2.2 Probleemstelling 
 
De toepasbaarheid van luchtkussens als hoofddraagconstructie voor een verrijdbaar dak is onbekend en 
het is tevens een vraag of het systeem in te passen is in een ontwerp voor een stadion. 
 
Een lichte draagconstructie kan een goede oplossing zijn voor een overkapping die niet permanent 
aanwezig behoeft te zijn. Een lichte constructie kan een goed alternatief voor de bestaande overkappingen 
zijn omdat deze eenvoudig te verplaatsen is door het lage eigen gewicht. Een  voorbeeld  van zo een lichte 
constructie is een dakvlak van luchtkussens. De doeken die de huid van de kussens vormen zijn licht en 
door het opblazen van de kussens in een dubbelgekromde vorm kan een voldoende grote stijfheid bereikt 
worden om uitwendige krachten op te vangen. Luchtkussens zijn in deze constructiewijze echter nog niet 
gebruikt, en er is dus nog weinig bekend over de eigenschappen.  
 
 
2.3 Doelstelling 
 
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheid om een dubbelgekromd verrijdbaar luchtkussendak toe te passen in 
een ontwerp voor een stadion als goed alternatief voor reeds gerealiseerde constructies. 
 
Door een ontwerp te maken van een stadion waarbij het luchtkussendak wordt toegepast zal het duidelijk 
moeten worden of dit daktype in de praktijk toepasbaar is. Niet alleen het dakvlak zelf dient hiervoor te 
worden bekeken, maar ook de omringende constructie. De luchtkussens zelf kunnen heel licht worden 
uitgevoerd, en op het verrijdbare dakdeel zijn dus kosten te besparen. De omringende constructie zal 
echter aangepast moeten worden aan dit dakdeel en kan dus duurder en minder praktisch uitvallen dan 
andere reeds toegepaste overkappingen.  
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3 LUCHTKUSSENS 
 
 
3.1 Ontwerp 
 
Het idee achter het luchtkussendak is ontstaan met het feit dak traditionele daken zwaar zijn, en moeilijk te 
verplaatsen. Een lichte constructie is makkelijker te verplaatsen, waardoor dit waarschijnlijk sneller kan 
gebeuren. Een doekconstructie is in een beperkte ruimte op te bergen door zijn flexibiliteit. In   
figuur 8 is een maquette van de doekconstructie te zien. Het witte doek heeft de vorm van de kussens. 
 
 

  
figuur 8: maquette doekconstructie 
 
Een doekconstructie kan alleen normaalkrachten opnemen. Daardoor is een dubbelgekromde vorm 
ontworpen, waarbij de twee onderling loodrechte richtingen onder voorspanning worden gebracht (figuur 
9). Door het lage eigen gewicht van het doek kan de ondersteunende constructie lichter utgevoerd worden 
dan bij een zware constructie. Echter door de voorspanning in het vlak ontstaan wel reactiekrachten op 
deze ondersteunende constructie. Deze krachten kunnen juist aanleiding geven tot een zwaardere 
ondersteunende constructie. 
 

 
figuur 10: kabelspant schematisering 

figuur 9: dubbelgekromd vlak 

 

 

figuur 11: doorsnede  luchtslang
 
 
Het dubbelgekromd dakvlak kan worden geschematiseerd tot een kabelspant (figuur 10). Door de 
voorspanning in de kabels kan het systeem een belasting ondergaan. Bij een maximale belasting dienen 
alle kabels nog net onder trekspanning te staan. 
De voorspanning in het dakvlak kan door middel van luchtkussens worden aangebracht. Het dakvlak wordt 
opgebouwd uit een (dubbel) doek, waarbij in een richting luchtslangen tussen de doeklagen worden 
gecreëerd. Zonder lucht de doeken wordt het doek uitgereden tussen de ondersteunende constructie. 
Wanneer het doek geheel is uitgereden worden de randen gefixeerd. Vervolgens worden de slangen 
opgeblazen tot een overdruk P waardoor ze bol willen gaan staan (figuur 11). De doeklagen worden uit 



    
 

Afstudeerverslag J.J.M.v.Heijster                           
 
 

Ontwerp van een stadion met uitschuifbaar luchtkussendak 
  

4

elkaar gedrukt. Hierdoor wilt de doorsnede verkorten. Doordat de kussens aan de randen zijn vastgezet 
wordt dit echter voorkomen. Dit resulteert in een spanning in het doek.  
 
In het dubbelgekromd vlak (figuur 9) is de spanning die door de kussens wordt opgewekt te zien als de 
rode pijl. Deze spanning trekt het doek in het midden naar beneden, wat door de andere (groene) richting 
wordt tegengegaan. Daardoor ontstaat ook in dit vlak, langs deze groene lijn een spanning. Zo ontstaat 
dan de voorgespannen situatie, als in het kabelspant (figuur 10) geschematiseerd is. 
 
In de onderstaande figuren wordt de werking van het dak uitgebeeld. Uit Figuur 12 blijkt dat het dak in een 
compacte vorm kan worden opgeborgen. Figuur 13 geeft het uitrijden van het dak weer. Aan twee zijden 
kan een rail worden aangebracht op de ondersteunende constructie waarlangs de slangen kunnen worden 
uitgereden. In Figuur 14 wordt de fixatie van het dak uitgebeeld. Twee zijden van het viervlak zijn door 
middel van de rails gefixeerd, de twee andere zijden worden hier ook vastgezet. Het opblazen van de 
slangen is te zien in Figuur 15. 
 

 

Figuur 12:
maquette 
dak, 
fase [ 1] 

 

 

Figuur 13: 
maquette 
dak, 
fase 2 [ 1] 

Figuur 14: 
maquette 

dak, 
fase 3 [ 1] 

Figuur 15:
maquette 

dak,
fase 4 [ 1] 

 
 
3.2 Jan Slabbekoorn 
 
Het onderzoek naar de toepasbaarheid van de luchtkussenslangen in de praktijk is opgebouwd uit drie 
delen. Het eerste deel betreft een numeriek onderzoek. Jan Slabbekoorn is in 2001 afgestudeerd op dit 
numerieke onderzoek. Tijdens zijn afstuderen heeft hij verschillende fasen doorlopen: 
- Ontwerp doekconstructie 
- handberekening doekconstructie  
- EEM berekening doekconstructie 
In de volgende paragrafen zal hierop worden ingegaan. Voor gedetailleerdere informatie wordt verwezen 
naar zijn afstudeerverslag [ 1]. 
 
Jan Slabbekoorn heeft voor het ontwerp van de luchtkussens verschillende aspecten laten meewegen. Vast 
stond de dubbelgekromde vorm van het luchtkussendak. Echter de exacte geometrie diende nog bepaald 
te worden. Luchtdruk zou gebruikt worden om de constructie snel op spanning te kunnen krijgen.  
De exacte vorm hangt af van een aantal factoren: 
 
A Vorm luchtkamers, de opbergconstructie pleit voor lijnvormige kamers. De richting wordt bepaald door de 
opbergplaats en de hemelwaterafvoer (zie figuur 16). 



    
 

Afstudeerverslag J.J.M.v.Heijster                           
 
 

Ontwerp van een stadion met uitschuifbaar luchtkussendak 
  

5

 
figuur 16: lijnvormige kussens [ 1] 

 
B Vorm dakvlak 
 
Een tegengesteld gekromd oppervlak, ofwel een zadeldak, dient te ontstaan als dakvlak. Een vorm 
behorende bij de groep van minimale oppervlakken heeft een belangrijk voordeel, namelijk dat er in de 
voorspansituatie een constante spanning aanwezig is over het gehele oppervlak. Het gemiddelde van de 
twee hoofdkrommingen in een punt van het vlak is nul. Er wordt voor een catenoïde gekozen. 
 
Een catenoïde kan een minimaal oppervlak zijn, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. De 
oppervlakte wordt beschreven door een kettinglijn om te wentelen om een lijn. Een catenoïde is 
vergelijkbaar met een zeepbel die tussen twee ringen wordt gespannen (figuur 17).  
 

       
figuur 17: catenoïde   

figuur 18: vierkante projectie op catenoïde 

 
In het ontwerp is gekozen voor een catenoïde waarvan de omgewentelde kettinglijn de volgende formule 
beschrijft:  









=

77
x

cosh77x .  

Uit deze catenoïde wordt een dakvlak gecreëerd door een projectie van een vierkant van 100 m x 100 m op 
deze catenoïde te nemen (figuur 18). De uiteindelijke vorm wordt afgebeeld in figuur 19. 
 

h 

z 

y 
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figuur 19: aanzicht dakvlak catenoïdevom 

 
Jan Slabbekoorn heeft een geometrie voor de luchtslangen en dakvlakken gekozen op basis van 
handberekeningen. Aan de hand daarvan kan hij de spanningen die zullen ontstaan voorspellen. Een vorm 
kan zo worden ontwikkeld die het beste voor een gebouw voldoet. Deze vorm heeft hij uiteindelijk 
ingevoerd in het programma ANSYS. De resultaten van deze berekening (zie bijvoorbeeld figuur 20) zijn 
beschikbar gesteld aan Chiel Kanters zodat deze verder kan werken aan het onderzoek. Uit de resultaten 
blijkt overigens een windbelasting die zuiging uitoefent op het dakvlak de maatgevende belasting te zijn. 
Deze belasting zorgt voor een reactiekracht aan de randen van het kussen in de orde van grote van 35 
kN/m in de richting van het dakvlak.  
 

 

figuur 20: uitvoer ANSYS model [ 1] 

 
  
3.3 Chiel Kanters 
 
Chiel Kanters gaat bij zijn afstudeerproject in op de experimentele kant van het onderzoek naar de 
toepasbaarheid van een luchtkussendak. Allereerst verandert hij de vorm iets zodat deze een nog 
gelijkmatigere verdeelde belasting ondergaat. De vorm wordt ook aangepast tot een bruikbare 
stadionoverkapping. Het ANSYS model wordt aangepast aan deze nieuwe vorm. 
Vervolgens wordt het dak op schaal gebouwd in een proefopstelling, en experimenteel getest. Deze fase 
van het project is momenteel in uitvoering. Het model wordt getest en met de resultaten wordt de 
geldigheid van het EEM model gecontroleerd. In zijn afstudeerverslag is gedetailleerdere informatie 
gegeven [ 2]. 
 
 
3.3.1 Vormbepaling 
 
Het werk van Chiel Kanters gaat ook uit van de catenoïde, echter de plattegrond (bovenaanzicht van de 
dakvorm) wordt aangepast van 100 m x 100 m naar ongeveer 90 m x 135 m. Dit komt overeen met de 
afmetingen van de opening in het stadion Gelredome in Arnhem, en is dus een bruikbare maat voor een 
stadion. 
De plattegrond komt niet meer voort uit een projectie van een vlak op de catenoïde. De vierkantige vorm 
uit  
figuur 21 geeft de plattegrond weer zoals die in het project van Jan Slabbekoorn tot stand komt; een 
projectie van een vlak op de catenoïde. Chiel Kanters kiest voor een vorm die ontstaat uit een omwenteling 
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van de kettinglijn die ook de catenoïde beschrijft (de rechthoekige vorm uit figuur 21). Bovendien lopen de 
slangen in het kussen nu loodrecht op de korte kant (zie  
figuur 22). 
Het gevolg van deze beslissing is dat de korte kant (90 m) niet geheel recht is. De rand van het 
luchtkussendak wordt nu beschreven door een kettinglijn, zodat de krachtsverdeling zeer gelijkmatig wordt, 
wat voor een doekconstructie gewenst is. Een groot voordeel is ook dat de slangen allemaal een identieke 
vorm hebben. Doordat de richting van de slangen is veranderd wordt de richting van uitrijden ook 
veranderd, wat tot gevolg heeft dat de opslag van het doek onder de lage zijde dient plaats te vinden. Het 
doek valt na uitrijden echter wel meteen in de goede vorm voor opblazen, zodat voor na het uitrijden 
slechts de randen gefixeerd dienen te worden voor het opblazen. De afvoer van regenwater hoeft geen 
probleem te zijn omdat door de helling van het dakvlak slecht in het midden een kleine watergoot ontstaat. 
Bij het leeglaten van de kussens kan een volgorde aangehouden worden per slang, zodat het water eerste 
weg kan vloeien voordat het dak wordt ingereden. 
 

  
figuur 21: vormen uit catenoïde figuur 22: naden luchtslangen in dak

 
In Figuur 23 wordt het kussendak weergegeven zoals deze in het ontwerp wordt gebruikt.
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A plattegrond 

 

 
B aanzicht korte zijde 

 

           
             C aanzicht lange zijde 
 

Figuur 23: A plattegrond, B aanzicht korte zijde, C aanzicht lange zijde uiteindelijke kussendak 

 
 
3.3.2 Veiligheid 
 
Doordat het doek nog niet veelvuldig onderzocht is, is er nog onzekerheid over de materiaaleigenschappen 
(zie tabel 1)  van dit doek. Het doek bestaat uit een PVC - gecoat polyester met een materiaalfactor van 6 
(Duitse norm DIN 3134) die de onzekerheid in rekening brengt. Gerekend wordt echter met een factor 4, 
waarbij uitgegaan wordt van het deels wegvallen van deze onzekerheid op korte termijn. 
 
type 702T 1002T 1202T 1302T 1502T 
Tex (g/km) 1100 1100 1100/1670 1100/2200 2200 
gewicht  
(g/m2) 

750 1050 1250 1350 1500 

Sterkte (N/50mm) 
(warp/weft) 

3000/2800 4200/4000 5600/5600 8000/7000 10000/8000 

Scheursterkte 
(N) 

300/208 505/500 800/650 1200/1100 1600/1400 

Lichtdoorlatendheid 22 15 15 12 11 

tabel 1: materiaaleigenschappen doek [2] 
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Voor het doektype 1502T wordt gekozen, omdat met dit type het minst aantal lagen doek nodig is om de 
kussens te realiseren en de lichtdoorlatendheid daarmee maximaal wordt. 
 
Het is nog niet duidelijk hoe de compartimentering van de luchtkussens uitgevoerd zal worden. Als alle 
kussens met elkaar in verbinding staan zal het doek zich gedragen als een groot luchtkussen waarin de 
druk overal gelijk blijft na belasten en piekbelastingen zo goed verdeeld worden. 
Echter een compartimentering is nodig voor het afvoeren van regenwater voordat het doek wordt 
ingereden. Tenminste drie luchtslangen (in het midden) moeten worden leeg gelaten voordat al het water 
wegloopt van het dak. Bovendien zorgt een lek in een van de compartimenten niet meteen voor het 
leeglopen van het gehele dak. Als een compartiment leegloopt kan dat twee gevolgen hebben. 
Een kleiner aantal slangen dient de spanning op te wekken, de luchtdruk in de met lucht gevulde slangen 
wordt dan opgevoerd. Hier dienen de slangen dan wel op te worden gedimensioneerd. Het dak verliest zijn 
stijfheid dan niet. 
De spanning in het dak kan ook afnemen als de luchtdruk in de gevulde slangen niet wordt opgevoerd. De 
stijfheid van het dak neemt dan af, en een extreme belasting kan niet worden opgenomen. Het heeft niet 
tot gevolg dat het dak bezwijkt. Onder extreme belastingen (weersomstandigheden) zal het dak dan niet 
uitgereden kunnen zijn totdat het lek is gedicht. Een keuze voor een systeem is nog niet gemaakt. 
 
Luchtslangen kunnen gecompartimenteerd worden door de slangen van elkaar te scheiden. Een slang heeft 
in boven- en onderhuid  twee lagen doek. Op de naden tussen de luchtslangen komen deze lagen doek 
allemaal samen. De lagen doek worden op elkaar gedrukt door een onderbroken metalen strip aan zowel 
boven- als onderzijde. Dit vormt een luchtdichte naad, waardoor compartimenten ontstaan. Een 
doorbreking van deze naad is echter wel mogelijk. 
Er is geen keuze gemaakt over hoe de druk in de slangen gelijk wordt gehouden. Dit kan door middel van 
pompen, luchtdrukregelaars (ventielen) of een ander hulpmiddel.  
De spanning in het dak kan opgewekt worden door een luchtdruk in de slangen die gelijk is aan ongeveer 
vier maal de druk van de buitenlucht. Deze druk is eenvoudig te verkrijgen en te handhaven.  
 
 
3.3.3 Resultaten 
 
Exacte resultaten worden ingevoegd bij de berekeningen. Resultaten zullen per belastinggeval worden 
bekeken, reacties zijn van belang, en vervormingseisen aan de ondersteunende constructie. Met de 
resultaten van het eindige elementen (EEM) model zal het ontwerp worden uitgewerkt. Er zullen geen 
veranderingen meer aan het kussendak worden aangebracht. 
 
 
3.4 Jaap van Heijster 
 
Het derde onderdeel van het onderzoek naar de toepasbaarheid van luchtkussens als stadionoverkapping 
zal in dit afstudeerproject worden behandeld. In de praktijk zal het dak ook in een stadion moeten kunnen 
worden ingepast. Het derde deel van het onderzoek bestaat dan ook uit het ontwerpen van een stadion 
waarbij van het luchtkussendak gebruik wordt gemaakt. Uit het onderzoek van Chiel Kanters volgen 
afmetingen, belastingen en andere eigenschappen van het dak. Deze zal ik als randvoorwaarden voor mijn 
project aannemen.  
 
De randvoorwaarden die voortkomen uit de voorafgaande onderzoeken zijn:  
• De hoge reactiekrachten uit het doek. 

Door de spanningen in en de vorm van het doek ontstaan reactiekrachten die in verschillende 
richtingen moeten worden afgedragen. De reactiekrachten bedragen maximaal 35 kN/m, afhankelijk 
van het belastinggeval. Deze krachten kunnen een belangrijke aanleiding zijn voor het (constructieve) 
ontwerp. Exacte resultaten zijn in de bijlage te vinden. 

• De vorm van het dak. 
Het luchtkussendak heeft randen die een boog beschrijven. De hoogteverschillen in de randen zijn erg 
bepalend voor bijvoorbeeld de vorm van de tribunes in het stadion; 



    
 

Afstudeerverslag J.J.M.v.Heijster                           
 
 

Ontwerp van een stadion met uitschuifbaar luchtkussendak 
  

10

• De richting van in- en uitschuiven. 
• De richting van de luchtslangen. 

De richting van de luchtslangen heeft invloed op de afwatering en de uitstraling van het doek. 
Mogelijke compartimentering is afhankelijk van de richting van de slangen. Ook de manier van 
opblazen hangt hiermee samen. 

• Het materiaalgebruik. 
Lichtdoorlatendheid, duurzaamheid en eigen gewicht van het doek hangen samen met het gebruikte 
materiaal. 

