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Samenvatting 
 

Bij het constructieve ontwerp van zwembaden moet de akoestische 
beleving van de ruimte een belangrijk aandachtspunt zijn. Wanneer hier 
door de verschillende ontwerpdisciplines onvoldoende aandacht wordt 
besteedt, kan dit resulteren in een oncomfortabele ruimte, waarna 
akoestische ingrepen het beeld zullen bepalen. 

Het afstudeerproject heeft als doelstelling:  

Het ontwerp van een houten zwembadoverkapping waarin de vorm en 
materialisatie van de constructie geoptimaliseerd worden voor een goed 
akoestisch klimaat.  

De probleemstelling is hierbij als volgt omschreven: 

Kan de vorm en materialisatie van een houten overkappingconstructie een 
substantieel positieve rol spelen bij het oplossen van akoestische 
vraagstukken in zwembaden? 

Om de invloed van de overkapping op de akoestische beleving te 
onderzoeken, is de invloed van de dakconstructie op de ”nagalmtijd” als 
belangrijkste akoestische parameter onderzocht. Afhankelijk van de functie 
en het volume van de een ruimte is een bepaalde nagalmtijd gewenst. 
Voor zwembaden zal een te lange nagalmtijd als storend ervaren worden.  

Deze nagalmtijd is afhankelijk van het volume van de te beschouwen 
ruimte en aanwezige absorptie- en reflectieoppervlakken met hun 
karakteristieke geluidsabsorberende vermogen. 

Na literatuuronderzoek zijn diverse ontwerpberekeningen gemaakt en is 
raytracing analyse gebruikt om de werking van de verschillende 
onderdelen die de nagalmtijd kunnen verkorten te onderzoeken. De 
speerpunten voor het constructieontwerp die hieruit volgen zijn: 

 

 Vergroting van het absorptieoppervlak 

 Realiseren van niet parallelle reflectievlakken  

 Verbetering van de absorptie eigenschappen van het dakvlak  

Bovenstaande uitgangspunten hebben geresulteerd in een aantal 
geanalyseerde constructievarianten waarbij tevens de integratie van het 
akoestische- en constructiesysteem beschouwd is. 

Toepassing van een vouwdakconstructie opgebouwd uit boxbeams blijkt 
voor de genoemde punten het beste te werken. Door het creëren van niet 
parallelle reflectievlakken zullen de dak elementen tevens  een vergroting 
van het absorptieoppervlak  tot gevolg hebben. De toepassing van 
boxbeams heeft een positieve invloed op het creëren van zogenaamde 
Helmholtzresonatoren die de absorptie eigenschappen van het 
houtoppervlak verbeteren, daarnaast wordt het eigen gewicht gereduceerd  

De constructieve uitwerking van het gekozen constructiesysteem is 
gebaseerd op het vouwdakprincipe waarbij de liggers in verticale richting 
als afzonderlijke buigliggers beschouwd worden. Horizontale verplaatsing 
ten gevolge van het eigen gewicht en verticale belasting van de elementen 
zal door de uniforme stijfheid nauwelijks optreden. Om de horizontale 
stijfheid van het systeem te waarborgen zijn de koppelingen tussen de 
elementen ontworpen, en is buiging tussen de liggers loodrecht op de 
overspanningsrichting t.g.v. wind beschouwd. 

Toepassing van een vouwdakconstructie voorzien van geperforeerde 
platen kan een positieve bijdrage hebben leveren aan het akoestische 
klimaat binnen zwembaden. 

Specifieke aandacht moet hier worden besteedt aan de toepassing van 
perforaties in constructiemateriaal, hierbij moet  een balans gevonden 
worden tussen de akoestische en constructieve werking van het materiaal. 
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1. Inleiding  
 

Geluid en zwembaden, men zou denken wat hebben die twee met elkaar 
te maken? Schreeuwende kinderen, klotsend water, discomuziek en 
fonteinen. Een beetje zwemparadijs kan tegenwoordig niet meer zonder 
deze lawaaierige, maar inkomsten generende onderdelen. De gemiddelde 
moeder of opa die met het kroost een dagje zwemmen heeft gepland, 
komt echter al snel tot de conclusie dat de combinatie van schreeuwende 
kinderen met al het omgevingslawaai in een zwembad een forse aanslag 
pleegt op het gehoor, concentratievermogen en fitheid. Voor bezoekers die 
eens een middag in een zwembad verblijven is dit vaak een noodzakelijk 
maar overkomelijk kwaad. Van zwembadpersoneel dat 40 uur per week 
aan deze factoren bloot staat, wordt echter wel verwacht dat ze goed kan 
functioneren. 

Natuurlijk zijn deze geluidsproducerende bronnen niet te verbannen, maar 
er kan wel voor worden gezorgd dat dit een zo klein mogelijke impact heeft 
op personeel en bezoekers. Nu komt de akoestiek om de hoek kijken: , 
hoe komt dit zwembad zo galmend en lawaaierig? Is daar in het ontwerp 
rekening mee gehouden? Zo nee, hoe lossen we het op? Na constatering 
van akoestische problemen is er een keur aan materialen beschikbaar die 
de akoestiek kan verbeteren, maar passen deze oplossingen ook in het 
architectonisch en constructief ontwerp? 

De materialisatie en vorm van de overkapping heeft een invloed op de 
akoestische beleving. Deze overkappingconstructie kan in verschillende 
materialen worden uitgevoerd. Binnen dit afstudeeronderzoek zal dieper 
worden ingegaan op het constructief ontwerp van houten 
zwembadoverkappingen. 

De keuze voor hout als ontwerpmateriaal is gebaseerd op de relatief 
eenvoudige bewerkbaarheid, de goede brandwerende eigenschappen, en 
chemische weerbaarheid in agressieve en vochtige omgevingen.  
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2. Probleemstelling 
 

Kan de vorm en materialisatie van een houten overkappingconstructie een 
substantieel positieve rol spelen bij het oplossen van akoestische 
vraagstukken in zwembaden? 

3. Doelstelling 
 

Ontwerp van een houten zwembadoverkapping waarin de vorm en 
materialisatie van de constructie geoptimaliseerd worden voor een goed 
akoestisch klimaat. Hierbij wordt bekeken of eventuele akoestische 
toevoegingen te integreren zijn in de constructie. 

Binnen dit afstudeerproject wordt er vanuit een akoestisch oogpunt 
gekeken naar het ontwerp van zwembadoverkappingen. Dit project is 
gericht op het onderzoek in welke mate het ontwerp van de 
overkappingconstructie een rol speelt in de akoestiek van zwembaden. 
Hierbij spelen de integratie van de constructieve vorm en akoestische 
oplossingen voor een houten zwembadoverkapping een grote rol.  

Na het afstudeerproject hoop ik dat in de ontwerpfase van zwembaden 
reeds de mogelijkheid van integratie van het akoestische en constructief 
systeem in ogenschouw wordt genomen. 

 



Onderzoeksvragen Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  3 

 

4. Onderzoeksvragen 
 

4.1. Hoofdvragen en deelvragen. 

1. In welke mate speelt de vorm van de overkapping een rol bij het 
beperken dan wel verergeren van ongewenste akoestische 
eigenschappen in zwembaden. 

 In welke mate speelt de vorm van de overkapping een rol in 
akoestische eigenschappen van zwembaden. 

 Welke vormen van overkappingconstructies worden toegepast bij 
zwembaden? 

 Bij welke van deze constructies zijn achteraf akoestische ingrepen 
gedaan? 

2. Welke vorm, opbouw en samenstelling van een houtconstructie is 
vanuit een akoestisch oogpunt het meest geschikt voor 
zwembadoverkappingen? 

 Welke overkappingvorm kent de minste problemen wat betreft 
akoestiek? 

3. Is het mogelijk om een houten overkappingconstructie te 
ontwerpen, die akoestische problemen voorkomt of vermindert? 

 Zijn de eventueel benodigde akoestische ingrepen te integreren in 
een houten overkappingconstructie? 

 Wat voor houten constructie kan het best toegepast worden in een 
zwembadoverkapping? 
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5. Afbakening van het onderwerp 
 

5.1. Overkapping 
Het afstudeerproject zal zoals eerder vermeldt gaan over de integratie van 
akoestisch en constructief ontwerp van een houten zwembadoverkapping. 
De keuze voor een houten overkapping is gemaakt door de genoemde 
voordelen in het afstudeerplan. Overkappingen van andere materialen 
zoals staal of aluminium met goede akoestische eigenschappen zijn 
uiteraard ook mogelijk. Diepgaande analyses en afwegingen over de 
toepasbare materialen behoren niet dit project. 

5.2. Afwerking 
Naast de invloed van volume en vorm op de akoestische beleving spelen 
de afwerking van wanden, vloeren en attributen een rol. Binnen dit 
afstudeerproject beperk ik mij tot de invloed van de afwerking en vorm van 
de overkapping op de akoestiek. Voor de afwerking van wanden en 
vloeren zal enkel een aanname worden gedaan die overeenkomt met een 
gemiddeld zwembad. 

5.3. Programma van eisen 
Het op te stellen programma van eisen bepaalt in hoofdlijnen het volume, 
het aantal zwembaden, duikplanken en andere attracties. Voor 
kleedkamers, technische ruimtes en horeca wordt wel een ruimte 
gereserveerd, maar deze wordt niet verder uitgewerkt.  

5.4. Akoestiek 
De nadruk binnen dit afstudeerproject ligt bij het constructief ontwerp van 
de overkapping van een zwembad. Bij een uitgebreid akoestisch 
onderzoek en toetsing komen meer onderdelen kijken dan binnen dit 
project worden behandeld. Het akoestisch ontwerp en bijbehorende 
toetsing dienen als deelonderzoek voor het constructief ontwerp.
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6. Literatuuronderzoek 

6.1.Inleiding 
Om de eerste onderzoekvraag te kunnen beantwoorden moet eerst 
onderzocht worden welke bouwkundige, akoestische en constructieve 
onderdelen van belang zijn voor het ontwerp van een zwembad. 

Het literatuuronderzoek is in drie hoofdstukken verdeeld, namelijk een 
bouwkundig, akoestisch en constructief deel. In het bouwkundige deel 
worden een aantal basisonderdelen benoemd die in een zwembad voor 
dienen te komen. In het akoestische deel van het literatuuronderzoek 
worden de grootheden behandeld die belangrijk zijn voor zwembaden. 
Daarnaast worden enkele rapporten besproken waarin de problematiek 
rond geluidsoverlast in zwembaden aan bod komt. Voor het constructieve 
deel worden verschillende overkappingvormen behandeld.  

6.2.Bouwkundig 
Voor het ontwerpen van een zwembad is het belangrijk de algemene eisen 
in zwembaden te kennen. De Koninklijke Nederlandse Zwembond heeft 
een handboek uitgegeven met normen en richtlijnen betreffende 
zwembaden ( KNZB, 2004). In dit handboek worden eisen en 
aanbevelingen gegeven voor de inrichting en het gebruik van verschillende 
soorten zwembaden variërend van Olympische wedstrijdbaden tot kleine 
instructiebaden. 

6.2.1. Afmetingen 
In Tabel 6.1 staan de minimale afmetingen weergegeven voor 
verschillende wedstrijdbaden 

Functie Lengte[m] Breedte[m] Vrije hoogte[m] Perrons[m] 

8-baans 25 of 50 21 4,5 1x5+ 1x2 

6-baans 25 of 50 16 4,5 1x5+ 1x2 

Waterpolo 30 20 4,5 2 

Synchroon 
zwemmen 

25 12 4,5 2 
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Tabel 6.1 Afmetingen zwembaden 

Voor schoonspringen zijn de volgende afmetingen benodigd: 

 

Afbeelding 6.1 Hoogte duikplanken 

Boven de diverse springplateaus moet een minimale vrije hoogte 
aanwezig zijn van 3,5 meter. Indien dus gebruik gemaakt word van een 
springplateau op 10m moet een vrije hoogte van 13,5m als minimum 
worden gesteld. 

6.2.2. Binnenklimaat 
De binnentemperatuur dient te allen tijde twee graden hoger te zijn dan de 
watertemperatuur in het grootste zwembassin met een maximum van 32

0
C 

 Minimale 
temperatuur.[C] 

Maximale  
temperatuur.[C] 

Wedstrijdzwemmen 25
0
  28

0
  

Waterpolo 24
0
  28

0
  

Synchroonzwemmen 26
0
  27

0
  

Schoonspringen 26
0
  30

0
  

Recreatief zwemmen 26
0
  30

0
  

Tabel 6.2 Temperatuur zwembadwater 

6.2.3. Akoestiek en geluidsniveau 
Het handboek onderkent de noodzaak om in zwembaden te letten op de 
akoestische kwaliteiten, al word er enkel een aanbeveling gedaan om 
akoestische plafonds en eventueel wanden boven de 2,5m uit te voeren, 
zodat deze een bijdrage leveren aan een goede akoestiek. Ook word 
geadviseerd om werknemers te voorzien van frequentieselectieve 
gehoorbeschermers indien geluidsniveaus hoger dan 80dB(A) regelmatig 
voorkomen. 

6.2.4. Waterbehandeling en circulatie 
Om aan de wet “Hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden”(WHVBZ) te voldoen zijn een aantal installaties 
benodigd. Ten eerste dient er een verwarmingsinstallatie te zijn om het 
badwater op de gewenste temperatuur te krijgen en te houden.  

Daarnaast moet de waterbehandeling bestaan uit: 

 Circulatie; 

 Grof filteren; 

 Coagulatie(stollen) van opgelost vuil; 

 Fijn filteren; 

 Oxideren van vuil; 

 Desinfecteren; 

Naast de toepassing van zandfilters zijn ook diverse chemicaliën benodigd 
om de waterkwaliteit op pijl te houden. Door oxidatie toe te passen is het 
mogelijk langs een chemisch afbraakproces verontreinigingen af te 
breken. De enige wettelijk toepasbare oxidatiemiddelen in het zwemwater 
zijn chloorverbindingen: 

Natriumhypochloriet.(NaOCl): Het meest toegepast is natriumhypochloriet 
dat ook wel Chloorbleekloog(NaCIO+NaOH)wordt genoemd. Deze stof 
wordt voor zowel oxidatie als desinfectie toegepast.  

Chloorgas. (Cl2): Toepassing als oxidatie- en desinfectiemiddel. Vanwege 
het gevaar bij transporteren en toedienen wordt chloorgas weinig 
toegepast.  
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Calciumhypochloriet . Ca(ClO)2:Vergelijkbaar met natriumhypochloriet, 
wordt toegepast daar waar om transport of veiligheidsredenen 
Natriumhypochloriet niet toepasbaar is. 

Ozon.(O3): Sterk gasvormig oxidatiemiddel, mag vanwege giftigheid niet in 
bassinwater worden toegepast. Moet uit het zuiveringswater worden 
gehaald voordat deze in het zwembassin terecht komt. 

6.2.5. Zuurgraadcorrectie 
Door het toepassen van bovengenoemde chemicaliën wijzigt de PH-
waarde van het water waardoor het basischer wordt. De door de WHVZB 
aanbevolen pH-waarde ligt tussen 6,8 en 7,8. Zuurgraadverlagende 
middelen die toegepast kunnen worden zijn: 

 Zoutzuur (HCI); 

 Zwavelzuur (H2SO4); 

 Kooldioxide (CO2); 

 Natriumwaterstofsulfaat (NaHSO4); 

 Koolzuurgas (CO2). 

De toepassing van bovengenoemde chemicaliën moeten in acht worden 
genomen bij de keuze van toe te passen materialen in het ontwerp van het 
zwembad. 

6.2.6. Duurzaamheid 
Doordat er in zwembaden altijd veel vocht aanwezig is en er vaak relatief 
hoge temperaturen heersen is het van groot belang om damptransport van 
binnen naar buiten te beperken. Door het damptransport kan condensatie 
optreden die naast overlast ook schade aan materialen veroorzaakt. 
Zwembaden vallen wat betreft vochtgehalte dan ook in klimaatklasse IV 
met een hoge agressiviteit. 

 

6.3.Akoestiek 

6.3.1. Geluid in zwembaden 
Door de Arbo Unie is een rapport opgesteld van een onderzoek- en 
adviestraject in het kader van het Arboplusconvenant Recreatie met als 
titel: “Aanpak van geluid in zwembaden” (Arbo Unie, 2007). 

In dit rapport wordt in een aantal hoofdstukken ingegaan op de volgende 
onderwerpen: 

 Geluid en het gehoor; 

 Wet- en regelgeving ten aanzien van lawaai op de arbeidsplaats; 

 Verzameling en presentatie van meetgegevens bij zwembaden; 

 Gehooronderzoek bij zweminstructeurs; 

 Strategieën voor geluidsreductie; 

 Technische aspecten van het gebruik van 
gehoorbeschermingsmiddelen; 

6.3.2. Geluid en gehoor 

Geluid kan kortweg in 2 categorieën worden ingedeeld: 

Schadelijk geluid: De schadegrens voor geluid ligt op 80dB(A) wanneer 
dit in een periode van 40 jaar, vijf dagen per week, acht uur per dag in de 
werkomgeving voorkomt. 

Hinderlijk geluid: Hinderlijk geluid is geluid dat onder de waarde van 
80dB(A) blijft. Voor zwembaden moet hierbij gedacht worden aan het 
geluid van fonteinen en waterstralen. Dit hinderlijke geluid heeft invloed op 
het functioneren van werknemers in zwembaden. Mogelijke gevolgen zijn 
concentratiestoornissen, belemmeringen van spraakcommunicatie en 
vermoeidheid. 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloor_(element)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chloor_(element)
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6.3.3. Wet en regelgeving voor geluid op de arbeidsplaats 
Ten aanzien van de wet en regelgeving dienen afhankelijk van het  
geluidsniveaus de volgende maatregelingen te worden getroffen: 

 Bij equivalente geluidsniveaus boven 80dB(A) dient de werkgever 
gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Ook dient 
er voorlichting te worden gegeven over de gevaren van schadelijk 
geluid en de mogelijkheden om deze gevaren te verkleinen. 
 

 Bij equivalente geluidsniveaus boven 85dB(A) moet er een 
schriftelijk plan worden opgesteld om het lawaai tot onder de 
80dB(A) grens te krijgen. Werknemers zijn tevens verplicht om 
gehoorbeschermingsmiddelen te dragen in de gemarkeerde 
gebieden waar het geluidsniveau boven de 85dB (A) komt. 
 

 Bij equivalente geluidsniveaus boven 87dB(A)is de werkgever 
verplicht om onmiddellijk maatregelen te nemen. 

6.3.4. Verzameling en presentatie van meetgegevens  
Er zijn door de ArboUnie twee testpilots uitgevoerd, één daarvan in een 
“standaard” zwembad met doelgroepenbad en recreatieve elementen, en 
een zogenaamd zwemparadijs.  

In onderstaande tabel is het gemiddelde geluidsniveau in de pilotbaden 
weergegeven: 

Meetplaats of 
activiteit 

Doelgroepenbad [dB(A)] Zwemparadijs 
[dB(A)] 

Technische 
ruimte 

76 72 

Toezicht 79 78 
Zwemonderwijs 84 -- 

Tabel 6.3 Gemiddeld geluidsniveau pilotbaden 

Naast het resultaat uit de pilotbaden zijn er een aantal metingen 
verzameld voor diverse activiteiten.  

Activiteit Geluids- 
niveau[dB(A)] 

Belangrijkste 
geluidsbronnen 

Zwemonderwijs 87 Stemmen docenten 
en leerlingen 

Toezicht (recreatief) 82 Stemmen gasten en 
waterpartijen 
(attracties etc.) 

Discozwemmen 99 Muziek en stemmen 
van gasten 

Aquasport 89 Muziek en versterkte 
stem docent 

Kassa/receptie 75 Stem medewerker, 
stemmen gasten 

Schoonmaakactiviteiten 77 Schrobmachine en 
waterstraal 

Pauze. 75 Stem medewerker en 
omgevingsgeluid 

Tabel 6.4 Geluidsniveau per activiteit 

Vanuit de gegevens van Tabel 6.4 is opgemaakt dat er geluidsniveaus 
boven de 80dB(A) voorkomen. Aan de hand van dit gegeven is verder 
onderzoek gedaan bij zweminstructeurs en toezichthouders, waaruit is 
geconcludeerd dat  van de 53 onderzochte zweminstructeurs er 29 (55%) 
voldoen aan de criteria voor beroepsslechthorendheid. (Granneman, P.W.; 
Doeswijk, H.M., 2008) 

 

6.3.5. Aanbevelingen geluidsvermindering in zwembaden 
Nadat bij het onderzoek is aangetoond dat er beroepsslechthorendheid 
voorkomt in zwembaden geeft het rapport een aantal aanbevelingen om 
geluidsvermindering toe te passen. Dit wordt gedaan door de zogenaamde 
“arbeidshygiënische strategie” waarin een rangorde van maatregelen 
wordt benoemd. 

Lawaaibestrijding aan de bron 
Voor zover mogelijk het lawaai dat de bron produceert beperken. 
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Technische maatregelen 
Maatregelen die voorkomen dat geluid op de werkplek terechtkomt, zoals 
het aanbrengen van een afscherming tussen de medewerker en de 
geluidsbron. 

Organisatorische maatregelen  
Bijvoorbeeld een roulatieschema op stellen zodat werknemers slechts een 
beperkte tijd aan lawaai worden blootgesteld. 

Gehoorbescherming 
Toepassen van gehoorbeschermingsmaatregelen bij de medewerkers. 

Technische maatregelen 
Aanbrengen van geluidsabsorberende materialen met als doel het 
brongeluid zoveel mogelijk te absorberen zodat hinderlijke galm wordt 
voorkomen. Bijvoorbeeld door het toepassen van baffles. Bij het 
toepassen van geluidsabsorberend dakmateriaal is de kans op 
condensvorming wel wat groter. Verder moeten de geluidsabsorberende 
materialen aan de volgende eigenschappen worden gedacht: 
Stootvastheid, Brandveiligheid, Antiallergisch, water- en chemische 
bestendigheid. 

Aanbevelingen voor te ontwerpen zwembaden  

 Vermijden van grote, harde en parallelle oppervlakken; 

 Aanhouden van volgende nagalmtijden; 
o 1,1-1,2s voor kleine instructiebaden. 
o 1,2-1,5s recreatiebad of zwemparadijs. 

 Gebruiken van grote buisopeningen in het ventilatiesysteem, dit 
geeft minder geluid; 

 Aanschaf van stille werktuigen en apparatuur; 

 Aanschaf van geluidsarme attracties; 

 Beperken van de valhoogte van waterpartijen en watervoerende 
delen; 

 Waterpartijen zo ver mogelijk van de werkplek situeren. 
 

6.3.6. Persoonlijke visie op genoemde aanbevelingen 

Lawaaibestrijding aan de bron 
“Voor zover mogelijk het lawaai dat de bron produceert beperken”. 

In het geval dat dit machines betreft is dit tot mogelijk. Spelende kinderen 
in een recreatiebad zijn echter minder snel stil te krijgen. 

Technische maatregelen 
“Maatregelen die voorkomen dat geluid op de werkplek terechtkomt, zoals 
het aanbrengen van een afscherming tussen de medewerker en de 
geluidsbron”. 

Voor zweminstructeurs is bovenstaande technische maatregel lastig 
toepasbaar, omdat deze afscherming het zicht op de bezoekers 
ontneemt.. Een  mogelijkheid is het aanbrengen van reflectiemateriaal dat 
zo veel mogelijk voorkomt dat het geluid reflecteert naar de medewerker. 

Organisatorische maatregelen 
“Een roulatieschema opstellen zodat werknemers slechts een beperkte tijd 
aan lawaai worden blootgesteld”. 

Naast technische maatregelen zijn de organisatorische maatregelen goed 
toepasbaar om blootstelling aan lawaai te verminderen. Een gevolg 
hiervan kan zijn dat er wel meer gekwalificeerd personeel nodig is om de 
verschillende taken te kunnen vervullen.  

Gehoorbescherming 
“Toepassen van gehoorbeschermingsmaatregelen bij de medewerkers”. 

Wanneer lawaaibestrijding aan de bron, technische en organisatorische 
maatregelen niet voldoende helpen is het toepassen van 
gehoorbeschermers mogelijk. Het dragen van deze gehoorbeschermers 
wordt in de praktijk nogal met wisselend resultaat toegepast. Waar het ene 
zwembad al jaren met zogenaamde otoplastieken (op maat gemaakte 
dopjes) werkt, wordt in andere baden het gebruik van deze beschermers 
als onhaalbaar beschouwd. 
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Akoestische parameters 
In kop 6.3.5 wordt bij “Aanbevelingen voor te ontwerpen zwembaden” de 
term nagalmtijd genoemd, die een belangrijke rol speelt in een behagelijke 
akoestische omgeving in zwembaden. 

6.3.7. Nagalmtijd T[s] 

T60[s] 
Een van de belangrijkste akoestische parameters is de nagalmtijd. Deze 
staat voor de tijdsduur die nodig is voor de afname van het 
geluidsdrukniveau met 60dB na het uitzetten van een geluidsbron, en 
wordt weergegeven als T[s] 

T30[s] 
Wanneer een afname van 60dB niet gemeten kan worden door 
bijvoorbeeld een hoog achtergrond geluidsniveau, is het ook mogelijk om 
de zogenaamde T30 te bepalen. Hierbij gaat het nog steeds om het verval 
van 60dB, maar deze wordt bepaald aan de hand van het verval van 30dB 
vermenigvuldigd met een factor twee om alsnog tot een verval van 60dB te 
komen. De T30 geeft dus alsnog een weergave van het verloop van 60dB, 
de T30 is dus niet de tijd die nodig is om een verval van 30dB te meten, 
maar de “meetmethode”om tot een verval van 60dB te komen. 

Early Decay Time EDT[s] 
In navolging op de nagalmtijd T60 en T30 kan ook worden gekeken naar de 
Early Decay Time. Hierbij wordt gekeken naar de tijd voor een afname van 
10dB na het uitzetten van een geluidsbron. Deze tijd wordt 
vermenigvuldigd met een factor 6 om wederom over een afname van 60dB 
te kunnen spreken.  

De gemeten nagalmtijd kan een uitspraak doen over de mate van  storend 
geluid dat terugkaatst nadat een bron (persoon, muzikant etc.)geluid 
produceert. Deze nagalmtijd is echter in grote mate afhankelijk van het 
doel van de ruimte. Binnen een grote volumineuze kerk waar gezongen 
wordt, is een langere nagalmtijd gewenst dan in een typische woonkamer 
waar enkel gesproken wordt. Zwembaden en sporthallen zullen wat betreft 
functie tussen deze twee uitersten in zitten. Bij het ontwerp van 

zwembaden en sporthallen moet in hoofdzaak worden gelet een op 
duidelijke spraakoverdracht tussen instructeurs en gebruikers.  

 

Grafiek 6.1 Voorbeeld van meten  nagalmtijden  T30, T60 en EDT 

Een te lange nagalmtijd houdt in dat er na een langere tijd dan wenselijk is 
nog reflecties vanaf de aansluitende oppervlakken terugkaatsen naar de 
ontvanger. Een te lange nagalmtijd wordt doorgaans als onprettig ervaren 
als het om overdracht van spraak gaat.  
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Berekenen van te verwachten nagalmtijd. 
Naast het meten van de nagalmtijd in een ruimte die reeds gebouwd is,kan 
met behulp van de nagalmtijdformule van Sabine in de ontwerpfase al een 
schatting gemaakt worden voorn de te verwachten nagalmtijd. 

Nagalmtijd:   T[s] 

 
  

      

 
 

(1)  

Waarin: 

V  =Volume  [m
3
] 

An  =“Open raam” oppervlak: [m
2
]  

Het open raam oppervlak A  staat voor het oppervlak dat geluid volledig 
absorbeert, en wordt uitgedrukt als:  

   ∑  

 

   (2)  

Absorptiecoëfficiënt :  α[-] 

Deel van de opvallende energie dat niet gereflecteerd wordt. 
Absorptiecoëfficiënt is materiaal- en frequentie afhankelijk. Bij α=0 zal 
geen enkele energie worden geabsorbeerd, bij α=1 wordt alle energie door 
het materiaal geabsorbeerd. 

Absorptieoppervlak:  S[m
2
] 

Oppervlak met karakteristiek absorptie coëfficiënt. 

Met deze formule kan op relatief eenvoudige wijze de nagalmtijd berekend 
worden wanneer het volume, en de reflectieoppervlakken met 
bijbehorende absorptie coëfficiënt bekend zijn. 

Voor  een correcte toepassing van vergelijking (1) moet aan de volgende 
randcondities worden voldaan: 

 Er is een diffuus geluidsveld aanwezig; Het gemiddelde 
geluidsabsorptie coëfficiënt van alle oppervlakken is klein ten 
opzichte van 1,0; over het algemeen<0,25 

 De geluidsabsorberende materialen zijn gelijkmatig over de gehele 
ruimte verdeeld; 

 Er zijn geen overheersende afmetingen; de ruimte kan min of 
meer als kubus benaderd worden. 

6.3.8. Luchtabsorptie  
Naast het open raam oppervlak speelt de geluidsabsorptie door lucht een 
rol voor de nagalmtijd. Deze absorptie is afhankelijk van de relatieve 
vochtigheid, temperatuur en luchtdruk binnen de ruimte. Afhankelijk van de 
frequentie en bovengenoemde variabelen kan een atmosferische 

absorptiecoëfficiënt   worden berekend (ISO9613-1). 

Atmosferische absorptiecoëfficiënt :     [dB/m] 

Aan de algemene nagalmtijdformule van Sabine kan in de noemer de 
uitdrukking +4mV voor de luchtabsorptie worden toegevoegd. Afhankelijk 
van het volume van de ruimte zal de luchtabsorptie bijdragen aan het 
vergroten van de totale absorptie. 

 
  

     

     
 

(3)  

luchtabsorptieconstante   

*[10-3/m ]         C  
Rel. vochtigheid[%] 

Frequentie[Hz] 

125 250 500 1000 2000 4000 

20 0,16 0,32 0,6 1,5 4,96 17,2 

30 0,14 0,33 0,58 1,15 3,25 11,26 

40 0,12 0,32 0,6 1,07 2,58 8,39 

50 0,1 0,3 0,63 1,07 2,28 6,83 

60 0,088 0,28 0,64 1,11 2,14 5,9 

70 0,077 0,26 0,64 1,15 2,08 5,32 
Tabel 6.5 air absorption constant m (Cox, et al., 2009) 
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Toepassing van  Early Decay Time: 
De reden voor het gebruik van de EDT ligt in het feit dat uit onderzoek is 
gebleken dat de nagalmtijd zoals berekend met T30 nauwelijks wordt 
beïnvloed door de geometrie van de ruimte. Een verklaring voor dit 
fenomeen wordt gegeven in het boek “Room Acoustics”: 

“The overall reverberation time does not show substantial variations with 
room shape. This is so because the decay process as a whole is made up 
of numerous reflections with different delays, strengths and wall portions 
where they originated. On the contrary, the ‘early decay time’ is strongly 
influenced by early reflections, and therefore depends noticeably on the 
measuring position; furthermore, it is sensitive to details of the room 
geometry”. (Kuttruff, 2001) 
 
Ook wordt een kanttekening geplaatst bij het gebruik van T30 voor de 
subjectieve beleving van de nagalmtijd. 

“For evaluating the reverberation time, the slope of the decay curve is 

frequently determined in the level range from -5 to 35dB relative to the 
initial level. This procedure is intended to improve the comparability and 
reproducibility of reverberation times in such cases where the fall in level 
does not occur linearly. It is doubtful, however, whether the evaluation of 
an average slope from curves which are noticeably bent is very 
meaningful, or whether the evaluation should rather be restricted to their 
initial parts, i.e. to the EDT which is anyway a more reliable indicator of the 
subjective impression of reverberance than Sabine’s reverberation time” 
(Kuttruff, 2001).  
 
Vrij vertaald staat in bovengenoemd citaat dat de toepassing van T30 wordt 
gebruikt om een eenvoudig vergelijkbare en reproduceerbare waarde voor 
de nagalmtijd te kunnen bepalen wanneer de terugloop niet lineair 
verloopt. Het is echter twijfelachtig of het beschouwen van een gemiddelde 
helling van een duidelijk gekromde lijn wel zinvol is. Beschouwen van de 
EDT is in deze gevallen betrouwbaarder voor een subjectief beeld van de 
nagalmtijd dan de formule volgens Sabine. 
 

 

6.3.9. Spraakverstaanbaarheid: STI[-] 
Maat ontwikkeld voor meting van spraakverstaanbaarheid. STI staat voor 
Speech Transmission Index. De STI heeft een waarde tussen 0 en 1, 
waarbij 0 een hele slechte spraakverstaanbaarheid is, en 1 een perfecte 
overdracht van spraak aanduidt. Hoe hoger de waarde van STI, hoe meer 
spraak overgebracht wordt van de spreker naar de luisteraar. De luisteraar 
moet bij een lage STI beter opletten wat er gezegd wordt (de oren 
spitsen), wat vermoeiend werkt. STI is afhankelijk van de nagalmtijd en 
signaal/ruis verhouding. 

Een andere weergave van de spraakverstaanbaarheid is  de Speech 
privacy. Deze wordt beschreven als SP= 1-STI, hiermee wordt dus de 
mate van privacy aangeduid. Een hoge SP geeft aan dat een gesprek met 
een persoon vlak naast je, nauwelijks te verstaan is voor omstanders 
verder in de ruimte. 

6.3.10. Achtergrondgeluidsniveau  
Het achtergrondgeluidsniveau is het geluidsniveau dat wordt 
geproduceerd in een ruimte zonder dat er activiteiten plaatsvinden. Hierbij 
moet gedacht worden aan omgevingsgeluid (verkeer) en installatiegeluid 
(ventilatie, verwarming/koeling). 

6.3.11. Flutterecho 
Flutterecho is geluid dat heen en weer kaatst tussen twee harde 
evenwijdige begrenzingen van een ruimte die door de waarnemer als snel 
opeenvolgende echo’s wordt waargenomen. Ter voorkoming van 
flutterecho’s kan het niet exact parallel plaatsen van twee wanden al 
voldoende zijn om dit fenomeen te voorkomen. 

In Afbeelding 6.2 is aan de linker zijde een ruimte weergegeven met 
parallelle wanden. Weerkaatsingen van geluid via deze wanden zullen 
door de parallelle wanden bijna op exact de zelfde lijn heen en weer 
kaatsen. Aan de rechterzijde zullen door de verschillende onderlinge 
hoeken van de wanden geluidsweerkaatsingen zich veel meer verdelen 
door de ruimte. 
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6.3.12. Reflectie 
Indien bij een oppervlak geen enkele absorptie optreedt en het materiaal 
vlak genoeg is, zal al het opgevallen geluid weerkaatsen volgens de 
spiegelwet: hoek van inval = hoek van weerkaatsing. 

 θi   θr (4)  

Wanneer een dakoppervlak glad genoeg en zonder obstakels is 
uitgevoerd zal bij een concaaf oppervlak als in Afbeelding 6.4 de vorm 
reflecties plaatselijk bundelen. Ten plaatse van het ovaal aangegeven deel 
zullen meer reflecties worden ontvangen dan op andere plekken in de 
ruimte. 

 

Afbeelding 6.2 Weerkaatsingen bij parallelle (links) en niet-parallelle 
wanden(rechts). 

 

Afbeelding 6.3 Reflectie volgens de spiegelwet en diffuse weerkaatsing 

In het boek “Acoustic absorbers and diffusers” (Cox, et al., 2009)  wordt de 
weerkaatsing van concave en convexe vormen behandeld. Hierin worden 
de problemen in concave koepels als volgt genoemd:  

“Concave surfaces such as domes are often an acoustician’s nightmare. 
Used wrongly they lead to focusing effects that generate strong reflected 
energy in certain places. This can lead to uneven energy distribution 
across the room as well as echoes and coloration of timbre. Whether an 
arc causes problems depends on the positions of the sources and 
receivers, and the radius of the arc”. (Cox en D’Antonio 2009, Acoustic 
absorbers and diffusers ,pag 343-345)   

Om te voorkomen dat ongewenste focussing optreedt, is het van belang 
de straal van de bogen zo te ontwerpen zodat bovenstaand fenomeen niet 
kan optreden, of zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

De te verwachten reflectie is in grote mate afhankelijk van de ruwheid van 
het oppervlak. De mate van reflectie hangt hierbij af van de golflengte van 
het geluid bij de verschillende frequenties. 

In Afbeelding 6.5a- en b zal het geluid t.g.v. het oppervlak diffuus 
reflecteren, dit is het geval wanneer de golflengte van het geluid kleiner tot 
gelijk is aan de ruwheid D van het oppervlak. Wanneer de golflengte groter 
is dan de ruwheid D, zal het geluid spiegelend reflecteren. 

 

Afbeelding 6.4 Ray tracing weergave voor reflectie in een concave boog.  
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Afbeelding 6.5 Reflectie afhankelijk van golflengte[λ] en ruwheid D van het 

oppervlak. (James) 

6.3.13. Poreuze absorbers 
Poreuze absorbers zijn gemaakt van opencellige structuren als schuim of 
steenwol. Deze materialen dempen optimaal wanneer de dikte van het 
materiaal groter is dan een kwart van de golflengte.  

 
  

 

 
   

(5)  

d= optimale dikte absorptiemateriaal[m] 

   
 

 
 (6)  

Golflengte:    λ[m] 

Geluidssnelheid  [m/s] 

Frequentie   [Hz]  

De algemene formule voor de geluidssnelheid afhankelijk van de 
temperatuur: 

               [m/s] (7)  

Temperatuur    Tc [ 
0
C] 

In Tabel 6.2  Is de minimale watertemperatuur gegeven voor zwembaden, 
ook is hier vermeldt dat de luchttemperatuur altijd 2 

0
C hoger dient te zijn 

dan het warmste bad. Als voorbeeld wordt uitgegaan van een temperatuur 
van 30 

0
C. Hiermee wordt de geluidssnelheid in het zwembad: 

  =331,4+0,6.30=350 m/s 

Nu de geluidsnelheid bekend is, kan met behulp van vergelijkingen (6) en 
(7)de benodigde diktes van het absorptiemateriaal worden berekend bij 
verschillende frequenties. 

f= 4000Hz λ=350/4000=0,0875m     d=1/4.0,0875=0,02m 

f=200Hz  λ=350/200=1,75m     d=1/4.1,75= 0,40m 

Om de hoge frequenties te absorberen kan met een kleine dikte worden 
volstaan. Voor een lage frequentie als 200Hz is hier echter een dikte 
benodigd van circa 0,4m.Deze benodigde dikte is vaak niet aanwezig in de 
ruimte. Wanneer er meer absorberend materiaal moet worden toegepast 
dan het oppervlak waar op het bevestigd kan worden, kan het zinvol zijn 
om zogenaamde baffles op te hangen. Hiervoor dient wel voldoende vrije 
hoogte beschikbaar te zijn, omdat deze platen verticaal in plaats van 
horizontaal zijn georiënteerd. Omdat het totale absorptieoppervlak nu niet 
afhangt van het dakoppervlak maar van de van de vrije hoogte, kan een 
groter absorptieoppervlak worden verkregen dan wanneer enkel het 
dakoppervlak is bekleed met absorptiemateriaal. 

6.3.14. Resonantie absorbers 
Deze absorbers bestaan er in twee verschillende types, Membraam- en 
Helmholtzabsorbers 

In beide absorbers worden panelen met isolatie op een afstand (b) van de 
wand geplaatst. Het principe van een membraam absorber werkt als volgt: 
een plaat met een bepaalde dikte wordt bevestigd op klossen voor een 
wand, deze plaat heeft door de dikte een bepaalde resonantie frequentie 
die als een veer werkt. Door de beweging van dit paneel bij invallend 
geluid wordt een deel van de energie van het geluid geabsorbeerd.  
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6.3.15. Helmholtzabsorbers 
Een Helmholtz absorber werkt door het perforeren van een paneel, met 
daarachter absorptiemateriaal. Afhankelijk van de grootte van de 
perforaties, de isolatiedikte en de afstand tot de achterwand kunnen 
hiermee verschillende frequentiegebieden worden gedempt. 

Resonantie absorbers werken vooral goed voor lage frequenties. Bij hoge 
en middenhoge frequenties werken poreuze materialen vaak goed 
genoeg. Een combinatie van poreuze en resonantie absorbers kunnen 
voor het totale frequentiebereik een goede demping geven. 

 

Afbeelding 6.6 Schematische weergave Helmholtzabsorber (Oldfield, 2006) 

Om een gevoel te krijgen in welke mate een helmholtzabsorber toegepast 
kan worden als absorberende afwerking in zwembaden, worden enkele 
ontwerpberekeningen gemaakt. Met het excelprogramma “Porous 
absorber calculator V1.58” (Whealy, 2011) welke gebaseerd is op de 
formules die zijn gegeven in het boek (Cox, et al., 2009) Hiermee is het 
mogelijk om te variëren in afmetingen van de isolatiedikte en 
gatafmetingen. Als uitgangspunt wordt een perforatiegraad van 15% 
aangehouden. Vervolgens kan worden gevarieerd in de gatafmetingen (a) 
en systeemmaat (D). De bijbehorende absorptiecoëfficiënt(   is 
weergegeven in Grafiek 6.2

1
. Hieruit valt op te maken dat de afmeting en 

systeemmaat weinig invloed hebben op de mate van absorptie wanneer 

                                                      
1
 t=30mm, d=300mm en systeemdiepte =300mm. 

de perforatiegraad gelijk blijft. Wel zal naarmate a kleiner wordt, iets meer 
absorptie voor hogere frequenties behaald kunnen worden. 

In Grafiek 6.3
2
 is gevarieerd in de dikte d van het achterliggende 

isolatiemateriaal dat tegen het geperforeerde vlak ligt. Hier valt te zien dat 
voor 125Hz een isolatiedikte van d=50mm beter werkt dan d=200mm. 
Naar gelang de noodzaak voor absorptie bij de lage frequenties, wordt de 
achterruimte achter het isolatiemateriaal belangrijker. 

 

Grafiek 6.2 Absorptie bij verschillende gatafmetingen. 

                                                      
2
 a=10mm, D=45mm, t=30mm, systeemdiepte =300mm. 
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Grafiek 6.3 Absorptie bij verschillende isolatiediktes d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.Constructief 
 

Toepasbare constructiesystemen zijn globaal in de volgende categorieën 
in te delen: 

6.4.1. Vorm- actieve structuren: 
Structuren waarbij er een relatie bestaat tussen de krachtsrichting en de 
vorm van de constructie. Voorbeelden hiervan zijn tent- kabel- en 
boogconstructies. 

Tentconstructies: 
Structuren waarbij de trekcomponenten door doek en/of kabels worden 
vervuld. Druk wordt vaak verzorgd door kolommen die afsteunen op de 
ondergrond. 

Door het geringe gewicht van de constructie in verhouding tot de 
overspanning zijn tentconstructies erg gevoelig voor zuiging, trillingen en 
asymmetrische belastingen. Tentconstructies worden veelal toegepast 
voor mobiele doeleinden, door het lichte gewicht van de constructie is 
deze eenvoudig mee te nemen en op te bouwen. Als toepassing in een 
permanente overkapping van een zwembad is een tentconstructie minder 
voor de hand liggend, tevens kan hout hier bijna alleen maar als 
drukcomponent worden toegepast waardoor dit nauwelijks toegevoegde 
waarde heeft op de constructie.  

Doekconstructies worden overigens wel toegepast als tijdelijk overkapping 
van buitenbaden. Hierbij moet gedacht worden aan koepels onder 
overdruk die doormiddel van kabels aan de ondergrond worden bevestigd.  

Om de interne overdruk te behouden moeten bezoekers door een 
luchtsluis naar binnen.  

Wanneer een warmer en comfortabeler seizoen aanbreekt kan de koepel 
worden verwijderd door de overdruk op te heffen waardoor de constructie 
in elkaar zakt. Hierna kan het zwembad weer als een gewoon buitenbad 
worden gebruikt. 
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Boogconstructies: 
Boogconstructies kunnen in verschillende materialen worden gemaakt, en 
komen dan ook in veel verschillende vormen voor. Doordat bogen 
voornamelijk op druk worden belast is het toepassen van houtconstructies  

hier wel voor de hand liggend. Boogconstructies volgen de momentenlijn 
die optreedt door de belasting.  

Met bogen kunnen grote overspanningen met een grote vrije hoogte 
gemaakt worden, waardoor deze vaak toegepast worden voor 
zwembaden. In Afbeelding 6.10 is een boog toegepast die in de 
lengterichting van het zwembad overspant. Door de relatief kleine 
overspanning vallen de liggers grotendeels weg in het dakpakket. 

In het Nationaal Topsportcentrum de Tongelreep in Eindhoven is ook een 
boogconstructie toegepast. Deze constructie overspant in de 
breedterichting van het 50meter bad en de naastgelegen tribunes. 

De boogkrachten worden hier opgevangen door een aantal stalen 
ruimtevakwerken. Afhankelijk van de boogstraal zullen er grotere of 
kleinere horizontale spatkrachten ontstaan bij de oplegging. 

 

Afbeelding 6.7 Tentconstructies (Engel pp. 15-123) 

Afbeelding 6.8 Zwembadkoepel 
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Afbeelding 6.9 Bogen afhankelijk van de belasting (Engel pp. 15-123). 

  

Afbeelding 6.10 Toepassing boogconstructie 

 

 

Afbeelding 6.11 Zwembad “de Tongelreep” in aanbouw 

6.4.2. Vectoractieve structuren: 
Naast het toepassen van tweedimensionale bogen zijn drie dimensionale 
bogen(koepels) ook toepasbaar. Deze koepels of Domes kunnen een 
relatief grootte overspanning realiseren met weinig materiaal. In het 
verleden is veel onderzoek gedaan naar de toepassingen en vormen van 
deze koepels.  
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Vouwkoepels 

 

Afbeelding 6.13 Vouwkoepels (Engel pp. 15-123) 

Lamella koepels 
Lamella’s zijn koepels waarbij vanuit de kroon diagonalen richting de 
onderrand afbuigen, bij deze koepels kunnen er wel horizontale ringen 
voorkomen, maar geen ribben op de meridiaanlijn vanuit de top. 

 

Afbeelding 6.14 lamella koepels (Engel, 15-123) 

 

Ribbenkoepels  

 

 

Het belangrijkste verschil tussen een lamella- en een ribbenkoepel is dat 
bij een ribbenkoepel alleen horizontale en verticale ribben worden 
toegepast. In Nederland is op het “de Mirandabad” in Amsterdam een 
ribbenkoepel geplaatst waarbij zowel horizontale als verticale ribben 
worden gebruikt. 

Geodetische koepels 
Een andere koepelvorm is de geodetische koepel, Hierbij worden 
driehoeken en vierkanten van verschillende afmetingen gebruikt om de 
koepel vorm te geven.  

Afbeelding 6.12 ribbenkoepel , De  miramirandabad 
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Afbeelding 6.15 Kaiser Alumnium Dome Honolulu 

Door toepassing van eerder genoemde koepels kunnen lichte en 
economisch constructies worden gemaakt. Wat betreft akoestiek hebben 
deze koepels een nadeel. Door de concave vorm zullen geluiden 
bundelend weerkaatst worden waardoor in het omcirkelde deel van 
Afbeelding 6.4 een hoog geluidsniveau ontstaat. Na de uitvoering van de 
Kaiser aluminium Dome in Honolulu in de jaren 60 kwam men als snel 
achter deze vervelende eigenschap. Doordat deze koepels hoofdzakelijk 
als bijeenkomstruimte waren ontworpen bracht dit nogal wat problemen 
met zich mee. De dunne bekleding van de koepel heeft andere 
akoestische eigenschappen dan een koepel met een zwaardere afwerking. 
Doordat lichte doeken lage tonen doorlaten en hoge tonen meer 
weerkaatsen kan de balans tussen hoge en lage tonen in dergelijke 
ruimtes verstoord raken. Gevolg hiervan is dat in de koepel overwegend 
hoge tonen hoorbaar zijn, en hierdoor schel gaat klinken. 

Vlakke vakwerken  
Bij deze vorm van vector actieve systemen heeft de liggerhoogte invloed 
op de krachtswerkingn in de staven. Onder- en bovenregels worden 
gebruikt als trek en drukstaven,waarnaast de diagonalen de dwarskracht 
overbrengen. 

 

Afbeelding 6.16 vlakke vakwerken. 
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Afbeelding 6.17 dakscheiding onder en boven vakwerk. 

De meeste voorbeelden in Afbeelding 6.16 laten vakwerken zijn waarbij de 
bovenregels op druk belast worden en de onderregels op trek. Bij 
onderspannen vakwerken is dit principe omgedraaid waarbij juist de 
onderstaven op trek belast worden. Wanneer een goede spreiding van het 
geluid wenselijk is, hebben concave vormen niet de voorkeur omdat die 
geluid bundelend weerkaatsen. Door onderspannen vakwerken te maken 
kan wel een convexe vorm gemaakt worden. Hierbij is wel de locatie van 
het scheidende dakmateriaal van belang. Onderspannen vakwerken 
waarbij de dakplaten onder het vakwerk zijn geplaatst hebben hierdoor 
een externe draagconstructie. Wanneer de dakplaten bovenop de ligger 
van een onderspannen constructie zijn bevestigd verdwijnt in principe de 
convexe vorm, waardoor de verspreidende werking van het dakvlak 
verloren gaat. 

 

Vakwerkliggers 

 

Afbeelding 6.18 Belfast truss 

Gebruik van vakwerkligger en ruimtevakwerken wordt vaak gedaan bij 
grote overspanningen met een kleine bovenbelasting. Door de toepassing 
van materiaal te optimaliseren kan een lichte maar sterkte constructie 
worden gemaakt. Hierbij wordt een minimum aan materiaal gebruikt om de 
krachten naar de onderliggende constructie te leiden. Deze minimalisering 
van materiaalgebruik sluit niet aan met bij de uitgangspunten voor het 
constructieve ontwerp, namelijk “optimalisatie van constructief oppervlak 
dat een bijdrage levert aan het akoestische ontwerp”. Toch kunnen 
vakwerkliggers ook een bijdrage leveren aan constructieoppervlak. 

 Als voorbeeld kan worden gekeken naar de toepassing van zogenaamde 
Belfast trusses. Deze vakwerkliggers zijn opgebouwd uit dubbele onder- 
en bovenregels met daartussen een groot aantal diagonale staven die 
onderling verbonden zijn. Hierdoor ontstaat door de vele diagonalen nog 
een redelijk groot oppervlak. In Afbeelding 6.18 is verder te zien dat ten 
plaatse van de oplegging meer oppervlak is benodigd voor het 
overbrengen van de dwarskracht.  
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Afbeelding 6.19 details Belfast truss 

Dit type overspanning werd rond 1900 veel toegepast voor daken van 
vliegtuighangars waar relatief grote overspanningen (ca.24m)benodigd 
waren. Deze open constructie is wellicht bruikbaar om deels te voorzien in 
de akoestische absorptie, er is veel open ruimte tussen de diagonalen 
waar isolatiemateriaal gebruikt kan worden. Dit isolatiemateriaal kan 
echter niet heel dik worden uitgevoerd omdat de ruimte in  dit pakket vrij 
beperkt is. Wanneer de diagonalen aan de buitenzijde van de flenzen 
wordt bevestigd zal deze dikte toenemen, dus ook de mogelijkheid om hier 
isolatiemateriaal tussen te plaatsen.  

Ruimtevakwerken 
Naast vlakke vakwerken worden ook ruimtelijke vakwerken toegepast. Dit 
is mogelijk door twee of meer vlakke vakwerken met elkaar te verbinden, 
of door het hele dakvlak als een ruimtevakwerk uit te voeren. 

 

Afbeelding 6.20 ruimtevakwerken. 

De hoogte/lengte verhouding van ruimtevakwerken in vergelijking tot 
betonnen platen weergegeven in de volgende formules: 

 
           

 

 
      

 

(8)  

 
              

 

 
 

     

    
 

 

(9)  

 L= Lengte van de kortste overspanning in m 

d=Hoogte constructie in m 

Bij een voorbeeldoverspanning van 30m worden de hoogtes d bij beton en 
ruimtevakwerk respectievelijk 2,1 en 2, 25 m. Grotere overspanningen 
resulteren bij ruimtevakwerken in grotere hoogtes dan betonnen platen. 
Het totale gewicht van de overkapping is bij een ruimtevakwerk aanzienlijk 
lager dan een betonnen dak, wat weer voordelen heeft voor de 
onderliggende constructie. 

Door toepassing van ruimtevakwerken kan een maximale overspanning 
worden gerealiseerd met een minimum aan materiaal. Detaillering van de 
verbindingen in ruimtevakwerken vragen de meeste aandacht omdat er 
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veel staven onder verschillende hoeken samenkomen. Meestal word 
geprobeerd om slechts één type verbinding te ontwerpen die toepasbaar is 
voor verschillende hoeken en staafafmetingen. Door eenvoudige 
verbindingen en staven te ontwerpen kan door massaproductie een relatief 
goedkope constructie gemaakt worden. Ruimtevakwerken zijn opgebouwd 
uit stijve driehoeken die hoofdzakelijk op axiale trek of druk worden belast, 
hierdoor zijn momentvast verbindingen niet noodzakelijk en zelfs niet 
wenselijk. In de complexe verbinding van Afbeelding 6.21 is het echter niet 
mogelijk om alle staafaansluitingen als pure scharnieren uit te voeren. 

 

 

 

Afbeelding 6.22 voorbeeld Ruimtevakwerk (Radisson hotel New York) 

6.4.3. Massa-actieve structuren 
Bij massa actieve structuren wordt de uitwendige belasting geleid door de 
stoffelijke massa in de continuïteit van het materiaal. In tegenstelling tot 
vakwerken waarbij enkel druk en trek in de staven optreedt, zal bij massa-
actieve structuren een inwendig moment optreden.

 

Afbeelding 6.23 massa actieve structuur. 

Afbeelding 6.21 Verbinding in ruimtevakwerk 



Literatuuronderzoek Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  24 

 

Dwarskrachten treden op waar de druklijn afwijkt van de constructieve 
vorm, maar worden niet door diagonale staven, maar door de massa zelf 
overgedragen. Voorbeelden van massa actieve structuren zijn: (massieve) 
vloeren, balken en wanden uitgevoerd in diverse materialen. Massa 
actieve structuren zoals betonvloeren hebben in verhouding tot de 
overspanning een relatief hoog eigen gewicht. 

Constructietype Hoogte/overspanning 
verhouding 

Maximale 
overspanning 
l[m] 

Gordingen gezaagd H=
 

  
 7 

Gelamineerde liggers H=
 

  
 40 

Vakwerken H=
 

  
  

  Genageld  15 

  Kramplaten  30 

  Ringdeuvels  45 

Driescharnierspanten H=
 

  
 40 

Boogspanten H=
 

  
 á 

 

  
 60 

Vouwdak  20 

Hyppar  30 

Koepels met radiale 
boogspanten 

 100 

Geodetische koepels  150 

Tabel 6.6 Globale vuistregels houtconstructies (Jellema9, 1997) 

6.4.4. Vouwdaken 
 Bij vouwdaken worden de onder en bovenflens verbonden met 
naastgelegen gespiegelde vlakken. Wanneer de vlakken doorgaand 
worden uitgevoerd kunnen de vlakken t.p.v. de verbinding niet roteren. 
Hierdoor kan een plaat met dikte(t) worden gedimensioneerd met 
opleggingen A en B. 