• De uitstraling van het doek. 
In de architectuur van het gehele stadion speelt het dak een belangrijke rol. Het is dus heel belangrijk 
welke indruk wordt  gewekt door het doek en hoe het doek wordt beleefd in relatie tot het gehele 
stadion. De bollingen en de naden van de kussens bepalen de lijnen van het kussen.  
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4 ONTWERPVOORWAARDEN 
 
 
Nogmaals de doelstelling: 
‘Inzicht verkrijgen in de mogelijkheid om een dubbelgekromd verrijdbaar luchtkussendak toe te passen in 
een ontwerp voor een stadion als goed alternatief voor reeds gerealiseerde constructies.’ 
 
De afstudeeropdracht vraagt om een alternatief voor reeds gerealiseerde constructies voor overdekte 
stadions. De vergelijking dient ergens op te worden gebaseerd. Eerst zullen een aantal varianten dienen te 
worden gemaakt voor stadionontwerpen met het luchtkussendak. Hoe vervolgens de vergelijking 
plaatsvindt is echter nog niet bepaald. Gegevens zijn beschikbaar van enkele stadions. Een mogelijk 
criterium kan het aantal kilogrammen staal per vierkante meter zijn. Een ontwerpvariant zal vervolgens 
uitgewerkt worden in een definitief ontwerp.  
 
De randvoorwaarden uit het project van Chiel Kanters zijn een uitgangspunt voor het ontwerp. De 
toepasbaarheid van dit doek wordt namelijk onderzocht. Echter voor een stadion zijn meerdere 
randvoorwaarden nodig. Daarom zullen andere voorwaarden worden gesteld. Eerst worden andere stadions 
bekeken die vergelijkbaar zijn met het ontwerp dat wordt gemaakt. Dan wordt een programma van eisen 
samengesteld. 
 
 
4.1 Referentie projecten 
 
Drie  verschillende stadions bekeken: de Amsterdam Arena, het Gelredome, en de Arena auf Schalke. Deze 
stadions worden alle drie gekenmerkt door een uitschuifbaar dak. Daarom kunnen deze stadions als 
referentie dienen. Eventueel kunnen deze ook vergeleken worden wat betreft de kosten. Het zijn stadions 
die met een traditioneel en zwaar uitschuifbaar dak zijn ontworpen. 
In het hoofdstuk architectuur zullen verdere referenties worden aangehaald. Het vierde stadion dat wordt 
bekeken is al een verbetering ten opzichte van traditionele daken. 
 
 
4.1.1 Amsterdam Arena 
 
A 

 

B C 

Figuur 24: Amsterdam Arena [ 4] (A: aanzicht dak open, B: zicht vanaf tribune, C: zicht vanaf 
middenterrein) 

De Amsterdam Arena is een multifunctioneel stadion met een uitschuifbaar dak (Figuur 24). Kenmerkend 
voor dit stadion is dat het in een kantorengebied ligt, waarbij de arena zelf een trekker is voor bedrijven. 
De ontsluiting voor auto en openbaar vervoer is goed geregeld. Een autosnelweg ligt op zeer korte afstand 
en een parkeergarage is gesitueerd onder het stadion. Trein- en metrostation liggen op een steenworp 
afstand. De Arena dient ook als transferium, waaruit blijkt dat de bereikbaarheid erg goed is. Het dak kan 
in geval van slecht weer worden gesloten, zodat evenementen doorgang kunnen vinden onder elke 
weersomstandigheid.  
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Het stadion zelf wordt gekenmerkt door grote hoge vakwerken langs de randen van de dakopening die 
voor de ondersteuning van het uitschuifbare dak zorgen. Twee grote bogen spannen over de gehele 
breedte van het stadion en steunen af op kolommen. Deze constructie oogt heel zwaar en is ook vanuit de 
tribunes duidelijk aanwezig. 
Tijdens evenementen anders dan een sportwedstrijd wordt de grasmat afgedekt met een houten vloer 
zodat het veld wordt ontzien. Beschadigingen aan het veld blijven echter optreden. Ook kost het veel tijd 
om het veld geschikt te maken voor evenementen. Problemen met het veld zijn ontstaan doordat er niet 
genoeg lucht en licht bij het veld komt. Kunstgras kan hier wellicht een oplossing voor bieden.  
 
 
4.1.2 Gelredome 
 
A B C 

Figuur 25: Gelredome [ 5] (A: aanzicht dak gesloten, B: zicht vanaf tribune, C: aanzicht dak open) 

 
Het Gelredome (Figuur 25) beschikt niet alleen over een uitschuifbaar dak, maar het heeft ook de 
mogelijkheid om het voetbalveld uit te rijden. Door dit uitrijdende veld is de vloer onder het veld snel 
beschikbaar voor evenementen. Bovendien wordt de grasmat ontzien van een zware belasting en kan deze 
goed worden onderhouden. 
Het Gelredome heeft een grotere dakopening dan de arena, en de buitenlucht wordt ook sterker ervaren 
vanuit het Gelredome dan vanuit de arena.  
Ook in het Gelredome worden de dakopeningen sterk benadrukt door hoge vakwerken langs de randen. 
Verder lijkt het Gelredome vooral functioneel ontworpen, en is de uitstraling naar buiten toe erg kaal.  
De ontsluiting van het Gelredome wordt verzorgd door twee grote wegen. Het openbaar vervoer sluit aan 
door trolleylijnen naar het station van Arnhem. Naast het stadion is een groot parkeerterrein aanwezig, 
waardoor ook het Gelredome als transferium wordt benut. 
 
 
4.1.3 Arena auf Schalke 
 
A 

 
 

B C

Figuur 26: Arena auf Schalke [ 6] (A: aanzicht dak open, B: zicht vanaf tribune, C: aanzicht dak gesloten) 

De Arena auf Schalke in Gelsenkirchen (Duitsland) (Figuur 26) beschikt net als het Gelredome over een 
uitrijdbaar veld. De constructie-elementen lopen door in de dakopening, waardoor meerdere slankere 
vakwerken worden gebruikt dan in de Amsterdam Arena en het Gelredome. De beleving van de open lucht 
is echter minder sterk dan bij de Amsterdam Arena en het Gelredome.  
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Het stadion heeft een duidelijke routing van verschillende toegangsstromen. Zo lopen er wegen net langs 
het gebouw en worden voetgangers vanaf parkeergelegenheid onder deze wegen door richting stadion 
geleid. De sponsoren en andere belangrijke gasten hebben door de wegen een zeer directe toegang tot het 
stadion.  
Het veld is verder verdiept aangelegd, zodat het volume onder de tribunes beperkt wordt. De ruimte onder 
de tribunes wordt gedeeltelijk verhuurd aan bedrijven. Een te grote ruimte is echter niet exploiteerbaar.  
 
 
4.1.4 Toyota Stadium 
 
A  

 

B 
 

 

C 

 
Figuur 27: Toyota stadium (A: uitzicht van tribune nacht, B: uitzicht van tribune dag, C: 
aanzicht). 
 

Vakwerken overspannen het veld. Luchtkussens worden er tussenin opgeblazen. De uitstraling van het 
doek komt overeen met de kluchtkussens in het luchtkussenstadion. Het dak is tevens verrijdbaar, zodat 
grote er overeenkomsten zijn met het luchtkussenstadion.  
Verschillen liggen bij de gebogen vakwerken die de kussen over de lange zijde steunen. Deze worden 
gesteund door tuien, waardoor ze vlak kunnen worden uitgevoerd. Bovendien is de vorm van de verrijdbare 
overkapping bepaald door de vakwerken waartussen de luchtkussens worden opgeblazen. In het 
luchtkussenstadion wordt dit bepaald door de luchtkussens zelf. 
Het stadion is een verbetering ten opzichte van de voorgaande drie, maar deze verbetering kan nog verder 
worden doorgevoerd waardoor het luchtkussenstadion ontstaat. 
 
 
4.1.5 Aandachtspunten 
 
Om een multifunctioneel stadion te ontwerpen zijn er enkele aspecten noodzakelijk voor dit stadion: 
verrijdbaar veld, uitschuivend dak en goede routing. Het verrijdbare veld maakt de opdracht te complex en 
wordt buiten beschouwing gelaten.  
 
 
4.2 Programma van Eisen 
 
Van het Gelredome en de Arena auf Schalke zijn de programma’s van eisen bekeken. Aan de hand hiervan 
is een programma samengesteld voor het te ontwerpen stadion. De grootte van het Gelredome wordt 
aangehouden, en zoveel mogelijk van het programma van dit stadion. Het te ontwerpen stadion kan dan 
goed vergeleken worden met het Gelredome doordat het op dezelfde uitgangspunten is ontworpen. Het 
Gelredome is bovendien niet ontworpen met de situatie als aanleiding, waardoor een stadion kan worden 
ontworpen met de dakvorm als aanleiding. Verdere invloeden worden dan beperkt.  
Het Gelredome wordt verkozen boven de andere stadions, omdat het programma van het Gelredome het 
kleinst is. Het luchtkussendak moet een goedkoper alternatief zijn voor de traditionele daken, zodat zelfs 
voor relatief kleine stadions een uitschuifbaar dak mogelijk wordt. Het is dus een streven een relatief klein 
stadion te ontwerpen, zodat voor stadions vanaf die grootte het dak in ieder geval rendabel is.  
Het programma van eisen voor het te ontwerpen stadion wordt weergegeven in Tabel 2. 
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Programma van Eisen 
Scheiden 
publieksstromen 

VIPS, Uitpubliek en Thuispubliek dienen allen een eigen toegang 
tot het stadion te hebben, en dienen in het stadion ook van 
elkaar gescheiden te zijn. 

Toeschouwerscapaciteit: 
30000 

Voor het organiseren van internationale toernooien (EK, WK) is 
deze capaciteit vereist. 

Dubbele kaartcontrole Zowel bij de entree als bij het vak dient een mogelijkheid te zijn 
tot kaartcontrole. 

Promenade Er dient rondom de tribunes een promenade aanwezig te zijn 
voor ontsluiting en commerciële zaken catering en standjes. Ook 
dient de toiletvoorziening aan deze promenade gekoppeld te 
zijn.  
Over de gehele lengte dienen toiletten te worden aangeboden. 
Tijdens topdrukte bijvoorbeeld gedurende de rust van een 
voetbalwedstrijd is dan voldoende capaciteit aanwezig. 

Invalidenplaatsen  Invaliden dienen ook ergens plaats te kunnen nemen. Voor 
ongeveer 50 invaliden dient een plaats te worden gerealiseerd. 
Daarbij dient ook een zitplaats aanwezig te zijn voor de 
begeleiders.  
Deze eisen waren niet voorzien in het PvE van het Gelredome. 
Hier wordt in het ontwerp wel rekening mee gehouden. 

persplaatsen Bijzondere zitplaatsen zijn plaatsen voor de pers. Ongeveer 100 
plaatsen dienen uitgerust te zijn met tafel en televisie. 

Persconferentiezaal Een zaal van ongeveer 15 x 20 m dient te worden ingericht voor 
het geven van persconferenties 

Mediaruimte Ongeveer 15 x 8 m dient te worden gereserveerd voor de media 
om te werken. 

Mediatechniekruimte Voor de media dienen ook ruimten met zicht op het veld te 
worden ingericht. Deze zijn ongeveer 4 meter diep, en worden 
verdeeld over een breedte van ongeveer 15 meter. 

Interviewruimten Nabij de kleedruimten voor de sporters zijn ruimten voor het 
geven van interviews gewenst. Twee ruimten van 5 x 5 meter 
zijn voldoende.  

Perspromenade De pers dient ook een verblijfsruimte te hebben overeenkomstig 
met de promenade voor publiek. Catering en toiletten dienen 
hier dan ook aanwezig te zijn. 

Businessunits Buiten de normale plaatsen dienen er ook Vip-plaatsen 
(ongeveer 700) te zijn. Businessunits zijn plaatsen met eigen 
voorzieningen en goed uitzicht, in een eigen ruimte.  
Units: ongeveer 4 x 8 meter groot. Twee lagen units over elke 
lange zijde. 

businessclub Direct aan de businessunits dient een ruimte voor verblijf van 
VIPS te zijn. Een foyer voor het verblijf tijdens de evenementen 
en een businessclub voor na een evenement. 
De foyer en de businessclub samen beslaan ongeveer dezelfde 
oppervlakte als de businessunits. Bovendien dient voor beide 
ruimten een catering aanwezig te zijn. 

Personeelskantine Voor personeel is een kantine nodig waarbij ook eigen 
toiletvoorzieningen getroffen dienen te worden.  

Omkleedruimte 
personeel 

Personeel moet de mogelijkheid hebben zich om te kunnen 
kleden en kleren kwijt te kunnen. 

Wasruimte Een wasruimte van ongeveer 30 vierkante meter is vereist. 
Spelerskantine Spelers of artiesten dienen toegang te hebben tot een eigen 

kantine (ongeveer 25 m2). 
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Spelerstoiletten  Vanaf het veld dienen toiletten eenvoudig bereikbaar te zijn 
zodat een sanitaire stop snel mogelijk is. 

Omkleedruimten spelers Twee afzonderlijke kleedruimten dienen eigen douches, 
toiletten, bad en massagetafels te hebben. De totale ruimte voor 
twee lokalen inclusief voorzieningen bedraagt dan ongeveer 290 
m2. 

Scheidsrechtersruimte De scheidsrechters dienen evenals de spelers een eigen 
kleedruimte te hebben van ongeveer 25 m2. 

Doktersruimte Een dokter dient nabij het veld en kleedruimten aanwezig te 
zijn. Ook dienen dopingcontroles hier te kunnen worden 
uitgevoerd. De ruimte is ongeveer 25 m2 groot. 

Parkeerplaats Spelers en personeel dienen een eigen parkeerplaats dichtbij het 
stadion te hebben.  

Sectoren Er dienen minstens vier sectoren te worden aangebracht waar 
toeschouwers van elkaar gescheiden kunnen worden. Deze 
sectoren dienen allemaal hun eigen voorzieningen (horeca, 
sanitair) te hebben. Ook het uitpubliek dient een eigen sector te 
hebben.  

Geen kolommen in het 
zicht 

Het publiek dient een optimaal gezichtsveld te hebben. Daarbij 
mogen dan ook geen kolommen in het zicht staan.  

Veldafmeting  
 

Voor wedstrijden voor internationale kampioenschappen is de 
vereiste veldafmeting 69 x 105 meter.  

Toegankelijk voor 
verkeersklasse 30 

Voor evenementen op het binnenterrein dienen vrachtwagens 
op dat terrein te kunnen komen. Daarom moeten de tunnels 
toegankelijk zijn voor verkeersklasse 30. De hoogte van de 
tunnels dient dan 4.5 meter te bedragen. Bovendien dienen 
vrachtwagens rond het veld te kunnen rijden zodat keren niet 
noodzakelijk is in de gracht. Twee in- en uitgangen voor 
vrachtverkeer zijn dan nodig. 

Toegankelijkheid 
hulpdiensten 

Het veld dient toegankelijk te zijn voor hulpdiensten. Ook bij 
evenementen moet het binnenterrein goed bereikbaar zijn. 

Vier tunnels Om natuurlijke ventilatie mogelijk te maken is in elke hoek van 
de gracht een tunnel nodig. Ook dient boven in het stadion de 
mogelijkheid te zijn om lucht het stadion uit te laten stromen. 
Voor een grotere capaciteit van het stadion is een groter aantal 
tunnels nodig.  
Alle tunnels moeten bij noodsituaties als ontsnappingsroute te 
gebruiken zijn. 

Onderhoud Voor onderhoud moeten het dak en de constructie goed 
bereikbaar zijn. 

Bevestigingen Er dient een mogelijkheid te zijn om lichtinstallaties of andere 
installaties te bevestigen aan de constructie. Ook aan het doek 
dient een bevestigingsmogelijkheid te zijn om installaties of een 
verduisteringsdoek te bevestigen. 

Opberging Bij het openen van het dak dient het doek op een goede manier 
opgeslagen te worden. Liefst vochtvrij en met de mogelijkheid 
om te luchten. 

Gracht Om het veld dient een gracht aanwezig te zijn. Aan de veldzijde 
dient een barrière te zijn van 3 meter hoog.  

   Tabel 2: programma van eisen 
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5 ONTWIKKELING CONSTRUCTIEF ONTWERP 
 
Een stadionconstructie is opgebouwd uit twee delen. Een deel bestaat uit de tribunes, met de ruimten er 
onder. Het tweede deel betreft de tribunekappen. De tribunes worden over het algemeen in beton 
uitgevoerd. Beton biedt direct de mogelijkheid tot een oppervlak met zitplaatsen, zijn massa voorkomt 
trillingen, en het bestaan van standaardelementen maken dit materiaal het meest gunstige. In het ontwerp 
voor het luchtkussenstadion zal niet diep worden ingegaan op dit deel van het stadion, en wordt deze 
constructie ook in beton uitgevoerd.  
Vaak is voor tribunekappen een grote overspanning nodig, wat voor een lichte constructie pleit. Vandaar 
dat meestal voor staal wordt gekozen. In dit ontwerp wordt nog een stapje extra gedaan en worden dus 
kussens als constructie gebruikt, maar vooralsnog alleen voor de overkapping van het veld. De permanent 
aanwezige tribunekappen worden wel in een stalen constructie uitgevoerd.  
 
Het bijzondere aan het ontwerp is dat aan het uiteinde van de tribunekappen een grote kracht aangrijpt. 
Deze kracht komt voort uit het luchtkussendak boven het veld. De kracht volgt de richting van de 
luchtkussens en grijpt dus aan onder een hoek. Zowel een verticale als een horizontale component van 
deze kracht dient dan te worden opgenomen door de tribunekappen. 
Eerst zal een geometrie voor de tribunes worden vastgelegd, waarna het ontwerp voor de tribunekappen  
zal worden gemaakt. 
 
 
5.1 Tribunes 
 
De tribunes dienen aan ongeveer 30000 toeschouwers plaats te bieden. Bij de keuze voor de vorm van de 
tribunes zijn zichtlijnen heel belangrijk. Vanaf elke plaats dient er vrij zicht te zijn op het veld. Dit heeft 
consequenties voor de helling van de tribunes. Gekozen wordt voor twee ringen. De eerste ring loopt rond 
het gehele veld. De tweede ring bevindt zich alleen langs de lange zijden (zie figuur 28). 
 

          
figuur 28: plattegrond tribunes 

 
figuur 29: doorsnede over lange zijde

 
 
Rond het veld is een gracht aanwezig. Het veld, de uitloopstrook en de gracht samen liggen binnen de 
luchtkussenplattegrond. De eerste ring begint tegen de gracht en loopt vervolgens over dertig rijen met 
een helling van 1 op 2 (figuur 29). Over de gehele omtrek is deze ring van gelijke hoogte. De tribunes 
moeten zoveel mogelijk het hoogteverloop van het luchtkussendak volgen om het volume van het stadion 
optimaal te benutten. Dus waar het dak hoog is, dienen de tribunes ook hoog te zijn, en vice versa. Het 
luchtkussen zou echter het zicht van de toeschouwers onderbreken indien langs de korte zijden de hoogte 
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gevolgd wordt. De eerste ring ligt daarom geheel onder het laagste niveau van het kussendak. Omdat het 
luchtkussen voor de tribune hangt moet deze namelijk boven alle zitplaatsen uit komen om geen zichtlijnen 
te onderbreken. Bovendien is er een 1.2 meter hoge lichtopening boven de tribunes en een wand van 1.2 
meter hoogte, over de hele omtrek van het stadion. Hiermee ligt de hoogte van het luchtkussen ten 
opzichte van het veld en dus de hoogte van het stadion vast. Het hoekpunt van het luchtkussendak ligt 
11.5 meter hoger dan de bovenkant van de eerste ring. 
 
Over de lange zijde is het wel mogelijk om de hoogte van het kussendak te volgen, tenminste tot op een 
zekere hoogte. Het middelste punt van het luchtkussendak stoort bij een te grote hoogte namelijk ook het 
zichtveld van een toeschouwer. De lange zijde wordt voorzien van een tweede ring met maximaal 17 rijen 
(in het midden). Tussen de twee ringen zijn twee verdiepingen met skyboxen geplaatst. De tweede ring 
heeft een helling van 40 graden. Dit is de maximale helling waarbij de tribune nog niet als eng wordt 
ervaren. Op deze manier blijft het hoogteverschil tussen de tribunes en de rand van het doek beperkt. Het 
tribunedak loopt met deze tribunegeometrie nooit naar beneden vanaf de tribunerand gezien. De 
toeschouwers zullen dus nergens een opgesloten gevoel krijgen en altijd een goed zicht op het veld. 
 
Met een C-waarde berekening wordt gecontroleerd of de zichtlijnen naar het veld van een persoon op de 
tribune niet verstoord wordt door degene die voor hem zit. De C-waarde is het verschil in ooghoogte 
tussen de persoon en de persoon voor hem. Een waarde van 120 mm wordt hiervoor aangenomen, wat 
een standaard waarde is. Op vier plaatsen wordt de benodigde treehoogte berekend: ring 1 onderaan, ring 
1 bovenaan, ring 2 onderaan en ring 2 bovenaan. formule 1 wordt gebruikt om op vier plaatsen deze 
hoogte te berekenen: 
 

( ) ( ) R
D

TDCRN −
+⋅+

=    

formule 1 

R – hoogte tot zichtpunt 
C – voorhoofdshoogte 
D – afstand tot zichtpunt 
T – treediepte 
N – treehoogte 

 
In alle punten wordt met de aangenomen hoogte volstaan. Op de tweede ring bovenaan voldoet de hoogte 
nog net. 
 
Het hoogteverschil tussen de hoek van het luchtkussen en het hoogste punt bedraagt 28 meter. Om de 
afstand van de tribune naar de rand van het luchtkussen zo klein mogelijk te houden wordt de tweede ring 
zo steil mogelijk uitgevoerd. De hoek waaronder de tribunekap dan staat is dan ook zo klein mogelijk. Dit 
biedt voordelen voor de krachtsafdracht.  
De boogvariant ontbindt de krachten uit het kussen in een verticale component in de boog en een 
horizontale in de tribunekap. Hoe kleiner de hoek van de tribunekap, hoe kleiner de kracht in de boog. Voor 
de ringvariant betekent een kleinere afstand tussen tribune en luchtkussen kortere elementen in deze ring. 
 
De bovenrand van de tribune wordt voor alle varianten gelijk aangenomen. Langs de korte zijden is deze 
dus recht en horizontaal, terwijl langs de lange zijden de rand gekromd en verlopend in hoogte is. Aan de 
lange zijden zijn ook skyboxen geplaatst tussen de eerste en tweede ring. De tweede ring steekt 3.2 meter 
over de eerste ring, zodat ook weer de afstand tot de kussenrand wordt beperkt. 
 
De ruimte onder de tribunes is voldoende groot om het programma in te passen. Op de indeling hiervan zal 
in het hoofdstuk architectuur worden ingegaan. 
 
 
5.2 Tribunekappen 
 
De tribunekappen worden zo ontworpen dat de krachten uit de kussens effectief kunnen worden 
opgenomen. Een aantal mogelijkheden: 
• De dakconstructie volgt de richting van de kussens. De kracht uit de kussens wordt als normaalkracht 

opgenomen in de tribunekappen. 
• Krachten splitsen. De dakconstructie ontbindt de kracht uit de kussens in meerdere richtingen.  
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• Randconstructie kussens gebruiken. De kussens dienen over een rails uitgereden te worden. Deze rails 
vormt een randconstructie die ook gebruikt kan worden voor de krachtsafdracht. 

In de volgende paragraaf wordt met deze mogelijkheden constructieconcepten ontworpen. De 
(on)mogelijkheden van de bovengenoemde punten worden beschreven en hieruit zullen twee ontwerpen 
ontstaan. 
 
 
5.3 Concepten 
 
Enkele mogelijke concepten voor de randconstructie worden besproken in tabel 3. Hierbij wordt per 
concept beschreven hoe de krachtswerking is, en wat de gevolgen hiervan zijn. 
 

A Kleine ring 

 

Kleine ring direct om de kussens heen.  
De horizontale component uit de kussens wordt direct 
opgenomen. Een verticale kracht dient dan nog naar de 
fundering te worden afgedragen. 
Er ontstaan grote momenten uit het vlak van de ring, omdat de 
ring niet in een plat vlak ligt. Loodrecht op de ring dient de ring 
dan in staat te zijn om momenten op te nemen. Ook heeft de 
ring momenten in het vlak, omdat geen boogwerking optreed, 
maar de ring eigenlijk opgebouwd is uit gebogen balken die 
momentvast met elkaar zijn verbonden. 
Een kleine ring betekent zware elementen, oftewel een stevige 
balk die in twee richtingen stijf is, direct om het kussen heen. 

B  Grote ring 

 

Een grote ring waarbinnen de krachten in het vlak van het 
kussendak worden doorgevoerd.  
De momenten in het vlak van de ring worden gereduceerd 
doordat een ringwerking ontstaat. Uit het vlak zijn er 
optredende momenten door het niet vlak zijn van de constructie. 
De ring kan het verloop van de tribunes volgen, zodat die 
daarop opgelegd kan worden. De tribunedaken komen dan ook 
tot stand uit de constructie tussen ring en kussen.  
De zichtlijnen vanaf de tribunes worden verstoord door het 
luchtkussendak en de tribunes zijn aan de lange zijde erg hoog, 
terwijl ze aan de korte zijden erg laag zijn. 
Het hoogste punt van de kussens bedraagt al ongeveer 50 
meter. Volgt de tribunekap de richting van de kussens, dan zal 
de ring op een nog grotere hoogte reiken. De tribunes zelf zullen 
nooit hoger dan 50 meter worden, aangezien de capaciteit van 
het stadion daarvoor te klein is.  
Met een kabelspant zou met relatief weinig materiaal toch een 
grote hoogte bereikt kunnen worden. De tribunekappen dienen 
ook onafhankelijk van het kussendak te werken als constructie. 
Indien het dak namelijk geopend is zijn de krachten uit deze 
kussens niet aanwezig. De krachten uit de kussens zorgen voor 
een resulterende kracht naar beneden. Zonder deze krachten 
kan echter ook een resultante omhoog ontstaan, waardoor een 
kabelspant steun dient te geven in twee richtingen. De krachten 
uit de kussens liggen op een gebogen lijn. De richting van de 
krachten volgen met een kabelspant wordt hierdoor bemoeilijkt. 
Het ontwerpen van een kabelspantconstructie is dan ook niet 
mogelijk. Het is wel mogelijk om met behulp van kabels of tuien 
een constructie te verstevigen. 
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C Drukelementen 

 

Drukelementen spannen van tribune naar tegenovergestelde 
tribune. De horizontale component wordt zo direct vereffend 
met de horizontale component aan de overzijde.  
Een constructie is permanent aanwezig over het veld. Het open 
karakter gaat verloren. Een dergelijke constructie zou ook veel 
materiaal kosten vanwege de grote kniklengte van de 
elementen. 

D Ingeklemde kap 

 

Het kussendak wordt opgelegd op een ingeklemde tribunekap. 
De krachten worden direct afgevoerd naar de tribune. 
De tribunekappen worden fors van afmeting doordat ze een 
groot moment moeten kunnen opnemen. De helling van het dak 
kan worden aangepast zodat de tribune op wenselijke hoogte 
kan worden gebracht. 

E bogen 

 

Bogen langs de randen van het kussendak worden doorgezet 
naar de fundering. Zo dragen zij de verticale lasten via 
boogwerking af naar de fundering wat een gunstig 
materiaalgebruik betekent. Steunen in de tribunedaken zorgen 
voor afdracht van de horizontale krachten. 
Voor de korte zijden is een zelfde systeem mogelijk. De bogen 
lopen dan volgens een omgekeerde kromming en kunnen 
worden afgesteund op de bogen aan de lange zijden. De 
steunen kunnen onder een hoek geplaatst worden en zo kan 
met de hoogte van de tribune worden gevarieerd. 

tabel 3: concepten randconstructie 

 
Met behulp van de bovenstaande concepten worden twee ontwerpen ontwikkeld. Binnen deze ontwerpen is 
het mogelijk om varianten te maken. Uit een van deze varianten volgt dan het definitieve ontwerp (Tabel 
4). 
 
 

Concept A - E 

 

Ontwerp 1 - 2 

 

Variant 1 – 9 

 

Definitief ontwerp 

Tabel 4:ontwikkelingsproces 
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5.4 Ontwerpen tribunekappen 
 
 
5.4.1 Ontwerp 1: boogontwerp 
 
Als eerste is het mogelijk om de verticale krachten door de randconstructie van de luchtkussens af te 
voeren naar de fundering (of naar de tribunes). De rand heeft de vorm van een boog. Door nu deze boog 
door te zetten kan een verticaal steunende boogconstructie ontstaan. Er blijven dan nog horizontale 
krachten over voor de tribunekappen. Deze kap kan dan de kracht als normaalkracht opnemen, wat zeer 
gunstig is voor het materiaalgebruik. Slechts de belasting op het dakvlak moet door deze kap als moment 
worden opgenomen. Ook in de situatie met het luchtkussendak geopend zal het systeem functioneren 
doordat de boog een oplegging vormt voor de kap die dan puur op buiging wordt belast en de boog 
horizontaal steunt. Dit ontwerp is dus gebaseerd op concept 5, het boogconcept. 
 
 

 
figuur 30: schematisering 
          krachtswerking boogontwerp  
 figuur 31: CAD-model boogontwerp 

 
figuur 32: maquette boogontwerp 

figuur 33: maquette boogontwerp
 in achtergrond

 
 
5.4.2 Ontwerp 2: ringontwerp 
 
Het dakvlak van de tribunes kan stijf uitgevoerd worden. Zo kunnen horizontale krachten verdeeld worden 
over een groot vlak om het gehele kussen heen, en zal dit vlak als een grote ring werken. Een verticale 
steun dient ook te worden aangebracht. Door de tribunekappen in te klemmen aan de tribunes kunnen 
deze de verticale kracht opnemen. Zo wordt ook het moment loodrecht op de ring opgenomen dat ontstaat 
doordat de ring niet vlak is (figuur 35 en figuur 36). Het dakvlak hoeft ook niet noodzakelijk horizontaal te 
zijn, maar kan onder een hoek staan, zodat de tribunes niet tot de top van de kussens hoeven te reiken. 
De concepten A en D zijn beide in dit ontwerp gecombineerd. 
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figuur 35: schematisering  
krachtswerking ringontwerp  

 

figuur 36: maquette ringontwerp 

  
 
 
 
5.5 Constructievarianten 
 
Er zijn nu twee ontwerpen ontstaan voor het stadion. Het eerste ontwerp is het boogontwerp en het 
tweede het ringontwerp. Nu zijn er ook variaties mogelijk binnen deze ontwerpen. Allereerst liggen 
elementen binnen een constructiesysteem niet vast. Plaats, richting, afmeting en bevestiging zijn nog niet 
gedefinieerd. De twee ontwerpen kunnen ook met elkaar worden gecombineerd en verstevigingen met 
behulp van tuien zijn mogelijk. Een aantal varianten wordt ontwikkeld. Uiteindelijk is een selectie gemaakt 
waaruit de onderstaande varianten zijn ontstaan. 
  
Een aanname wordt gedaan voor de geometrie van de constructie. Deze constructie wordt ingevoerd in het 
eindige elementen programma ESA – Prima Win. Hieruit zal voor alle varianten een analyse van de 
belangrijkste krachten en spanningen worden gemaakt. Een vergelijking tussen de varianten wordt dan 
gelegd zodat uiteindelijk een constructieve voorkeur voor een of meerdere varianten kan worden 
uitgesproken. 
 
 
5.5.1 Aannamen geometrie varianten 
 
Enkele varianten worden ontwikkeld, waarbij van het boogontwerp en het ringontwerp wordt uitgegaan als 
basis. De varianten onderzoeken of verbeteringen aan het oorspronkelijke ontwerp mogelijk zijn. Hierbij 
wordt gekeken naar de invloed van het veranderen van opleggingen,  het aanbrengen van scharnieren en 
de plaatsing van elementen. Een aanzichten op de lange rand van de kussens en een modelleringsplaatje 
uit ESA maken duidelijk hoe het constructief systeem van een variant is (              figuur 37). 

figuur 34: CAD-model ringontwerp 
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              figuur 37: bovenaanzicht stadion 

 
 
5.5.1.1 Variant 1: zuivere bogen 
 
Variant één is het boogontwerp in de meest eenvoudige vorm. De rand van de luchtkussens wordt over de 
lange zijde doorgetrokken naar de tribune toe. Daar wordt deze scharnierend opgelegd. Een cirkelvormige 
boog ontstaat zo langs het luchtkussen, met rechte uiteinden naar de tribunes toe. Aangezien er slechts 
normaalkrachten op het uiteinde van de boog werken is een rechte lijn naar de tribunes de meest ideale 
vorm. 
De tribunekappen zorgen voor afdracht van de horizontale krachten uit de kussens naar de tribuneranden. 
Over de lange zijde spant iedere 11,6 meter van de boog een element van de tribunerand naar de boog. 
Dit is precies de afstand tussen twee kussens, en de plaats waar een naad tussen de luchtkussens aan de 
boog aangrijpt. De elementen zijn pendels, maar overspannen wel (maximaal) 40 meter. Zodoende moeten 
ze wel een buigstijfheid hebben om de tribunedakbelasting op te kunnen nemen. 
Over de korte zijden worden vanaf de tribunerand iedere 10 meter elementen aangebracht tussen 
tribunerand en boog.  
 

 
A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 38: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en 
ESA-model met ondersteuningen en            
scharnieren (B) variant 1 

B ESA-model met ondersteuningen en scharnieren 
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5.5.1.2 Variant 2: gesteunde bogen 
 
In de bogen wordt een groot moment verwacht. Om dit te reduceren worden de elementen in de 
tribunekappen in het vlak van de bogen gebruikt om dit moment te reduceren. Door de tribunependels op 
deze plaatsen normaalkrachten op te kunnen laten nemen ontstaan als het ware steunpunten voor de 
bogen zodat de momenten in de bogen worden herverdeeld. 
 

A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 39: aanzicht loodrecht op lange rand (A) ESA-
model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 2 

B ESA-model met ondersteuningen en 
scharnieren 

 
 
5.5.1.3 Variant 3: verkorte bogen 
 
Variant 3 gaat ook uit van het reduceren van het moment door het gebruiken van de tribunedaken. Ter 
plaatse van de ontmoeting tussen korte en lange boog worden beide bogen beëindigd zodat de 
overspanning wordt gereduceerd. Een constructie van pendels in de hoeken van het stadion zorgt voor de 
afdracht van de reacties ter plaatse van de boogopleggingen. Er is nu geen duidelijke rangschikking in 
boogrichting meer. De lange bogen worden namelijk op hetzelfde punt opgelegd als de korte bogen. 
 

A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 40: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en 
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 3 

B ESA-model met ondersteuningen en 
scharnieren 

 
 
5.5.1.4 Variant 4: verend ondersteunde bogen 
 
De tribunekappen werden in de voorgaande varianten als pendels uitgevoerd. Door de elementen in de 
tribunekappen nu momentvast aan de tribunes te koppelen kunnen ze ook verticaal steun bieden aan de 
bogen. De bogen worden dus verend gesteund op punten tussen de opleggingen. Een deel van de 
momenten in de boog zal nu worden overgenomen door de steunen in het tribunedak.  
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A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 41: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en 
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 4 B ESA-model met ondersteuningen en 

scharnieren 
 
 
 
5.5.1.5 Variant 5: ring en bogen 
 
In deze variant is de boog scharnierend opgelegd op de knooppunten tussen de lange en korte bogen, en 
wordt gesteund door de ingeklemde tribunedakpendels in zijn vlak. 
Alle steunen zijn ingeklemd op de tribuneranden. Het verschil met variant 4 is dat de steunen in 
ringverband zijn aangebracht. Meerdere elementen zijn aanwezig voor het dragen van de belastingen, de 
profielen zijn wel verkleind. De ring is stijf in het vlak van de boog, zodat de ring weinig krachten zal 
opnemen. Toch wordt bekeken of er onverwachte verschillen optreden. 
 