De momentenlijnen van een plaat met opleggingen A en B kunnen door de 
herhaling van het systeem worden aangenomen als een staaf met 2 

ingeklemde opleggingen aan de staafeinden.

 

Afbeelding 6.24 Principe constructie vouwdak (EWPAA, 2007) 

 

Afbeelding 6.25 Staaf met ingeklemde opleggingen. 
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Momentenlijn t.p.v. A en B: 

 
       

         

  
 

(10)  

 
        

         

  
 

(11)  

 

Spanningen bij een homogene doorsnede met breedte b=1 en 
weerstandsmoment W: 
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(12)  

 
        

     

 
(
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(13)  

Weerstand en traagheidmoment voor plaat in overspanningrichting met 

lengte L, hoogte h en breedte van de plaat   
 

    
: 

 
  

   

  
 

 

  
(

 

    
)          

 

  
         

(14)  

 
  

 

 
        

(15)  

Bij een lijnbelasting van P=q*a kan de maximale spanning in de doorsnede 
als volgt worden bepaald. 

 
     

     

 
 

     

         
 

     

        
 

 

 

   

  
 

(16)  

 

6.4.5. Houtsoorten 
In (NEN6760, 2008) is een tabel opgenomen met de klimaatklassen en de 
bijbehorende duurzaamheidklassen 

Klimaatklasse Duurzaamheidklasse Houtvochtgehalte % 

I I tot en met V 17 

II I tot en met V 20 

IIIa I en II 25 

IIIb I  - 

Tabel 6.7 duurzaamheidklassen hout 

Voor het bepalen van de benodigde duurzaamheidklasse zijn de 
klimaatklasse en maximale randvochtgehalte van belang. Wil schimmel 
kunnen ontstaan, dan moeten de onderdelen zoals weergegeven in 
Afbeelding 6.26 alle vier tegelijk aanwezig zijn. Aan de aanwezigheid van 
een voedingsbron, zuurstof en een temperatuur boven de 4

0
c wordt altijd 

voldaan. Hierdoor moet worden bepaald of in zwembaden het 
houtvochtgehalte hoger ligt dan de gestelde 20%. In het bouwkundig 
programma van eisen op blz. 53 wordt uitgegaan van een relatieve 
luchtvochtigheid van 60%. Het bijbehorende evenwicht vochtgehalte in het 
hout is weergegeven in Grafiek 6.4 

 

Afbeelding 6.26 Voorwaarden voor ontstaan van schimmelvorming 
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Grafiek 6.4 Relatie luchtvochtigheid en houtvochtgehalte bij verschillende 
omgevingstemperaturen 

Bij een relatieve vochtigheid van 60% is het evenwicht houtvochtgehalte  
circa 12%. Vorming van schimmel ten gevolge van het vochtgehalte kan 
hierdoor worden uitgesloten. Enkel bij een relatieve luchtvochtigheid die 
boven de 90% bedraagt, kan het houtvochtgehalte boven de 20% komen. 
Aangezien dergelijke waarden in een normale zwembadsituatie zeker niet 
langdurig voor zullen komen kan worden geconcludeerd dat ten gevolge 
van de luchtvochtigheid geen schimmelvorming op zal treden. 

In Grafiek 6.5 is tevens de bijbehorende klimaatklasse weergegeven bij 
verschillende temperaturen en relatieve luchtvochtigheid (NEN6760, 
2008). Bij een ontwerp temperatuur van 32

0
C en relatieve vochtigheid van 

60% kan hout worden gebruikt uit klimaatklasse I. Constructies in 
klimaatklasse I mogen worden geconstrueerd in hout uit 
duurzaamheidklassen I t/m V. 

Aangezien een dergelijke klimaatklasse IV niet is opgenomen in de 
houtnorm en enkel een duurzaamheidklasse I tot gevolg zou hebben, heeft 
een indeling in klimaatklasse IV zeer waarschijnlijk een doel ter 
categorisering voor het binnenmilieu en niet voor de indeling voor een toe 

te passen duurzaamheidklasse voor hout. 

Ten gevolge van de luchtvochtigheid zal in zwembaden geen aantasting 
door schimmels ontstaan. Detaillering waarbij voldoende ventilatie 
mogelijk is, is echter wel belangrijk ter voorkoming van condensvorming en 
capillaire zuiging, zodat hout niet continu vochtig is. 

 

Grafiek 6.5 Relatie klimaatklasse, temperatuur en relatieve vochtigheid 
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Gebouwinventarisatie 
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7. Gebouwinventarisatie 

7.1.Inleiding 
In dit hoofdstuk worden een aantal zwembaden en houtconstructies op 
een rij gezet. Deze inventarisatie geeft een beeld van recent gebouwde 
zwembaden. Aan de hand van de specifieke eigenschappen van de 
verschillende zwembaden wordt een inventarisatie gemaakt voor het 
programma van eisen. Dit programma van eisen zal als basis dienen voor 
het te ontwerpen zwembad. 

 Naast het programma van eisen word gekeken of in de beschreven 
zwembaden akoestische maatregelen zijn meegenomen in het ontwerp 
voor zover dit zichtbaar is aan de aanwezige documentatie. 

De beschreven houtconstructies laten ontwerpen zien die in toepassing 
van het materiaal of detaillering afwijken van de meer conventionele 
overkappingconstructies. 
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7.2.Zwembaden 

7.2.1. Leeghwaterbad, Purmerend. 

Algemene informatie:   

Naam: Leeghwaterba
d 

        

Plaats: Purmerend           
Realisatie: 2005           
Architect: Architectenbureau  

Cepezed 
      

Constructeur: Pieters Bouwtechniek 
Amsterdam 

    

Akoestisch adviseur: Cauberg-Huygen 
raadgevende Ingenieurs 

    

Budget: € 16.000.000,00          
Indeling: hoofdvolume golfslagbad 50m met uitloop in 

recreatief 
Functies:             
Aantal baden 4           
  golfslagbad, recreatie         
Fonteinen/wildwaterbanen extern van hoofdvolume       
  lengte breedte hoogte       
Afmetingen hal 110 40 10 m     
Gebouwvolume   circa 45.000 m

3
     

Draagconstructie:             
Gebouwvorm doosconstructie       
Constructietype Stalen vakwerken en kolommen 
Constructiemateriaal staal 
Brandwerend 
heidvoorzieningen 

niet zichtbaar 

              
Akoestiek:             
Materialisatie hoofdzakelijk staal en glas 
Baffles geen, Acoustisport plafond panelen, wanden 

Ecophon platen 
Inrichting. Sober  

 

 

Afbeelding 7.1 Leeghwaterbad,Purmerend, Cepezed 

 

Afbeelding 7.2 Principe indeling zwembad 

Het ontwerp van het Leeghwaterbad is vrij sober en ingetogen. Afwerking 
rond doelgroepen- en wedstrijdbad is vrij strak met veel parallelle vlakken. 
Doordat de meeste wanden parallel ten opzichte van elkaar staan is de 
kans op flutterecho’s aanwezig. Ook zal het grote glasoppervlak in de 
wanden niet bijdragen aan veel geluidabsorptie. Om voldoende geluid te 
kunnen absorberen  zijn onder het plafond Acoustisport panelen 
bevestigd. Tussen de verschillende baden is een fysieke afscheiding 
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gemaakt door middel van trespa wanden voorzien van Ecophon 
wandplaten (Sober zwemparadijs, 2006).  

Constructief bestaan de overspanningen van 32m uit stalen 
vakwerkliggers met een hoogte van 1,1m. Het wedstrijdbad is boven het 
vloerniveau gelegen en uitgevoerd met een doorzichtige acrylaat wand 
van 15x1,5m met een dikte van 100mm die een visuele verbinding vormt 
tussen de entree en het wedstrijdbad. Vrije hoogtes variëren van 6m 
boven het wedstrijdbad tot 10m bij de overige baden. Ter plaatse van het 
recreatiebad ontstaat een groot volume van 65*28*10m wat resulteert in 
een inhoud van circa 18200 m

3
.  

 

afbeelding 7.3 Interieur Leeghwaterbad 
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7.2.2. Mercatorplaza Amsterdam. 

Algemene informatie:      

Naam: Sportbad Mercatorplaza       

Plaats: Amsterdam         

Realisatie: 2006           

Architect: Venhoeven CS         

Constructeur: Pieters Bouwtechniek Amsterdam     

Akoestisch 
adviseur: 

Lichtveld-Buis&Partners         

Budget: € 14.600.000,00  

Indeling: volume 25m bad los van  
geschakeld aan andere ruimtes 

Functies:             

Aantal baden 25 meterbad, therapiebad  
en doelgroepenbad 

  

              

Fonteinen/ 
wildwaterbanen 

geen           

  lengte breedte hoogte       

Afmetingen hal 50 40 variabel m     

Gebouwvolume   circa 12.000 m
3
     

Draagconstructie:             

Gebouwvorm vervormde doosconstructie       

Constructietype staalconstructie met betondak     

Constructiemateriaal staal en beton         

Brandwerendheid 
voorzieningen 

verlaagd plafond         

              

Akoestiek:             

Materialisatie houten latten         

Baffles geen           

Inrichting. harde wandmaterialen, natuursteen     

 

Afbeelding 7.4 Sportbad Mercatorplaza, VenhoevenCS 

Doordat de baden aan elkaar geschakeld zijn ontstaat er één grote ruimte, 
die door de verschillende plafondhoogtes en schuinte wel weer deels van 
elkaar losgekoppeld zijn. Dit is te zien in Afbeelding 7.6.Bij het 
architectonisch ontwerp is gebruik gemaakt van 3d ontwerp software 
waardoor de ingewikkelde vakwerken tot stand zijn gekomen. Deze 
vakwerken bestaan vaak uit forse HEA 260 diagonalen en het dakpakket 
bestaat uit een begroeiingslaag op kanaalplaten die op de stalen 
vakwerken rusten. Aan de onderzijde van de stalen liggers is een verlaagd 
plafond toegepast om de diverse armaturen en ventilatiebuizen weg te 
werken. Dit verlaagde plafond heeft tevens een akoestische functie, en is 
opgebouwd uit een houten lattenplafond voorzien van minerale wol. Door 
de verlopende dakvlakken kan de vrije hoogte variieren van 3 tot 7m. 
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Afbeelding 7.5 plattegrond zwembad 

 

Afbeelding 7.6 Voorbeeld vakwerkconstructie Mercatorbad 

Over het algemeen worden vakwerken toegepast bij grote overspanningen 
met in verhouding weinig belasting. Het mercatorbad heeft zoals In 
Afbeelding 7.6 overspanningen die relatief klein zijn met een grotere 
dakbelasting(kanaalplaten en sedumbegroeiing die ook plaatselijk 

beloopbaar is. Naast de zwembadfunctie herbergt het gebouw ook 
fitnesszalen, een fastfood restaurant en feestzaal. De fitnesszaal is 
gesitueerd schuin boven het 25 meterbad en deels opgelegd op 
kolommen, en aan de waterzijde opgehangen aan de dakliggers 
doormiddel van Willemsankers. 

 

Afbeelding 7.7 Fitnessruimte mercatorbad. 

Akoestisch advies door Lichtveld Buis & partners 
Door de akoestisch adviseurs van Lichtveld Buis & Partners is een 
berekening beschikbaar gesteld van het toegepaste absorptiemateriaal. 
(Bekke , T.J.F. ter; LB&P, 2003) Hierbij is een berekening gemaakt van de 
nagalmtijden in de verschillende baden met het programma CATT 
acoustics. 

Ruimteakoestiek 
Voor het bepalen van de nagalmtijden in de afzonderlijke baden is 
uitgegaan van harde akoestische gevels (glas en tegels) en 
wateroppervlakken. Voor de berekening is gebruik gemaakt van Derako 
houten lattenplafond met afmetingen van de latten van 15*92mm met een 
voegbreedte van 19 met daarop 25mm minerale wol Absorptie wordt 
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hoofdzakelijk door het plafond verzorgd, en deels door wandoppervlakken 
met eenzelfde lattenstructuur. In Tabel 7.1 zijn de absorptiewaarden per 
frequentieband weergegeven. 

Frequentie[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 

absorptiewaarde 0.57 0.83 0.76 0.65 0.47 0.33 
Tabel 7.1 Absorptiewaarden Derako lattenplafond 

Eisen nagalmtijd 
In het PVE is een eis van maximaal 1,2s gehanteerd voor de nagalmtijd. 
Door sportfondsen Nederland (SFN) die het bad gaat exploiteren wordt 
uitgegaan van een gemiddelde nagalmtijd van 1,5s over de octaafbanden 
125-4000Hz, met een toegestane overschrijding van 1,8s op één 
octaafband. Met behulp van het programma CATT acoustics zijn voor de 
drie afzonderlijke baden berekeningen gemaakt voor de te verwachten 
nagalmtijden. 

Situatie/Frequentie 125 
Hz 

250 
Hz 

500 
Hz 

1000 
Hz 

2000 
Hz 

4000 
Hz 

Tgem 

Therapiebassin 1,3 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 
Wedstrijdbassin 1.8 1.5 1.3 1.1 1.2 1.1 1.3 
Instructiebassin 1.3 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 

Tabel 7.2 nagalmtijden[s] baden Mercatorplaza(CATT acoustics) 

De nagalmtijden in Tabel 7.2 voldoen aan de eis van 1,5s, en bij twee van 
de drie baden ook aan de eis van 1,2s. 

Handberekening voor de nagalmtijden met de volgende uitgangspunten: 

S[m
2
] V[m

3
] Frequentie[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Tgem[s] 

- - Abs.coeff α 0,57 0,83 0,76 0,65 0,47 0,33 - 

220 1400 T Therapie[s] 1,86 1,28 1,40 1,63 2,26 3,21 1,94 

800 5500 T wedstrijd[s] 2,01 1,38 1,51 1,76 2,44 3,47 2,10 

1000 5000 T instructie[s] 1,46 1,00 1,10 1,28 1,77 2,53 1,52 

Tabel 7.3 handberekening nagalmtijden Mercatorbad. 

In Tabel 7.3 is te zien dat de handberekeningen van de nagalmtijden 
gemiddeld hoger uitkomen dan de waarden in Tabel 7.2. Vooral bij hoge 
frequenties is een groot verschil te vinden in de nagalmtijd. Verklaring voor 
dit verschil komt hoofdzakelijk doordat bij frequenties vanaf 2000Hz een 
deel van het geluid door de lucht wordt geabsorbeerd. 
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7.2.3. Binnenzee, Noordwijk. 

Algemene informatie:  

Naam: Binnenzee           
Plaats: Noordwijk           
Realisatie: 2010           
Architect: Roy Gelders Architecten         
Constructeur: Pieters Bouwtechniek Amsterdam     
Akoestisch 
adviseur: 

DGMR           

Budget:             
Indeling: hoofdvolume golfslagbad 50m met uitloop in 

recreatief 
              
Functies:             
Aantal baden 3           
  golfslagbad, recreatie         
Fonteinen/ 
wildwaterbanen 

extern van hoofdvolume       

  lengte breedte hoogte       
afmetingen hal 50 25 6,5 m     
gebouwvolume   circa 10.000 m

3
     

Draagconstructie:             
gebouwvorm koepel in doosconstructie       
constructietype glaskoepel en betonconstructie       
constructiemateriaal beton, aluminium         
Brandwerendheids 
voorzieningen 

niet 
zichtbaar 

          

              
Akoestiek:             
materialisatie Verlaagd plafond, magnesietgebonden 

houtvezelplaten  
Baffles geen             
inrichting. diverse attributen, bomen, planten     

 

Afbeelding 7.8 Binnenzee Noordwijk, Roy Gelder Architecten 

In hoofdzaak is het nog in ontwerp zijnde zwembad “Binnenzee”in 
Noordwijk een doosconstructie die is opgebouwd uit parallelle vlakken. 
Boven het 25 meterbad wordt een verhoogde koepel gemaakt bestaande 
uit glas en aluminium profielen. De dakconstructie bestaat uit 400mm 
dikke kanaalplaatvloeren die zijn opgelegd op stalen liggers ten plaatse 
van de gevels. Onder de lichtkoepel komt een stalen ruimtevakwerk die de 
belasting uit de koepel en omliggende dakvloer opvangt. Tussen het 25 
meterbad en de instructiebaden is een verplaatsbare afscheiding gepland 
waardoor de verschillende ruimtes van elkaar kunnen worden afgesloten. 
Bij zowel het 25 meterbad als de overige baden is de vrije hoogte circa 6,5 
meter waarbij onder het plafond van het instructiebad een aantal doeken 
worden opgehangen. 
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Afbeelding 7.9 doorsnede Binnenzee met doeken. 

Ten plaatse van het 25 meterbad zullen geen doeken worden opgehangen 
omdat deze de lichtinval vanuit de koepel zullen blokkeren.  

Akoestisch advies uitgebracht door DGMR: 

 

In het rapport B.2006.1402.01.R001 (Granneman, P.W.; Doeswijk, H.M., 
2008) is een aantal adviezen gegeven voor het akoestische klimaat in het 
zwembad en omliggende ruimtes. 

Achtergrondniveaus installaties. 
De maximale achtergrondniveaus ten gevolge van installaties volgens het 
PVE: 

Maximale achtergrondgeluidsniveaus [dB(A)] 

Horeca en toeschouwersruimtes 40 
Centrale hal en verkeersruimtes 40 
Technische ruimtes 50 

Tabel 7.4 achtergrondgeluidsniveaus Binnenzee 

De installatieadviseur geeft aan dat het geluidsniveau ten gevolge van 
installaties in het zwembad niet hoger zal zijn dan 45dB(A). 

Ruimteakoestiek 
In de twee zwemzalen dient een gemiddelde nagalmtijd van 1,5s gehaald 
te worden, met een maximum van 1,8s per frequentieband. Deze eis kan 
niet worden behaald wanneer alleen een absorberend plafond wordt 
toegepast. Hierdoor moet onder het dak een verlaagd plafond worden 
toegepast om ook in de lage frequenties voldoende absorptie te bereiken. 

Het geadviseerde verlaagde plafond (heradesign F 25mm op een spouw 
van 100mm met vulling van 50mm minerale wol) heeft een 
absorptiecoëfficiënt van αgem=0,85 (Heradesign, 2010). Voor de koepel 
boven het 25-meterbad worden geperforeerde dakplaten geadviseerd met 
een absorptiecoëfficiënt van αgem=0,74. Naast deze plafondoplossingen 
moeten in de beide zalen ook op de wanden nog enige absorberende 
maatregelen worden getroffen, in Afbeelding 7.11 is bij de blauwe lijnen 
extra wandbekleding benodigd. 

Flutter echo’s  
Omdat de buitenwanden bij het instructiebad en het 25meterbad parallel 
ten opzichte van elkaar staan, kunnen er flutterecho’s optreden. Door de 
paars gearceerde tussenwand uit te voeren zoals in Afbeelding 7.11 
kunnen flutterecho’s worden voorkomen. 

Afbeelding 7.10 globale afmetingen zwembad. 
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Afbeelding 7.11 plattegrond zwembad Binnenzee(DGMR) 

Handberekeningen voor de nagalmtijd met de volgende uitgangspunten: 
90% van het dakoppervlak is bedekt met absorberend materiaal om te 
zorgen dat temperatuur onder en boven het absorptiemateriaal hetzelfde 
blijft. 

S[m
2
] V[m

3
] Frequentie[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Tgem[s] 

- - Abs.coeff α 0,55 1,0 0,8 0,75 0,8 0,8 [125-
2k] 

550 4000 Instructiebad 
T[s] 

2,20 1,21 1,52 1,62 1,52 1,52 1,61 

700 5000 25 meterbad 
T[s] 

2,16 1,19 1,49 1,59 1,49 1,49 1,58 

Tabel 7.5 berekening nagalmtijd Binnenzee. 

Aan de gemiddelde nagalmtijd van 1,5s wordt in beide gevallen niet 
voldaan, de handberekening bevestigd bij dezen het rapport van DGMR 
dat er extra absorberend oppervlak moet worden toegepast aan de 
wanden. Door circa 40m

2
 extra materiaal met dezelfde absorptiecoëfficiënt 

op te hangen zal de gemiddelde nagalmtijd precies 1,5s worden. Echter bij 
de frequentie van 125Hz is deze nog steeds hoger dan de gestelde 1,8s. 
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7.2.4. Tongelreep, Eindhoven. 

Algemene informatie:   

Naam: Zwemcentrum Tongelreep (uitbreidingsdeel) 
Plaats: Eindhoven 
Realisatie: 2006 
Architect: Koppert+Koenis 
Constructeur: Adviesbureau Tielemans 
Akoestisch adviseur: DHV 
BVO: 15000 m

2
 

Budget: € 24.000.000,00  
Indeling: 2 baden in lengte richting achter elkaar 
              
Functies:             

Aantal baden 3 

  50 meterbad en springbassin 

Fonteinen/ 
wildwaterbanen 

geen           

  lengte breedte hoogte       

afmetingen hal 100 60 20 m     

gebouwvolume   circa 100.000 m
3
     

Draagconstructie:             

gebouwvorm Boogvorm 

constructietype vakwerk 

constructiemateriaal staal 

Brandwerendheids 
voorzieningen 

geen? 

              

Akoestiek:             

materialisatie Wandpanelen en Baffles 

Baffles Rockfon Baffles(rockwool), steenwol  
gegroepeerd 

inrichting. kale/functionele inrichting, ingesteld op 
wedstrijden 

    

 

De uitbreiding van het zwembad de Tongelreep te Eindhoven wijkt in 
zekere mate af van de eerder beschreven zwembaden. De nieuw 
ontworpen uitbreiding richt zich primair op wedstrijden van regionaal, 
landelijk en internationaal niveau. Het 50 meterbad voldoet dan ook aan 
alle internationale wedstrijdeisen. Naast het 50 meter bassin is een 
springbassin aanwezig met duikplateaus tot 10m hoogte. Voor 
wedstrijdzwemmer is tevens een 4-baans oefenbad gebouwd waar met 
behulp van camera’s de techniek van de zwemmer onderwater gefilmd 
kan worden. 

Afbeelding 7.12 uitbreiding zwembad de Tongelreep. 
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Afbeelding 7.14 plattegrond uitbreiding de Tongelreep 

Voor het bezichtigen van topwedstrijden zijn er in de nieuwe hal twee 
tribunes gebouwd aan weerzijde van het wedstrijdbassin die plaats bieden 
aan maximaal 3.000 toeschouwers. Naast de topwedstrijden wordt in deze 
baden ook regelmatig geoefend door waterpoloërs, en in het springbad 
voor specifieke doelgroepen doordat de badbodem in hoogte verstelbaar 
is. De overkapping bestaat uit geprofileerde dakplaten ondersteund door 
driedimensionale vakwerken die circa 60 meter overspannen. Onder de 
dakplaten zijn over de gehele lengte steenwol baffles aangebracht. Omdat 
er slechts af en toe wedstrijden met groot publiek worden gezwommen zijn 
deze baffles opgehangen voor de dagelijkse trainingen. Ook in deze hal 
zal de concave vorm van het dak waarschijnlijk niet bijdragen aan een 
goede akoestiek. 

 

 

 

Akoestisch advies uitgebracht door DHV: 
In het akoestische en bouwfysische advies voor de nieuwe zwemhal 
uitgevoerd door DHV (Raijmakers, Theo M.J., 2003) is een opbouw 
gegeven van de uitgangspunten van de architect voor akoestische 
voorzieningen. Vanuit architectonisch oogpunt was gevraagd de 
overkappingconstructie zo veel mogelijk in beeld te houden, dus eventuele 
akoestische voorzieningen zo veel mogelijk te verbergen boven de stalen 
vakwerkliggers. 

 

Achtergrondniveaus installaties. 
In het PVE wordt gesteld dat het achtergrondgeluidsniveau niet hoger mag 
zijn dan 45dB(A) 

Afbeelding 7.13 vakwerken en opgehangen baffles. 
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Ruimteakoestiek 
Als maximale nagalmtijd is 1,8s gemiddeld over de frequenties(500-
1000Hz) gesteld. Met behulp van het rekenprogramma CaTT Acoustics is 
een analyse gemaakt van de te verwachten nagalmtijden bij verschillende 
opstellingen. 

Om aan de gestelde 1,8s te voldoen is gekeken of dit te halen is door het 
plafondoppervlak van circa 7200m

2
 te bedekken met akoestisch materiaal. 

Uit berekeningen bleek dat alleen mogelijk te zijn door het gehele 
dakoppervlak te bedekken met een materiaal met absorptie coëfficiënt van 
α =0,95. Doordat het gehele dakvlak hierbij bedekt is, kan er condensatie 
optreden, deze vochtproblemen moeten worden voorkomen. Hierdoor is er 
voor gekozen om baffles toe te passen. Uitgaande van een 
Baffle1200x450x50 h.o.h. 350mm (Rockfon)over een oppervlak van 
11000m

2
 komt de nagalmtijd uit op: (uitgangspunt dat wanden en vloeren 

geen absorberend vermogen bezitten). 

 

S[m
2
] V[m

3
] Frequentie[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Tgem[s] 

- - Abs.coeff α 0,32 0,5 0,77 0,94 0,88 0,87 [500-
1k] 

11000 101000 Westrijdhal T[s] 4,78 3,00 1,99 1,63 1,74 1,76 1,81 

Tabel 7.6 handberekening nagalmtijd Tongelreep 

Bij deze berekening moet onder het dakoppervlak circa 
     

    
     m

2
 

baffle per m
2
dakoppervlak worden toegepast. Aangezien een deel van het 

dakoppervlak vrij gehouden moet worden voor de stalen vakwerken zullen 
de baffles op een nog kleiner oppervlak moeten worden toegepast. 

Flutter echo’s  
Om flutterecho’s aan de kopse wanden te voorkomen is geadviseerd om 
een open doek met daarachter een spouw en 80mm minerale wol op te 
hangen.Aaan de zijde met het scorebord wordt geadviseerd deze iets naar 
voren over te laten hellen om flutterechos te verminderen. 
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7.3.Houtconstructies 
 

Naast een aantal zwembadconstructies zijn ook enkele specifieke 
houtconstructies bekeken vanwege de afwijkende vorm of detaillering. De 
houten constructies in deze gebouwen zijn nadrukkelijk aanwezig en niet 
weggewerkt achter verlaagde plafonds. Doordat de ruimtes geen vlakke 
afgewerkte daken hebben kunnen de houten draagconstructies wellicht 
een positieve uitwerking hebben op de heersende akoestiek. De specifieke 
vormen van de bouwwerken zullen geluid anders weerkaatsen dan bij een 
standaard vlak dakoppervlak. 
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7.3.1. Serpentine Pavilion 2005, London  

Algemene informatie:  

Naam: Serpentine Paviljoen 
2005 

      

Plaats: London.GB         

Realisatie: 2005           

Architect: Alvaro Siza         

Constructeur: Arup           

Akoestisch adviseur: n.v.t.           

Budget: niet bekend         

Indeling: één volume          

              

Functies: bijeenkomsten, 
exposities 

      

  lengte breedte hoogte       

afmetingen ruimte 20 10 3 m     

gebouwvolume   circa 600 m
3
     

Draagconstructie:             

gebouwvorm doos met 
bolling 

        

constructietype houten ribben 

constructiemateriaal Hout, policarbonaat platen 

Brandwerendheids 
voorzieningen 

geen 

              

Akoestiek:             

materialisatie n.v.t. 

Baffles n.v.t. 

inrichting. n.v.t. 

 

Afbeelding 7.15 Serpentine Pavilion, Alvaro Siza 

Naast de Serpentine Galllery in Hyde park in London wordt jaarlijks door 
vooraanstaande architecten een tijdelijk paviljoen ontworpen. In 2005 is dit 
gedaan door de Portugese architect Alvaro Siza.  

De opbouw van het paviljoen bestaat uit simpele houten balken die 
onderling zijn verbonden door middel van pen- en gatverbindingen waarna 
bouten zijn bevestigd om de balken onderlinge te fixeren. Omdat er geen 
primaire of secundaire liggers te onderscheiden zijn, zal de overkapping 
als één geheel gaan werken.  Door het uitvoeren van vele kleine 
overspanningen met wisselende hoeken kan de constructie in  

Afbeelding 7.16 gemaakt worden. Hoewel de verbindingen en materialen 
simpel zijn, kon dit ontwerp alleen gerealiseerd worden doormiddel van 
unieke liggers en platen in een geavanceerd computermodel. Bij een 
simpelere overspanning kunnen wel identieke liggers en verbindingen 
worden gebruikt. Om de onderlinge ligger met elkaar te kunnen verbinden 
zijn deze in de lengterichting verspringend links en rechts van elkaar 
gelegd. Hierdoor is het mogelijk om veel korte liggers toe te passen met 
een kleine overspanning.  

De wind- en waterkerende panelen liggen op de constructie waardoor aan 
de binnenzijde van het gebouw de houten liggers en balken zichtbaar zijn. 
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De configuratie van deze liggers heeft veel overeenkomsten met 
opgehangen baffles in Afbeelding 7.17 . Het absorberend vermogen van 
baffles is echter wel groter dan dat van de massieve houten liggers. 
Wellicht heeft de configuratie van de houten liggers invloed op de  reflectie 
van geluid in vergelijking tot een vlak plafond reflectie 

Doordat elke ligger rondgaand is opgelegd valt de constructie deels te 
benaderen als een “recipropal frame” die in het engels gedefinieerd is als:” 
a three-dimensional grillage structure mainly used as a roof structure, 
consisting of mutually supporting sloping beams placed in a closed circuit”. 
(Larsen, 2008): wat vrij vertaald in het Nederlands neerkomt op: 
“Wederzijds ondersteunende schuine balken geplaatst in een gesloten 
circuit”. 

In het verleden is deze methode gebruikt om grotere overspanningen te 
realiseren dan de lengte van de onderlinge balken mogelijk maken. is een 
voorbeeld van een tweedimensionaal recipropal frame in.  

  

Afbeelding 7.16 Paviljoen in aanbouw 

 

Afbeelding 7.17 Baffles toegepast in zwembad 
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7.3.2. Vaillant  Arena  

Algemene informatie:  

Naam: Vaillant Arena  

Plaats: Davos, Zwitserland         

Realisatie: 1979           

Architect: Krähenbühl Architekten, Davos, Zwitserland   

Constructeur: Walter Bieler, Bonaduz, Zwitserland     

Akoestisch adviseur: n.v.t.           

Budget: niet bekend         

Indeling: één volume           

              

Functies: stadion voor ijshockeywedstrijden     

   Tribunes   Circa   7000  Pers.     

  lengte breedte hoogte       

afmetingen ruimte 90 90 30 m     

gebouwvolume   circa 200.000 m
3
     

Draagconstructie:             

gebouwvorm Kruisvormig volume        

constructietype Gelamineerde houten spanten 

constructiemateriaal Hout  

Brandwerendheids 
voorzieningen 

geen 

Akoestiek:             

materialisatie geen 

Baffles geen 

inrichting. kaal, functioneel 

 

 

 

Afbeelding 7.19 doorsnede ijshal met globale afmetingen. 

Afbeelding 7.18 Vaillant Arena, Davos. Krähenbühl Architekten. 
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De overkapping van het ijshockeyveld in Davos (Zwitserland) bestaat uit 
een viertal dubbel symmetrische driehoeksspanten. Vanwege de grote 
afmetingen tot circa 45m zijn gelamineerde liggers toegepast. Het grootste 
deel van de liggers wordt ondersteund door 4 grote betonnen poeren. Voor 
de uitvoering van sport, of het bekijken hiervan vanaf de tribunes is geen 
hoogte van 30 meter benodigd. Omdat in Zwitserland de sneeuwbelasting  
groot is, heeft men vermoedelijk besloten de dakvlakken schuin genoeg te 
zetten om te voorkomen dat  sneeuw  blijft liggen en zich kan ophopen. 

De in Afbeelding 7.19 en Afbeelding 7.20 rood getekende lijnen zijn 
knik/kipsteunen. Visuele lijken deze kipsteunen als doorgaande balken te 
zijn uitgevoerd, Afbeelding 7.21 laat echter zien dat de kipsteunen aan de 
onder- en bovenzijde zijn verbonden met de spanten en niet door deze 
spanten heen gaan. Verder zijn de groen getekende spanten hoger en 
breder uitgevoerd dan de overige omdat deze zeer waarschijnlijk ook 
zwaarder worden belast. Op de spanten zijn tevens houten dwarsliggers 
geplaatst waarop het dakbeschot rust. 

Wat betreft akoestiek is in de afbeeldingen te zien dan hier geen baffles, 
lattenplafonds of absorberende platen zijn toegepast. Tijdens wedstrijden 
is er uiteraard een hoop geluid aanwezig. Wat de invloed van de spanten 
is op de nagalmtijd en verspreiding van het geluid is op voorhand niet te 
zeggen. Wel zal de verspreiding waarschijnlijk beter zijn dan wanneer er 
een vlak dakvlak is toegepast zonder enige onderbrekingen. De onderlinge 
verspringende posities van de spanten zorgt er voor dat het geluid op een 
andere manier wordt verspreidt dan bij parallel geplaatste spanten. 

 

 

Afbeelding 7.20 plattegrond ijshal met globale afmetingen. 

 

Afbeelding 7.21 toegepaste kniksteunen 
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7.3.3. Metropol Parasol ,  

Algemene Informatie:     

Naam: Metropol Parasol 

Plaats: Sevilla Spanje 

Realisatie: 2005-2011 

Architect: Jurgen Mayer H. 

Constructeur: Arup 

Akoestisch adviseur: n.v.t.   

Budget: €90 miljoen 

Indeling: één volume  

      

Functies: Overkapping markt, museum, panoramadek 

  lengte breedte 

Afmetingen ruimte 150             70   30 m     

Gebouwvolume  n.v.t.        

Draagconstructie :     

gebouwvorm overkapping met glooiend dak 

Constructietype platengrid 

Constructiemateriaal Hout kerto-Q liggers,  

Brandwerendheids 
voorzieningen 

geen 

      

Akoestiek:     

Materialisatie Kerto platen, verbonden met ingelijmde staven 

Baffles geen 

Inrichting. n.v.t. 

    

 

 

 

 

Afbeelding 7.22 Maquette metropol parasol. 

 

Afbeelding 7.23 
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In Sevilla is zeer recent de naar verluidt grootste houten constructie van 
Europa gerealiseerd op een voorheen vervallen plein. Middels een 
prijsvraag werd door architect Jurgen Mayer een grid ontworpen in de 
vorm van een aantal met elkaar verbonden uit de grond gevormde bomen.  
Als inspiratie voor de architect dienden de bomen die hier voorheen 
stonden en schaduw en verkoeling boden voor de gebruikers van het 
plein. De gigantische houten constructie voorziet in een aantal functies, 
naast het verzorgen van schaduw voor de onderliggende markt en 
museum, herbergt de paddenstoelconstructie een restaurant en 
wandelpromenade op 30m hoogte waardoor een spectaculair zicht over de 
stad ontstaat.  

De complexe constructie is met behulp van computerprogramma’s digitaal 
uitgewerkt, en gefabriceerd met computergestuurde driedimensionale 
frezen. In Afbeelding 7.25 is de overspanning van bijna 60m over een 
bestaande autoweg weergegeven. Realisatie van een dergelijke 
overspanning in enkel Kerto-Q platen was blijkbaar niet haalbaar. In 
Afbeelding 7.24 is een stalen vierendeelconstructie te zien die naderhand 
met Kerto platen omkleed is. 

De platen hebben naast een schaduwgevende functie lokaal ook een 
dragende functie ter plaatse van het loopdek. Verder is de constructie 
open gehouden, waardoor geen rekening gehouden hoeft te worden met 
belasting uit regenwater of sneeuw.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7.24 Montage vierendeelbrug tijdens bouw

 

Afbeelding 7.25 Vierendeelbrug met kerto-Q omkleed 
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Het overgrote deel van de overkapping bestaat uit Kerto-Q platen die in 
een grid van 1,5m in twee richtingen overspannen. Om de krachten tussen 
de platen over te kunnen brengen zijn aan de onder en bovenzijde van de 
verbindingen stalen staven ingelijmd, om het detail voor het oog zo simpel 
mogelijk te houden. Kruisingen met de loodrechte platen zijn uitgevoerd 
zoals in Afbeelding 7.26. Door de continu veranderende overspanningen 
en hoogte, variëren de breedtes van de platen tussen 68 en 311mm.  

Onderlinge verbindingen tussen de platen zijn uitgevoerd als scharnieren, 
waardoor voor de stabiliteit van de gehele constructie maatregelen nodig 
zijn. In het detail van Afbeelding 7.26 zijn twee trekstaven weergegeven, 
die de onderlinge stabiliteit moeten waarborgen. Tevens is op de 
verschillende afbeeldingen geen dominante draagrichting te 
onderscheiden aangezien het principedetail van Afbeelding 7.26 
verspringend in de dwars en langs richting voorkomt. 

De gehele constructie is met een polyurethaanlaag omkleed om deze 
tegen de weersinvloeden te beschermen. In Afbeelding 7.24 zijn nog 
enkele vlakken donker gekleurd, hier is de coating niet aangebracht omdat 
de stabiliteitsstaven in het werk aan de liggers bevestigd moeten worden. 

Met akoestische afwegingen is in de huidige constructieve vorm geen 
rekening gehouden aangezien het hier ook niet op ontworpen hoeft te 
worden. Net als in het Serpentine Pavilion kunnen de houten vlakken wel 
bijdragen leveren aan diffuse reflectie van geluid. Stel dat  de vlakken aan 
de onderzijde van de constructie worden voorzien van akoestische 
beplating, en aan de bovenzijde wel een afsluitende functie krijgen, dan 
ontstaan er een veelvoud van dozen van verschillende afmetingen 
waarbinnen geluid geabsorbeerd kan worden. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 7.26 Principe detail verbinding platen 

 

Afbeelding 7.27 Stabiliteitsstaven tussen platen. 
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7.3.4. Richmond Olympic Oval 

Algemene nformatie:             

Naam: Richmond Olympic Oval       

Plaats: Richmond ,Canada         

Realisatie: 2009         

Architect: Cannon-design   

Constructeur: Fast+Epp         

Akoestisch 
adviseur: 

onbekend           

Budget: €113 miljoen         

Indeling: één volume          

              

Functies: Multifunctioneel sportcentrum, tevens  
schaatshal voor Olympische spelen 010 

    

  lengte breedte hoogte       

Afmetingen ruimte 200             100   17,5 m     

Gebouwvolume   circa 350.000 m
3
     

Draagconstructie :             

gebouwvorm hal met glooiend dak 
      

Constructietype Boogconstructie met dwarsbogen 

Constructiemateriaal Hout, staal 

Brandwerendheids 
voorzieningen 

Sprinklers opgenomen in dak 

              

Akoestiek:             

Materialisatie V-vormige liggers met perforaties, waarachter 
isolatie 

Baffles geen 

Inrichting. Verschillende sporten, schaatsen 

    

 

 

Afbeelding 7.28  Richmond Olympic oval (Cannon-design) 

De overkapping van de Richmond  Olympic Oval  is grotendeels in hout 
uitgevoerd. De hoofdliggers bestaan uit gelamineerde spanten die tussen 
stalen onder en bovenregels zijn aangebracht en circa 100m overspannen. 
Dwars op de deze liggers zijn gebogen V-vormige liggers met de 
merknaam “wood wave” panelen aangebracht. 

 

Afbeelding 7.29 Woodwave liggers 
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Het bijzondere aan deze constructie is dat de v-liggers opgebouwd zijn uit 
standaard houten balken van 2”x4”(44x95mm). De 16 meter die deze 
constructie overspannen word gemaakt uit meerdere verschillende lengtes 
van de 2”bij 4”s. Deze zijn onderling gekoppeld door kortere balken. 
Doordat met dit systeem verschillende openingen ontstaan met een 
achterliggende ruimte, waarbij circa 24% van het oppervlak doorlatend is, 
heeft dit goede akoestische eigenschappen. Achter de houten balken is 
een zwart doek gespannen met daarachter isolatie. De ongebruikelijke 
constructie is zowel met de computer als in de fabriek uitvoerig getest op 
de gebruiksbelastingen. Als uitgangspunt is genomen dat de constructie 
efficiënt moest zijn en akoestisch absorberend werken. Hierdoor was een 
paneel met enige diepte, perforaties en een holle binnenkant nodig. Door 
het toepassen van de V-vormen ontstaat een dakoppervlak dat 1,5 keer 
groter is dan een “vlak” dak. 

 

Afbeelding 7.30 Principe “Woodwave©” dak. 

Akoestisch ontwerp 
Als alternatief voor het houten dak is in de ontwerpfase bekeken of het dak 
uitgevoerd kon worden met een metalen beplating. Deze platen worden 
vaker toegepast ten behoeve van de akoestiek in dergelijke grote hallen. 
De metalen beplatingen halen een gemiddelde NRC (Noise Reduction 
Coefficient)van tussen de 0,85 en 0,95 (CWC, 2009). Voor het uitwerken 
van de toegepaste houten variant zijn deze NRC waarden ook 
aangehouden. Ondanks dat er in het stadion zelf voor zover bekend nog 
geen akoestische metingen zijn gedaan, hebben akoestische 

testen(waarschijnlijk computerberekeningen) uitgewezen dat aan de NRC 
waarden van 0,85-0,95 kon worden voldaan. 

Handberekening nagalmtijd: 

Omdat gedetailleerde akoestische gegevens over de panelen nog niet 
voor handen zijn, kan op dit moment alleen slechts een benadering voor 
de nagalmtijd worden gegeven uitgaande van de volgende gegevens: 

L=200m b=100m hgem=17,5m  

wanden en vloeren: α=0, dak :α=0,90(gemiddelde van 0,85 en 0,95) 

V=350.000m
3
  

Vergrotingsfactor dakoppervlak door toepassen van V-vormen 
(aanname)= 1,5 

A=200*100*1,5*0,90=27.000m
2 

 
  

     

 
 

            

      
       

 

(17)  

De berekende nagalmtijd is iets hoger dan de eisen van 1,8s voor grote 
sport/zwemhallen. Omdat dit volume aanzienlijk groter is dan een groot 
zwembad is het niet realistisch om een nagalmtijd van 1,8 aan te houden. 
Bij de berekening is er verder vanuit gegaan dat er door wanden en 
vloeren totaal geen absorptie bijdrage geleverd kan worden. Aan de 
europrestatie eisen formule (Akoestische voorzieningen in overdekte 
zwembaden, verwachtingen, eisen, praktijk, 1994) wordt ruim voldaan 
aangezien die uit gaat van een ontwerpnagalmtijd bij 350.000

3
 van: 

    
       

  
= 3,84s. 

Gedetailleerdere berekeningen zullen moeten uitwijzen of de hier boven 
berekende nagalmtijd daadwerkelijk realistisch is. 
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7.4.Conclusies gebouwinventarisatie 
 

In dit hoofdstuk worden enkele conclusies getrokken uit het ontwerp van 
de verschillende zwembaden en houtconstructies op zowel constructief als 
akoestische gebied. Vanuit dit hoofdstuk wordt een opstap gegeven naar 
de uitgangspunten voor het verdere ontwerp. 

7.4.1. Zwembaden 
De vier beschouwde zwembaden vallen wat betreft architectuur niet 
extreem op, en zullen kostentechnisch ook niet tot de duurste ontwerpen 
behoren. Over het algemeen wordt er gebouwd volgens traditionele 
bouwsystemen met stalen kolommen en liggers en betonnen daken. Drie 
van de vier baden laten een doosconstructie zien waarbij het volume in 
hoofdzaak de positionering van de baden volgt. Akoestische onderdelen in 
deze baden bestaan hoofdzakelijk uit absorptiematerialen die zijn 
opgehangen of bevestigd tegen het dak. 

Mercatorbad. 
Het ontwerp wat zich redelijk van de andere drie 
gebouwen kan onderscheiden is het mercatorbad. 
Hierin zijn de verschillende baden wel met elkaar 
verbonden, maar toch ingedeeld in verschillende 
compartimenten. Wat betreft materiaalgebruik en 
positionering van de wand- en dakplaten valt dit 
zwembad ook op. Het verlaagde plafond heeft 
naast een akoestische ook een esthetische functie. 
Deze afwerking is ook deels terug te vinden op de 

wanden. De combinatie van een akoestisch plafond en gebruik van hout 
past goed binnen het referentiekader van deze afstudeerscriptie. De 
integratie van een architectonisch en akoestisch deel is in dit zwembad 
mogelijk gebleken. Het betreft hier echter wel een plafond dat verder geen 
constructieve rol heeft. 

Leeghwaterbad. 
Het constructieve ontwerp en akoestische ontwerp zijn bij dit bad 
gescheiden gehouden. Door een donkere kleur toe te passen voor het 
plafond van de hallen zijn de toegepaste plafondpanelen zo veel mogelijk 

uit het zicht gehouden. De nadruk ligt bij dit 
ontwerp op de vakwerkliggers die veelvoudig 
worden toegepast. Doordat de vakwerkenliggers 
nadrukkelijk in beeld zijn en de plafondpanelen 
daarboven verdwijnen, kan wel worden gesteld dat 
de akoestische panelen niet storend in beeld zijn. 

 

Binnenzee. 
Het nog in ontwerp zijnde zwembad is wat betreft 
constructief en akoestisch ontwerp het 
eenvoudigste. Het dak wordt uitgevoerd in prefab 
beton en overspant van gevel tot gevel. Hieronder 
worden de akoestische voorzieningen gehangen. 
Bij dit ontwerp is dus juist gekozen om het 
akoestische plafond in beeld te brengen. De 
detaillering en architectonisch ontwerp zullen in 
grote mate bepalend zijn voor de esthetische 
kwaliteit. Van integratie tussen constructief en akoestisch ontwerp is bij dit 
zwembad geen sprake. 

Tongelreep. 
De uitbreiding van zwembad de Tongelreep is wat 
betreft afmetingen en toepassing afwijkend van de 
eerder beschreven baden. Om genoeg 
toeschouwers te kunnen herbergen is hier een 
groot volume gecreëerd. Wanneer bij dergelijke 
volumes een zelfde nagalmtijd als een kleiner 
volume gewenst is moet in verhouding erg veel 
absorptiemateriaal worden toegepast. Naar mijn 
mening hebben de toegepaste baffles een te grote 

invloed gekregen op de uitstraling van de hal, en is er dus voor gekozen 
om de nadruk te leggen op de praktische toepassing   
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7.4.2. Houtconstructies 
Hoewel de beschreven houtconstructies geen zwembadfunctie hebben 
kunnen deze wel dienen als voorbeeld voor het te ontwerpen zwembad.  

Serpentine paviljoen.  
Bij het ontwerp van het paviljoen moet vooral 
worden gekeken naar de configuratie van het dak 
en de wanden. Waarschijnlijk zijn de akoestische 
kwaliteiten danwel problemen van het ontwerp 
hierbij niet bekeken. Het dakgrid vertoont wel 
overeenkomsten met toegepaste bafflegrids. 
Absorberend vermogen hebben de houten liggers 
niet, maar door de oriëntatie van de oppervlakken 
zal geluid waarschijnlijk anders weerkaatsen dan 

een ruimte met vlakke wanden en dak. 

IJstadion Davos 
Wat betreft oriëntatie van de overkapping komt 
het ijsstadion in Davos redelijk overeen met die 
van de Serpentine paviljoen. De ruimte is 
onderverdeeld in 4 spiegel symmetrische delen 
die elk voor een andere reflectie van het geluid 
zorgen. Omdat het hier een stadion betreft is 
het volume vrij groot, en zal de nagalmtijd 
daardoor ook toenemen. Of er bij het ontwerp 
van deze hal rekening is gehouden met 
akoestische problematiek is niet te achterhalen. Aan de afbeeldingen is 
verder ook niet te zien of er akoestische panelen of platen zijn toegepast. 

 

 

 

 

Metropol Parasol. 
Qua constructieprincipe komt de Metropol Parasol 
aardig overeen met de eerder beschreven 
Serpentine pavilion. Het betreft hier echter een 
aanzienlijk grotere overspanning met  
ingewikkelder verbindingen. De functie van de 
constructie wijkt hier af van een standaard 
overkapping, aangezien deze alleen beschutting 
biedt tegen de zon. Om het restaurant en de 
looproute te kunnen dragen, zijn er naast de 

houten platen wel enkele kunstgrepen nodig geweest om de dimensies in 
zijn huidige vorm te behouden. Voor wat betreft akoestische absorptie en 
reflectie ontstaat er met een dergelijke vorm veel dakoppervlak dat in deze 
functies zou kunnen voorzien. 

Richmond Olympic Oval. 
De schaatshal in Richmond laat naast een 
esthetisch ontwerp ook een zeer specifiek 
akoestisch ontwerp zien. Door het 
toepassen van de driehoekige volumes 
wordt het dakoppervlak vergroot, en tevens 
semi afgesloten ruimtes gecreëerd 
waarbinnen isolatiemateriaal is toegepast. 
Waarschijnlijk heeft de oriëntatie van de 
liggers ook invloed op de nagalmtijd. Dit 
stadion is wat betreft volume de grootste van de geïnventariseerde 
gebouwen. Om een goede akoestische beleving te garanderen is er veel 
aandacht besteed aan de inpassing van de akoestische elementen in het 
dakvlak. Naast de akoestische functie heeft het dakvlak ook een 
constructieve functie. De Integratie van akoestische elementen in het 
constructieve- en bouwkundige systeem is bij dit ontwerp zeer doordacht 
uitgevoerd.  
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8. Speerpunten akoestisch- en 
constructieontwerp. 

8.1.Vorm zwembad 

8.1.1. Beperken volume. 
De nagalmtijd binnen een ruimte is in hoofdzaak afhankelijk van het 
volume en het toegepaste absorberend oppervlak. Vergroting van het 
volume zal tot gevolg hebben dat er meer absorberend oppervlak 
moet worden toegepast om een acceptabele nagalmtijd te 
waarborgen. 

8.1.2. Vergroten dakoppervlak voor meer 
geluidsabsorptie. 

Zoals in het bovenstaande kopje het volume van invloed is op de 
nagalmtijd, is ook het absorberend oppervlak van belang voor een 
juiste nagalmtijd. Binnen dit afstudeeronderzoek ligt de nadruk op het 
ontwerp van een zwembadoverkapping. Hierbij wordt dus gesproken 
over het dakoppervlak. Vergroten van wand- of vloeroppervlak zal 
bijdragen aan het reduceren van de nagalmtijd, maar wordt binnen dit 
onderzoek niet verder bekeken. Wel moet worden gelet op het feit dat 
wanneer het dakoppervlak wordt vergroot, er logischerwijs een groter 
volume ontstaat. Vergroting van het dakoppervlak heeft dus alleen zin 
wanneer het volume niet net zo hard groeit. 

8.1.3. Oriëntatie dakvlak variëren voor meer gespreide 
reflectie. 

Volgens de spiegelwet zal geluid weerkaatsen onder de zelfde hoek 
als dat deze op het materiaal is ingevallen. Bij een zwembad zullen 
vloeren en wanden vaak uit harde materialen bestaan die weinig 
geluid absorberen. Om zoveel mogelijk geluid te kunnen absorberen 
moet worden geprobeerd geluidsreflecties zo te laten plaatsvinden dat 
deze meerdere malen het dakoppervlak raken voordat deze terug 
kaatsen richting de vloeren en wanden. Naast het feit dat er hopelijk 

meer absorptie plaats vindt, zal het geluid zich op een andere manier 
door de ruimte verspreiden waardoor een diffuse ruimte ontstaat. 

8.2.Integratie akoestisch- en constructiesysteem  

8.2.1. Bijdrage overkappingconstructie aan spreiding 
reflectie. 

De punten die zijn geopperd onder het kopje vorm zwembad zijn  puur 
gericht op het verbeteren van de nagalmtijd binnen de hal. Om juist van 
integratie te kunnen spreken moeten bovenstaande punten ook passen 
binnen het constructieve ontwerp. Verschillende constructiesystemen 
zullen ook verschillende bijdrages leveren aan het akoestische ontwerp. Er 
wordt voor verschillende constructiesystemen gekeken welke bijdrage 
deze kan leveren aan een goede akoestiek. 

8.2.2. Verbeteren absorptie eigenschappen 
constructiesysteem. 

De geluidsabsorptie eigenschappen van constructiehout zullen weinig 
bijdragen aan voldoende absorptievermogen van een dakconstructie. Wel 
kunnen deze een bijdrage leveren in de vorm van membraam of Helmholtz 
resonatoren. De mate van akoestische bijdrage van het dakmateriaal zal 
volgen uit het constructieve ontwerp. 
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9. Programma van Eisen  

9.1.Bouwkundig 
Voor het te ontwerpen zwembad moet als eerste een keuze worden 
gemaakt voor het aantal zwembaden en bijbehorende volume. Hiervoor 
moet een vrije hoogte worden bedacht die voor de specifieke indeling 
voldoende is. De uitbreiding van de Tongelreep steekt wat betreft vrije 
hoogte letterlijk boven de andere baden uit. Vanwege de duiktoren van 10 
meter hoog is hier een minimale vrije hoogte van 13,5 benodigd. De 
minimale vrije hoogte die voor de verschillende baden aangehouden dient 
te worden is 4,5 meter ( KNZB, 2004). Voor het te ontwerpen zwembad 
wordt echter een vrije hoogte van 6 meter aangehouden voor het 
ruimtelijke effect. 

9.1.1. Oppervlaktes 

Het bouwkundig programma van eisen komt er als volgt uit te zien: 

Onderdeel l[m] b[m] m
2
 

25 meterbad  25  16  400  
Doelgroepenbad 16  10  160  
Recreatiebad(vrije vorm) 25  16  400  
Perrons langs baden -  3.5  500  
Bergingen bassins (3x  20)  60  
Groepskleedruimte (8x  20m

2
)  160  

Kleedcabines  (70x  2m
2
)  140  

Doucheruimtes (2x  15m
2
)  30  

Toiletruimtes(nat) (2x  10m
2
)  20  

Toiletruimtes(droog) (2x)  10m
2
  20  

Entreehal 10  16  160  
Diverse kantoren 10  10  100  
Horeca(droog) 25  10  250  
Horeca(nat) 10  10  100  
Keuken 10  10  100  
Omloopgebied [-]  [-]  1000  
   Totaal = 3600  

Tabel 9.1 Oppervlaktes PVE 

9.1.2. Volumes 

Onderdeel Oppervlakte[m
2
] Hoogte[m] Volume[m

3
] 

Zwembaden 2800 6 16800 
Secundaire 
ruimtes 

800 3 2400   

Totaal 3600 6 19200 
Tabel 9.2 volumes PVE 

Wat betreft recreatieve attracties als fonteinen en glijbanen zal voor het 
akoestische programma van eisen een aanname worden gedaan ten 
behoeve van het achtergrond geluidsniveau. Deze elementen zijn dus wel 
aanwezig, maar worden verder bouwkundig niet benoemd of uitgewerkt. 

9.1.3. Relatieve luchtvochtigheid 
Voor een comfortabel binnenklimaat is het ontwerp van de Tongreep 
uitgegaan van een relatieve luchtvochtigheid van 55% met een maximum 
van 60% (Raijmakers, Theo M.J., 2003) . Als uitgangspunt wordt gekozen 
voor een relatieve luchtvochtigheid van 60%. 