A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 42: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en 
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 5 B ESA-model met ondersteuningen en 

scharnieren 
 
 
5.5.1.6 Variant 6: ring met vaste buitenrand 
 
De ingeklemde steunen nemen de verticale draagfunctie van de boog volledig over, doordat deze boog niet 
meer wordt doorgezet naar de tribune. De boog is onderdeel van de grote ring die nu om het 
luchtkussendak heen loopt, waarbij de knopen in de boog scharnierend uitgevoerd worden. 
De normaalkrachten in de boog zullen afnemen, doordat de boogwerking wegvalt. Dit betekent dat de 
momenten en normaalkrachten in de steunen zullen toenemen. Door de kromming in het dakvlak zullen de 
steunen in de hoeken de grootste belasting opnemen. De steunen zijn gefixeerd op de tribuneranden in x-, 
y-, en z-richting, en in verticale richting ingeklemd. 
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A aanzicht loodrecht op lange rand 

figuur 43: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en       
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren(B) 
variant 6 B ESA-model met ondersteuningen en 

scharnieren 
 
5.5.1.7 Variant 7: losse zijden 
 
Om te bekijken wat de invloed van de ring is worden de tribunedelen losgelaten van elkaar. Daardoor 
ontstaan 2 modellen. Het eerste bestaat uit de elementen aan de lange zijden en de tweede uit de 
elementen langs de korte zijden. 
De krachten worden waarschijnlijk hoger dan in het hele model in variant 6, omdat er geen samenwerking 
is. De normaalkrachten in de bogen zullen aan de uiteinden echter volledig zijn verdwenen, waardoor geen 
grote puntlast ontstaat in de hoeken. 

A aanzicht loodrecht op lange rand 
 
figuur 44: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en 
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 7  B ESA-model met ondersteuningen en 

scharnieren 
 
 
5.5.1.8 Variant 8: ring met losse buitenrand 
 
De ringwerking wordt geoptimaliseerd door de horizontale steunen te reduceren tot twee. De steunpunten 
bevinden zich in het midden van de korte zijden. Een scharnier en een rol zijn geplaatst. Zo wordt het 
vervormen mogelijk gemaakt, waardoor spanningen zich kunnen herverdelen, en een optimale ringwerking 
ontstaat.  
De steunen zijn gefixeerd op de tribuneranden in z-richting, en in horizontale en verticale richting 
ingeklemd. 
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A aanzicht loodrecht op lange rand 
 
figuur 45: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en       
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 8 

 B ESA-model met ondersteuningen en 
scharnieren 

 
 
5.5.1.9 Variant 9: ring met momentvaste binnenranden 
 
De  boog wordt momentvast uitgevoerd. De steunen worden weer als pendels uitgevoerd, en dus niet meer 
ingeklemd aan de tribuneranden. De scheefstand en stijfheid van het dakvlak zorgen hierbij voor de 
verticale draagkracht.  
De opleggingen op de tribuneranden is slechts in verticale richting gefixeerd. De laatste steunen van alle 
zijden zijn wel in y- of x-richting gefixeerd. Zo zijn de verlengden van de korte en lange bogen wel 
gesteund en worden de verplaatsingen enigszins beperkt. 
Elke korte zijde heeft dus twee steunen in globale x-richting en de beide lange zijden hebben twee steunen 
in globale y-richting. 

A aanzicht loodrecht op lange rand 
 
figuur 46: aanzicht loodrecht op lange rand (A) en       
ESA-model met ondersteuningen en scharnieren (B) 
variant 9 B ESA-model met ondersteuningen en 

scharnieren 
 
 
5.6 Belastingen 
 
Voorlopig wordt alleen aandacht besteed aan de staalconstructie, zijnde de tribunekappen en 
ondersteuningsconstructie voor de luchtkussens. De betonnen onderbouw wordt buiten beschouwing 
gelaten.  
De belastingen op de constructie bestaan uit belastingen uit belastingen die rechtsreeks op de constructie 
aangrijpen en belastingen die via het doek op de constructie aangrijpen.  
Belastingen rechtstreeks op de constructie zijn eigen gewicht (permanente belasting), sneeuwbelasting en 
windbelasting (veranderlijke belastingen). De belastingen ten gevolge van wind en de belastingen uit het 
doek worden hieronder besproken. Voor een volledig overzicht van de belastingen wordt verwezen naar 
bijlage A. 
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5.7 Windbelasting 
 
Handberekeningen tonen aan dat de windbelasting een maatgevende belasting kan zijn voor de 
staalconstructie. Omdat wind een asymmetrische belasting op de constructie uitoefent, is deze vooral voor 
een boogconstructie zeer ongunstig. De windbelasting verdient daarom grote aandacht.  
 
Wind:  stel h = 50 m, pw = 1.23 kN/m2 
Cdim = 0.9, h = 35 m, b = 75 m (Cdim = 0.87) 
Cp is onbekend is moet nog worden bepaald en is afhankelijk van de windrichting. 
De windbelasting wordt bekeken vanuit 3 windrichtingen; 0 graden, 45 graden en 90 graden. Daarbij 
betreft 0 graden de wind loodrecht op de korte zijde.  
 
Met behulp van de Nederlandse norm is slechts voor eenvoudige vormen van gebouwen een windbelasting 
te modelleren. Een windtunneltest wordt voorgeschreven voor complexe vormen. Aangezien een 
windtunneltest voor een afstudeerproject niet haalbaar is zal er voor een andere oplossing gekozen moeten 
worden. Verschillende mogelijkheden zijn daarbij bekeken.  
 
Voor de windbelasting zijnde volgende zaken beschouwd: 
- windtunneltesten andere stadions 
- Engelse norm voor cilindervormen 
- een conservatieve benadering 
- lokale factoren ten gevolge van overstekken 
- interne drukken 
- simulatieprogramma 
 
 
5.8 Fluent 
 
De simulatie in het programma Fluent geeft de beste weerspiegeling van de werkelijkheid. Deze methode 
wordt dan ook gekozen voor het bepalen van de windfactoren. Voor de uitgebreidere beschouwing wordt 
verwezen naar bijlage B. In deze bijlage is beschreven wat de ervaringen met het programma Fluent zijn. 
Ook is hierin een logboek opgenomen en zijn contactgegevens vastgelegd. 
 
De ongehinderde windbelasting op 50 meter hoogte bedraagt 1.23 kN/m2.  
De windbelasting op het dak wordt dan 1.23 * Cp * 0.9 = 1.11 * Cindex kN/m2. 
Voor Cp worden de waarden uit Fluent gebruikt.  
 
Er zijn twee verschillende situaties ingevoerd in Fluent. Voor de geopende situatie zijn drie windrichtingen 
bekeken: 1, 45 en 90 graden. Voor de gesloten situatie zijn slechts twee richtingen ingevoerd: 0 en 90 
graden.  
Een luchtsnelheid van 10 meter per seconde is ingevoerd als referentiesnelheid. Fluent berekent dan de 
luchtstromingen rond het stadion en ook de drukcoëfficiënten die de stromingen uitoefenen op de 
oppervlakken. 
 
Voor het gesloten dak verrekent Fluent geen interne drukken. Maximale interne drukken ontstaan voor een 
open gebouw. Een factor van 0.4 voor interne onderdruk en 0.6 voor interne overdruk wordt als extra 
belastinggeval toegevoegd aan de situatie met het gesloten dak. Het stadion voldoet aan de criteria voor 
een open gebouw. Omdat niet geheel zeker is hoe het stadion reageert op over- en onderdruk wordt 
daarom met deze maximale waarden gerekend. 
Voor het geopende dak geeft Fluent de drukcoëfficiënten aan het ondervlak van het dak. 
 
De onderstaande figuren geven een beeld van de uitvoer die Fluent geeft voor windrichting 0 graden en 
een gesloten dak. Voor verdere informatie, zie bijlage A en B. De snelheden en dichtheden van de 
luchtdeeltjes geven een indicatie van waar de drukcoefficienten hoog dan wel laag zijn. 
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Figuur 47: drukcoëfficiënten stadion en omgeving 
onder wind 0 graden, gesloten. 

 
Figuur 48: snelheidsvectoren van luchtdeeltjes om 
het stadion onder wind 0 graden, gesloten. 

 
In de onderstaande figuren worden de drukcoëfficiënten van het stadion afgebeeld. 
 

Figuur 49: drukcoëfficiënten stadion onder wind 0 
graden, gesloten. 

Figuur 50: drukcoëfficiënten stadion onder wind 90 
graden, gesloten. 
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Figuur 51: drukcoëfficiënten stadion onder wind 0 
graden, gesloten. 

 

 
Figuur 52: drukcoëfficiënten stadion onder wind 45 
graden, gesloten. 

 
 

  

 
Figuur 53: drukcoëfficiënten stadion onder wind 90 
graden, gesloten. 

 

 
 
De drukcoëfficiënten die Fluent uitvoert worden geschematiseerd in vlakken met een gelijke coëfficiënt. 
Deze kunnen voor de invoer in ESA-Prima Win worden gebruikt. In het geval van het gesloten stadion 
worden de geschematiseerde vlakken ook in ANSYS aangebracht op het doek. 
 



    
 

Afstudeerverslag J.J.M.v.Heijster                           
 
 

Ontwerp van een stadion met uitschuifbaar luchtkussendak 
  

30

+0.4

-0.9

-0.5

+0.4

-0.9

-0.9

-0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-1.2

-0.5

-0.5

8 m

4 m
4 m

 
Figuur 54: geschematiseerde 
drukcoëfficiënten voor 
wind onder 0 graden  
met een gesloten dak. 
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Figuur 55: geschematiseerde  
drukcoëfficiënten voor 
wind onder 90 graden  
met een gesloten dak. 
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Figuur 56: geschematiseerde 
drukcoëfficiënten voor 
wind onder 0 graden  
met een open dak. 
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Figuur 57: geschematiseerde 
drukcoëfficiënten voor 
wind onder 45 graden  
met een open dak. 

8 m 16 m5 m
25 m

 
Figuur 58: geschematiseerde  
drukcoëfficiënten voor 
wind onder 90 graden  
met een open dak. 

 
Het kan voorkomen dat de windrichtingen niet de maatgevende windrichtingen vertegenwoordigen. 
Verdere windrichtingen worden echter niet beschouwd. 
 
Fluent heeft een eigen team dat windberekeningen maakt voor constructiebureaus. Tot nu toe wordt dat 
slechts in combinatie met en ter ondersteuning van windtunneltesten gedaan. In dit onderzoek wordt 
aangenomen dat de waarden uit Fluent correct zijn. De waarden uit Fluent zijn vergeleken met bekende 
waarden. Zo is de drukcoëfficiënt op een wand 0.8 als de wind hier loodrecht op staat. Ook een cilinder 
heeft bekende waarden. Deze waarden zijn allemaal slechts benaderingen, waardoor de waarden iet exact 
overeen zullen komen. Wel klopt het globale beeld van de uitvoer met de vooraf verwachte waarden. 
Zelf doet Fluent in België onderzoek naar het gebruikt van het programma voor de bouw. Het is wellicht 
interessant voor een vervolgstudie om op dit onderwerp dieper in te gaan. 

-1.2 

4 m 
8 m 
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5.9 Belastingen uit het doek 
 
De belastingen via het doek volgen uit het model van Chiel Kanters (zie bijlage A). Chiel Kanters heeft per 
belastinggeval de reacties op de knopen van de randconstructie opgegeven. Het ANSYS-model telt meer 
knopen dan Het ESA Prima Win-model. Met behulp van het programma Excel worden knoopkrachten uit 
ANSYS opgeteld, zodat deze in het ESA Prima Win-model kunnen worden ingevoerd. De in de figuur 
aangegeven knoop 2880 uit het ANSYS-model is de knoop die correspondeert met een knoop in ESA. 
 

 
figuur 59: doorsnede kussens ANSYS-model 

 
Voor de volgende belastinggevallen zijn berekeningen gedraaid in ANSYS: 
- voorspanning zonder belasting 
- sneeuwbelasting 
- wind onder 0 graden, met interne overdruk 
- wind onder 0 graden, met interne onderdruk 
- wind onder 90 graden, met interne overdruk 
- wind onder 90 graden, met interne onderdruk 
 
In het ANSYS-model treden drukkrachten op in de kussenrichting op onder windbelasting. Gesteld werd dat 
het in ANSYS niet mogelijk is om de druk in een doeklaag niet op te laten treden. In het bovendoek van het 
kussen zijn al sneden gemaakt, waardoor een drukkracht niet doorgegeven kan worden. In het onderdoek 
is dit echter niet mogelijk omdat de berekening dan niet meer convergeert. De druk in de kussens 
opvoeren is ook een mogelijkheid tot het reduceren van de drukkrachten. De druk zal echter in 
werkelijkheid nooit zo groot behoeven worden als dat het geval zou zijn bij het volledig drukvrije ANSYS-
model. Het model zou dan veel te grote krachten introduceren in de randconstructie. De druk in de kussens 
is nu zo aangenomen dat er in ieder kussen minstens een doorlopende strook trek aanwezig is. 
Aangenomen wordt dat door deze strook de kussens niet instabiel worden.  
 
Een standaarddruk wordt gebaseerd op de sneeuwbelasting. Voor wind is een andere druk aangenomen. 
Dit betekent dat als harde wind zal optreden, de druk in het dak dient te worden verhoogd. Voor verdere 
details wordt verwezen naar het verslag van Chiel Kanters [ 2]. 
 
In de belastinggevallen met wind zijn niet in alle knopen trek als reactie aanwezig. Druk ontstaat langs de 
naden van de kussenstroken, waardoor op drukreacties ontstaan op de randen van de lange zijde 
(bijvoorbeeld op de knopen 2827 en 2826 uit figuur 59).  
Voor het belastinggeval wind onder 0 graden zijn in ANSYS  de knopen tussen de naden vrij verplaatsbaar 
gemaakt, zodat er in die knopen geen reactie optreedt. De drukkrachten worden dan herverdeeld en er 
treden slechts trekkrachten op als reacties. Voor alle belastinggevallen is dit de beste oplossing. In de 
situatie wind onder 90 graden convergeert de berekening in ANSYS echter niet, waardoor het niet in alle 
gevallen mogelijk blijkt. Bij de overige belastinggevallen speelt druk in het doek echter een veel kleinere 
rol, waardoor voor alle andere gevallen gekozen wordt voor een optelling van de tussenknopen met behulp 
van Excel. 
 
Een vergelijking is gelegd tussen de resultaten voor de twee geschetste mogelijkheden voor het vertalen 
van de reactiekrachten uit ANSYS naar ESA. Voor wind onder 0 graden is zowel een berekening in ANSYS 
met vrije tussenknopen als een optelling van de tussenknopen met behulp van Excel gemaakt. Hieruit blijkt 
dat de krachten over de korte zijde ongeveer gelijk zijn. Hier wordt in Excel ook niets aan veranderd. Over 
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de lange zijde zijn de reacties op de naden van de kussens uit ANSYS echter veel hoger dan uit de optelling 
in Excel. De drukkrachten die daar optreden zorgen voor een negatieve invloed op de totale reactie. Er zijn 
drie mogelijkheden tot het verbeteren van de schatting in Excel.  
 
Ten eerste kan worden verondersteld dat drukkrachten niet kunnen worden  doorgegeven door het doek 
en dat de belastingen dan in de andere richting (loodrecht hierop) zullen worden verdeeld. Dit betekend 
dat de drukreacties van de tussenknopen niet zullen worden meegenomen in de reacties van de ESA-
knopen. De drukreacties worden over de gehele lange zijde opgeteld. Voor de totale drukkracht wordt 
verondersteld dat deze afvloeit naar de korte zijde. Omdat de kromming van het doek in twee richtingen 
ongeveer gelijk is aan elkaar, kan verondersteld worden dat het totaal van de reacties aan de korte zijde, 
veroorzaakt door een belasting, even groot dient te zijn als het totaal aan reacties aan de lange zijde. De 
som van de drukreactiekrachten wordt dan ook gelijkmatig als trek verdeeld over de knopen aan de korte 
zijden. 
 
Ten tweede kunnen alle knoopreacties als absolute waarden worden opgeteld om als trekreacties op 
knopen te worden geplaatst. Dit geeft echter een grote overschatting van de waarde die ANSYS geeft met 
losse knopen. 
 
Ten derde kan door slechts de optredende trekkrachten op te tellen, en de drukkrachten te verwaarlozen 
een betere benadering worden gemaakt. Hier wordt dan ook voor gekozen in de overige belastinggevallen. 
Deze benadering blijkt uit de vergelijking het meest nauwkeurig te zijn. Nu wordt verondersteld dat 
naarmate de drukkrachten in het doek afnemen, de voorspelling van Excel beter wordt. De vergeleken 
resultaten hebben betrekking op het belastinggeval met de meeste drukkrachten, waardoor voor de overige 
gevallen de voorspelling redelijk nauwkeurig zal zijn.  
 
De krachten worden als volgt vertaald van ANSYS naar ESA: 
- voorspanning zonder belasting: optelling tussenknopen in Excel, 
- sneeuwbelasting: optelling tussenknopen in Excel, 
- wind onder 0 graden, met interne overdruk: ANSYS model met lossen tussenknopen, 
- wind onder 0 graden, met interne onderdruk: ANSYS model met lossen tussenknopen, 
- wind onder 90 graden, met interne overdruk: optelling tussenknopen in Excel, 
- wind onder 90 graden, met interne onderdruk: optelling tussenknopen in Excel. 
 
 
5.10 Ontwerpberekening 
 
Het eindige elementenpakket ESA Prima Win (ESA) wordt gebruikt om de varianten te analyseren op 
krachtswerking. Daarvoor worden de varianten ingevoerd als 3D-modellen in dit programma. Een 3D 
analyse is nodig, omdat verschillende richtingen invloed op elkaar uitoefenen. Er dienen teveel aannames 
gedaan te worden om met een 2D model betrouwbare resultaten te verkrijgen. 
 
De draden uit de modellen wordt een afmeting toegekend doormiddel van een gelast I-profiel. Bij iedere 
variant worden de spanningen onder de 355 N/mm2 gehouden, zodat een benodigde afmeting kan worden 
bepaald in een element. Bovendien beïnvloed de stijfheid van een element de krachtswerking. Een element 
kan in verschillende varianten een groot verschil in benodigde sterkte vragen. Daarom is het nodig deze 
elementen aan te passen per variant. Bovendien verandert het aantal elementen dat als steun dient, 
waardoor een aanpassing in afmeting noodzakelijk is. 
 
Per belastinggeval wordt weergegeven wat de resultaten zijn. Een beeld wordt gegeven van de momenten 
om de y-as van de elementen, van de normaalkrachten in de elementen en van de verticale verplaatsingen 
van de elementen. 
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5.10.1 Resultaten en opmerkingen 
 
Voor een volledige weergave van de resultaten wordt verwezen naar bijlage A. Kort zal hier wel 
weergegeven worden wat de resultaten van de berekeningen zijn.  
De resultaten zijn in drie categorieën samen te vatten. 
Categorie 1: boogontwerp 
Categorie 2: boogontwerp, met verende steunen 
Categorie 3: ringontwerp 
Deze categorieën worden hieronder besproken, en enkele resultaten worden weergegeven. De 
weergegeven resultaten betreffen de maximaal optredende momenten om de sterke as van de elementen 
door alle belastingcombinaties. 
 
 
5.10.1.1 Categorie 1 
 
Het boogontwerp geeft als resultaat dat de bogen ongesteund, een groot moment ondergaan. Variant 1, 2 
en 3 vallen binnen deze categorie. De normaalkrachten in de bogen zijn groot, de boogwerking treedt 
duidelijk op. De momenten in de dakelementen blijven beperkt tot momenten veroorzaakt door belastingen 
direct op deze elementen. Het steunen van de lange bogen in hun vlak geeft wel een grote reductie van de 
momenten in deze bogen (als in variant 2 en 3). In tabel 5 zijn enkele resultaten van de berekeningen 
weergegeven. 
 
Variant Momenten (kNm) 
 
Variant 1 
 
De bogen ondergaan veruit de grootste 
momenten. Het maximale moment in de 
bogen bedraagt 37000 kNm.  
De maximale normaalkracht in de bogen 
bedraagt 9300 kN. 

 
 
Variant 2 
 
Het moment in de bogen bedraagt in variant 
2 nog slechts 5600 kNm. De maximaal 
optredende normaalkracht is hier 13000 kN. 
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Variant 3 
 
Het moment in de bogen bedraagt in variant 
2 nog slechts 6400 kNm. De maximaal 
optredende normaalkracht is hier 13400 kN. 
In de elementen in het dakvlak bedraagt het 
maximale moment 6500 kNm, zijnde een 
veldmoment. 

tabel 5: resultaten ESA-model categorie 1 

 
5.10.1.2 Categorie 2 
 
Het boogontwerp met verende steunen geeft als resultaat dat de momenten in de bogen nog iets afnemen 
ten opzichte van de eerste drie varianten. In variant 4 en 5 ontstaan verend gesteunde bogen. De 
momenten in de steunen in het dakvlak lopen niet veel op, maar verplaatsen van het midden van de 
elementen naar de opleggingen op de tribunes.  
 
Variant Momenten (kNm) 
 
Variant 4 
 
Het maximale moment in de bogen bedraagt 
nog 5200 kNm. 
De maximale normaalkracht in de bogen 
bedraagt 10300 kN. 
Het maximale moment in de 
dakvlakelementen bedraagt hier 8300 kNm, 
zijnde een steunpuntsmoment. 
 

tabel 6: resultaten ESA-model categorie 2 

 
5.10.1.3 Categorie 3 
 
Het ringontwerp geeft als resultaat dat de momenten in de bogen verdwijnen. Er ontstaan grote momenten 
in de ingeklemde elementen. Indien geheel op ringwerking wordt vertrouwd, en de elementen dan ook 
slechts in de verticale richting worden ondersteund, zijn de vervormingen moeilijk te beperken. 
Ringwerking treedt wel op, de normaalkrachten in de elementen die de ring vormen tonen dat aan. Deze 
ringwerking wordt echter verstoord door het niet vlak zijn van de ring. Door grote hoogteverschillen en dus 
krommingen in het dakvlak ontstaan grote momenten uit het vlak van de ring. Deze wegen niet op tegen 
de voordelen van de ringwerking.  
De ringvariant kan dus alleen worden toegepast indien alle elementen in het dakvlak volledig vast worden 
bevestigd aan de tribuneranden. Dit betekent dan translatiesteunen in x-, y- en z-richting en rotatiesteunen 
in lokale y-richting van de elementen (om de sterke as van de elementen). 
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De kromming van het dakvlak zorgt ervoor dat krachten afvloeien naar de hoeken van het stadion. De 
overspanningen van de elementen zijn in de hoeken kleiner dan in het midden van de zijden. Desondanks 
zijn de momenten in de hoekelementen vaak groter. 
 
 
Variant Momenten (kNm) 
 
Variant 6 
 
Het moment in de bogen is niet meer 
aanwezig. De normaalkracht in deze bogen 
bedraagt nog 6200 kN. De korte zijden nemen 
de draagfunctie grotendeels over van de 
bogen. Het maximale moment van de 
dakelementen bedraagt hier dan ook 18000 
kNm, zijnde een steunpuntsmoment. Het 
aantal elementen is verdubbeld ten opzichte 
van de varianten 1 tot en met 4. 
 

 
Variant 8 
 
Het moment in de bogen is verdwenen. 
De maximale normaalkracht in de bogen 
bedraagt 6000 kN. 
Het maximale moment in de 
dakvlakelementen bedraagt hier 36000 kNm, 
zijnde een steunpuntsmoment. Het aantal 
elementen is hier verdubbeld, zodat de 
vergelijking met variant 1 tot en met 4 nog 
ongunstiger wordt. 
 

tabel 7: resultaten ESA-model categorie 3 

 
 
5.11 Constructieve voorkeur 
 
Uit de resultaten blijkt dat categorie 1 de beste resultaten geeft. Binnen deze categorie gaat de 
constructieve voorkeur uit naar variant 2 en 3. Met behulp van een simpele ingreep ten opzichte van de 
ongesteunde bogen uit variant 1 kan in deze bogen het moment enorm worden gereduceerd. Daar komen 
natuurlijk wel grotere normaalkrachten in de steunende elementen voor in de plaats.  
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6 ARCHITECTONISCH ONTWERP 
 
Vanwege de grote constructieve achtergrond van het project is gekozen om eerst een constructief ontwerp 
op te zetten. De constructie zal grotendeels de architectuur bepalen. Er zijn een aantal constructieve 
varianten bekeken. Indien de architectonische uitgangspunten duidelijk zijn kan vanuit deze discipline een 
voorkeur voor een constructievariant worden uitgesproken. In het definitief ontwerp kan dan met zowel 
constructie als architectuur rekening worden gehouden. In dit hoofdstuk zal de nadruk op architectuur 
liggen. 
 
 
6.1 Uitgangspunten 
 
 
6.1.1 Referenties 
 
Er zijn al stadions gerealiseerd of in ontwerp die gebruik maken van lichte dakconstructies. Zelfs 
luchtkussens worden al gebruikt in daken, echter nog altijd in combinatie met een stalen constructie, of 
slechts als dakbedekking. 
In de onderstaande figuren worden voorbeelden gegeven van al dan niet gerealiseerde projecten die 
verschillende relaties hebben tot het luchtkussenstadion. Allereerst voorbeelden van luchtkussens in 
gebouwen. Daarna volgen voorbeelden van een uitschuifbaar dak. Drie soorten constructietypen worden 
dan bekeken, namelijk ingeklemde daken, ringen en bogen. 
 
A 

 

B 

 
Figuur 60: plannen voor een indoor sportcentrum in Rotterdam [ 7] (A: overzicht, B: aanzicht).  
 
Het betreffen nog slechts plannen van architectenbureau Zwarts en Jansma.  
Grote stalen spanten waartussen een constructieve structuur van pneumatische kussens wordt 
gespannen, zullen de grote ruimten van de hallen overspannen. De pneumatische kussens 
worden uitgevoerd in lichtdoorlatend kunststof doek, zodat zoveel mogelijk gebruik kan 
worden gemaakt van natuurlijk daglicht. ’s Avonds zal het effect omkeren en zullen banen in 
het dak van de hallen oplichten in de duisternis. De constructie lijkt op de constructie van het 
Toyota stadion. 
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A 
 

 

B 
 

 
Figuur 61: plannen voor een nieuwe overkapping van het Wimbledon centre court [ 8] (A: 
animatie bovenaanzicht, B: animatie vanuit stadion)  
 
Het systeem van het dak bestaat uit vakwerken die zich uitvouwen en een dakvlak vormen als 
ze geheel uitgevouwen zijn. De bedekking bestaat uit glas. 
 
A  

 

B C 

Figuur 62: Kobe Wing Stadium (A: aanzicht vanaf tribune[ 9], B: overzicht [ 10], C: animatie[ 
11]). 
 
Twee grote bogen overspannen de lange zijde van het stadion. De bogen zijn deels afgewerkt 
zodat de constructie wordt verborgen. In figuur C is een studieontwerp voor een uitschuifbaar 
dak op het stadion te zien. Hier worden de bogen gebruikt om het uitrijdende dak te 
ondersteunen. 
 
A 

 

B 

 
Figuur 63: stadions met inklemmende constructie (A: st James Park Newcastle [ 12], B: 
Deajeon Stadium Korea). 
 
De bovenstaande stadions maken allen gebruik van een ingeklemd tribunedak. Het geeft een 
druk beeld van vakwerken boven (of onder) dat dak. Maar dit hoeft niet storend te zijn. Vooral 
in Deajeon is te zien dat de constructie gezien mag worden en dat een fraai beeld oplevert. De 
dakbedekking kan zowel boven als onder de constructie worden aangebracht. 
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A 

 

B C 

 
Figuur 64: Sony Centre Berlijn (A: aanzicht buiten, B: onderaanzicht, C: animatie [ 13]). 
 
Het Sony Centre is een voorbeeld van een toepassing van een drukring. De horizontale 
krachten uit het dak worden opgevangen in een drukring. Hierdoor kan het dak opgelegd 
worden op de omringende gebouwen. De drukring ligt niet geheel in een vlak, zodat 
momenten uit het vlak in de ring ontstaan. Daarom is de ring als 3D-vakwerk uitgevoerd.  
 
A 

 

B C 

 
Figuur 65: stadions met ringwerking (A: Incheon stadium Korea, B: Stadion de Kuip 
Rotterdam, C: Stade de France Parijs). 
 
De stadions in Incheon en Parijs werken met een trekring. Tuien aan het dak geven 
horizontale krachten die opgevangen worden in een trekring. Bij de Kuip werkt het dakvlak ook 
als ring. De ring voorkomt kantelen van het dakvlak. 
 
A 

 

B 

Figuur 66: stadions met boogconstructies (A: Wembley stadium Londen [ 14], B: Daegu 
Stadium Korea). 
 
De bovenstaande stadions maken gebruik van een boog als steun voor het tribunedak. In 
Wembley Stadium (A) reikt de boog ver boven het tribunedak en ondersteunt dit dak door 
middel van tuien. In Daegu (B) is de boog in het tribunedak gelegen. Het dakvlak zelf blijft 
door deze oplossing rustig. 
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6.1.2 Kenmerken 
 
Uit de bovengenoemde referenties komt voort dat zowel het ringconcept als het boogconcept al gebruikt 
zijn in constructies voor stadions. Bij boogontwerpen is meestal duidelijk te zien hoe de constructie werkt. 
Bij de ringontwerpen is dit minder duidelijk.  
 
De grootte van de constructieelementen is erg bepalend voor de uitstraling van het stadion. Een 
ringontwerp zorgt bij de beschouwde stadions voor ‘slanke’ daken. Echter is in deze stadions een trekring 
aanwezig, en zal in het luchtkussenstadion een drukring ontstaan, die ook nog eens uit het vlak gekromd 
is. De slankheid zal hierdoor verdwijnen. De constructie is dan nadrukkelijk in beeld. Het Sony Centre laat 
dat zien. Doordat nu twee principes uit de constructie met elkaar samenwerken, is de werking van deze 
constructie minder duidelijk. 
 
In het boogontwerp is de constructie ook nadrukkelijk aanwezig. Hier is echter wel goed zichtbaar hoe de 
constructie werkt. De hoofdrichting van de krachtsafdracht wordt namelijk benadrukt door zware 
elementen (3D-vakwerken). 
 
 
6.2 Uitstraling 
 
TECHNIEK 
Het luchtkussendak is een technische innovatie. Daarom dient het gehele stadion een technische uitstraling 
te hebben. Dit kan door de constructie tot uiting te laten komen. In zowel het boogontwerp als het 
ringontwerp is het mogelijk om de constructie te laten zien. 
 
LICHT 
Overdag wordt licht binnengelaten door de kussens waardoor deze licht ogen aan de binnenzijde en donker 
aan de buitenzijde. ’s Avonds en ‘s nachts stralen ze licht uit vanuit het stadion waardoor het effect zich 
omdraait. De kussens kunnen benadrukt worden door de lichtuitstraling te benadrukken. Dit kan door de 
tribunekappen niet lichtdoorlatend uit te voeren.  Zo worden de contouren van de kussens duidelijk 
zichtbaar. Het is overigens niet de bedoeling om de overige constructie geheel onzichtbaar te maken. Dit 
zou namelijk de technische uitstraling tegenspreken. 
 
 
HELDERHEID 
De constructie dient zichtbaar te zijn, echter wel op een manier waarop een duidelijke rangorde te 
herkennen is. De functie van de elementen kan dan in die elementen worden afgelezen. Als een element 
een hoofdelement is binnen de constructie dient dit element ook duidelijk belangrijk aanwezig te zijn in het 
totale beeld van het stadion. Zo wordt de structuur van de constructie herkenbaar en zal het een rust 
uitstralen die een veilig gevoel geeft. 
In het boogontwerp is eenvoudiger een rangorde binnen de constructie te definiëren. De bogen zijn de 
belangrijkste elementen, en de tribunedaken zijn daaraan ondergeschikt. De hoeken worden eventueel als 
derde constructie-element gezien. Aan de hoeken wordt later dit hoofdstuk nog aandacht besteed. 
De bogen kunnen in het boogontwerp ook een strikte scheiding weergeven tussen het vaste dak en het 
luchtkussendak. Door op deze grens een fors element aan te brengen suggereert de constructie duidelijk 
dat er boven het veld ook een constructie hoort te zijn, en zal het geheel onvervormbaar en stug 
overkomen.   
In het ringontwerp is geen duidelijke hiërarchie aanwezig binnen de kapconstructie. Er is slechts een 
hoofdelement, en dat is de ring. De grens tussen het luchtkussendak en het vaste tribunedak is niet 
duidelijk gemarkeerd. De doorsnede van de kap begint met een grote hoogte bij de tribunerand en loopt af 
in hoogte tot een punt bij de rand met de luchtkussens. 
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6.3 Hoekoplossing 
 
Bij de twee voorlopige ontwerpen is geen rekening gehouden met de hoekoplossing voor de stalen 
tribunedaken. Constructief hebben deze hoeken ook geen functie. Er zijn verschillende zaken waar een 
hoekoplossing aan moet voldoen: 
Allereerst maakt het dakvlak een sprong in verticale richting. Het dak aan de korte zijde ligt lager dan het 
dak aan de lange zijde. Deze sprong wordt veroorzaakt door de skyboxen die aan de lange zijden 
gesitueerd zijn.  
In vijf varianten (1 tot en met 5) loopt de boog door tot aan de tribune. Dit heeft consequenties voor de 
hoeken. Het aantal zitplaatsen zal worden verminderd door zichtsbeperking. Bovendien dient aandacht 
besteed te worden aan de vormgeving van de boogeinden. 
In variant 3 en 4 is gekozen voor het opleggen van twee bogen op de knopen tussen die bogen.  De boog 
loopt wel door, maar slechts als pendel naar de tribunes. Als het ware ontstaat hier een derde constructie-
element. De hoek krijgt dan een eigen karakter. Dit verstevigt de identiteit van de hoeken. 
In variant 6 tot en met 9 zorgt de tribunekap voor zijn eigen draagkracht. De hoeken zijn als het ware vrij 
in te vullen met een dak dat geen constructieve functie heeft. 
 
 
6.4 Architectonische voorkeur 
 
De hoekoplossing en de helderheid spreken een architectonische voorkeur uit voor variant 3. De hoeken 
krijgen in deze variant een duidelijke betekenis. De elementen in het dakvlak die aan de hoeken grenzen 
dienen voor de constructie toch andere afmetingen te krijgen dan de overige elementen in het dakvlak, 
doordat er een andere orde van grootte van krachten op werken. Het ligt dan voor de hand om die 
elementen dan ook echt een eigen identiteit te geven, en met die elementen ook de hoeken een vorm te 
geven. 
 
De architectonische voorkeur gaat dan ook uit naar variant 3. Deze variant had ook een constructieve 
voorkeur, waardoor deze verder zal worden uitgewerkt.  
 
 
6.5 Plattegronden en doorsneden 
 
De plattegronden van de begane grond en verdieping 5 en de doorsneden van het stadion worden hier 
weergegeven in de figuren figuur 67 tot en met figuur 69. Voor de overige tekeningen wordt verwezen 
naar bijlage C. 
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figuur 67: plattegrond begane grond 
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figuur 68: plattegrond verdieping 5 
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figuur 69: doorsneden AA’ en BB’ 
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6.6 Routing 
 
De publieksstromen zijn het meest belangrijk in de indeling. Alle publieksgroepen dienen eenvoudig op hun 
plaats van bestemming te kunnen komen. De verschillende groepen betreffen sporters, medewerkers, vips, 
pers, supporters thuisspelende club en supporters bezoekende club. Aan de hand van de verschillende 
stromen worden de ruimten besproken. 
 
- Sporters. Sporters kunnen via een hellingbaan toegang krijgen tot een parkeergarage. Deze garage 

geeft toegang tot ondergrondse ruimten (niveau –2). Deze ruimten zijn gesitueerd aan een lange zijde 
van het stadion. Kleedruimten, toiletten, massageruimte, doktersruimte, scheidsrechtersruimte en 
eigen kantine zijn bij elkaar geplaatst. Van deze groep ruimten is ook directe toegang tot de gracht 
mogelijk, die weer toegang geeft naar het veld.  
De sportersruimten zijn verder slechts te bereiken met een trappenhuis dat beperkt toegankelijk is en 
toegang geeft tot bovenliggende lagen waar sporters eventueel gewenst zijn.  

- Medewerkers. Medewerkers betreden het stadion ook via de parkeergarage of door het trappenhuis 
met beperkte toegang. Boven de sportersruimten (niveau –1) zijn voorzieningen voor deze groep 
gebundeld. Omkleedruimten, kantine en toiletten. Op verdieping 2 zijn verder kantoren aanwezig en 
een keuken, van waaruit verschillende werkzaamheden kunnen worden verricht. 
Op verdieping 2 zijn ook administratie, fanshop, museum en café gevestigd. Deze zijn van buitenaf te 
betreden door ingangen op de begane grond. Interne trappenhuizen zorgen voor een ontsluiting. Ook 
is er een koppeling naar de bovenliggende verdiepingen via deze trappenhuizen. 

- Vips. Vips vinden hun plaats in de skyboxen. Aan beide lange zijden van het stadion zijn deze geplaatst 
tussen de twee ringen. Dat betekent op verdiepingen 3 en 4. Vips zullen vanuit de begane grond de 
roltrap nemen en zo op in de foyer op verdieping 3 terecht komen. Vanuit de foyer zijn de skyboxen te 
bereiken. De foyer geeft ook toegang tot de business lounge op verdieping 2. De foyer geeft ook 
toegang tot eigen toiletten en een bar. Ook zij kunnen eventueel gebruik maken van de trappenhuizen 
die beperkt toegankelijk zijn.  