9.2.Akoestisch 

9.2.1. Nagalmtijd 
In het literatuuronderzoek zijn een aantal waarden voor de gewenste 
nagalmtijd gegeven, hierbij wordt door (Arbo Unie, 2007) een nagalmtijd T 
van 1,5s aanbevolen. Adviezen van akoestisch adviseurs voor 
Binnenzee(Noordwijk)  en de Tongelreep(Eindhoven)  variëren van 
respectievelijk 1,5s tot 1,8s.  Europese prestatie-eisen volgens 
(Akoestische voorzieningen in overdekte zwembaden, verwachtingen, 
eisen, praktijk, 1994) gaan uit van een nagalm tijd bij een geschat volume 

van 15000m3=       
     

  
 =2,47s. De waarde van 2,47 is echter aanzienlijk 

hoger dan de eerder vermelde nagalmtijd van 1,8s.Binnen dit 
afstudeeronderzoek zal de maximale nagalmtijd van 1,8s als uitgangspunt 
worden aangehouden. Hierbij wordt het rekenkundig gemiddelde van de 
vier genormaliseerde octaafbanden gebruikt (250 t/m 2000 Hz). 
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10. Vormontwerp 

10.1. Inleiding en uitgangspunten 
Om verschillende daksystemen te kunnen testen op hun akoestische 
kwaliteiten moet eerst een standaard plattegrond en indeling worden 
ontworpen die correspondeert met de op bladzijde 53 gedefinieerde 
oppervlaktes. Hierbij ligt de nadruk op het ontwerpen van een plattegrond 
voor een “gemiddeld” zwembad zoals deze in Nederland voor kunnen 
komen. 

Er is als uitgangspunt gekozen om de secundaire ruimtes zoveel mogelijk 
in een apart gebied in te delen. De entree, kantoren kleedruimtes en 
kantine hebben een verdiepingshoogte van 3 meter en nemen in totaal 
een oppervlakte van circa 923m 

2
 in beslag. In Tabel 9.1 zijn globaal de 

oppervlaktes weergeven voor het zwembadgedeelde en de secundaire 
ruimtes. Als stramienmaat wordt een veelvoud van 3600mm 
aangehouden. De drie baden komen in dit ontwerp in één grote ruimte te 
liggen, waardoor ook maar voor één ruimte de constructieve en 
akoestische ontwerpen gemaakt hoeven te worden.  

Volgens het bouwkundig programma van eisen in Tabel 9.1 is het 
zwembaddeel circa 2800m

2
. Om voldoende omloop ruimte om het 25-

meterbad te hebben zal de kleinste breedte van de hal circa 25m+2*7,2m= 

39,6m bedragen. Hieruit volgt een lengte van 
    

    
        20*3,6(72m). 

Voor het ontwerpen van de overkapping zal de plattegrond uit Afbeelding 
10.1 worden gebruikt, waarbij de lange zijde twee keer zo lang is als de 
korte zijde. Deze opstelling houdt het midden tussen de verhoudingen bij 
het Binnenzee (l*B=50*25), en het zwemcentrum Tongelreep 

 

Afbeelding 10.1  Afmetingen  zwem hal. 

  



Ontwerpvariant 1: stressed skin panels  Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Ontwerpvariant 1: Stressed skin panels 

10.2.1. Ontwerpprincipe. 
Verlaagd plafond met akoestische kwaliteiten combineren met 
constructieve functie van onderflens buigliggers. Akoestisch plafond 
gebruiken om trekcomponent in buigligger te vergroten. Volume van de 
ruimte blijft zo klein mogelijk met in acht name van de toe te passen vrij 
hoogte.  

10.2.2. Constructieve uitwerking. 
Als eerste moet worden bepaald in welke mate een vergroting van de 
onderflens een bijdrage kan leveren aan de draagkracht. Omdat  
akoestische/constructieve beplating een beperkte hoogte heeft, zal de 
meewerkende breedte doorslaggevend zijn voor het vergroten van de 
capaciteit.  

In  Tabel 6.6 op bladzijde 24 worden enkele vuistregels voor de dimensies 
van verschillende constructiesystemen gegeven. Voor vakwerkliggers 
wordt hier uitgegaan van een H/l verhouding van H=l/10. Hieruit volgt voor 

een overspanning van 40m een constructiehoogte H van circa 4m.  

 De vuistregels geven verder geen schattingen voor de hart-op-hart 
afstand(h.o.h.) van de vakwerkliggers. Deze h.o.h. maat beïnvloed in grote 
mate de constructiehoogte en dimensies van boven- en onderflens.  

In Grafiek 10.1 is de benodigde constructiehoogte gegeven bij 
verschillende h.o.h. afstanden. Als eerste wordt een vakwerkligger 
bekeken. Wanneer onder deze vakwerkligger een beplating ter breedte 
van de belastingsbreedte wordt toegevoegd(vakwerk+) kan een kleinere 
constructiehoogte behaald worden. Ter vergelijking wordt naast de 
vakwerkliggers een massieve gelamineerde(LVL) ligger weergegeven. 

Uitgangspunten berekeningen grafiek 

qrep:3,0kN/m
2
 A flens:40000mm

2
 d beplating:30mm L:40,8m E:10.000N/mm

2
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Grafiek 10.1 Verhouding constructiehoogte-belastingsbreedte. 

In bovenstaande grafiek is het  eigen gewicht van de constructie 
meegenomen omdat deze ook afhankelijk is van de belastingsbreedte 

Bij de grafiek is enkel gekeken naar de benodigde constructiehoogte 
Hierbij is dus niet gekeken naar de verbindingsmiddelen, diagonalen, knik 
en kip. De overspanning blijft voor alle liggers gelijk aan 40,8m. 

 

10.2.3. Berekening globaal benodigde buigstijfheid EI 
Als eerste uitgangspunt wordt een relatief kleine belastingsbreedte van  
2,4 m aangehouden. Dit is gekozen zodat er een groter aantal, maar 
minder hoge liggers wordt toegepast. Omdat samengestelde liggers vaak 
uit verschillende materialen zijn opgebouwd, zullen ook verschillende 
elasticiteitsmoduli voorkomen. 

Uitgangspunten berekening: 
Overspanning l=40,8m 
q=1,5kN/m

2
, liggers h.o.h. 2,4m 

Maximale doorbuiging=u=0,004*l≈150mm 
Doorbuiging ten gevolge van buigend moment: 

 
  

 

   

   

  
 

(18)  

 
      

                

       
              

(19)  

Naast het buigend moment zal de dwarskracht een bijdrage leveren aan 
de totale doorbuiging. 

Doorbuiging ten gevolge van buigend moment en dwarskracht: 

 
  

 

   

   

  
 

 

 

   

  
 

(20)  

Waarbij: 

G=Afschuivingsmodulus lijfmateriaal [N/mm2] 

A= Oppervlakte lijf[mm
2
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Dwarskrachtvervorming bij “massieve” lijven wordt in de meeste gevallen 
buiten beschouwing gelaten, omdat een massief lijf geen 
verbindingssysteem bezit tussen de flenzen.  

Wanneer de dwarskrachtverplaatsing wel wordt meegenomen zal deze 
voor ontwerpvariant 1 als volgt worden aangenomen. 

Lijf met afmetingen van h=1000mm en d=100mm, A=1,0*10
5
mm

2
 met een 

glijdingsmodulus van G=600N/mm
2
.  

Schatting doorbuiging t.g.v. afschuiving: 

 
        

 

 

   

  
 

                

         
       

(21)  

Benodigde buigstijfheid  inclusief dwarskrachtvervorming: 

 

 

   
                

             
              

(22)  

Het aandeel van de dwarskracht doorbuiging  op de benodigde 
buigstijfheid is in bovenstaande berekeningen slechts 3%, en zal derhalve 
voor deze ontwerpvariant verder achterwege worden gelaten. 

10.2.4. Constructieve bijdrage onderflens. 
De benodigde buigstijfheden zijn bepaald met een onderflens die in de 
overspanningrichting volledig meewerkt. Hierbij is uitgegaan van een 
volledig over de breedte van de flens meerwerkende plaat. Afschuiving

3
 en 

plooien van de flens hebben een invloed op de maximaal mee te rekenen 
flensbreedte Bef. In Tabel 10.1 zijn de ontwerpwaarden gegeven voor de 
maximaal te gebruiken flensbreedte. 

Wanneer wordt uitgegaan triplex met flensdikte d2=30mm en een 
overspanning van 40m, zal de maximale effectieve flensbreedte aan de 

                                                      
3
 het niet volledig over de flens verdelen van de spanning waardoor 

piekspanningen ontstaan t.p.v. de aansluiting met het lijf. 

gedrukte zijde uitkomen op: 20*30=600mm. Aangezien plooien van de 
getrokken onderflens niet zal optreden is hier de maximale lengte met in 
acht name van afschuiving van belang. 

Maximale effectieve flensbreedte bef  t.g.v plooi en afschuiving 

Materiaal Plooi afschuiving 

OSB 25d2 0,15l 
Triplex:   overspanning 20d2 0,1l 

Triplex:  overspanning 25d2 0,1l 
MDF 30d2 0,2l 
Tabel 10.1 Bef voor gedrukte flens. (NEN-EN1995, 2005) 

 

Afbeelding 10.2 Vezelrichting   en   op overspanningsrichting. (Jorissen) 

 

Afbeelding 10.3 Medewerkende breedte onderflens (EOTA , 2005) 
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10.2.5. Belasting van platen loodrecht op de vezelrichting: 
Afhankelijk van de keuze voor het plaatmateriaal zullen de sterkte 
eigenschappen verschillen voor buiging loodrecht en evenwijdig aan de 
vezel verschillen. Gelamineerde producten waarbij alle fineerlagen in één 
richting zijn gelijmd zijn in de loodrechte richting slecht in staat om 
spanningen op te nemen. 

 

Afbeelding 10.4 Buiging   en   op de vezelrichting. (VTT , 2009) 

 Als voorbeeld kan op een Kerto-Q 
4
 plaat in de fm,0,flat richting tot 32N/mm

2
 

worden belast, waar dat in de fm,90,flat richting slecht 8N/mm
2
 is. Deze 

verschillende eigenschappen moeten worden meegenomen in het ontwerp 
indien de beplatingen in twee richtingen overspant. 

Dimensioneren  beplating loodrecht op hoofdoverspanningsrichting. 
Uitgangspunten berekening: d=60mm l=2,4m.qrep=e.g.+isolatie=0,3kN/m2 

 
     

        

 
        

(23)  

 
           

       

 
 ⁄          

            
(24)  

           

         

 
    

 
        

(25)  

Buiging van de plaat in de loodrechte richting van de overspanning zal met 
een toelaatbare buigspanning van 8,0N/mm

2
 ruim voldoen. 

                                                      
4
 met 20%van de fineerlagen in de loodrechte richting. 

Zoals in Tabel 10.1 al is weergegeven, zal de drukcomponent in de 
buigligger plooien bij een redelijk geringe breedte. Tevens is voor het 
akoestische aspect de bovenflens minder van belang dan de onderflens.  

Om te bepalen in welke mate de onderflens geperforeerd uitgevoerd kan 
worden, wordt eerst een berekening gemaakt voor de samengestelde 
ligger. Hierbij is als uitgangspunt aangehouden dat de onderflens bestaat 
uit enkel plaatmateriaal dat verbonden is met het lijf. Omdat het hier een 
grote overspanning betreft met relatief weinig bovenbelasting, zal de 
stijfheid eerder maatgevend zijn dan de sterkte. 
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Materiaal OSB4 Spaan 
plaat 

MBH KERTO
-s 

KERTO
-q 

Triplex 

Buigsterkte             
fm  [N/mm2] 

21 5,8 15 44 32 32 

Treksterkte             
ft [N/mm2] 

10,9 4,4 8 35 26 18 

Druksterkte             
fc [N/mm2] 

17 6,1 8 35 26 18 

Paneelschuif 
sterkte fv [N/mm2] 

6,9 4,2 4,5 4,1 4,5 3,5 

Rolschuif sterkte    
fr [N/mm2] 

1,1 1 0,25 2,3 1,3 0,9 

Elasticiteitsmod. 
 Em [N/mm2] 

4800 1850 2300 11600 8800 4500 

Elasticiteitsmod. 
 Em [N/mm2] 

1900 1850 2300 350 2000 1500 

Schuivingsmod. 
Edge [N/mm2] 

1090 600 1200 600 600 500 

Kmod blijvend 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 

Kmod  kort 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 

Buigsterkte 
 [N/mm2] 

10,6 5,8 15 - 8 12 

Tabel 10.2 Materiaaleigenschappen voor berekeningen (VTT , 2009) (centrum 
hout). 

 

Afbeelding 10.5 Afmetingen en spanningen samengestelde ligger.
5
 

Bovenflens Kerto-S---------lijf Triplex---------Onderflens Kerto-Q 

spanning  locatie  fs,rep fr;rep U.C.= 

σ01 = lijf/onderflens = 0,12 18 0,01 

σ02 = lijf/bovenflens = 0,12 18 0,01 

σ10 = onderflens onderzijde = 4,60 26 0,18 

σ11 = onderflens bovenzijde = 4,11 26 0,16 

σ20 = bovenflens bovenzijde = 6,44 35 0,18 

σ21 = bovenflens onderzijde = 4,01 35 0,11 

Tabel 10.3 Representatieve spanningen in samengestelde ligger. 
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10.2.6. Analyse spanningen bij perforaties flens. 
Om een gevoel te krijgen van de invloed van perforaties van de onderflens 
is met behulp van het EEM programma Axis-VM9 een berekening 
uitgevoerd op een op trek belaste strip. Deze strip is voorzien van 13% 
perforaties. 

Materiaaleigenschappen: 

Hout: GL24H  
Kerto-S E E =11600N/mm

2
    E  350N/mm

2
         

Kerto-Q E E =8800N/mm
2
    E  2000N/mm

2
         

Afmetingen: 1000*200*20mm 
Perforaties: 80 gaten*radius=20mm 
Lijnlast:Qrep=120kN/m

1
 

Tabel 10.4 Uitgangspunten Axis VM berekening. 

 

Afbeelding 10.6 Model Axis VM 

 

 

 

 

 

10.2.7. Elasticiteitsmodulus 

Berekening E mod: aan de hand van rekken in Afbeelding 10.7 

 
   

  

       
        

  

    
 

(26)  

 
              

           

            
           

(27)  

 
              

           

            
           

(28)  

Ten opzichte van het gesloten vlak zal de elasticiteitsmodulus evenwijdig 

aan de belasting        gereduceerd worden. Verkleinen van het netto 

oppervlak met 13% resulteert in een verlaging van de elasticiteitsmoduli 

voor kerto-S van    
    

     
 *100=31,5%. Voor de kerto-Q plaat komt dit 

neer op    
    

    
 *100=26,8%. 

 

Afbeelding 10.7 horizontale rek bij Kerto-S en Kerto-Q. 
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10.2.8. Spanningen rond perforaties: 
Naast de verlaagde elasticiteitsmodulus moet ook gecontroleerd worden of 
de spanningen rond de perforaties niet te hoog worden om bezwijken van 
de onderflens te voorkomen. 

Uniforme spanning in de x-richting bij een massieve staaf volgt uit: 

 
   

 

 
 

      

      
          

(29)  

Zoals te zien in Afbeelding 10.8 kan boven de gaten de spanning lokaal 
oplopen tot circa σ =15,0N/mm2, dit is bijna drie keer zo hoog als de 
uniforme spanning voor het geval zonder perforaties. Hierbij is overigens 
nauwelijks verschil tussen de kerto-S en Kerto-Q waarneembaar. Verder 
valt op dat in de regio’s zonder perforaties, de trekspanning circa    
         bedraagt. Hieruit kan een gereduceerde hoogte worden 
berekend. 

 
        

 

       
   

      

      
       

(30)  

Perforatie van 13% van het oppervlak, resulteert in een reductie van de 

toepasbare hoogte van (  
   

   
)      33%. 

 

Afbeelding 10.8 Spanning in X richting ( aan belastingsrichting) 

 

Afbeelding 10.9 Spanningen in Y richting( op belastingsrichting)  

Naast de spanningsverhoging parallel aan de krachtsrichting, ontstaan er 
spanningen loodrecht op deze richting. Bij de spanningen loodrecht op de 
krachtsrichting zijn grotere verschillen waarneembaar. Bij de Kerto-S plaat 
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resulteren de perforaties nauwelijks in spanningsverhogingen. Bij de 
Kerto-Q plaat die in de loodrechte richting een grotere stijfheid bezit, 
treden logischerwijs ook hogere spanningen op. Hier wordt lokaal op de 

perforaties gedrukt waardoor een spanning ontstaat van   =1,0N/mm
2 

  kertoS KertoQ  

Trek loodrecht op vezel ft90edgek 0,8 6 N/mm2 

Druk loodrecht op vezel fc90edgek 6 9 N/mm2 

Afschuiving loodrecht  
op vezel 

fv90flatk - 0,6 N/mm2 

Afschuiving parallel aan vezel fv0flatk 2,3 1,3 N/mm2 

 

10.2.9. Zijdelingse stabiliteit bovenflens. 
Om het knikken van de bovenflens tegen te gaan moet een schatting 
worden gemaakt van de knikstabiliteit van deze gedrukte staaf. Aangezien 
de representatie spanningen in Tabel 10.3 voor de bovenflens relatief laag 
zijn, kunnen de zijdelingse steunen h.o.h. vrij ver uit elkaar zitten. 

Reductiefactor kcz voor knikken van de bovenflens: 

 
    

 

   √  
       

 

 

 

(31)  

            (          )        
   

 

(32)  

Relatieve slankheid: 

 
      

  

 
√

      

     

 

 

(33)  

 
   √   

  

 
 

(34)  

Invullen ontwerpgegevens    

lc = 7200 
 

[mm] ongesteunde lengte 

b = 300 [mm] breedte flens 
β = 0,1 [-] factor lvl 
fc,0,k = 35 [N/mm2]   
E0,05 = 11600 N/mm2   
λrelz = 1,45    
λz = 83,14    
kz = 2    
kcz = 0,43    
Wanneer met bovenstaande ongesteunde lengte wordt gerekend, zal de 
drukcapaciteit met een factor 0,43 vermenigvuldigd moeten worden. 

Invullen geeft: 

                                     

                ok 

(35)  

Toepassen van horizontale steunen h.o.h. 7,2m zal de drukcapaciteit met 
57% reduceren. Aangezien de drukspanningen in de ligger relatief laag 
zijn, zal deze reductie van de drukcapaciteit niet tot bezwijken leiden. 
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10.2.10. Plooien van het lijf 
Omdat het een erg slanke ligger betreft, moet naast het kippen van de 
bovenflens ook gecontroleerd worden of het lijf niet zal gaan plooien. In  
eurocode 5 (NEN-EN1995, 2005)is een formule gegeven voor de 
maximale dwarskracht in de lijfplaten. Wanneer aan deze eis wordt 
voldaan is een gedetailleerde plooiberekening niet nodig. Om te 
controleren of de  

 

 
           (  

              

  

)        
(36)  

Waarin:        is de rekenwaarde van de dwarskracht in elke lijfplaat; 

hw  =vrije afstand tussen de flenzen; 
hf,c  =hoogte van de flens in druk; 
hf,t  =hoogte van de flens in trek; 
bw =breedte van elke lijfplaat; 
fv;o;d  =rekenwaarde van de afschuifsterkte in het vlak van de lijfplaat. 

 
       

              

  

 
(37)  

  
             

   
            

Aanname voor hoogte van flenzen in de trek en drukzone =10mm  
Invullen van formule (36) resulteert in: 

 
               (  

          

    
)      

         

(38)  

Bij een ontwerpdwarskracht van  Fv;d= 75kN voldoet het lijf  en heeft nog 
circa 40% reservecapaciteit. 

Maatgevende onderdelen bij berekening samengestelde ligger: 

Onderdeel. Optredend/ 
Benodigd 

Capaciteit  
ligger 

Reserve  

Trek onderflens. [N/mm
2
] 4,6 26 82% 

Piekspanning  
t.p.v.perforaties [N/mm

2
] 

 15 
  2,7 

26 
 

 

Druk bovenflens. [N/mm
2
] 6,44 35 81% 

Afschuiving lijf. [N/mm
2
] 0,88 2,5 70% 

Kip bovenflens. [N/mm
2
] 6,44 15,5 58% 

Afschuiving lijf/flens. N/mm
2
] 0,61  1,3 53% 

Plooien lijf. [kN] 75 126 40% 
Stijfheid[Nmm

2
] 8,7*10

14
 9,2*10

14
 5% 

Tabel 10.5  Representatieve toetsingen stressed skin panel.  
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10.2.11. Samenvatting ontwerpberekeningen: 
Door de toepassing van slanke platen voor onderflens en lijf, zal de 
verbinding tussen deze twee componenten maatgevend zijn. De 
verbindingscapaciteit is hierbij voor 60 tot 80% benut waar dit voor de 
spanningen in lijf en flens slechts rond de 15% ligt. Verder zal het plooien 
van het lijf een grote invloed hebben op de liggercapaciteit. 

Toepassing van dunne platen als onderflens in de trekzone lijken 
nauwelijks door de meewerkende breedte of mate van perforaties 
beïnvloed te worden op hun capaciteit. Toch zijn er erg weinig 
voorbeelden te vinden waarin dergelijk constructies worden toegepast. 

10.2.12. Praktische uitvoerbaarheid ontwerpvariant 1: 
Wanneer een plaat als doorgaande onderflens ontworpen zal worden, 
moet er op worden toegezien dat trek door de platen onderling kan worden 
overgebracht. Wanneer één plaatdikte wordt toegepast, kan de onderlinge 
verbinding alleen door vingerlassen worden overgebracht. Bij toepassing 
van meerdere platen kan wel overlap worden gerealiseerd waardoor een 
makkelijkere verbinding mogelijk is. Een nadeel van lijmverbindingen is dat 
deze heel slecht op locatie uitvoerbaar zijn door de niet ideale 
omstandigheden. Een tweede kanttekening moet worden geplaatst bij het 
transport van dergelijke systemen. Naast het feit dat deze elementen vrij 
fors worden, zal bij transport extreem voorzichtig moeten worden 
omgegaan met de slanke delen. Verbinding van de flenzen met het 
lijfmateriaal zal hierdoor bij voorkeur op de bouwplaats plaatsvinden. 

Om voldoende contactvlak te genereren tussen lijf en flenzen is bij 
voorgaande ontwerpberekeningen uitgegaan van een lijfbreedte van 
100mm. Wanneer een dergelijke lijfdikte uit platen wordt opgebouwd, 
zullen hier circa 3 tot 4 volledig verlijmde platen van 30mm voor moeten 
worden gebruikt. 

 

 

 

10.2.13. Conclusies ontwerpvariant 1: 
Het transport en de koppeling tussen lijf en flens zullen in grote mate de 
haalbaarheid van het systeem beïnvloeden. Constructief gezien zal het 
ontworpen systeem voornamelijk op de doorbuiging gedimensioneerd 
moeten worden. Het systeem zal verder erg weinig kunnen bijdragen aan 
de gespreide reflectie van geluid en vergroting van het bruikbare 
dakoppervlak. 
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10.3. Ontwerpvariant 2: Web beams 

10.3.1. Ontwerpprincipe 
Akoestisch isolatie wordt geplaatst tussen de hoofddraagconstructie en 
wordt hierdoor grotendeels aan het zicht onttrokken. Geperforeerde 
beplating of stroken beplating creëren kasten waarbinnen geluid 
geabsorbeerd kan worden. Tevens kunnen de platen bijdragen aan de 
stijfheid van de constructie. 

10.3.2. Constructieve uitwerking. 
Plaatmateriaal voor constructieve doeleinden wordt het meeste toegepast 
als lijf van I-vormige liggers. Hierbij wordt de dwarskracht overgedragen 
naar de flenzen aan de onder- en bovenzijde. Bij het eerdere 
ontwerpvariant is gebleken dat de verbinding tussen lijf en flenzen snel 
maatgevend is voor de ligger. In de eerder gemaakte ontwerpberekening 
is slechts één flens gedimensioneerd. In dit ontwerp zal verder worden 
ingezoomd op de eigenschappen van het lijf, en de mogelijkheid om 
meerdere flenzen toe te passen om de lijfsterkte te vergroten. 

Ten eerste zal het contactoppervlak tussen het lijf en de flenzen worden 
verdubbeld wanneer de twee afzonderlijke lijven aan de zijkant van de 
flenzen wordt bevestigd. 

10.3.3. Rolschuifsterkte bij verbinding lijf met flenzen: 
Als eerste worden de algemene afmetingen bepaald van een boxbeam om 
aan de benodigde stijfheid van 8,7*10^14Nmm

2
 zoals in vergelijking (19) 

te voldoen. Dit keer worden zowel de onder als bovenstaaf uitgevoerd als 
rechthoekige massieve profielen. 
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Afbeelding 10.10 Doorsnede en normaalspanningen boxbeam 

Afwijkend van de ligger in het eerste ontwerpvariant, zal nu de 
krachtsoverdracht tussen lijven en flenzen via de zijkant van het profiel 
lopen. Afhankelijk van de richting van de vezels in de lijven, zal de rol 
schuifsterkte gecontroleerd moeten worden in de aansluitende delen. 

 

Onderdeel. Optredend/ 
Benodigd 

Capaciteit Reserve 

Trek onderflens. 7,0[N/mm
2]
 35[N/mm

2]
 80% 

Druk bovenflens. 7,0[N/mm
2
] 35[N/mm

2
] 80% 

Afschuiving lijf. 0,5[N/mm
2
] 2,5[N/mm

2
] 80% 

Plooien lijf. 36,7[kN] 121,9[kN] 70% 
Afschuiving lijf/flens. 0,5[N/mm

2
] 1,2[N/mm

2
] 58% 

Kip bovenflens. 7,0[N/mm
2
] 9,96[N/mm

2
] 30% 

Stijfheid 8,65*10
14

[Nmm
2
] 9,3*10

14
Nmm

2
 7% 

Tabel 10.6 globale toetsingen boxbeam 

Net zoals bij de samengestelde ligger in ontwerpvariant 1 is wederom de 
stijfheid van het systeem maatgevend. Doordat er bij deze boxbeam 
smallere flenzen worden toegepast, is de  drukcapaciteit minder ten 
gevolge van  kip ten opzichte van de eerder berekende stressed skin 
panel. 
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10.3.4. Perforaties in lijf 
Waar in het vorige ontwerpvariant gekeken is naar de gereduceerde 
capaciteit van de flens door perforaties, zal hier de dwarskrachtcapaciteit 
minder worden door eventueel toegepaste perforaties. Onderzoek naar 
gaten in liggerlijven is veelvuldig gedaan, mede omdat door het lijf vaak 
leidingen moeten worden geboord. 

 

Afbeelding 10.11 Spanningen bij (A) normaalkracht (B) dwarskracht en (C) 
buigend moment. (Hermelin, 2006) 

In bovenstaande afbeelding is het globale spanningsverloop te zien bij 
verschillende belastingsgevallen.  

10.3.5. Diagonale staven en beplanking als 
dwarskrachtsysteem. 

Naast toepassing van samengestelde staven met doorlopende lijf 
beplating, worden vakwerksystemen  breed toegepast. Als eerste doel 
hebben vakwerksystemen het reduceren van materiaal.Om binnen het 
referentiekader van dit afstudeerproject te kunnen blijven, zal worden 
gekeken of een vakwerkligger ook als akoestisch paneel dienst kan doen. 
De beste manier om voldoende reflectieoppervlak te genereren is door 
beplating aan de buitenzijde van de ligger aan te brengen. Samen met 
diagonale staven kan hierdoor een systeem worden ontworpen dat een 
grotere afschuivingsstijfheid bezit dan andere varianten. 