- Pers. De pers heeft op verdieping 3 een persruimte ingericht van waaruit wedstrijdverslagen kunnen 
worden gegeven en opnamen kunnen worden gemaakt. Deze verdieping is ook met behulp van de 
roltrappen te bereiken. De hoofdroute voor de pers zal echter via de beperkt toegankelijke 
trappenhuizen lopen. Vanuit deze trappenhuizen zijn namelijk ook de faciliteiten op verdieping 2 te 
bereiken. Hier zijn persplaatsen op de eerste ring van de tribunes te bereiken. Ook is hier een perszaal 
voor de pers om in te werken, een zaal voor persconferenties en toiletten. 

- Supporters thuisspelende club. De supporters van de thuisspelende club treden het stadion binnen door 
ingangen verspreid over de gehele begane grond. Per vak zal een toegang toegewezen worden. De 
ingangen geven toegang tot de promenade op de begane grond. Hier zijn toiletten en 
horecavoorzieningen aanwezig. De fanshop, het museum en het café zijn ook vanuit deze promenade 
te bereiken. In de hoeken van de lange zijden liggen trappenhuizen de verbinding maken met 
verdieping 5. Op deze verdieping is de promenade van de tweede ring de ontsluiting voor supporters 
die hier een plaats hebben. 
Door de gespreidheid van de voorzieningen is het mogelijk delen van de promenade te scheiden. 
Bijvoorbeeld de hoeken kunnen afgesloten worden.  

- Supporters bezoekende club kunnen in een hoek van het stadion plaatsnemen. Een hoek heeft een 
eigen ingang, toilet en horecavoorzieningen. De ingang geeft toegang tot de promenade die rond het 
gehele stadion doorloopt, maar kan worden afgesloten. 

 
Er zijn ook winkels gevestigd onder de lange tribune die geen kantoren herbergt. Deze winkels zijn van 
buitenaf te benaderen en hebben interne trappen zodat zij onafhankelijk van het stadion zijn. Zo zijn alle 
zaken die met wedstrijden te maken hebben gebundeld aan een zijde van het stadion, en wordt de andere 
zijde gebruikt voor verhuur aan winkels. 
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6.7 Materialisering 
 
 
6.7.1 Dakbedekking 
 
Het stadion dient een technische uitstraling te verkrijgen. Bovendien moet de tegenstelling tussen doek en 
dakbedekking als tijdelijke en permanente constructiedelen duidelijk worden in de materialisering. Het doek 
oogt dynamisch en transparant. Het tribunedak dient daarom statisch en solide te zijn. Het dakvlak dient 
ook zo rustig mogelijk over te komen. De constructie onder het dakvlak is nadrukkelijk aanwezig, en 
daarom dient het dakvlak een achtergrond te vormen voor deze constructie. Een rustgevend patroon, of 
geen patroon is dan het meest gewenst. 
Secundaire liggers zullen de overspanning tussen de dakelementen realiseren. De dakplaten zullen dan 
tussen deze secundaire elementen spannen. Door dat het dakvlak dubbelgekromd is dient de dakbedekking 
gebogen te kunnen worden, of dient het dakvlak gesegmenteerd te worden. Voor dat laatste wordt 
gekozen omdat de kromming te sterk is voor het buigen van dakplaten. De gordingen worden in 
driehoeksverband geplaatst, waardoor de platen vlak uitgevoerd kunnen worden. 
Er wordt een sandwichpaneel toegepast dat een geheel vlakke boven- en onderplaat heeft, die de 
overspanning tussen de gordingen kan realiseren. 
 
 
6.7.2 Constructiematerialen 
 
Het stadion is opgebouwd uit een onderbouw uit beton en een bovenbouw uit staal. De onderbouw oogt 
massief, zwaar en is een fundament voor de bovenbouw. Tribune-elementen worden ook standaard in 
beton aangeleverd. Door de strikte scheiding tussen beton en staal ontstaat een strakke lijn tussen de 
onder- en bovenbouw en komt ook duidelijk de hiërarchie binnen de elementen in de bovenbouw naar 
voren, doordat ze niet concurreren met elementen in de betonnen onderbouw. 
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7 UITWERKING ONTWERP 
 
In dit hoofdstuk wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Architectonische en constructieve argumenten lopen 
hier dwars door elkaar heen. De basis voor deze argumenten is in de voorgaande hoofdstukken gelegd. 
Allereerst worden elementen vormgegeven. Daarna worden nog enkele invloeden op de krachtswerking 
behandeld. 
 
 
7.1 Keuze variant 
 
Variant 3 is gekozen voor verder uitwerking. Dit betekent dat drie onderdelen verdere aandacht behoeven.  
De drie onderdelen zijn aangegeven in figuur 70: overzicht constructie-elementen. In het donker zijn de 
boogelementen weergegeven. De daksteunen zijn in het licht aangegeven, en in de hoeken zijn de vingers 
aangegeven. 
Bij het vormgeven van de elementen dient te worden gelet op de uitstraling van de verschillende 
elementen, en van het geheel van elementen. Helderheid is een belangrijk thema in de vormgeving, en dit 
dient dan ook bij de vormgeving van de individuele elementen te worden meegenomen.  
Techniek is ook een belangrijk thema binnen het ontwerp. Techniek wordt in dit geval tot uiting gebracht in 
het laten zien van de constructie, en het zo slank mogelijk vormgeven van elementen.  
Waar wordt dan op gelet bij het vormgeven van de elementen: 
Materiaalbesparing, zo slank mogelijk construeren, 
De functie van elementen is terug te vinden in de vormgeving, 
Verhoudingen, er dient een rangschikking te ontdekken zijn binnen de verschillende constructieonderdelen. 
 

 
figuur 70: overzicht constructie-elementen 

 
 
7.2 Booggeometrie 
 
De bogen worden ontworpen als vier gelijkwaardige elementen. De krachtswerking wordt gekenmerkt door 
een grote normaal(druk)kracht en een groot veldmoment in deze bogen. 
Er dient ook rekening gehouden te worden met een loopvlak voor personeel en bevestigingsmogelijkheden 
van materieel.  
De vier bogen zijn gelijkwaardig en dienen daarom allen gelijk te worden vormgegeven. Ze staan het 
hoogst in de hiërarchie van elementen en moeten daarom fors in afmeting zijn.  
 
 
7.2.1 Doorsnede  
 
De meest voor de hand liggende optie voor grote momentopname is een 3D-vakwerk. Een van de randen 
van dit vakwerk dient voor bevestiging van de luchtkussens. En een van de randen dient voor bevestiging 
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van de daksteunen. De bogen zijn ideaal als bevestiging voor technische installaties en als looproute voor 
onderhoud. Een horizontaal vlak is daarom gewild in het vakwerk. Aangezien het vakwerk 3D wordt 
uitgevoerd en het groot van afmeting is, is het mogelijk om deze looproute inwendig in het vakwerk te 
plaatsen. De doorsnede zal driehoekig zijn, bestaande uit randprofielen van ongeveer 500 mm diameter. 
De hoogte van het vakwerk bedraagt dan 5 meter, en de breedte 3 meter. 
 
Er zijn dan verschillende opties voor het plaatsen van die doorsnede. Aan de hand van de onderstaande 
figuren zullen die opties worden besproken. De positieve en negatieve punten worden per optie 
aangegeven. De doorsnede van de vakwerken zijn te zien, met aangesloten aan de linkerkant de 
elementen uit het dakvlak. Aan de rechterkant zijn de luchtkussens aangesloten. 
 

 
figuur 71: boogoriëntatie 1 

Oriëntatie 1: 
+ verticale kracht door centrum doorsnede 
- geen loopvlak 
- geen eenvoudige bevestiging mogelijk voor materieel 
+ repeterende elementen mogelijk 
- niet zichtbaar indien dak gesloten 
 

 

 
figuur 72: boogoriëntatie 2 

Oriëntatie 2: 
+ verticale kracht door centrum doorsnede 
+ loopvlak op onderrand vakwerk 
+ eenvoudige bevestiging mogelijk voor materieel 
+ repeterende elementen mogelijk 
+ zichtbaar indien dak gesloten 

 

e 

 
figuur 73: boogoriëntatie 3 

Oriëntatie 3: 
- verticale kracht niet door centrum doorsnede 
+ loopvlak op onderrand vakwerk 
+ eenvoudige bevestiging mogelijk voor materieel 
+ repeterende elementen mogelijk 
+ verkleining overspanning daksteunen 
+ zichtbaar indien dak gesloten 

 



    
 

Afstudeerverslag J.J.M.v.Heijster                           
 
 

Ontwerp van een stadion met uitschuifbaar luchtkussendak 
  

48

φ 1 

 
figuur 74: boogoriëntatie 4a 

φ 2 

 
figuur 75: boogoriëntatie 4b 

Oriëntatie 4: 
+ alle krachten door centrum doorsnede 
+ loopvlak op onderrand vakwerk (eenvoudig aan te  
   brengen) 
+ eenvoudige bevestiging mogelijk voor materieel 
- torderende doorsnede  
- repetitie elementen minder mogelijk 
+ verkleining overspanning daksteunen 
+ zichtbaar indien dak gesloten 
+ dynamisch karakter 

 
e 

 
figuur 76: boogoriëntatie 5 

Oriëntatie 5: 
- verticale kracht niet door centrum doorsnede 
- geen loopvlak op onderrand vakwerk 
+ eenvoudige bevestiging mogelijk voor materieel 
+ repeterende elementen mogelijk 
+ verkleining overspanning daksteunen 
+ zichtbaar indien dak gesloten 
+ ook torderend mogelijk als in oriëntatie 4 

 
De voorkeur gaat uit naar oriëntatie 2. Het loopvlak en de zichtbaarheid komen hier het beste tot 
uitdrukking. Bovendien is de dominantie van het vakwerk boven de steunen in het dakvlak hier het grootst. 
Het dynamisch karakter van een torderende doorsnede spreekt ook aan, echter de hoek waarover het 
vakwerk tordeert zal klein zijn, waardoor dit dynamisch effect ook klein zal zijn. 
Bij de korte bogen is deze oriëntatie niet mogelijk. De bogen zouden het zicht van de toeschouwers 
belemmeren. De bogen geven ook een reactie omhoog in plaats van omlaag aan de lange zijden. Hierom 
worden de bogen aan de korte zijden voor oriëntatie 1 gekozen. 
 
 
7.2.2 Aanzicht 
 
De omhullende momenten in de bogen zijn redelijk gelijkmatig verdeeld. Dit betekent dat de hoogte van de 
vakwerken voor het volgen van de momentenlijn constant kan zijn over de lengte. In het laatste stramien 
komen de staven dan samen tot een punt, waar het moment nul is.  
 
 
7.2.3 Kussenopslag 
 
Aan een van de beide korte zijden dient opslag voor de kussens plaats te kunnen vinden. De vormgeving 
van de boog kan hierin meewerken. Het doek moet beschut opgeborgen kunnen worden. Het eenvoudigst 
is om de kussens onder het tribunedak op te bergen. Oriëntatie 1 is gekozen voor de vakwerken over de 
korte zijden, omdat de kussens het eenvoudigst onder de vakwerken door geleid kunnen worden. 
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7.3 Daksteunen 
 
Bij het vormgeven van de daksteunen dient te worden gelet op de hart-op-hartafstand van de gordingen 
die worden aangebracht. De steunen dienen een veldmoment te kunnen opnemen en een trekkracht over 
te kunnen brengen. De trekfunctie is de primaire functie van deze elementen, ze steunen de grote bogen, 
en zijn hieraan dan ook ondergeschikt.  
Omdat de windbelasting loodrecht op het dakvlak aangrijpt dienen de daksteunen een moment om de 
zwakke as op te kunnen nemen of dient het dakvlak in zijn vlak een kracht op te kunnen nemen. Gekozen 
wordt voor het laatste, zodat alle daksteunen slechts in verticale richting een moment behoeven op te 
nemen. Ze worden dan eenvoudiger, en duidelijker ondergeschikt aan de bogen. In het dakvlak dienen dan 
wel stijve vlakken te worden aangebracht. 
 
 
7.3.1 Lange zijde 
 

 
Figuur 77: geometrie steunen lange zijde 

De gordingen worden iedere 4 meter geplaatst (zie Figuur 77). Vanuit de boog worden de gordingen 
evenwijdig aan die boog gelegd. Dit betekent dat aan het einde van de daksteunen (bij de oplegging op de 
tribune, in Figuur 77 aan de rechterzijde) overal een andere afstand ontstaat tussen steun en eerste 
gording. Vanwege de schuine rand is dit niet storend. De helling van de randen ten opzichte van de 
neutrale lijn van de steunen bedraagt aan de boogzijde in alle steunen 7 graden. Afhankelijk van de lengte 
van een steun wordt deze over de helft van de stramienen voortgezet. Voor de langere steunen betekent 
dat, dat ze een grotere hoogte, en dus meer momentcapaciteit krijgen. De helling aan de tribunezijde 
verloopt dan van het hoogste punt naar de oplegging op de tribune en zal dan ook bij de verschillende 
lengten van steunen variëren.  
Het dakvlak (de gordingen) worden op de neutrale lijn van de steunen aangebracht. Op deze manier wordt 
de trekfunctie nog verder versterkt. Bovendien lijkt de hoogte van het element hierdoor kleiner, omdat de 
helft zich boven het dakvlak bevindt. De ondergeschiktheid aan de vakwerkbogen wordt dan ook nog extra 
verduidelijkt door de geringe hoogte. 

 
Figuur 78: doorsnede over een steun 

 
Door de onderrand van de steunen met de gordingen te verbinden met behulp van kabels wordt een 
kipsteun gerealiseerd. De steun wordt als het ware verticaal ingeklemd tussen de onderrand en de 
gordingen. 
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7.3.2 Korte zijde 
 
Onder een kort zijde wordt het doek opgeslagen. De hoogte van het pakket wordt hier gereduceerd door 
de steunen in het dakvlak te veranderen. De opslag wordt verder in dit hoofdstuk besproken. 
De onderrand van de daksteun wordt aan de korte zijde gelijk gelegd met de rechte lijn tussen de 
vakwerkboog en de tribunerand (Figuur 79). De steunen symboliseren nu minder duidelijk hun primaire 
trekfunctie. Dit wordt aanvaard. 
Aan de korte zijde is de belijning in het dakvlak niet belangrijk, doordat de kussens in de richting loodrecht 
hierop lopen. Alleen aan de lange zijde lopen de lijnen door in de kussens.  
 

 
Figuur 79: geometrie steunen korte zijde 
 
Door de dakbedekking aan de korte zijde nu ook over de steunen heen te laten lopen wordt de belijnende 
structuur niet meer zichtbaar aan de bovenzijde. Er komt een knik in het dakvlak, wat beter aansluit op de 
bolling in de kussens. De gordingen sluiten dan aan op de bovenrand van het vakwerk. Er wordt voor een 
knik in het dakvlak gekozen om wel dezelfde elementenopbouw te behouden als aan de lange zijden. Wel 
blijft de knik op vier stramienen van de vakwerkboog lopen. De maximale hoogte van de elementen aan de 
korte zijden is dus in alle elementen gelijk.  
 
 
7.4 Vingers 
 
De hoekconstructie dient een oplegpunt te creëren voor de bogen. De bogen blijven de belangrijkste 
elementen binnen het stadion, echter de hoekconstructie dient fors en stevig over te komen zodat duidelijk 
is dat ze wel de bogen dragen. De bogen en de daksteunen hebben veel van elkaar weg omdat het beide 
vakwerken betreft. Het is mogelijk om in de hoeken een totaal andere uitstraling te creëren omdat ze een 
eigen identiteit hebben. De normaalkrachtfunctie is de belangrijkste voor de vingers, omdat met drie staven 
in verschillende richtingen de verplaatsing van de hoekknoop wordt tegengegaan. De hoekknoop is de 
knoop waar de vakwerkbogen samenkomen. De vingers worden in staal uitgevoerd, ze behoren namelijk 
tot de bovenbouw. Wel worden de vingers volwandig uitgevoerd zodat ze een andere uitstraling krijgen 
dan de steunen en bogen. De profielen worden in hoogte verlopend uitgevoerd. De vingers die zich in het 
dakvlak bevinden ondergaan ook een buigkracht, waardoor een momentcapaciteit in verticale richting 
vereist is.  

 
Figuur 80: aanzichten op vingers 

 
Uiteindelijk ontstaan drie verschillende kokers met een gelijke constante dikte van 800 mm en een hoogte 
verlopend van 800 mm aan de uiteinden tot 1200 mm in het midden van de elementen (zie Figuur 80). De 
slankheden zijn ruim genomen, omdat de vingers niet te fragiel mogen ogen en omdat bezwijken onder 
geen beding mag optreden. De vingers zijn allemaal rond de 25 meter lang, waardoor de zelfde maximale 
doorsneden worden genomen voor alle vingers. Vanwege het knoopdetail zijn de vingers in het vlak van de 
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lange boog (vingers 2 en 3) aan de hoekknoop al 1200 mm hoog. Hier zal verder op worden ingegaan bij 
het bespreken van dit knoopdetail.  
 
 
7.5 Doek 
 
 
7.5.1 Uitrijden 
 
De bevestiging van de kussens gebeurt met behulp van een randkabel die de lijnlasten uit de kussens 
vertaalt naar puntlasten op de stalen constructie. Aan de korte zijde (Figuur 81) bedraagt de afstand 
tussen de punten 1.25 meter (25% van de stramienmaat van het vakwerk). Aan de lange zijde bedraagt 
deze afstand 13.6 meter. Dit betekent dat bij iedere kussennaad een puntbevestiging aanwezig is. 
 

 
Figuur 81: bovenaanzicht kussenaansluiting 
opbergzijde 

 
De lange zijde dient te worden voorzien vaneen rails waarlangs de kussens uitgereden kunnen worden. De 
kussennaden zijn met behulp van klemmen aan deze rails bevestigd. De aandrijving gebeurt met behulp 
van een kabel. Een motor stuurt een rondgaande kabel aan. Aan deze rondgaande kabel is de eerste klem 
vastgemaakt. Het in- en uitrijden gebeurt dan als in een gordijn. Bij het uitrijden verschuift de eerste klem 
met de kabel mee. Zodra deze zich 13.6 meter (breedte kussen) heeft verplaatst trekt het doek de tweede 
klem vooruit. Na weer 13.6 meter wordt de derde klem voortgetrokken, enzovoorts.  
Bij het inrijden wordt de eerste klem ingetrokken, het doek ontspant. Zodra de eerste 13.6 meter zijn 
ingetrokken stoot de eerste klem de tweede aan, waardoor deze mee verplaatst. Zo gaat het door totdat 
alle klemmen tegen elkaar aan zijn gedrukt en onder de tribune worden geschoven. 
 

 
Figuur 82: rondgaande kabel als gordijn 

 
De geleiding langs de lange zijde gebeurt als in een achtbaan. Aan de onderrand van het lange vakwerk 
(breedste buis Figuur 83) wordt een tweede buis gelast zonder hoeken. Hier overheen rijdt een klem met 
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behulp van wieltjes. Door de klem gaat de randkabel van de kussens. Tussen de twee buizen in loopt de 
kabel die voor de aandrijving zorgt. Deze kabel wordt door wieltjes op zijn plaats gehouden als in een 
kabelbaan. Deze wieltjes zorgen er ook voor dat de kabel de kromming van de rails kan volgen.  
Aan de binnenzijde van iedere klem is een wieltje geplaatst dat een te grote klemrotatie om de as van de 
rails tegengaat. Dit wieltje loopt tussen twee strips door die op de rails zijn gelast. Zo wordt voorkomen dat 
de klem achter ergens achter blijft hangen. 

                                         
Figuur 83: geleiding lange zijde standaard 
 
 

De laatste klem (Figuur 84) wordt bevestigd aan de 
kabel. De bevestiging aan de kabel is zo dun mogelijk 
uitgevoerd, waardoor deze door de wieltjes kan lopen. 
Daarbij treedt door de kleine excentriciteit een moment 
op in de klem. Het moment wordt weergegeven door de 
twee krachten in Figuur 84. Deze klem wordt dan ook 
twee maal zo breed uitgevoerd en bovendien worden 
wieltjes aan de binnenzijde van de klem geplaatst die 
het roteren door dat moment tegengaan (Figuur 85). 
 
 

Figuur 84: geleiding lange zijde momentvast  
 
 
 
 

 
Figuur 85: rotatievaste klem 
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7.5.2 Opbergen 
 
Het opbergen van het luchtkussendak gebeurt aan een korte zijde. De kussens dienen beschut te worden 
in de opgeborgen situatie. Wind kan zo geen grip krijgen op het ongespannen doek. Ook dient regenwater 
niet in de plooien te accumuleren. Bovendien dient het gezichtsveld van de toeschouwers zo min mogelijk 
te worden belemmerd. De kussens hangen 13.6/2 meter door indien ze ongespannen voor de tribune 
hangen. Dit zou ten koste gaan van een aantal zitplaatsen. Ook dient het doek zonder mankracht te 
worden in- en uitgereden.  
In Figuur 86 tot en met Figuur 89 worden vier varianten gegeven voor het opbergen. In de doorsnede over 
de korte zijde worden deze aangegeven. Variant 1 is het meest eenvoudig, echter er gaan veel plaatsen 
verloren door het ontnemen van zicht door de kussens. In variant 2 worden de kussens deels opgetild door 
kabels. De kussens worden ontspannen, en vallen ontnemen minder zicht. Echter er zijn mensen nodig die 
de kabels bevestigen. In variant 3 worden de kussens achter de tribunes weggestopt. Dit geeft een nette 
oplossing, echter het aantal weggenomen plaatsen blijft groot. 
 
Uiteindelijk is gekozen voor variant 4. De kussens worden door de klemmen aan de rails op een 
opbergconstructie getrokken. Deze constructie is bedekt met rollen. Daardoor kunnen de kussen met 
weinig weerstand op de constructie getrokken worden. De kussens vouwen zich hier op, waardoor de 
hoogte van het pakket beperkt blijft. De kussens liggen hier ook geheel spanningsloos op de constructie, 
waardoor doorhangen niet optreedt. Beluchting is mogelijk door de rollen heen, en de kussens liggen ook 
afgeschermd van het publiek opgeslagen. 

 
Figuur 86: doekopberging variant 1 

 
Figuur 87: doekopberging variant 2 

dak open-> geen horizontale kracht uit steunen, 
dus tribunesteun kan lager.

2 meter vrije hoogte 
mogelijk

 
Figuur 88: doekopberging variant 3 

 
Figuur 89: doekopberging variant 4 
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Figuur 90: doorsnede opbergconstructie 
 
De opbergconstructie gebruikt de kromming van het dakvlak zodat met behulp van een trekboog deze 
constructie op zijn plaats wordt gehouden. De draagkabel wordt  aan het uiteinde van de opbergconstructie 
aangebracht en bevestigd aan de dakgording onder de vinger.  
 
 
7.5.3 Fixeren 
 
Over de lange zijden zorgen de klemmen voor de bevestiging aan de vaste constructie. Aan de korte zijden 
zijn deze klemmen echter niet aanwezig. Aan deze zijden is een randkabel aanwezig in de kussens. Voor de 
twee zijden zijn verschillende bevestigingen nodig die deze randkabel fixeren. Aan een zijde wordt het doek 
opgeborgen (zijde 1). Hier is een andere bevestiging aanwezig dan aan de  andere zijde (zijde 2). 
 
 
7.5.3.1 Zijde 1 
 
Onder het dakvlak zijn kleine rails bevestigd die lopen over de lengte van de opbergconstructie (zie Figuur 
90, Figuur 91) . De laatste kussennaad (de randkabel) zit op rolletjes om de rails geklemd. Tijdens het 
uitrijden worden deze meegetrokken met het kussendak. Zodra de rolletjes bij de vakwerkrand komen 
stoppen de rails en zullen de rolletjes hier blijven steken. Zo wordt een trekbevestiging aan de opbergzijde 
gerealiseerd. De bevestiging zal iedere 1.25 meter worden gemaakt, wat betekent dat de rails aan 
gordingen in het dakvlak wordt bevestigd. 
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Figuur 91: railsbevestiging zijde 1 

 
 
7.5.3.2 Zijde 2 
 
Aan de overzijde van de opberging zal ook iedere 1.25 meter een trekbevestiging moeten worden 
gecreëerd. Er zijn verschillende systemen bekeken hiervoor. Het kussendak is zo ontworpen dat als er geen 
krachten op de kussens werken, het dak na uitrijden precies op de goede plaats valt. Er zal door diverse 
invloeden (wind, temperatuur) altijd een gat ontstaan tussen de randkabel en de vakwerkrand. De 
bevestiging zal deze moeten kunnen compenseren.  
De randkabel zal verticaal naar beneden gaan hangen indien deze slechts aan de luchtkussennaad hangt. 
De punten waar de randkabel gefixeerd dient te worden vallen dan ook alleen op de goede plaats indien er 
ook een directe doorgaande kabel (Figuur 92) tussen de bevestigingen wordt gemaakt. Via deze kabel 
hangen dan de bevestigingspunten aan de klem aan de lange zijde. 
 

 
Figuur 92: bovenaanzicht kussenaansluiting zijde 2 
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SYSTEEM 1: RITSSLUITING 

 
Figuur 93: ritssluiting 

In de hoeken zal het kussen op precies de goede plaats hangen. De klem aan de lange zijde kan namelijk 
gestuurd worden, waardoor deze precies kan aansluiten op de eerste kliksluiting. Iedere 1.25 meter bevind 
zich een kliksluiting. De eerste past dus doordat deze door de gestuurde klem wordt vastgedrukt. Door aan 
de randkabel een sluitprofiel te bevestigen en hier rolletjes overheen te laten rijden die zich over de 
vakwerkrand bewegen trekt het gat zich steeds verder dicht en wordt steeds een volgende kliksysteem 
vastgezet. Meerdere klikprofielen zijn eventueel eenvoudig aan te brengen. 
 
 
SYSTEEM 2: MAGNETEN 

 
Figuur 94: magneten 

 
Aan de doorgaande kabel wordt een geleidingsprofiel bevestigd. In de punt van dit profiel bevindt zich een 
metalen plaat. Deze plaat wordt aangetrokken door een elektromagneet die aan de vakwerkrand bevestigd 
is. Ook de magneet zit in een geleiding, waardoor bij het aantrekken de platen precies op de goede plaats 
tegen elkaar komen. In de platen zit een klikprofiel gemonteerd dat voor de permanente bevestiging zorgt.  
Het gat tussen randkabel en wordt dan gedicht door een magnetische kracht.  
Nu kunnen elektromagneten geen kracht uitoefenen over een te grote afstand. Het gat dient dus zeer klein 
te zijn voordat het systeem werkt. Natuurlijk kan ook hier van de hoeken uit naar binnen toe worden 
gesloten, waarbij uitgegaan wordt van goede aansluiting in de hoeken. Verder onderzoek is echter nodig 
om te zien of dit systeem werkt. 
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HAKEN  

 

Figuur 95: hydraulische haken doorsnede  

 
Figuur 96: sleuf   
  bovenaanzicht 

Achter de randkabel wordt een profiel geklemd om het doek. In dat profiel wordt zit een sleuf die taps 
toeloopt naar de vakwerkboog toe. Bij het sluiten bewegen twee haken in de sleuf. Die haken zorgen voor 
de verticale positionering. De haken worden hydraulisch verkort, waardoor de sleuf op de  juiste positie 
wordt getrokken. De haken trekken zich in de juiste positie doordat de sleuf taps toeloopt. Een kliksysteem 
wordt wederom in werking gezet wanneer de haken samentrekken. Zo wordt de bevestiging niet 
afhankelijk van hydraulica. 
De laatste bevestiging wordt gekozen. Verder onderzoek is echter nodig om de eerste twee definitief uit te 
sluiten. 
 
 
7.5.4 Dakbedekking 
 
De dakbedekking loopt over alle constructiedelen heen. Het kussendak zorgt voor de bedekking van het 
middengebied. Dit kussen wordt met randkabels aan de vaste constructie bevestigd. Dit betekent dat er 
tussen de randkabels en de constructie gebieden ontstaan waar geen dakbedekking aanwezig is. Dit zijn 
ook de gebieden waar veel water vanuit de luchtkussens naar kan beneden komen.  
 
 
7.5.4.1 Korte zijden 

Aan de opbergzijde is een extra kussen aangebracht dat start in de laatste kussennaad en doorloopt in de 
opbergconstructie tot het einde van deze constructie, waar deze permanent bevestigd is (Figuur 90).  Aan 
zijde 2 is dit niet mogelijk. Daarom loopt hier een tweede huid vanuit de onderkant van de daksteunen 
onder het vakwerk door (figuur 97).  

 
Figuur 98: tweede dakhuid 
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7.5.4.2 Lange zijden 
 
Over de lange zijden bedraagt de afstand tussen de kussennaden, en dus tussen de puntbevestigingen 
13.6 meter. Dit zorgt voor een groter gat in het dakvlak. Vanuit de vakwerken wordt dit gat met een harde 
kap overspannen.  
 
Het laatste stramien van de steunen is scharnierend aan de vakwerkbogen verbonden. Dit wordt verder in 
dit hoofdstuk verklaard. De dakbedekking dient daar dan ook in horizontale richting te kunnen schuiven. 
Over de lange zijde wordt de dakbedekking in dit laatste stramien losgekoppeld van de rest van het dak. 
De bedekking wordt dan vanuit de vakwerkboog verzorgt en leunt slechts in verticale richting op de 
steunen. Er ontstaat dan over de vakwerkbogen een hoedje dat zowel het laatste stramien van het vaste 
dak als een stuk van het binnengebied overspant (Figuur 99).  
 

 
Figuur 99: doorsnede dakbedekking lange zijde 
 
 
Aan de korte zijden wordt de dakbedekking geheel aan de steunen bevestigd, maar omdat het laatste 
stramien horizontaal moet kunnen schuiven wordt de oplegging van het laatste deel alleen verticaal 
gefixeerd nabij de vakwerkboog. 
 
 
7.5.5 Compartimentering en luchtinvoer 
 
De luchtslangen worden vooralsnog als een groot volume gezien. Doordat er een groot volume aanwezig is, 
is in principe slechts een pomp nodig om de kussens op te blazen. In de opbergconstructie is voldoende 
plaats aanwezig om een pomp aan te brengen.  Via het extra kussen dat voor de dakbedekking 
noodzakelijk is kan de lucht ingepompt worden. Voor de snelheid van het opblazen kan het gewenst zijn 
om twee of meer pompen te installeren.  
Het is ook mogelijk om verschillende compartimenten te creëren in de luchtkussens. De naden van de 
luchtkussens lenen zich hier uitstekend voor. Inwendige luchtslangen kunnen de compartimenten met de 
pompen verbinden. Een voordeel is het afvoeren van regenwater dat tussen de naden van de middelste 
kussens blijft liggen. Door het laten leeglopen van alleen de middelste kussens blijft het dakvlak onder 
spanning, en loopt het water van de middelste kussens uit weg. Daarna kunnen de overige kussens worden 
leeg gelaten.  
Een ander voordeel is dat indien er een kussen bezwijkt, niet meteen het gehele dak zonder spanning komt 
te staan. Het dak kan dus nog steeds gebruikt worden. Alleen in extreme weersomstandigheden moet 
bekeken worden of de spanning in het luchtkussendak nog voldoende hoog is voor het opnemen van de 
belastingen.  
Indien er een gaatje in een van de kussens komt wil dat overigens niet zeggen dat het gehele dak 
spanningsloos wordt als slechts een compartiment aanwezig is. Er wordt altijd rekening gehouden met enig 
verlies van lucht, waardoor een pomp altijd lucht in de kussens dient te blazen. Indien er een gaatje 
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ontstaat moet de pomp het drukverschil registreren en meer lucht inblazen. Er is ook geen 
instortingsgevaar als de spanning in de kussens verdwijnt. De kussens kunnen wel geen belastingen meer 
opnemen en dienen gerepareerd te worden voordat het dak verder gebruikt kan worden. Een verdere 
studie naar de compartimentering is nodig om te bepalen of dit nodig is. 
 
 
7.6 Stijf dakvlak 
 
Het dakvlak dient zich stijf te gedragen om de belastingen in het dakvlak af te dragen. Ten gevolge van 
wind ontstaan namelijk krachten loodrecht op het dakvlak. De steunen kunnen alleen kracht afdragen in 
verticale richting, waardoor het dak de ontbonden kracht in het dakvlak dient af te dragen.  
Om het gehele dakvlak krachten te kunnen laten opnemen dienen de gordingen deze kracht door te 
kunnen geven naar een stijf gedeelte in het dakvlak. Gordingen die in elkaars verlengde liggen vormen 
hierdoor een doorlopende boog. Als deze bogen nu ingesloten worden door twee stijve vlakken zal door de 
boogwerking in de gordingen de verticale kracht niet door de vakwerkbogen worden opgenomen, maar 
door de gordingen. Daarom wordt aan de lange zijden gekozen voor een stijf verband in het midden van 
het dakvlak, zodat de gordingen in principe op trek worden belast. Dit verband bevindt zich namelijk op het 
hoogste punt in het dakvlak. Alleen door windzuiging kan er ook druk in de gordingen optreden. Dit 
verband wordt wel stevig uitgevoerd, omdat er geen tweede verband aanwezig is dat de kracht over kan 
nemen indien dit verband bezwijkt. 
 
Het verband in het dakvlak kan de horizontale verplaatsing van de vakwerkboog belemmeren, waardoor dit 
verband grote krachten naar zich toe trekt. De krachten in de gordingen worden dan te groot. Om de 
horizontale beweging van de vakwerkboog mogelijk te maken worden de laatste stramienen van de 
steunen als pendels uitgevoerd (Figuur 100).  
 

 
Figuur 100: stijf dakvlak met pendels 

Over de korte zijden worden wel twee verbanden toegepast. De randen zijn hier het hoogste punt in het 
dakvlak. Daar worden de verbanden geplaatst, zodat ook weer zoveel mogelijk trek optreedt in de 
gordingen. De boogwerking treedt in dit dakvlak veel minder op, doordat de kromming een stuk kleiner is. 
De krachten in de gordingen blijven kleiner dan aan de lange zijden. De steunen worden ook aan deze 
zijden pendelend aan de bogen gekoppeld. 
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7.7 Knoopdetail 
 

 
figuur 101: knoopdetail met aansluitingen  

  
figuur 102: knoopdetail uitvergroot 
 
Waar de vakwerken en de vingers samenkomen ontstaat een ingewikkelde knoop (figuur 101 en figuur 
102). De elementen worden met behulp van boutverbindingen bevestigd. Daarom moet er plaats zijn voor 
bouten. De omtreklijnen van de knoop ontstaan uit het verlengde van vinger 1 en 2. Stalen flensplaten 
volgen deze omtrek, en ze worden verbonden door een dikke lijfplaat. Zo worden de krachten uit deze 
vingers goed opgenomen. De vingers kunnen tegen de platen worden gebout.   
Voor vinger 1 en het korte vakwerk is geen ruimte om aan de verbinding te bouten. Daarom wordt die 
ruimte in het element zelf gecreëerd. In figuur 101 is te zien dat dit in de vinger is gebeurd met door 
middel van een kopplaat die met een koppelstuk aan de vinger wordt gelast. Aan het korte vakwerk wordt 
eveneens een kopplaat gelast. De doorsnede van deze plaat is groter dan die van de vakwerkbuis. Daarom 
kan door deze plaat direct aan de knoop worden gebout. 
 
De vingers kunnen gesteld worden aan de tribunezijde. De korte vakwerkboog wordt op het veld 
vervaardigd, waarna deze in zijn geheel kan worden opgehangen tussen twee knopen. De ruimte kan 
precies passend zijn, doordat de vingers de knopen kunnen stellen. Voor de lange vakwerkboog geldt dit 
principe niet, doordat vingers 2 en 3 geen vrije stelling mogelijk maken in de richting van deze boog. 
Daarom moet de stelruimte voorzien worden in de knoop.  
Aan de knoop is een schoen gelast. Als het lange vakwerk opgehangen wordt, wordt deze eerst in de 
schoen gelegd. Deze schoen is lang genoeg om de maatafwijkingen op te vangen. Met behulp van 
stelbouten wordt de boog gesteld, waarna het gat tussen de knoop en de voet van de boog gevuld wordt 
met vulplaten. De vulplaten zorgen dan voor de drukverbinding, en de bouten voor de trekverbinding. Druk 
is de kracht die veruit het grootst is voor deze verbinding.  
 