10.3.6. Stijfheidverhoudingen 
Zoals in eerdere berekeningen naar voren is gekomen, is de buigstijfheid 
maatgevend boven de sterkte van de verschillende onderdelen. De totale 

doorbuiging bestaat uit twee componenten, namelijk de doorbuiging t.g.v. 
het moment en  afschuiving. Vergroting van de momentcapaciteit is het 
eenvoudigst te bereiken door vergroting van de flenzen. 
Dwarskrachtstijfheid wordt echter enkel door de diagonalen, dan wel 
beplating gegenereerd.  

Aandeel afschuifstijfheid bij doorbuiging van samengestelde liggers: 

In ontwerpvariant 1 is gebleken dat bij een massief lijf de doorbuiging voor 
97% afhankelijk is van de buigstijfheid en hierdoor de doorbuiging t.g.v. de 
afschuifstijfheid bijna te verwaarlozen is. Perforaties en andersoortige 
verslappingen van het lijf zullen resulteren in een lagere afschuifstijfheid. 
Om te onderzoeken in welke mate de afschuifstijfheid een rol speelt bij 
systemen met diagonale staven/platen zijn de volgende vakwerksystemen 
beschouwd.  

 

Afbeelding 10.12 Afschuifstijfheid vakwerksystemen (A) kruis-, (B) K-, en (C) 
N-verband (Hoenderkamp, 2004 ) 

Voor een analyse van de meest voorkomende afschuifsystemen, zullen 
voor een kruis en K-verband de afschuifstijfheid bepaald worden en 
vergeleken met een massieve lijfdoorsnede. Afschuifstijfheid van het -N- 
verband kan worden bepaald als ½* GAkruisverband. 
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Afschuifstijfheid kruisverband(a) 

 
   

    

  
 

    

 

(39)  

Afschuifstijfheid K-verband(B) 

 
   

    

   
 

  
 

  

   

 

 

(40)  

Vergelijking afschuifstijfheden voor massief, kruis en K-verband. 

  =1000mm en h=√   =1414mm 

Ad=100*100=1,0*10
4
mm

2 
en Ab=300*300=9,0*10

4
mm

2
 

dx=√           =1732mm dk=√               =1225mm. 

 

Grafiek 10.2 afschuifstijfheid dwarskrachtsystemen 

Bovenstaand N-verband laat een doorbuiging zien die meer dan 7 keer zo 
groot is als een massief lijf. Hieruit kan geconcludeerd worden dat bij 
gebruik van vakwerkachtige staven, de dwarskracht verplaatsing niet te 
verwaarlozen is. 

Toepassing van -N- verbanden zal resulteren in een 4 keer zo lage 
dwarskrachtstijfheid als een massief lijf. Doorbuiging t.g.v. dwarskracht zal 
hierbij resulteren in: 

             
 

 

   

  
 

              

         
        

 

(41)  
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10.3.7. Beplanking als dwarskrachtstaaf 
De eerder beschouwde dwarskrachtsystemen dragen slecht in beperkte 
mate bij aan voldoende reflectie en absorptieoppervlak. Om een 
voldoende stijf en ook open dwarskrachtsysteem te ontwerpen zal een 
tussenvorm gedimensioneerd worden. 

Zoals in het literatuuronderzoek is bekeken, zijn er vakwerkliggers waarbij 
de diagonalen uit een groot aantal afzonderlijke staven is opgebouwd. Een 
voorbeeld hiervan is de toepassing van de zogenoemde Town Lattice 
Truss. Afhankelijk van het aantal diagonalen wordt hier een slanke 
samengestelde ligger opgebouwd met voldoende open oppervlak. 

 

Afbeelding 10.13 Town Lattice truss (Radford, 2009) 

In dit systeem worden de diagonale staven tussen de onder en 
bovenflenzen bevestigd en onderling gekoppeld. 

Afhankelijk van hoek tussen de spiegelende lijven, en de hoogte van deze 
lijfplaten kan gevarieerd worden in de mate van geslotenheid van de 
ligger. 

Momentcapaciteit van de Town Lattice Truss kan worden bepaald uit het 
horizontale evenwicht in de lijven. 

 

Afbeelding 10.14 resulterende krachten bij evenwicht. (Radford, 2009) 

Afleiden van de neutrale lijn afstand C volgt uit het horizontale evenwicht, 
waarbij voor de onderstaven een reductiefactor α wordt toegepast om de 
stijfheid van niet volledig massieve staven in rekening te brengen. Als 
maatgevende staafkracht wordt de onderste staaf LB aangehouden 
waaruit vervolgens de krachten in de overige staven berekend kan 
worden. 
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Vervolgens kunnen de krachten in de overige staven berekend worden 
wanneer de neutrale lijn C[mm] bekend is: 

  
        

    
 

(42)  

Dimensioneren ligger op buigend moment zoals optredend bij eerder 
omschreven ontwerpbelasting: 

Overspanning l=40,8m Qd=1,5kN/m
2
, liggers h.o.h. 2,4m. 

   
   

 
 

             

 
        

(43)  

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn ontwerpberekeningen 
bijgevoegd om een gevoel te krijgen bij de dimensies van de 
samengestelde ligger. De verschillende onderdelen worden als volgt 
gedimensioneerd: 

Onderdeel  Eenheid 

Hoek μ 62 ° 

Afmetingen flenzen: 240*120 mm 

Afmetingen lijfstaven 50*200 mm 

Systeemmaat S 450 mm 

N(# verbindingen) 5 [-] 

Hoogte H 1693 mm 

Geslotenheid ligger 83 % 

Tabel 10.7 Ontwerpdimensies Town Lattice truss 

 

 

 

 

10.3.8. Conclusies ontwerpvariant 2: 

Boxbeam principe met perforaties. 
De toepassing van boxbeams voorzien van perforaties in de lijven lijkt een 
combinatie van constructieve en akoestische eigenschappen goed te 
combineren. Doordat er twee lijven aanwezig zijn, zullen perforaties van 
één van beide lijven minder reductie in de dwarskrachtcapaciteit teweeg 
brengen dan bij een ligger waar slechts één lijf aanwezig is. Door slechts 
één lijf te perforeren, ontstaat tevens een achterruimte die als 
Helmholtzresonater kan dienen. 

Lattice truss principe 
De hiervoor berekende dimensies van de samengestelde ligger is puur op 
de momentcapaciteit van de flenzen bepaald, en doet dus geen uitspraak 
over de te verwachten doorbuiging. Zoals eerder al is aangetoond zal een 
gedeeltelijk open lijfverbinding een vergroting van de doorbuiging tot 
gevolg hebben. 

Wanneer geluidsisolerend materiaal moet worden opgenomen in de 
liggerconstructie zal dat op de diagonale staven moeten gebeuren. 
Hierdoor zal dit isolatiemateriaal continu in het zicht blijven, en is er tevens 
geen sprake van een achterruimte waar het geluid in gevangen kan 
worden. De combinatie van een constructieve ligger én akoestische baffle 
werkt hier slechts in beperkte mate.  

Aanbevelingen voor gewijzigde Town Lattice Truss. 
Om een semi gesloten achterruimte te creëren moeten de lijfsstaven naar 
de buitenkanten van de flens worden verplaatst. Hierdoor kan over de 
volledige breedte van de flens isolatiemateriaal worden toegepast, of open 
ruimte worden gecreëerd. Gevolg van deze ingreep is wel dat de lijfstaven 
niet meer onderling zijn verbonden, waardoor de lijfstaven over een 
grotere lengte ongesteund zijn. 
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10.4. Ontwerpvariant 3: Vouwdaken 

10.4.1. Ontwerpprincipe 
Vergroting van het dakoppervlak zorgt voor meer absorptievermogen en 
gewijzigde reflectie. Het gehele dak is hierbij de hoofddraagconstructie.  

Afbeelding 10.15 Principe vouwdak. 

10.4.2. Zuiver vouwdak 
In het literatuuronderzoek op bladzijde 25 zijn een aantal formules 
gegeven voor het bepalen van het weerstandsmoment van een vouwdak 
onder hoek α.  

In Grafiek 10.3 zijn voor enkele lijfdiktes de spanningen weergegeven die 
zijn berekend met behulp van formule (44) die eerder is afgeleid op 
bladzijde 57.  

     
     

 
 

     

         
 

     

        
 

 

 

   

  
 

(44)  

Hierbij wordt als uitgangspunt voor de plaathoogte (a) een lengte van 
1700mm aangehouden. De berekende lijfdiktes (t) komen overeen met t/h 
verhoudingen van 1/12, 1/8 en 1/4.  

Grafiek 10.3 toont de maximale spanningen voor buiging om de X-as. 
Doordat het profiel niet meer loodrecht op het grondvlak is gesitueerd, 
ontstaan ook buigspanningen om de Z-as. Omdat de vouwplaten onderling 
gekoppeld zijn, kunnen oplegging A en B als inklemmingen beschouwd 
worden. 
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Grafiek 10.3 spanningen plaat bij hoek α. 

 

Afbeelding 10.16 buiging om Z-as 

 

10.4.3. Stijfheidverhoudingen 
Aangezien de systeemmaat bij vouwdaken afhankelijk is van de helling 
t.o.v. het grondvlak, zal de benodigde buigstijfheid ook variëren afhankelijk 
van de hellingshoek. Theoretisch gezien zal een rechtopstaande 
ligger(α=90°) een systeembreedte ter dikte van de ligger hebben, 
waardoor deze enkel belast wordt door het eigen gewicht. Als ondergrens 
wordt een belasting van 1,0kN/m

1
 aangehouden. Ten gevolge van de 

rotatiehoek zal een meewerkende breedte van cos(α)*a ontstaan, met 
bijbehorende belasting. 

      
                     

     
 

(45)  

Bepaling van de benodigde buigstijfheid (EIben) van een massieve ligger 
voor de verschillende flensdiktes volgt uit vergelijking (46) samen met 
lineaire interpolatie voor de elasticiteitsmodulus tussen E0;mean en E90;mean. 

  
   

  
 

 

  
(

 

    
)          

 

  
         

(46)  

Buigstijfheden in Grafiek 10.4 bij verschillende flensdiktes en a=1700mm 
moeten groter zijn dan de EIben. Uit de grafiek valt op te maken dat bij een 
t/h verhouding van 1/12 een maximale hoek α van circa 75° mag worden 
gehanteerd. Bij vergroting van de flensdikte kunnen flauwere hoeken 
worden toegepast, waar dit bij een t/h verhouding van ¼ op α=43° uitkomt.  

Uitvoeren van een ligger met een flensdikte van 425mm stuit op enkele 
bezwaren. Ten eerste is het eigen gewicht van een dergelijke ligger in 
verhouding erg groot, en ten tweede kan hier nauwelijks meer worden 
gesproken van een vouwdak. Als ondergrens voor een constructief 
toepasbare ligger wordt verder uitgegaan van een hellingshoek α ≥60°. De 
mate van bijdrage aan akoestische reflecties van dergelijke hoeken zal 
bekeken worden in het akoestische onderzoek.  
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Grafiek 10.4 Relatie hellingshoek en buigstijfheid ontwerpliggers
6
 

De hierboven berekende stijfheid voor een plaat met t=213mm, vertoont 
overeenkomsten met de buigstijfheid van de met behulp van vergelijking 
(44) berekende boxbeam. Beide liggers hebben bij een hellingshoek van 
α≥60° voldoende buigstijfheid. 

                   ((
      

 
)          (    

      
 

)) 
(47)  

Waarin: I90= Traagheidsmoment bij hellingshoek 90° t.o.v. grondvlak 
  I0= Traagheidsmoment bij hellingshoek 0° t.o.v. grondvlak 
  Eaverage= Gemiddelde Elasticiteitsmodulus 

 

                                                      
6
 Achterliggende berekeningen in Bijlage VIII 

10.4.4. Koppeling tussen platen bij een vouwdak. 
Om te mogen rekenen met inklemmingen in steunpunten A en B zoals 
weergegeven in Afbeelding 10.16  is de horizontale koppeling tussen de 
afzonderlijke platen van groot belang.  

 

Afbeelding 10.17 Principe verbindingen vouwdak. 

 In Afbeelding 10.17 (A) worden de lijven als bij een boxbeam tegen de 
verbindingsflens gemonteerd, waar deze bij (B)  in de flens opgenomen 
zijn. Om een slankere en vaak ook elegantere verbinding te maken 
kunnen stalen platen worden ingefreesd of bevestigd zodat een 
pianoscharnier-achtige verbinding ontstaat(C). Naarmate de verbinding 
tussen de verschillende panelen groter wordt, zal deze ook een dragende 
functie krijgen. 

Combinatie vouwdak en samengestelde liggers 
De  verbinding tussen  panelen kan bij een boxbeamconstructie gemaakt 
worden door de flenzen van de verschillende staven te verbinden. 
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Afbeelding 10.18 Principe verbinding combinatie vouwdak/boxbeam 

10.4.5. Conclusies ontwerpvariant 3: 
Hoewel de liggers in een vouwdak door de hellingshoek per definitie een 
lagere stijfheid hebben, zal de veelvoud van de onderdelen goed werken 
voor het vergroten van het dakoppervlak. Tevens zal de oriëntatie van de 
ligger gewijzigd zijn. In welke mate deze wijziging in oriëntatie bijdraagt 
aan het reduceren van de nagalmtijd, zal worden onderzocht in het 
akoestische onderzoek. 

Door het vouwdakprincipe te combineren met een geperforeerde 
boxbeam, is het mogelijk een oppervlak te creëren dat niet alleen uit slecht 
absorberend hout bestaat, maar  een absorberende functie in de vorm van 
een helmholtzresonator kan vervullen. 
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10.5. Ontwerpvariant 4: Ruimtelijk grid  
 

10.5.1. Ruimtegrid principe 
In welke mate het dakoppervlak vergroot kan worden, en hoe er 
verschillende oriëntaties van de dakvlakken gerealiseerd kan worden zal in 
het volgende hoofdstuk worden behandeld.  

10.5.2. Geluidsabsorptie 
Vanuit de nagalmtijdformule van Sabine op bladzijde 11 is in een ruimte 
het ”open raam”oppervlak(A) van groot belang voor de uitkomst van de 
nagalmtijd. Meer absorptieoppervlak en daardoor meer A betekenen een 
kortere nagalmtijd. Wanneer een plafond met een bepaalde absorptie 
coëfficiënt niet genoeg A oplevert, zijn er twee mogelijkheden. 

 

Afbeelding 10.19 Vergroting plafondoppervlak 



Ontwerpvariant 4: Ruimtelijk grid  Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  77 

 

In Afbeelding 10.20   is te zien hoe het dakoppervlak vergroot wordt door 
het aanbrengen van vouwen in het dak. Boven de vouwen ontstaat een 
ruimte die bijvoorbeeld voor installaties kan worden gebruikt die aan het 
zicht onttrokken moeten worden. In de gebouwinventarisatie op bladzijde 
45 zijn de Woodwave elementen tot op zekere hoogte een voorbeeld van 
een vouwdak. Deze bestaan uit in één richting overspannende V-vormige 
liggers, met daarboven een ruimte die gebruikt word voor sprinklers, 
ventilatie en isolatiemateriaal.  

 

Afbeelding 10.20 Vlak dak, vouwen in één richting en vouwen in twee 
richtingen. 

Het volume en oppervlak van deze piramides met vierhoekig grondvlak 
kunnen met riblengte l en hoogte h als volgt worden berekend: 

 

 
         

   

 
 

(48)  
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(50)  

Combineren van (49) en (50) geeft de volgende formule voor het 
oppervlak van de piramide: 
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(51)  

Ten opzichte van een plat grondvlak zal het piramideoppervlak(excl. 

grondvlak) met een factor √       toenemen. 

10.5.3. Geluidsreflectie 
Door vier piramides naast elkaar te plaatsen en tussen de ribben een 
volume te maken ontstaan tetraëders. Een tetraëder heeft een driehoekig 
ondervlak waarbij volume en oppervlak volgen uit: 
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(52)  

               √    (53)  

De hoogte h loodrecht op het  grondvlak volgt uit: 

 
  

√ 

 
  

(54)  
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Afbeelding 10.21 Piramides(lichtgrijs) en Tetraëders(donkergrijs) 

 

Afbeelding 10.22 Opbouw piramidevlakken. 

De piramides in bovenstaande afbeelding zullen vanuit constructief 
oogpunt geen enkele bijdrage kunnen leveren wanneer de toppen van de 
piramides niet onderling zijn verbonden met druk en/of trekstaven. Aan de 
rechterkant van Afbeelding 10.22 zijn 4 vlakken te zien die wel onderling 
met elkaar verbonden zijn zodat een figuur ontstaat met verschillende 
reflectievlakken. 

 

 

Afbeelding 10.23 verschillende basiselementen voor ruimtegrids. 

 

Afbeelding 10.24 transformatie van piramidevorm naar halve hexagonische 
vlakken. 

Naast de geïntroduceerde piramidevormen zijn verdere opstellingen 
bekeken waarbij dichte vlakke ontstaan. De twee meest rechtse vormen in 
Afbeelding 10.24 zijn opgebouwd uit halve hexagonische vlakken. Door 
een veelvoud van deze hexagonische vlakken naast elkaar te leggen en te 
koppelen ontstaat een volume opgebouwd uit afwisselend blauwe en rode 
vlakken zoals te zien in Afbeelding 10.25(links). In deze configuratie 
waarbij alle elementen een zelfde oriëntatie hebben zal na drie driehoeken 
een vlak missen, deze opstelling heeft dus geen doorgaande vlakken. 
Belastingen moeten door de hoekpunten worden getransporteerd naar het 
volgende element. De piekbelastingen die hierdoor ontstaan zorgen voor 
een complexe verbinding met waarschijnlijk zware verbindingsmiddelen. 
Wanneer de elementen afwisselend 180

0
 worden gedraaid kan wel een 

doorgaand vlak worden gecreëerd. Voor de afdracht van belastingen geeft 
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dit een simpeler en daardoor doeltreffender verbinding. 

 

Afbeelding 10.25 configuraties vlakken 

10.5.4. Ruimtevakwerken 
Ruimtevakwerken zijn ten eerste bedoeld om materiaal, en dus gewicht te 
besparen. Dit type dakconstructie zal op het eerste gezicht geen 
substantiële bijdrage kunnen leveren aan de akoestische kwaliteit omdat 
er te weinig absorptiemateriaal aanwezig is. De mate van opvulling door 
diagonalen zal voor de akoestische meerwaarde bepalend zijn. 

 

Afbeelding 10.26 Houten ruimtevakwerk. 

Wanneer de ruimte tussen diagonale staven volledig zou zijn opgevuld, 
ontstaat een groter dakoppervlak een vlakke dakvariant. In het 
vormontwerp is op bladzijde 77 berekend dat wanneer er zogenoemde 
piramides worden gebruikt een dakoppervlakte vergroting van 1,73 
optreedt. Deze oppervlaktevergroting werkt positief voor het verlagen van 
de nagalmtijd.  

Vergroten dakoppervlak door toepassen van ruimtevakwerk vlakken. 
Wanneer een ruimtevakwerk over het gehele dakvlak gebruikt kan worden, 
zal het gehele dakvlak dragen en er geen onderscheid tussen 
hoofddraagconstructie en secundaire constructie ontstaan.  

Op akoestisch gebied zullen nog meer vlakken ontstaan die het geluid in 
verschillende richtingen weerkaatsen. Ook zal er in verhouding tot een 
vouwdak extra dakoppervlak ontstaan dat geluid kan absorberen. 

 

Afbeelding 10.27 Ruimtevakwerk van halve octaëders (Scheer, et al., 1980) 
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Afbeelding 10.28 Ruimtevakwerk van  octaeders (Scheer, et al., 1980) 

Voor de hiervoor weergegeven ruimtevakwerken kunnen enkele 
indicatieve afmetingen en belastingen worden gegeven  

Vakwerksysteem Halve Octaëders Octaëders 

Rastermaat 3m 2m 
Hoogtemaat 1,5m 1,6m 
E.G. constructie bij belasting 1,35 kN/m

2 

en verhouding 1:1 [kg/m
2
] 

124 93 

Verhouding 1:1,7[kg/m
2
] 131 82 

E.G. constructie bij belasting 2,5kN/m
2 

en verhouding. 1:1[kg/m
2
] 

135 104 

Verhouding. 1:1,7[kg/m
2
] 148 92 

Tabel 10.8 Globale afmetingen en belastingen ruimtevakwerken. 

Het gewicht per m
2
  grondvlak is gegeven voor een grid met verhouding 

1:1 en 1:1,7. De breedte/lengte verhouding die geldt voor het te ontwerpen 
zwemhal (b=40,8m en l=72m) komt in de buurt van de weergegeven 
verhouding van 1:1,7. Het eigen gewicht van de constructie is hier echter 
gebaseerd op het maximaal reduceren van gewicht. Door de 
randvoorwaarde die is gesteld aan de l/b verhouding voor het te 
ontwerpen zwembad, zal de kortste overspanning de meeste belasting 
naar zich toe trekken. Beplating van ruimtevakwerken zal de vierkante 
meterbelasting verder verhogen, waardoor de kortste overspanning in 
verhouding nog meer gaat dragen. 

Een tussenvorm van een 2d-vakwerk en een ruimtevakwerk kan wel 
bijdragen aan de stabiliteit van de gehele overkapping bij één dominante 
overspanningrichting. De secundaire constructiedelen dienen dan als kip 
en kniksteunen van de primaire liggers.  

10.5.5. Samenvatting ontwerpvariant 4: 
Door gebruik te maken van ruimtegrids zal het dakoppervlak vergeleken 
met een vouwdak verder vergroot kunnen worden, tevens zal geluid in 
meerdere richtingen diffuus weerkaatst kunnen worden. In akoestisch 
opzicht is een ruimtelijk vakwerk of platengrid waarschijnlijk de beste 
oplossing. Om te bekijken welke invloed de oriëntatie van deze 
piramidevlakken op de nagalmtijd hebben, zal ik in het akoestisch 
onderzoek een piramidemodel onderzoeken. 

Voor de specifieke toepassing in de te ontwerpen zwemhal zal door de 
lengte /breedte verhouding een ruimtelijk vakwerk echter geen voorkeur 
hebben.
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Speerpunt. Stressed skin panels. Web beams. Vouwdak. Ruimtegrid. 

1:   Vergroten 

Absoptieoppervlak 

Niet mogelijk wanneer 

alleen plafond verlaagd 

wordt. 

Formaat baffles in vakwerken 

groot genoeg maken zodat opp. 

wordt vergroot. 

Afhankelijk van afwerking 

beplating kan Abs. opp. worden 

vergroot. 

Vergroting van dak- en absorptie 

oppervlak. 

Waardering: - ± ++ ++ 

2:   Absorptie 

eigenschappen 

verbeteren. 

Geperforeerde platen 

voorzien van isolatie en 

luchtlaag. 

Isolatie tussen beplating. Indien perforaties mogelijk zijn, kan 

absorptie eigenschappen worden 

verbeterd. 

Isolatie boven geperforeerde 

beplating. 

Waardering: + ± ± + 

3:   Bijdrage akoestisch 

systeem aan constructie 

bijdrage beplating aan 

trekcomponent in 

buigligger. 

Beplating gebruiken om 

dwarskrachtstijfheid te vergroten. 

Beplating gebruiken als 

buigliggers/verstijvers 

Beplating gebruiken om 

dwarskrachtstijfheid te vergroten. 

Waardering: ± + + + 

4:  Gewijzigde oriëntatie. Niet mogelijk. Deels mogelijk. Goed mogelijk Goed mogelijk. 

Waardering: - ± ++ ++ 

5:  Eenvoud van ingreep. Relatief eenvoudig Relatief eenvoudig Ingewikkelder Gecompliceerd 

Waardering: + ++ + ± 

Totaal: - ± ++ ++ 
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Binnen de conclusies voor het vormontwerp speelt de bijdrage van het 
akoestische systeem aan constructie en het verbeteren van de absorptie 
eigenschappen een kleinere rol dan de overige speerpunten.  

10.5.6. Conclusies: 
In bovenstaande tabel zijn de eerder gestelde speerpunten verwerkt in een 
waardering voor verschillende opstellingen van de dakconstructie.  

Wanneer het dakoppervlak wordt vergroot door middel van schuin 
geplaatste platen, zal tevens een gewijzigde oriëntatie ontstaan die 
voordelig kan zijn voor de akoestische beleving.  
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11. Akoestisch Onderzoek 

11.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de invloeden van geometrie en de 
absorptiewaarden van het dakoppervlak verder beschouwd. Er is voor 
gekozen om het eerder gekozen piramidemodel te bestuderen in het 
ruimte akoestiek programma Odeon, en deze te vergelijken met globale 
handberekeningen. 

11.2. Ontwerpberekeningen 

Materiaaleigenschappen: 

 

Grafiek 11.1 Absorptie eigenschappen: (Dalenbäck, 2000) 

Grafiek 11.1 geeft voor enkele veel voorkomende materialen de 
absorptiecoëfficiënten. Daarnaast  zijn  voorbeelden  gegeven van 
commercieel toegepaste absorberende platen. Het gaat hier om 
zogenoemde Lignokustik platen met een dikte van 16 mm voorzien van 
8mm perforaties en  30mm isolatie met een totale hoogte van 

respectievelijk 46mm en 350mm. Het verschil tussen deze platen is de 
hoogte tot de achterconstructie.             

In  Grafiek 11.1 is te zien dat de Lignokustic(h=350) hoge absorptiewaarde 
geeft bij lage frequenties, terwijl de dunne plaat met h=46mm  beter 
presteert voor hogere frequenties. Ook zijn de absorptiewaarden 
weergegeven van een baffle opgebouwd uit steenwol. Uit de absorptie 
eigenschappen van beton, water en tegels valt op te maken dat deze 
nauwelijks toevoegen aan een absorberend oppervlak in zwembaden. 

In Tabel 9.1 zijn de globale volumes en oppervlaktes gegeven voor het te 
ontwerpen bad. 

Voor de zwemzaal wordt in de ontwerpberekening uitgegaan van een 
grondoppervlakte van 2800m

2
 en een bijbehorend volume van 2800m

2 
* 

6m=16800m
3
. 

In Tabel 11.1 zijn enkele materialen weergegeven waarin te zien valt dat 
wanneer vloeren en wanden worden afgewerkt met tegels, deze een 
gemiddelde absorptie coëfficiënt hebben van α=0,02. Glaswanden scoren 
iets hoger met een gemiddelde van α=0,09. De meest voorkomende 
materialen in zwembaden voor vloeren en wanden hebben duidelijk een 
lage absorptie coëfficiënt. 

Materiaal/α per 
freq[Hz] 

125 250 500 1k 2k 4k αgem 
Mat. Nr 
Odeon 

Beton 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,01 2018 

Glas 0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,09 2308 

Tegels  0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 2365 

Houtplaat
7
 0,25 0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 0,12 800 

Hout perforatie
8
 0,08 0,2 0,55 0,65 0,5 0,4 0,40 1005 

Tabel 11.1 Toegepaste materialen berekening 

                                                      
7
 16-22mm wood facing(tongue-and-groove or rabbated) on frame over 

50mm cavity filled with mineral wool(ref.15) 
8
 3,5-4mm boards(plywood) 4,5-5mm round holes in square patterns with 

approx.13% perforation, on frame construction, 25 mm cavity with 25 mm 
mineral wool(ref. SBI/13) 
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11.3. Handberekeningen  

11.3.1. Vergelijking materiaaleigenschappen  
 

Als eerste zal worden bekeken wat de invloed van het dakmateriaal is op 
de nagalmtijd binnen een ruimte. Ter voorbeeld worden twee verschillende 
materialen met elkaar vergeleken. Hierbij is gekozen voor twee van de 
eerder beschreven dakmaterialen mat.800 en mat.1005. 