Lang vakwerk 
kort vakwerk

Vinger 1 Vinger 2

Vinger 3
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7.8 Dakvlak hoeken 
 
Voor de hoeken is een eigen identiteit ontstaan. Wel dient continuïteit in acht genomen te worden. Daarom 
wordt het dakvlak in de hoeken gedefinieerd als een valk dak van de korte zijde vloeiend overloopt in het 
dakvlak aan de lange zijde. Zo ontstaat geen sprong en dus ook geen verticaal vlak binnen het 
stadionvolume. Wel ontstaat in de gevel een verticaal vlak. Boven de tribunerand is een betonnen rand 
aanwezig die de tribunerand ook buiten het stadion markeert. De oplopende hoogte wordt in dit vlak 
duidelijk zichtbaar. In figuur 103 is de hoek weergegeven.  
 

 
figuur 103: oplopend dakvlak in de hoeken 

De constructie in de hoeken wordt in de randen afgebakend door de vingers. Deze zijn ook van buiten het 
stadion zichtbaar en scheiden zo de lange zijde met de ribben van de korte zijde zonder ribben. Er worden 
nog twee radiale gordingen aangebracht, die uitgevoerd worden als I-profielen en zo duidelijk anders ogen 
als de vingers. In de andere richting lopen weer iedere 4 meter gordingen waarop de dakplaten worden 
bevestigd. Het middelste stramien heeft een verband waarmee in de stijfheid van het dakvlak wordt 
voorzien. 
 
 
7.9 Tribuneconstructie 
 
De tribuneconstructie is slechts globaal bekeken. De stramienmaat is belangrijk voor de indeling en 
krachtsafdracht. Verder is gekeken of de horizontale krachten uit de steunen afgedragen kunnen worden. 
 
 
7.9.1 Stramien 
 
De constructie van de onderbouw is aangepast op de aansluitingen van de steunen aan de tribunes. De 
krachten uit deze steunen dienen te worden afgevoerd naar de fundering. Repetitie van elementen is ook 
belangrijk binnen een stadion, omdat dit de kosten drukt. Standaard tribune-elementen hebben een lengte 
van ongeveer 10 meter. De steunen sluiten ook iedere 10 meter aan op de tribune aan de korte zijden. Het 
stramien van de korte zijden wordt dan ook vastgelegd op 10 meter.  
Aan de lange zijden verloopt de onderlinge afstand tussen de steunen van 8.6 tot 11.6 meter. Voor de 
repetitie van de elementen is het beter om ook hier een stramien van 10 meter toe te passen. Er wordt 
echter gekozen voor een stramien dat gelijk loopt met de steunen. Door de symmetrie in het gebouw, is er 
toch wel sprake van enige repetitie. De krachten uit de steunen kunnen op deze manier rechtstreeks in de 
tribuneconstructie worden opgenomen. De kolommen in de buitenwand lopen zo ook gelijk met de naden 
van de luchtkussens. Samen met de ribben in het dakvlak zorgen ze dan voor een duidelijke verwijzing 
naar de luchtkussens. De ingangen van de tribunes worden overigens wel gelijkmatig over de lengte van 
de tribune verdeeld. De constructie van de tribunes belemmeren de ingangen niet. 
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7.9.2 Stabiliteit 
 
Aan de tribuneranden wordt door de steunen een horizontale kracht geïntroduceerd. Deze moet afgevoerd 
worden naar de fundering. De tribune-elementen kunnen samen met de kolommen in de gevel de 
horizontale krachten ontbinden en naar de onderrand van de tribune afvoeren. Dit gebeurt in alle 
tribunevlakken. De scheidingswanden tussen de skyboxen geven de krachten uit de tweede ring door aan 
de tribune-elementen in de eerste ring, waar de tribune en een kolom de kracht weer ontbinden (zie Figuur 
105). 
  
Loodrecht op de steunen zijn ook stabiliteitsvoorzieningen nodig voor afdracht van windlasten. De tribunes 
in de tweede ring over de lange zijde worden stijf uitgevoerd. Twee stijve wanden naast de trappenhuizen 
naar de tweede ring zorgen ervoor dat deze krachten afgevoerd worden naar de fundering. 
 
Voor de eerste ring zijn aan de lange zijde voldoende stijve wanden aanwezig in twee richtingen (zie Figuur 
104). Deze wanden zorgen voor de opname van de windlasten. De vloeren zorgen hier voor spreiding van 
de horizontale krachten naar de stabiliteitswanden. Aan de korte zijden worden in de achterwanden ook 
twee geveldelen stijf uitgevoerd. Krachten uit de gevel komen rechtstreeks in de verbanden in die 
achterwand terecht via de gevelconstructie. 
 

 
Figuur 104: kwart plattegrond begane grond met 
stabiliteitswanden 

 
Figuur 105: doorsnede over tribune lange 
zijde met stabiliteitselementen 
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8 BEREKENING CONSTRUCTIE 
 
De constructieonderdelen zijn getoetst. Daarvoor dienen eerst nog enkele invloeden te worden bekeken. 
 
 
8.1 Extra belastingen 
 
 
8.1.1 Temperatuurbelasting 
 
Doordat de constructie statisch onbepaald is, kan de temperatuur hoge krachten opwekken in de 
constructie. Het maximale temperatuursverschil wordt bepaald op 40 graden, omdat alle constructie-
elementen zich in de buitenlucht bevinden. De krachten ontstaan vooral in de korte vakwerkbogen en 
kunnen oplopen tot lokaal 1250 kN in een staaf. De kromming van de korte bogen is kleiner dan die van de 
lange bogen. Daarom wordt de vervorming in deze bogen sterker verhinderd. De krachten lopen dan op, 
en de vervorming neemt ook toe. Buiten de korte bogen ondervindt de constructie weinig hinder van 
temperatuursschommelingen.  
Voor de volledige beschouwing van de temperatuurbelasting wordt verwezen naar bijlage A. 
 
 
8.1.2 Veranderde windbelasting 
 
Doordat op het dak ribben zijn ontstaan zal de wind zich ander gedragen als dat met Fluent is berekend. 
Ook de vorm van het dakvlak aan de korte zijde is veranderd. Deze invloeden worden echter niet bekeken. 
 
 
8.1.3 Opbergconstructie 
 
Er ontstaat een extra belasting ten gevolge van de luchtkussenopberging. De constructie voor de opberging 
is permanent aanwezig. De kussens zelf slechts in de geopende situatie. Deze worden als variabele 
belasting ingevoerd, met een momentaanfactor van 0.8. Doordat het in het ESA-model de windbelastingen 
slechts van 3 richtingen zijn ingevoerd is het belastingpatroon niet symmetrisch. Dit betekent dat de 
opbergconstructie aan de ongunstigste zijde geplaatst dient te worden. De belasting wordt aan beide korte 
zijden aangebracht, ze treden echter niet tegelijk op. De uitwerking van deze belasting is terug te vinden in 
bijlage A. 
 
 
8.2 Wegvallen elementen 
 
Indien elementen in de constructie wegvallen dient dat niet te leiden tot het bezwijken van de gehele 
constructie. De vingers en de vakwerkbogen mogen niet bezwijken. Hiervoor dienen maatregelen genomen 
te worden in het ontwerp. Tribunes voorkomen dat op de vingers ingereden kan worden. In de toetsingen 
dienen deze elementen ook overgedimensioneerd te worden. Wel kan het voorkomen dat gordingen 
uitvallen, of eventueel een steun. Een gording is geen probleem. De sterkte van de steunen in de zwakke 
richting is groot genoeg om de extra optredende belasting aan te kunnen. Resultaten van de berekening 
zijn weergegeven in bijlage A. 
 
Het wegvallen van een steun heeft niet tot gevolg dat andere elementen zwaarder gedimensioneerd dienen 
te worden. Een belastingreductie kan ook nog toegepast worden zodat de krachten in de overige 
elementen lager worden. Aangenomen wordt dat elementen niet zwaarder hoeven te worden 
gedimensioneerd vanwege het eventuele wegvallen van een steun. 
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8.3 Toetsingen 
 
Enkele maatgevende elementen zijn getoetst op sterkte. De individuele staven van de vakwerken en de 
steunen zijn getoetst op knik. De vingers op normaalkracht en buiging. Bovendien is een verbinding in de 
vakwerkbogen getoetst. 
Maximale unity checks elementen: 
Gordingen buiten verbanden: 0.94 
Gordingen in stijf verband: 0.80 
Vingers: 0.59 
Steunen: 0.80 
Vakwerkbogen: 0.45 
Verbinding vakwerkbogen: 0.38 
 
Voor de toetsingen wordt verwezen naar bijlage A. 
 
De doorbuiging van de constructie heeft geen invloed op de afwatering. De daken staan allemaal onder een 
helling. De kussens zijn gemodelleerd met een vaste oplegging aan de randen. Een uitbuiging van de vaste 
constructie zal dus de krachtswerking in de kussens beïnvloeden.  
 

 

Figuur 106: verticale verplaatsingen elementen 
  

Figuur 107: horizontale verplaatsingen elementen 
  
De verticale verplaatsingen (Figuur 106) zijn het grootst in de korte boog. In de figuren zijn de maximale 
verplaatsingen weergegeven onder alle combinaties.  De kleine bogen zijn minder gekromd dan de grote, 
waardoor de uitbuiging hier groter is. Deze uitbuiging bedraagt maximaal 215 mm. Stel de lengte van de 
overspanning van de boog op 90 meter.  

0024.0
90000
215

=  

De horizontale vervorming (Figuur 107) is veel kleiner dan de verticale. Het maximum bevindt zich in de 
steunen. Deze verplaatsing was voorzien en  wordt geaccepteerd. De stijfheid van de constructie is relatief 
groot. De constructie gedraagt zich al erg stijf en het verder beperken van de verplaatsingen van deze 
constructie zal dus moeilijk zijn. Indien de invloed op het kussendak groot is zal de oplossing dan ook in de 
kussens gezocht moeten worden, en niet in de vaste constructie. De invloed op de kussens wordt niet 
verder bekeken. 
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9 IMPRESSIES 
 
 
In het programma 3D-studio is een 3D-model geïmporteerd en zijn impressies gemaakt. Deze worden 
hieronder eergegeven. 
 

 
Figuur 108: bovenaanzicht stadion gesloten 

 

Figuur 109: bovenaanzicht stadion geopend 

 

 
Figuur 110: ooghoogte aanzicht stadion gesloten 

 

Figuur 111: ooghoogte aanzicht stadion geopend 

 

 
Figuur 112: veldzicht stadion gesloten 

 
Figuur 113: veldzicht stadion geopend 
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Figuur 114: bovenaanzicht stadion gesloten 

 

 
Figuur 115: bovenaanzicht stadion geopend 

 

Figuur 116: ooghoogte aanzicht stadion gesloten 

 

 
Figuur 117: ooghoogte aanzicht stadion geopend 
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10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In dit hoofdstuk wordt bekeken of de doelstellingen van de afstudeeropdracht zijn gehaald. Hiervoor 
worden vergelijkingen gemaakt, de conclusies getrokken, en worden nog aanbevelingen gedaan. 
 
 
10.1 Vergelijkingen 
 
Een kostenanalyse is moeilijk te maken van het stadion. Wel kunnen andere zaken vergeleken worden. Het 
aantal kilogrammen staal in de constructie, de hoogte van het gebouw en de sluitingstijd van het 
verrijdbare dak. 
 
 
10.1.1 Kilogrammen staal 
 
GELREDOME (constructiestaal): 
- verschuifbare dakdelen:  ca 900 ton  /  ca 80 kg/m2 schuifdak / exclusief rolwagens 
- 4 tribune daken, 2 liggers waarover dak rolt en 8 hoekwanden:  ca 2400 ton / ca 130 kg/m2 
- tribuneoppervlak onderconstructie zuidtribune (onderdoorgang schuifbaarveld): ca 700 ton  / ca 200 

kg/m2 (niet meenemen in vergelijking) 
Totaal gewicht: 3300 ton. Daarbij zijn dus wel de zijwanden inbegrepen, en niet de onderconstructie.  
 
RELIANT STADIUM HOUSTON: 
Verrijdbaar dak met doek tussen spanten: 3000 ton [ 17] 
 
AMSTERDAM ARENA: 
Schuifdaken: 2 x 400 ton 
 
LUCHTKUSSENSTADION: 
- vingers: 234 ton 
- steunen: 737 ton 
- vakwerken: 530 ton  
- gordingen: 184 ton  
- luchtkussens:  

Gewicht kussens: 1500 g/m2, 
gewicht = 140 * 90 * 4 * 1.5 = 
7600 kg, ofwel 7.6 ton.  

 
Totaal gewicht: 1689 ton. 

 
Tabel 8: massa luchtkussenstadion (ESA) 

 
Vooral de vergelijking met het Gelredome gaat goed op. Het programma in de stadions is ongeveer 
hetzelfde en de dakopening is even groot in bovenaanzicht. Het verrijdbare deel van het luchtkussendak is 
natuurlijk veel lichter dan bij het Gelredome. Daarbij vallen de tribunekappen in het luchtkussendak niet 
zwaarder uit. De reductie in gewicht van het verrijdbare dak heeft dus ook veel invloed op de 
tribunekappen, en de krachten uit de kussens geven geen aanleiding tot zwaardere tribunekappen. 
 
 
10.1.2 Hoogtevergelijking 
 
GELREDOME: 
- Hoogte wanden: 21.6 meter 
- Hoogte kappen: 14.3 meter 
- Totale hoogte: 35.9 meter 
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LUCHTKUSSENSTADION: 
- Maximale hoogte tribunes: 30 meter 
- Maximale totale hoogte: 51.3 meter 
- Daarbij is het veld nog iets verdiept aangelegd (ongeveer 4 meter) 
 
 
Door de grote krommingen ontstaan ook grote hoogteverschillen in het luchtkussenstadion. Met het veld 
als vergelijkingshoogte is het luchtkussenstadion bijna 20 meter hoger dan het Gelredome. Dit is nadelig 
voor geveloppervlak dat ontstaat. Ook verwarming voor de tribunes is moeilijk te realiseren. Mocht het 
gaan regenen indien het dak open is, dan kan de regen ook ver doordringen op de tribunes door de 
scheefstand van het dak aan de lange zijden. Maar natuurlijk wordt in principe het dak gesloten in geval 
van slecht weer. De grote hoogte levert wel een aantrekkelijke vorm op. 
 
 
10.1.3 Sluitingstijd dak 
 
RELIANT STADIUM: 
Twee Verrijdbare delen van ongeveer 80 bij 130 meter hebben in totaal 20 carriers met 2 motoren van 5 
pk (460 Vac). Hierdoor sluit het dak met 11 meter per minuut wat een sluitingstijd van 7 minuten oplevert. 
 
TOYOTA STADIUM: 
Sluitingstijd: 50 minuten  
De eigenschappen van het verrijdbare dak in dit geval [ 15],[ 16]:  
- 14 kussens van 13.5 x 73 m, (986 m2 per kussen) 
- pvc gecoat polyester 
- druk = 2666 N/m2 
 
AMSTERDAM ARENA: 
Sluitingstijd: 35 minuten  
Dit wordt gerealiseerd door 8 motoren. 
 
GELREDOME: 
Sluitingstijd: 20 minuten 
 
LUCHTKUSSENSTADION: 
Door het geringe eigen gewicht van de kussens zal het uitrijden snel kunnen gebeuren. Vervolgens dienen 
wel de kussens opgeblazen te worden. Indien in de kussens 1000 N/m² druk aanwezig is bedraagt het 
totale volume 12.716 m³. De kussenhoogte is dan ongeveer 1600 mm. 
 
De kussens behoeven niet geheel vol te zijn geblazen voordat het stadion kan functioneren.  
Hoe snel het dak precies gesloten kan worden is niet bekend. De sluitingstijd zal naar verwachting laag zijn 
(minder dan 20 minuten). 
 
 
10.2 Conclusies 
 
Doelstelling: 
Inzicht verkrijgen in de mogelijkheid om een dubbelgekromd verrijdbaar luchtkussendak toe te passen in 
een ontwerp voor een stadion als goed alternatief voor reeds gerealiseerde constructies. 
 
Er is een stadion ontstaan dat bruikbaar is. De vorm van het luchtkussendak heeft meer gevolgen voor het 
stadionontwerp dan de krachten uit de luchtkussens hebben. De vorm brengt een grote hoogte en 
gekromde randen met zich mee. Deze gekromde randen hebben de meeste invloed gehad op het ontwerp, 
en op de krachtswerking in het ontwerp. Door de kromming zijn bogen ontstaan, en de boogwerking kwam 
door het hele ontwerpproces weer naar voren. Uiteindelijk is met deze kromming een boogconstructie 
ontstaan, die gunstige eigenschappen heeft voor de krachtswerking en de beleving van het stadion. 
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Kussens hebben opbergruimte nodig. In gesloten situatie dienen de kussens opgeslagen te worden buiten 
het bereik van de weersinvloeden. Deze ruimte heeft een reductie voor de capaciteit van het stadion tot 
gevolg. Het opbergvolume van de kussens klein, en zijn de verrijdbare delen dus niet prominent aanwezig 
in het beeld wanneer het dak geopend is. 
 
Al met al is een stadion ontstaan met een duidelijke identiteit. Het stadion heeft een constructrie waarbij de 
krachten uit de kussens lang niet altijd de grote van de elementen bepalen. Dit blijkt uit het feit dat ook 
belastingcombinaties waarbij het dak geopend is, maatgevend zijn voor de constructie.  
Aangezien het stadion in een gewichtsvergelijking ook goed naar voren komt kan dus gesproken worden 
van een goed alternatief voor reeds gerealiseerde stadions met een verrijdbare overkapping. 
 
 
10.3 Aanbevelingen 
 
De vorm van de luchtkussens is bepalend voor het ontwerp. Door de grote krommingen ontstaat een hoog 
gebouw met veel volume. De doekvorm kan aangepast worden waardoor deze hoogte gereduceerd kan 
worden en de kromming minder prominent in het ontwerp terug komt. Het doek wordt dan platter 
uitgevoerd, waardoor de boogwerking minder op zal treden. De krachten uit de kussens zullen dan 
toenemen. Het ringontwerp zal dan een betere optie worden en misschien ook wel een betere.  
 
In dit ontwerponderzoek is niet diep ingegaan op de mogelijkheden die het compartimenteren van de 
luchtkussens heeft. Een vervolgstudie kan hier beter zicht op geven. Ook voor de verbindingen tussen doek 
en vaste constructie zijn slechts principe-oplossingen gegeven.  
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11 BIJLAGEN 
 
 
11.1 Bijlage A: Belastingen en modelleringen 
 
In deze bijlage worden alle belastingen en berekeningen weergegeven. Het betreft een bijlage op A3-
formaat. 
 
 
11.2 Bijlage B: Fluent 
 
In deze bijlage worden de ervaringen met het CFD-programma ‘Fluent’ weergegeven. Ook gegevens over 
de invoer zijn hierin terug te vinden. Het betreft een bijlage op A4-formaat. 
 
 
11.3 Bijlage C: Tekeningen 
 
De tekeningen worden in bijlage C gebundeld. Het betreft een bijlage op A3-formaat. 
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