 

Afbeelding 11.1 voorbeeld mat.800(mes en groef plaat) en 
mat.1005(geperforeerde plaat) 

Zoals te verwachten zal de nagalmtijd korter zijn wanneer het 
absorptievermogen van het dakoppervlak wordt vergroot. Wanneer het 
absorptievermogen van de twee materialen met elkaar wordt vergeleken 
vertoond mat.800 alleen voor lage frequenties een kortere nagalmtijd. Bij 
de nagalmtijd van materiaal 800 valt op te merken dat voornamelijk bij de 
hogere frequenties een erg lange nagalmtijd wordt berekend. Wanneer de 
invloed van de luchtabsorptie zoals weergegeven op blz.11 in de 
berekening wordt meegenomen ziet de nagalmtijd er uit als in Grafiek 
11.3. Hierbij is de nagalmtijd inclusief luchtabsorptie weergegeven als 
:+4mV. 

 

 

Grafiek 11.2 absorptievermogen dakmaterialen. 

 

Grafiek 11.3 T60 referentie bad inclusief luchtabsorptie 
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Bij een frequentie van 4000Hz wordt een redelijk groot deel van de energie 
door lucht geabsorbeerd, het grotere absorptievermogen van mat. 1005 
zal bij deze frequentie in verhouding tot mat.800 minder bijdragen aan het 
verkorten van de nagalmtijd. 

11.3.2. Vergelijking referentiebad met bad voorzien van 
piramidegrid. 

 

De invloed van het vergroten van het dakoppervlak op de handberekening 
voor de nagalmtijd is weergegeven in Grafiek 11.4. Hierbij is voor het 
referentiedakoppervlak uitgegaan van :  

Sdak ref: 2880m
2   

Door gebruik te maken van de piramidevormige dakconstructie zoals 
weergegeven in Afbeelding 10.22 kan het dakoppervlak vergroot worden 
met een factor 2,9 waardoor dit uitkomt op: 

 Sdak Pir: 8320m
2  

Omdat de nagalmtijd in grote mate afhankelijk is van het volume, is het 
voor een correcte vergelijking noodzakelijk om het totale volume van de 
hal gelijk te houden bij de verschillende rekenmodellen. 

De nagalmtijden in Grafiek 11.4 zijn berekend met een dakmateriaal van 
geperforeerd platen(mat.1005).Omdat met een handberekening de invloed 
van de geometrie niet te achterhalen is, moet met behulp van een 
computerberekening worden onderzocht wat de invloed hiervan is op de 
nagalmtijd. 

Om voor het referentie en piramidebad een identieke nagalmtijd te krijgen, 
zal de absorptiecoëfficiënt van het piramidedak moeten worden verlaagd 
om het totaal absorptieoppervlak A gelijk te houden aan die berekend is 
voor het referentiebad. 

 

 
Afbeelding 11.2 Hoogtes van referentie- en piramidebad. 

 

Grafiek 11.4 invloed vergroten dakoppervlak op nagalmtijd. 
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11.3.3. Reductie absorptiecoëfficiënt dakoppervlak. 
Om voor het piramidemodel en het referentiemodel een gelijke nagalmtijd 
te bereiken is een fictief dakmateriaal (piramidemat) geïntroduceerd 
waarmee de T60 berekening voor de verschillende modellen gelijk wordt. 

Referentiebad                   Afmetingen ruimte H=6m  l =72m b=40,8m 

Absorptiecoëfficiënt α[-]   

Materiaal Freq[Hz] 62,5 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Wanden glas 0,18 0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 
Vloer beton 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 
Dak Hout perfor. 0,08 0,08 0,2 0,55 0,65 0,5 0,4 0,4 

  T60[s] 6,06 6,06 3,51 1,71 1,47 1,88 2,33 2,33 

Tabel 11.2 Gecorrigeerde absorptiewaarde voor piramidedak 

Grafiek 11.6 laat een vrijwel identiek verloop van de nagalmtijd zien voor 
het referentie- en piramidemodel. Hierbij zijn de invloeden van het 
vergroten van het dakoppervlak en het volume in de hal uit de vergelijking 
gehaald. Met deze uitgangspunten zal een computerberekening met 
behulp van het programma Odeon worden gemaakt om te onderzoeken 
welke invloed de dakoriëntatie op de nagalmtijd heeft. Ook zal worden 
gekeken in welke mate de computerberekening overeenkomt met de 
eerder gemaakte handberekeningen. 

 

 

Grafiek 11.5 Gereduceerd absorptie coëfficiënt dak. 

 

Grafiek 11.6 Vergelijking T60 met gereduceerde absorptiecoëfficiënt. 
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Piramidebad                    Afmetingen ruimte H=5,4m+0,85m  l =72m b=40,8m 

Absorptiecoëfficiënt α[-]   

Materiaal Freq[Hz] 62,5 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Wanden glas 0,18 0,18 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

Vloer beton 0,01 0,01 0,01 0,01 0,015 0,02 0,02 0,02 

Dak Piramidemat. 0,03 0,03 0,07 0,19 0,23 0,18 0,14 0,14 

  T60[s] 6,06 6,06 3,51 1,71 1,47 1,88 2,33 2,33 
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11.4. Computerberekeningen. 
Naast handberekeningen kunnen ook computerberekeningen worden 
gebruikt voor het ontwerpen en toetsen van akoestische aspecten binnen 
een ruimte. In de volgende paragraaf worden tevens de verschillen tussen 
hand- en computerberekeningen belicht. 

11.4.1. Ray tracing.  
Computerprogramma’s voor het ontwerp van akoestiek maken over het 
algemeen gebruik van de ray-tracing methode. Deze methode is 
gebaseerd op het berekenen van het pad van een geluidsgolf binnen een 
ruimte met verschillende absorptie- en reflectiekarakteristieken. Met deze 
programma’s is het mogelijk om te berekenen wat lokaal de invloed van de 
absorptie en mate van reflectie is op het geluidspad. 

11.4.2. Geluidsbronnen en ontvangers. 
Voor het bepalen van de akoestische parameters wordt gebruik gemaakt 
van verschillende geluidsbronnen en ontvangers. 

11.4.3. Materiaaleigenschappen. 
In het computermodel zijn verschillende eigenschappen toe te kennen aan 
de gebruikte materialen. Zoals op bladzijde 87 al is berekend, zijn de 
absorptiewaarde voor de verschillende materialen bekend. Waar in de 
handberekeningen verder geen rekening mee is gehouden is de mate van 
diffuse reflectie via de oppervlakken.  

Voor de wanden, vloeren en het wateroppervlak wordt een 
reflectiecoëfficiënt van δ=0,05 aangehouden.Dit houdt in dat slechts een 
heel klein deel van de geluidsgolven die op het oppervlak terecht komen, 
diffuus worden weerkaatst. Omdat in de modellen juist de mate van 
reflectie van het dakoppervlak onderzocht zal worden, is voor dit materiaal 
ook een lage reflectiecoëfficiënt gebruikt van δ=0,05. 

 

Afbeelding 11.3 Principe opstelling bronnen(S) en ontvangers(R). 

11.4.4. Ruimtetemperatuur. 
Als uitgangspunt voor de ruimtetemperatuur in de zwemhal is uitgegaan 
van de in Tabel 6.2 opgenomen watertemperaturen voor recreatief 
zwemmen. Hierin wordt vermeldt dat de watertemperatuur tussen de 26

0
 

en 30
0
 C moet liggen. De ruimtetemperatuur dient altijd 2

0
 C hoger te 

liggen dan het water, met een maximum van 32
0
 C.  

11.4.5. Relatieve luchtvochtigheid. 
De relatieve luchtvochtigheid heeft naast de invloed op het comfort en de 
kans op condensatie ook invloed op de mate van geluidsabsorptie van het 
geluid door lucht. Zoals eerder omschreven op bladzijde 53 wordt een 
relatieve luchtvochtigheid van 60% toegepast. 
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11.5. Vergelijkingen referentie- en 
piramidemodel 

11.5.1. T30 en T60 referentiemodel   
Als eerste wordt gekeken naar de verschillen tussen de hand en 
computerberekeningen voor het referentiebad. De uitkomsten van de T30 
voor de verschillende ontvangstposities wordt als gemiddelde 
weergegeven. Uit Grafiek 11.7 blijkt meteen dat er grote verschillen zijn 
tussen de berekeningen. Daar waar bij de handberekening voor de 
frequenties van 500 tot 2000Hz onder de streefwaarde van 1,8s wordt 
gebleven, blijkt dat in de computerberekening niet het geval. 

Een verklaring voor dit verschil is te vinden in de randvoorwaarden die 
worden gesteld bij de berekening van de T60(TSabine). Hierbij wordt gesteld 
dat al het absorberende materiaal evenredig over de ruimte is verdeeld, 
waardoor een uniforme berekening voor de nagalmtijd gemaakt kan 
worden. Ook mag er binnen de ruimte geen al te dominante afmeting 
aanwezig zijn, oftewel de ruimte moet min of meer als een kubus 
beschouwd kunnen worden. Aan beide voorwaarden wordt in het 
referentiemodel niet voldaan, waardoor een T60 berekening geen goede 
resultaten zal geven voor de te verwachten nagalmtijd. Een andere 
oorzaak voor de langere nagalmtijd kan de aanwezigheid van parallel 
gesitueerde wanden zijn.  

Voor de vergelijking tussen hand en computereberekingen bij een 
vergelijkbare ruimte is in een artikel door A. James het volgende gesteld: 

“…We have the other extreme: rooms that are non-mixing and with uneven 
absorption distribution. In these rooms Sabine will dramatically under-
estimate the actual RT while specular-only methods will dramatically over 
estimate the RT”

9
. (James) 

In-situ metingen in de sporthal die voor het artikel zijn gebruikt lieten een 
T30 van 5,7s zien, terwijl de Tsabine berekend is op een bijna drie keer zo 
lage waarde van 1,9s. 

                                                      
9
 In genoemde tekst staat RT voor de nagalmtijd, en specular-only methods voor 

berekeningsmethodes met spiegelend aangenomen vlakken. 

 

Grafiek 11.7 T30 en T60 referentiebad. 

11.5.2. Conclusie:  
Voor ontwerp handberekeningen van de nagalmtijd in zwembaden moet 
gecontroleerd worden of wel voldaan wordt aan de randvoorwaarden die 
zijn gesteld voor het gebruik van een T60 berekening. Toepassing van 
deze formule zonder voldoende kennis van de randvoorwaarden kan 
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11.5.3. T30 en T60 piramidemodel  
Het toepassen van schuin geplaatste dakpanelen met een verlaagde 
absorptiecoëfficiënt om het vergrote oppervlak te compenseren, geeft 
nagalmtijden zoals te zien in . De spreiding tussen de T30 en T60 is een 
stuk lager dan bij het referentiebad, en komt dus in grote mate overeen 
met de handberekening. Bij frequenties van 500Hz tot 4000Hz komt de 
T30 bijna overeen met de streefwaarde van 1,8s. 

Wanneer er voldoende diffuus weerkaatsende oppervlakken aanwezig 
zijn, lijken de verhoudingen van de ruimte en mate van spreiding van het 
absorptieoppervlak nauwelijks nog verschillen te geven. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat de absorptie eigenschappen van het dakoppervlak 
voor de T30pir berekening erg laag zijn aangehouden, en daardoor in 
verhouding weinig verschillen met de “harde” materialen voor de wanden 
en vloer. 

11.5.4. Conclusie: 
Aangezien de verschillen tussen de berekening van de T30 en T60 voor 
het piramidemodel vrij klein zijn, zou een simpele handberekening voor de 
T60 voldoende zijn om de nagalmtijd nauwkeurig genoeg te voorspellen. 
Hierdoor kan een computerberekening voor dit specifieke model 
achterwege worden gelaten. 

  

Grafiek   11.8 T30pir en T60pir 

11.5.5. T30ref en T30pir  
De schuin gesitueerde dakplaten in het piramidemodel  laten een duidelijk 
verschil zien ten opzichte van het referentiemodel. Hierbij moet nog 
worden opgemerkt dat het gebruikte dakmateriaal(piramidemat. Zie 
Grafiek 11.5) in het piramidemodel aanzienlijke lagere absorptiewaarden 
heeft dan de  geperforeerde beplating die gebruikt is voor de T30ref 
berekening. 

Grafiek 11.9 laat voor de hogere frequenties een duidelijke afname in de 
nagalmtijd zien. Vanaf 500Hz scheelt dit ruim 1,5s. De verschillen bij 125 
en 250Hz zijn minder eenvoudig te verklaren, hier heeft het 
referentiemodel een iets kortere nagalmtijd. 

11.5.6. Conclusie: 
De invloed van de schuin geplaatste dakplaten op de nagalmtijd is 
duidelijk zichtbaar, en heeft een niet te verwaarlozen impact op de 
nagalmtijd binnen de berekende modellen. 

 

 

Grafiek 11.9 T30ref en T30pir 
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11.6. Early Decay Time en T30 

11.6.1. EDT en T30 
Naast de berekeningen van de nagalmtijd van de T30 is het van belang 
om te kijken wat de verschillen en overeenkomsten zijn voor de EDT, 
omdat de EDT in grote mate de beleving van de nagalmtijd van de 
gebruikers representeert. Wanneer EDT en T30 dicht bij elkaar liggen, zal 
de waargenomen nagalmtijd(EDT) overeen komen met de berekende 
nagalmtijd(T30). Voor zowel het referentiemodel als het piramidemodel is 
weinig verschil waarneembaar tussen de T30 en EDT. 

 

Grafiek 11.10 T30ref en EDTref 

 

Grafiek 11.11 T30pir en EDTpir 
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11.7. Invloed van reflectie en absorptie op de 
nagalmtijd. 

 

11.7.1. T30ref 
De in groen weergegeven grafiek T30ref representeert een “standaard” 
zwembad voorzien van geperforeerde beplating tegen het dakvlak, waarbij 
voor de wanden een harde reflecterende akoestische afwerking is 
aangenomen. De overige nagalmtijden laten modificaties zien ten opzichte 
van deze berekening. 

11.7.2. T30pir(refl.) 
De invloed van het wijzigen van de oriëntatie van de dakvlakken is 
weergegeven in T30pir(refl.). De absorptie eigenschappen die bij T30ref 
zijn gebruikt, zijn hier verlaagd om de invloed van het vergrote 
dakoppervlak op het “open raam oppervlak A” te verdisconteren. 

11.7.3. T60+refl.+abs. 
Als er vanuit mag worden gegaan dat de in hoofdstuk 11.5.3 berekende 
T60pir voldoende inzicht geeft in de te verwachten nagalmtijd bij het 
piramidemodel, kan de absorptiecoëfficiënt worden gewijzigd zodat ook 
voor andere dakmaterialen een valide berekening kan worden gemaakt. 
Wanneer het gebruikte dakmateriaal in de T30ref berekening wordt 
gebruikt, ontstaat de grafiek waar zowel de invloed van de reflectie als de 
mate van absorptie is meegenomen ten opzichte van het referentiemodel. 

 

Grafiek 11.12 Invloed reflectie en absorptie op de nagalmtijd 
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11.7.4. Niet specifiek akoestische houttoepassingen.  
De geperforeerde beplating (T60+refl.+abs.) die in Grafiek 11.12 is 
gebruikt, is specifiek op zijn akoestische kwaliteiten ontworpen, en zal door 
de perforaties op constructief gebied minder goed presteren. Wellicht is 
het mogelijk om een “akoestisch”onbewerkt dakmateriaal te gebruiken die 
in constructief opzicht volledig mee kan werken, en daarnaast nog 
voldoende in absorptie kan voorzien om de nagalmtijd te beperken. 

In Grafiek 11.13 zijn de absorptie eigenschappen weergegeven van een 
aantal niet specifiek akoestische houtmaterialen. Daarnaast geven de 
zwarte lijnen de materialen weer die in de eerdere berekeningen gebruikt 
zijn. In de eerder gemaakt T60pir berekening gaf het piramidemateriaal 
voor de frequenties 500,1000 en 2000Hz een voldoende korte nagalmtijd. 
Bij 250Hz is de nagalmtijd nog boven de 1,8s. Verhogen van de 
absorptiekwaliteit bij deze frequentie is dus noodzakelijk. Het hiernaast 
weergegeven materiaal Hollow Wooden Podium komt het meest overeen 
met het eerder gebruikte piramidemateriaal. De mate van absorptie in de 
lage frequenties is te danken aan het feit dat er zich achter het 
plaatmateriaal een holle ruimte bevindt. Het volume van de achtergelegen 
ruimte is hierbij niet gespecificeerd. Wel is te zien dat “plywood on battens 
fixed to solid backing” bij lage frequenties ook beter scoort dan een 
massieve “Wooden floor”. 

11.7.5. Invloed van achterruimte op akoestiek bij 
houttoepassingen. 

In het rekenmodel is geen rekening gehouden met de bovenliggende holle 
ruimtes. Het toegepaste geperforeerde houtmateriaal heeft een 
achterconstructie die bestaat uit een vrije ruimte van 25mm met daarin 
25mm minerale wol. In het piramidemodel is de achterruimte een stuk 
groter. Dit zal positieve gevolgen hebben voor de absorptie van de lagere 
frequenties. Afhankelijk van de plaatdikte en mate van perforaties zullen 
deze semi- gesloten ruimtes kunnen werken als een Helmholtz- danwel 
membraam absorber.  

Bij de constructieve uitwerking zal de beplating eerst op zijn constructieve 
kwaliteiten worden berekend. Daarna kan met de stijfheid van de beplating 
worden gekeken in welke mate deze als membraam absorber kan werken. 

 

Grafiek 11.13 Absorptie eigenschappen houten materialen.
10

 

 

Afbeelding 11.4 Achterruimte piramidemodel. 

 

                                                      
10

 Materiaaleigenschappen overgenomen uit Materiallibrary Odeon. 
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12. Constructief ontwerp 

12.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de constructieve verwezenlijking van 
het uiteindelijke gekozen vormontwerp en de toepassing van de 
bevindingen van het akoestisch onderzoek. Als eerste worden de 
bouwkundige  details en afwegingen behandeld. Daarna wordt de rol van 
het dakvlak als stabiliteitselement beschouwd. Afmetingen van de 
samengestelde liggers wordt eerst met een handberekening bepaald, 
waarna in een 2d- en een 3d- rekenprogramma de krachtswerking als 
systeem wordt beschouwd. Als laatste worden enkele specifieke 
onderdelen constructief getoetst. 

12.1.1. Bouwkundige afwegingen. 
Om de akoestische voordelen van het piramidemodel te combineren met 
de eenvoudiger uitvoerbaarheid van een vouwdak, zal een in één richting 
dragende constructie worden ontworpen, in de vorm van een vouwdak. 
Het constructie ontwerp behelst in hoofdzaak de afmetingen en 
spanningen va de samengestelde liggers en het gehele 
constructiesysteem. Wanneer hiervan de krachtwerking duidelijk is, wordt 
gekeken in welke mate perforaties mogelijk zijn in de flenzen van de ligger. 

In weze wordt voor het constructief ontwerp een combinatie gemaakt van 
het vouwdakprincipe voor het benodigde reflectieoppervlak, en Helmholtz 
resonatoren voor de akoestische absorptie. 

Voordat ingegaan kan worden op de krachtswerking zal een keuze 
gemaakt worden voor een open danwel gesloten daksysteem. 

Vanuit een bouwkundig en akoestisch oogpunt heeft een gesloten 
vouwdaksysteem de voorkeur boven een open variant vanwege de 
volgende redenen: 

Afwerking: 
Bij een gesloten variant zal er minder dakoppervlak aan de buitenlucht 
worden blootgesteld. Hierdoor zal het onderhoudt eenvoudiger zijn, en 
zullen sneeuwophopingen niet kunnen optreden. Afwatering moet in beide 

varianten worden gedaan door een waterdichte afsluiting onder afschot 
aan te brengen.  

Akoestiek: 
Wanneer boven de elementen een afsluitende beplating toegepast wordt, 
kan deze als akoestische achterruimte worden gebruikt, waardoor deze 
ingezet kan worden om lage frequenties te absorberen. Bij de open 
variant, kan alleen de ruimte tussen de lijven worden gebruikt. 

Schijfwerking: 
Voor de stabiliteit van het gehele gebouw is schijfwerking van het dak 
belangrijk. Door gesloten elementen te maken, zijn de bovenflenzen 
onderling horizontaal verbonden, wat de mogelijkheden van het toepassen 
als stijve schijf ten goede komt. 

12.1.2. Constructieve eigenschappen gesloten 
vouwdaksysteem: 

Een gesloten vouwdaksysteem zal zich constructief anders gedragen dan 
een open variant. Afsluiten van de V-vorm aan de bovenzijde zorgt voor 
een stijf en stabiel element. In het verdere constructieve ontwerp zal in 
eerste instantie worden ingegaan op de krachtwerking van een open 
variant. De bijdrage van de beplating en eventuele verstijvers worden 
echter wel behandeld. 

 

Afbeelding 12.1 Principe opbouw open en gesloten systeem. 
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12.1.3. Transport 
Indien de liggers met een lengte van 40,8 in één keer vervoerd dienen te 
worden, zal transport over de weg tot grote bezwaren leiden. Niet alleen 
zullen er een groot aantal vrachtwagens moeten rijden om alle elementen 
naar de bouwplaats te transporteren, tevens zal elke vrachtwagen als 
uitzonderlijk vervoer aangemerkt worden. Dit geldt tevens wanneer de 
liggers slechts een halve lengte van 20,4m hebben. Wanneer er over het 
water getransporteerd kan worden, is de totale lengte van 40,8m wel 
realiseerbaar. 

Om transport over de weg mogelijk te maken, zijn drie elementen van elk 
maximaal 13,6m mogelijk. Later in dit hoofdstuk zal wanneer de 
krachtswerking bekend is, twee details worden onderzocht om de drie 
elementen op de bouwplaats met elkaar te verbinden. 

12.2. Theorie vouwdakprincipe 
Terugkoppelend naar hoofdstuk 6.4.4 waarin reeds het vouwdakprincipe 
uitgelegd is , is er vanuit gegaan dat de onderlinge verbinding tussen de 
liggers als momentvast beschouwd mag worden. Deze ingeklemde 
oplegging wordt gerealiseerd doordat de liggers vormvast verbonden zijn. 
Hierbij is het van belang dat de liggers horizontaal gesteund worden bij 
bijvoorbeeld de opleggingen. 

12.2.1. Buigstijfheid tussen elementen 
In eerste instantie lijken de samengestelde liggers erg dun en is er weinig 
ruimte om een solide momentvaste verbinding te dimensioneren. In welke 
mate de verbinding tussen de elementen als momentvast geconstrueerd 
kan worden, hangt in de eerste plaats af van het momentenverloop die 
een volledig momentvaste verbinding over moet dragen.  

 

 

Afbeelding 12.2 Principe constructie vouwdak (EWPAA, 2007) 

 

Afbeelding 12.3 Staaf met ingeklemde opleggingen. 

  



Constructief ontwerp Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  97 

 

 

12.3. Stabiliteitsbeschouwing. 
Voor ingezoomd kan worden op de uitwerking van de liggers in de 
dakconstructie wordt een stabiliteitsbeschouwing gegeven voor het gehele 
gebouw. 

12.3.1. Globale stabiliteit. 
De globale stabiliteit wordt zoveel mogelijk in de gevels opgelost, zodat de 
zwembadruimte kolomvrij kan blijven. De gevels worden zo veel mogelijk 
in glas uitgevoerd om genoeg natuurlijk licht in de ruimte binnen te krijgen. 
Glazen gevels kunnen niet in de stabiliteit voorzien, hierdoor zullen 
kolommen met windverbanden als stabiliserende elementen gebruikt 
worden.  

 

Afbeelding 12.4 Schijfwerking dak. 

12.3.2. Rol van dakoppervlak in globale stabiliteit. 
Over het algemeen worden daken als stijve schijven uitgevoerd om de 
horizontale belastingen over te dragen naar de stabiliteitselementen.  

In het constructief ontwerp wordt verder ingegaan op de mogelijkheid van 
het dakvlak om als stijve schijf te dienen, zodat slechts lokaal 
stabiliserende elementen toegepast hoeven te worden. 

 

Afbeelding 12.5 Horizontale verplaatsing t.p.v. gevel bij zuiver vouwdak. 

 

Afbeelding 12.6 Schematische weergave  windverbanden in gevels.  
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12.3.3. Opbouw dakvlak als stabiliteitselement. 
Om de eigenschappen van het dakvlak als stabiliteitselement te 
beschouwen is een testmodel van karton gemaakt. 

Toevoeging beplating langsgevels(A) 
Het dakvlak wordt in de naastgelegen afbeeldingen (A) en (B) vanaf de 
buitenzijde van het gebouw bekeken. Door de toevoeging van stijve platen 
t.p.v. de opleggingen(gele stroken) worden de tussenliggende vouwplaten 
horizontaal gesteund.  

Horizontale belasting op eindplaat.(B) 
In Afbeelding 12.7(B) is aan de hand van een horizontale belasting de 
verplaatsing weergegeven, door de toevoeging van de horizontale 
steunen, zullen de platen nauwelijks verplaatsen wanneer deze belast 
worden. Alleen de buitenste vouw is relatief eenvoudig te vervormen. Of 
deze toegepaste belasting in verhouding staat tot de stijfheid van het 
model en de daadwerkelijke horizontale belasting zal met een rekenmodel 
onderzocht worden. 

Horizontale verstijvers bij eindplaat.(C)  
Om de horizontale verplaatsing zoals bij (b) te verminderen, kunnen in dit 
model verstijvers worden toegepast die het dakvlak lokaal horizontaal 
steunen. Om deze verstijvers zichtbaar te maken, is het gehele systeem 
180° gedraaid, waardoor de kijker het dakvlak nu vanuit de binnenzijde 
beschouwt. De horizontale belasting zal nu via de verstijvers in de 
naastgelegen plaat worden geleid. Doordat de overige platen gesteund 
worden, zal de horizontaal geïntroduceerde belastingen zich verdelen over 
de aanwezige stabiliteitselementen. 

Vertaling van testmodel naar rekenmodel 
Om een gevoel te krijgen bij de verplaatsingen die optreden bij deze 
horizontale belastingen, zijn met behulp van een 2D-raamwerkprogramma 
en een 3D- elementenprogramma berekeningen gemaakt om de 
horizontale krachtswerkingen te bestuderen. Alvorens deze analyses 
gemaakt kunnen worden, zal met behulp van handberekeningen de 
benodigde doorsnede eigenschappen bepaald worden voor één enkele 
ligger  

 

Afbeelding 12.7(A), (B) en (C) toevoeging van verstijvers aan dakvlak. 

A 

B 

C 
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12.4. Materialisatie samengestelde ligger. 
Naast de benodigde constructieve eigenschappen van de samengestelde 
liggers is de maakbaarheid en vervoerbaarheid van de constructie van 
groot belang. 

12.4.1. Handelsmaten van verschillende houtproducten. 
Om de fabricage in de fabriek zo simpel mogelijk te houden, zal worden 
gekeken welke houtafmetingen van verschillende producten leverbaar zijn. 
Hoe minder verbindingen in de fabriek gemaakt moeten worden, hoe 
efficiënter de liggers gefabriceerd kunnen worden. 

12.4.2. Lijfmateriaal: 
Triplex: De fineerlagen bij triplexplaten worden afwisselend in de lengte 

en de breedte richting verlijmd.  

 

Afbeelding 12.8 Berken triplex 

De hoogte van de samengestelde ligger is van grote invloed op de 
buigstijfheid, waardoor deze zo groot mogelijk zal worden aangenomen.  

De grootste toepasbare breedte van deze platen is 1500mm bij een lengte 
van 3660mm. 

Lijfplaten opgebouwd uit triplex dienen om de 3,6m verbonden te worden 
met een aansluitende plaat. Dit kan worden gedaan door middel van 
schuine lassen. Wanneer elk lijf opgebouwd is uit twee afzonderlijke 
verlijmde platen, kunnen de lassen verspringend aan de onder en 
bovenzijde aangebracht worden. De afschuifbelasting kan hierdoor door 

één van de twee platen overgebracht worden terwijl de andere plaat d.m.v. 
een gelijmde las verbonden wordt. Om deze manier van verbinden toe te 
kunnen passen, zal in de fabriek om de 1,8 een lasverbinding gelijmd 
moeten worden. Ook moeten de lijfplaten onderling verlijmd worden. 

 

Afbeelding 12.9 Koppeling lijfplaten 

De buitenste fineerlaag is bij berken triplexplaten in de richting van het 
eerst genoemde getal, de breedterichting van de plaat. De bijbehorende 

Elasticiteitsmodulus is E; . In de korte richting hebben deze platen een 
hogere elasticiteitsmodulus dan in de lengterichting. Ook speelt het aantal 
fineerlagen een rol in de elasticiteitsmodulus van de plaat. 

Dikte plaat[mm] 4 24 45 

Aantal fineerlagen 3 17 32 

E; ;m[N/mm
2
] 16471 9717 9259 

E; ;m[N/mm
2
] 1029 7783 8241 
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Tabel 12.1 Elasticiteitsmodulus afhankelijk van dikte triplex 

LVL: (Gelamineerd Fineer Hout): Bij LVL hebben de fineerlagen 
overwegend de zelfde oriëntatie, hierdoor ontstaan grotere verschillen in 
stijfheid voor de richting evenwijdig en parallel aan de vezel. 

 

Afbeelding 12.10 LVL platen 

Doordat de platen in de fabriek op grote lengte gemaakt kunnen worden, 
zijn minder onderlinge verbindingen noodzakelijk. Een leverancier van LVL 
platen onder de merknaam KERTO kan platen leveren met afmetingen 
van B*H=2,5*25m

2
. Hierdoor zouden slechts twee platen Kerto nodig zijn 

om de lengte van 40,8m te kunnen overspannen. Wanneer de schuine 
lasverbinding gemaakt kan worden daar waar de dwarskracht minimaal is, 
resulteert dit in een simpele en snelle montage in de fabriek.  

Materiaal 
Eparallel vezel                                   

[N/mm2] 
Eloodrecht                              

[N/mm2] 
paneelschuifsterkte      

fv;rep [N/mm2] 
rolschuifsterkte                

fr;rep [N/mm2] 

Kerto-S(LVL) 13800 350 4,1 2,3 
Kerto-Q(LVL) 10500 2000 4,5 1,3 
Triplex 9300 8200 2,5 2,5 

Tabel 12.2 Representatieve elasticiteitsmoduli en schuifsterkten. 

In Afbeelding 12.11 zijn de sterkte-eigenschappen van de twee Kerto 
types weergegeven die van belang zijn voor de keuze van het lijfmateriaal.  

Afbeelding 12.11 Eigenschappen Kerto-S en kerto-Q 
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12.4.3. Afwegingen voor keuze lijfmateriaal: 

Afmetingen: 

De verwerkbaarheid en toepasbare afmetingen spelen een belangrijke rol 
in de keuze voor het lijfmateriaal. Daar waar triplexplaten gebonden zijn 
aan afmetingen van 1,5*3,6m kunnen LVL platen in veel grotere lengte en 
hoogte worden geproduceerd. Toepassing van LVL platen vermindert het 
aantal koppelingen aanzienlijk, waardoor een efficiënter productieproces 
plaats kan vinden. 

Elasticiteitsmodulus: 

Doordat bij een  LVL-plaat de fineerlagen overwegend in één 
(hoofd)richting zijn gelegd zal dit invloed hebben op de elasticiteitsmodulus 
loodrecht op de hoofdrichting. Toepassing van Kerto-S platen heeft hierbij 
geen voorkeur omdat in de richting loodrecht op de vezelrichting 
nauwelijks stijfheid bezit. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Kerto-Q 
platen, is in de loodrechte richting een hogere E toepasbaar. Triplexplaten 
hebben bij toepassing van grotere diktes in beide richtingen een nagenoeg 
gelijke elasticiteitsmodulus, maar hebben vanwege de beperkte 
afmetingen geen voorkeur. 

Schuifsterkte 

Bij de aansluiting tussen lijf en flens moet worden gecontroleerd of de 
rolschuifsterkte voldoende is. Hierin laten triplex (met een voldoende dikte) 
en Kerto-S een hogere waarde zien dan Kerto-Q. Als lijfmateriaal valt 
kerto-S al af vanwege de lage elasticiteitsmodulus in de loodrechte 
richting. Triplex bezit in deze richting de grootste sterkte. 

Ondanks de gunstige sterkte-eigenschappen van Triplexplaten, wegen de 
beperkte productieafmetingen zwaarder in afweging voor de het gebruik in 
dit ontwerp. 

Buiging loodrecht op de vezelrichting 

Voor het constructieve ontwerp is als uitgangspunt gehanteerd dat de 
samengestelde liggers buiging op moeten kunnen nemen ten gevolge van 

buiging uit het vlak van de liggers, hiermee wordt buiging bedoeld zoals 
wordt omschreven in kop 12.5.9. de buigsterkte van Kerto-Q bedraagt hier 
fm;90;flat;k= 8,0N/mm

2
. Een waarde voor Kerto-S is bij buiging in deze richting 

niet gegeven, omdat buiging in deze richting niet door het materiaal 
opgenomen kan worden. Vanwege de belasting die overgedragen moet 
worden door de ligger in deze richting, wordt gekozen voor Kerto-Q. 

Doordat aan de bovenzijde van het elementen een afsluitende beplating 
wordt gerealiseerd, zal de krachtwerking niet meer volledig via de 
samengestelde liggers verlopen, en buiging om de Z-as aanzienlijk kleiner 
kunnen worden. Hierdoor zou een keuze om Kerto-S als lijfplaat toe te 
passen alsnog kunnen worden gemaakt. 

Voor het ontwerp van de samengestelde ligger wordt gebruik gemaakt van 
LVL platen waarbij voor de sterkte eigenschappen wordt uitgegaan van 
platen onder de merknaam Kerto-Q. De specifieke 
materiaaleigenschappen van dit materiaal zijn terug te vinden in bijlage 
Bijlage VI.  
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12.4.4. Flensmateriaal: 
Bij de keuze voor het flensmateriaal spelen de trek en druksterktes samen 
met de elasticiteitsmodulus de grootste rol. Gezien de grote hoogte van de 
samengestelde liggers, zullen de hoofdzakelijk op trek danwel druk 
worden belast. Tevens worden de flenzen aan boven en onderzijde 
verbonden met naastgelegen liggers ten behoeve van het  overdragen van 
belasting in horizontale richting. 

LVL: Naast de toepassing als lijf, kan LVL ook gebruikt worden als 
flensbalk. Hierbij hebben liggers met alle vezels in dezelfde richting de 
voorkeur, omdat deze geen vormstabiliteit in de richting loodrecht op de 
overspanningsrichting  hoeven te waarborgen. LVL platen kunnen worden 
geleverd in standaarddiktes van 27 tot 90mm.  

Zoals bij de afweging voor het lijfmateriaal al is beschreven, kunnen de 
LVL liggers tot een lengte van 25m gefabriceerd worden. Voor de 
toepassing als trek en drukflens spelen de onderlinge verbindingen een 
nog grotere rol. In tegenstelling tot de dwarskrachtenlijn is het buigend 
moment halverwege de overspanning het grootst. Een verbinding op deze 
locatie zal de maximale trek of druk op moeten nemen, en is daardoor niet 
aan te raden.  

Horizontaal/verticaal gelamineerd hout(GLH): 
Door het in de lengterichting van de overspanning verlijmen van 
houtdelen, kunnen theoretisch oneindig lange liggers gefabriceerd worden. 
Deze verlijming moet echter wel in de fabriek worden gedaan, wat zijn 
beperkingen heeft voor transport en assemblage. Deze beperking geldt 
overigens ook voor LVL platen. 

Koppeling met lijf:  

Naast de axiale krachten in de flenzen is het van belang dat de verbinding 
met de flenzen voldoende sterk is, en over voldoend contactoppervlak 
beschikt. Voor de lijven is reeds gekozen voor Kerto-Q platen, waarbij de 
rolschuifspanning tussen de fineerlagen onderling gecontroleerd moet 
worden. De aansluiting tussen lijf en flens kan worden gerealiseerd zoals 
weergegeven in Afbeelding 12.12 Oriëntatie flensmateriaal.Afbeelding 
12.12. 

 

Afbeelding 12.12 Oriëntatie flensmateriaal. 

  Kerto-S Kerto-Q GLH24 GLH32 

Buiging [N/mm2] fm;0;edge;k 44 32 24 32 
 fm;0;flat;k 50 36 24 32 
Trek[N/mm2] ft;0;k 35 26 16,5 22,5 
 ft;90;k 0,8 6 0,4 0,5 
Druk[N/mm2] fc;0;k 35 26 24 29 
 fc;90;edge;k 6 9 2,7 3,3 
 fc;90;flat 1,8 1,8 2,7 3,3 
Afschuiving[N/mm2] fv;0;edge;k 4,1 4,5 2,7 4,3 
Elasticiteits 
modulus[N/mm2] 

Eo;k 11600 8800 9400 11100 
Eo;mean 13800 10500 11600 13700 
E90;k 350 2000 390 460 

Tabel 12.3 Materiaaleigenschappen LVL en GLH 
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12.4.5. Afwegingen voor keuze flensmateriaal: 
Wanneer enkel op trek en druksterke wordt geselecteerd, beschikt Kerto-S 
over de hoogste getalswaarden.  Bij de keuze voor een gelamineerde 
ligger kan het beste gebruik gemaakt worden van GLH32, deze heeft een 
vergelijkbare elasticiteitsmodulus als Kerto-S. Naast de trek en druk 
component in de flens moet rekening worden gehouden met de koppeling 
met de naastgelegen ligger. De horizontale koppeling zal druk en trek tot 
gevolg hebben in de richting loodrecht op de hoofdvezelrichting. De 
getalswaarde van Kerto-S is bij druk “uit het vlak” fc;90;flat=1,8N/mm

2
. 

 

Afbeelding 12.13 druk loodrecht op vezelrichting; in het vlak en uit het vlak. 

Gezien de gelijkwaardige elasticiteitsmodulus van GLH32 ten opzichte van 
Kerto-S, en een hogere sterkte bij druk ”uit het vlak”  zal voor het ontwerp 
van de samengestelde constructie uit worden gegaan van horizontaal 
gelamineerd GLH32.  

 

 

 

 

12.5. Schematisatie constructie. 

12.5.1. Tekenafspraken 
Voor het bepalen van de verschillende belastingen en buigingen om de 
verschillende assen zijn een aantal tekenafspraken voor de assenstelsels 
gemaakt. Wanneer er in de komende paragrafen over een ligger wordt 
gesproken, heeft deze betrekking op de samengestelde ligger zoals in 
Afbeelding 12.14. De combinatie van twee samengestelde liggers wordt 
als een element aangeduid, een voorbeeld hiervan is gegeven in 
Afbeelding 12.15 

Buiging om de X-as veroorzaakt verplaatsing in de Y-richting, deze 
verplaatsing wordt tegengegaan door buigstijfheid EIy. 

Buiging om de Z-as veroorzaakt verplaatsing in de X-richting , deze wordt 
tegengegaan door buigstijfheid EIx. 

 

Afbeelding 12.14 Tekenafspraak assenstelsel. ligger 
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Afbeelding 12.15 Globaal assenstelsel en oplegging element. 

12.5.2. Factoren bij doorbuigingberekening. 
Voor het berekenen van de benodigde buigstijfheid wordt in eerste 
instantie gekeken naar de doorbuiging van de liggers, aangezien de 
overspanning groot is ten opzichte van de toegepaste belasting. 

Bij het berekenen van de respons van de constructie in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) worden de volgende factoren 
toegepast: 

Veiligheidsklasse 
Een  zwembadfunctie moet worden ingedeeld in veiligheidsklasse III met 
een bijbehorende referentieperiode van 50 jaar. 

Klimaatklasse 
In kop 9.1.3 is een relatieve vochtigheid aangenomen van Ψ=60%, 
indeling in klimaatklasse I volgt wanneer aan de volgende vergelijking 
wordt voldaan: 

                       (55)  

Waarin: 

T = temperatuur van het milieu in °C  
Ψ = getalwaarde relatieve vochtigheid 

Invullen voor een temperatuur van 32 °C geeft: 

                                  (56)  

De constructie mag worden ingedeeld in Klimaatklasse I 

Belastingduurklasse 
Wanneer voor de referentieperiode van het bouwwerk langer dan15 jaar 
geldt, moet de constructie voor de permanente belasting worden ingedeeld 
in Belastingduurklasse I 

Elasticiteitsmodulus bij doorbuiging: 

 
   

    

  

      
(57)  

Waarin: 

Erep =Representatieve elasticiteitsmodulus[N/mm
2
]  

γm =materiaalfactor 
kmod =modificatiefactor 

Bij doorbuigingsberekeningen mogen de volgende factoren worden 
toegepast: 

Materiaalfactor γm =1,0  
modificatiefactor kmod=1,0 bij klimaatklasse I  

Rekenwaarde sterkte van gezaagd hout en gelamineerd hout. 

 
   

    

  

         
(58)  

Waarin:  
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    =rekenwaarde van de sterkte, in N/mm
2
. 

     =representatieve waarde van de sterkte, in N/mm
2
. 

   =materiaalfactor. 

     =modificatiefactor. 

   =modificatiefactor voor de hoogte         

Rekenwaarde sterkte van houtachtig plaatmateriaal. 

 
   

    

  

      
(59)  

Waarin:  

    =rekenwaarde van de sterkte, in N/mm
2
. 

     =representatieve waarde van de sterkte, in N/mm
2
. 

   =materiaalfactor. 

     =modificatiefactor. 

Belastingsduurklasse Klimaatklasse I II III 

I kmod [UGT] 0,70 0,70 0,60 

II  0,75 0,75 0,65 

III  0,85 0,85 0,70 

IV  1,10 1,10 0,95 

 
kmod [BGT] 1,00 0,90 0,80 

 
Ψkruip 1,00 0,50 0,00 

Belastingsduurklasse Klimaatklasse I II III 

I Ψkruip(triplex) 1,7 2,0 3,8 

II  1,2 1,2 3,0 

III  0,9 1,1 1,9 

IV  0,0 0,0 0,0 
Tabel 12.4 Modificatiefactoren kmod en Ψkruip (NEN6760, 2008) 

12.5.3. Buiging ligger om lokale X-as 

 

Afbeelding 12.16 buiging om x-as 

De buiging die om de x-as wordt veroorzaakt door het eigen gewicht van 
de constructie en  de bovenbelasting, bepaalt in grote mate de dimensies 
van de liggers.  

Ten gevolge van bovenbelasting Qv zal in ligger 1 een ontbonden kracht 
Qy in het vlak van de ligger worden geïntroduceerd. Deze heeft een 
verplaatsing Uy(1) tot gevolg. Horizontale verplaatsing wordt tegengegaan 
doordat een gespiegeld element 2 een gelijke maar tegengestelde 
verplaatsing zal introduceren, Uh treedt hierdoor niet op. Het gespiegelde 
element 2 heeft een verplaatsing Uy(2).Door de symmetrie van de 
elementen 1 en 2 zal dit de resultante Uv tot gevolg hebben. 
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Afbeelding 12.17 Schematisatie buiging om lokale X-as 

Bepaling benodigde buigstijfheid EIy t.g.v. bovenbelasting Qv en 
doorbuiging Uv 

Verticale belasting Qv geeft belasting in het vlak van: 

 
   

  

     
 

(60)  

Maximale doorbuiging Uy ten gevolge van Qy halverwege L: 

 
   

       

    E  
 

(61)  

Ten gevolge van Uy wordt de verplaatsing Uv:  

 
   

  

     
 

(62)  

Samenvoegen van vergelijkingen (60),(62)en(61) resulteert in formule voor 
de verplaatsing Uv: 

   

     
 

      
 

    E        
    

      
 

    E      
  

 
(63)  

Hieruit volgt de formule voor de buigstijfheid EIy 

 
    

       

            
 

(64)  

Invullen van formule met de volgende gegevens: 

Uvmax    = 0,004*l=0,004*40800≈160mm 
L   =40800mm  

hoek t.o.v. grondvlak       

 
Qv  permanent =(2x)  1,8  kN/m

2 
(t.b.v. kruip) 

  veranderlijk = 0,56 kN/m
2 

(sneeuw) 
  Totaal  = 4,2 kN/m

2
 

Liggers h.o.h. 0,75m =4,2*0,75 = 3,1 kN/m
1
 

EIy benodigd: 

 
    

            

              
               

(65)  
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12.5.4. Buigstijfheid EIy 
Om de buigstijfheid van de samengestelde ligger te kunnen bepalen 
moeten de De twee lijven worden als één lijf berekend, met een totale 
breedte van b0. 

Als uitgangspunt wordt voor beide flenzen een gelijke afmeting en 
materiaaleigenschap genomen. Hierdoor zal geen excentrisch 
zwaartepunt in de ligger ontstaan, en worden de afstanden tot de 
zwaartelijn vanaf de boven en onderzijde van het profiel: 

 
      

  

 
 

(66)  

Elasticiteitsmodulus voor lijf en flens worden respectievelijk aangeduid met 
E0 en E1. 

Voor de totale buigstijfheid van de samengestelde ligger bepaald kan 
worden, worden eerst de spanningen in het lijf en de flenzen afzonderlijk 
bepaald. 

Afmetingen, rekken en spanningen van lijf: 

 

Afbeelding 12.18 Afmetingen, rekken en spanningen lijven 
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Afmetingen, rekken en spanningen van flenzen: 

 

Afbeelding 12.19 Afmetingen, rekken en spanningen flenzen  

           (77)  

 
            

     

  

    
(78)  
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    (83)  

       
 

 
       

      
 

   
    (84)  

Het inwendig buigend moment kan worden berekend m.b.v. formule (85)  

 M=a1F1+ a2F2+ a3F3+ a4F4+ a5F5+ a6F6+ 
a7F7+ a8F8+ a9F9+ a10F10 

(85)  

Uitwerken van krachten en afstanden resulteert in: 
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(86)  

Differentiaalvergelijking voor zuivere buiging  

 
     

   

   
 

(87)  

Waarin: 

w  =zakking [mm] 
M =buigend moment [Nmm] 
EI =werkzaam traagheidsmoment [Nmm2] 
x =lengtemaat [mm] 
   

    =kromming van de op buiging belaste ligger 

 

Aangezien        
   

    volgt       
   

      
   

  
 en: 

 
   

 

   

   
(88)  
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Het totale werkzame traagheidmoment EIy : 
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(89)  

In een spreadsheetprogramma is een berekening opgezet waarbij de 
afmetingen van de flenzen en lijven gevarieerd kunnen worden. Voor het 
bepalen van de benodigde buigstijfheid is als uitgangspunt voor de totale 
hoogte (h0)uitgegaan van 1500mm. In  een eerdere berekening in kop 
10.3. is met een soortgelijke hoogte gerekend.   
 

12.5.5. Normaalspanningen in samengestelde ligger 
Wanneer het totale werkzame traagheidsmoment bepaald is, kan voor de 
individuele locaties de spanningen berekend worden: 

 
   

 

   

   
(90)  

     
    

  
M (91)  
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M (93)  

     
    

  
M (94)  

     
    

  
M (95)  

     
         

  
M (96)  

     
    

  
M (97)  

     
         

  
M (98)  

12.5.6. Schuifspanningen in samengestelde ligger 

 

Afbeelding 12.20 Locaties berekening schuifspanningen. 

Voor  locaties 1 t/m 3 worden de schuifspanningen berekend met behulp 
van de volgende evenwichtsvergelijking: 

 
  

  

  
 

(99)  

Waarin:  
Q  = dwarskracht 

M = buigend moment  
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Positie 1 

 

Afbeelding 12.21 Positie 1: Neutrale lijn. 

       
         

 
     

         

 
     

    

 
          

    
                                          

   

  

  
 

     
   

  
 

                                          

     
   

 

(100)  

Positie 2 

 

Afbeelding 12.22 Positie 2 overgang lijf-bovenflens 
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Positie 3 

 

Afbeelding 12.23 Positie 3: flens 
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12.5.7. Ontwerpberekening samengestelde ligger 
Afmetingen voor berekening samengestelde ligger: 
Lijfplaten: Kerto-Q   d=45mm h=1500mm 
Flenzen: GLH32   d=220mm :h=320mm 
 
Met de bovenstaande afmetingen van de samengestelde ligger komt de 
totale buigstijfheid uit op: 

E                (103)  

In Afbeelding 12.24 zijn de spanningen weergegeven in de samengestelde 
ligger ten gevolge van de belastingen in de uiterste grenstoestand. De 
gestippelde lijn vertegenwoordigt de spanningen in het lijf, de doorgaande 
lijn de flensen . Berekening gemaakt bij een belasting van : 

Geval Belasting 
factor 

Belastings 
breedte[m] 

Belasting  
[kN/m2] 

Belasting 
[kN/m1] 

Permanent 1,2 0,75 2,00 1,8 
Veranderlijk 1,5 0,75 0,56 0,6 

   Qd= 2,4 
Bijbehorend buigend moment: 

     

   
        

      

 
        

(104)  

Controle van spanningen t.o.v. vergelijking (104) 

Flens F= σ*a                  = 286kN 

    
        

 
           = 107kN 

Lijf F= σ*a   
    

 
          = 189kN 

Flens M=F*A                    = 337kNm 

 M=F*A            
 

 
       = 137kNm 

Lijf M=F*A            
 

 
   = 190kNm+ 

    Md  = 664≈665kNm 

Spanningen in samengestelde ligger komen voldoende overeen met 
berekende buiging. 

  

Afbeelding 12.24 Axiale- en schuifspanningen in samengestelde ligger UGT. 

Spanningstoets 
[N/mm2] σs;d fr;d 

 
U.C. 

Buiging Lijf 5,62 22,6 =(32/1,2)*0,85 0,25 

Trek/druk flens 7,1 20,4 =(28,8/1,2)*0,85 0,35 

schuifspanning 0,86 3,2 =(4,5/1,2)*0,85 0,27 

rolschuifspanning 0,05 0,92 =(1,3/1,2)*0,85 0,05 

Doorbuigingtoets [mm] Us;rep Umax 
  E.G. +sneeuw 95,34 163 
 

0,58 

2*E.G.+sneeuw(kruip) 169 163 
 

1,04 
Tabel 12.5 toetsing spanningen en doorbuiging. 
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12.5.8. Buiging ligger om lokale Y-as 

 

Doordat de samengestelde ligger onder een hoek α t.o.v. het grondvlak 
gelegen is, zal de krachtwerking van de bovenbelasting voor buiging om 
de lokale Y-as bekeken worden. Omdat de elementen over de  Z-as lengte 
horizontaal verbonden zijn in de X-richting, mag over deze volledige lengte 
een scharnierende oplegging worden toegepast. 

Buiging om de lokale Y-as kan alleen optreden over de afstand tussen de 
horizontale verbindingen. 

 

Afbeelding 12.25 Buiging om lokale Y- en Z-as. 
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12.5.9. Buiging ligger om lokale Z-as 

 

Voor buiging om de Z-as is de overspanning Ly van belang, deze is gelijk 
aan de hoogte Ht van de samengestelde ligger. Voor zowel een gesloten 
als een open vouwdaksysteem zal buiging om de Z-as optreden, hierbij is 
de buigstijfheid EIx van belang. 

 

Afbeelding 12.26 Buiging om Z-as 

De lijven die bij buiging om de Y-as voornamelijk op afschuiving werden 
belast, zullen afhankelijk van de stijfheid bij buiging om de Z-as als twee 
afzonderlijke buigliggers reageren of als een buigligger met een 
samenwerkende onder en bovenflens. Voor het geval de ligger werkt als  
twee buigliggers wordt er voor bepalen van de buigstijfheid EIx  vanuit 
gegaan dat de verbinding tussen lijven en flenzen stijf genoeg is zodat 
beide lijven op eenzelfde mate op buiging belast worden 
Weerstandsmoment Wx: 

     
  (

 
 

  )
 

 
 

(105)  

Bepaling van het weerstandmoment bij samenwerkende onder- en 
bovenflens: 

   
 

 
  (   

 

 
  ) 

(106)  

Afhankelijk van de verbinding tussen de verschillende liggers, kunnen de 
opleggingen als inklemming of scharnierend beschouwd worden. 

Buigspanning per  plaat: 

   
  

  

 
(107)  

Maximale buiging in de plaat treedt op wanneer opleggingen scharnierend 
beschouwd zijn. 

Optredende buigspanning bij belasting Qx 

   

 
 

             
 

  

 

(108)  

Voor de verplaatsing deze richting zijn geen eisen gesteld, hierdoor zal de 
spanning ten gevolgen van buiging om de Z-as gecontroleerd worden. 
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12.6. Krachtswerking in 2D programma. 
In het begin van het hoofdstuk constructief ontwerp zijn enkele afwegingen 
gedaan voor de keuze van een aan de bovenzijde van de liggers gesloten 
dakconstructie. Vanuit bouwkundige overwegingen is hier gekozen voor 
een gesloten daksysteem, waarbij de dakopbouw bestaat uit beplating met 
daarboven thermische isolatie en waterdichte afsluiting. Voor de respons 
van dit gesloten systeem wordt echter gerekend met een open vouwdak. 

De horizontale belasting wordt via het element met stijfheid EI// verplaatst 
in twee richtingen, de componenten Ux(Uhor) en Uy(Uvert).  

Om in een raamwerkprogramma de optredende verplaatsingen in de 
liggers te kunnen dimensioneren, zullen voor de horizontale en verticale 
stijfheid de veerconstantes worden bepaald. Hierbij worden de 
veerwaarden berekend op de locatie met de grootste verplaatsing, op een 
afstand l/2. Om de stijfheden in de horizontale en verticale richtingen te 
kunnen bepalen, zullen eerst de stijfheden in deze richtingen ontbonden 
worden. 

 

Afbeelding 12.27 Ontbinden stijfheden. 

Gegeven een ligger onder hoek a  met het grondvlak, met breedte b// en h// 

 
    

      
 

  
 

(109)  

Projectie in de  y-richting van de staaf geeft een element met een breedte 
byen een lengte hy. De buigstijfheid van dit element in de Y-richting is EIy 
waarvoor geldt: 

 
   

    
 

  
 

(110)  

Verder is af te leiden dat: 

 
   

   

    
 

(111)  

En  

             (112)  

Uitdrukking voor de buigstijfheid van de staaf in de y-richting 

 

   
      

        

      
 

      
 

  
      

(113)  

In algemenere vorm: 

             
    (114)  

Eenzelfde procedure voor de buigstijfheid in de X richting resulteert in: 

                 (115)  
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12.6.1. Verticale veerstijfheid  
De verticale component van de horizontale belasting zorgt voor een 
doorbuiging waarbij geen samenwerking aanwezig is tussen de 
verschillende liggers. De verticale verplaatsing zoals te zien in Afbeelding 
12.29 is gedimensioneerd als een ligger op twee steunpunten, waarbij 
rotatie om de oplegging kan optreden. 

 

Afbeelding 12.28 Stijfheden en verplaatsingen per richting. 

 

Afbeelding 12.29 Verticale verplaatsing per element. 

Voor de veerstijfheid in Y-richting moet eerst de belasting Fy bepaald 
worden. 

         (116)  

            (117)  

Zoals in vergelijking (132) reeds is bepaald, de buigstijfheid in Y-richting: 

                (118)  

Verplaatsing in y richting volgt uit : 

 
   

     

             
 

(119)  

Veerstijfheid voor de ligger halverwege de overspanning: 

 
   

       

  

 
(120)  

Berekening veerstijfheid ky 

Eenheidsbelasting t.b.v. bepalen veerstijfheid:q=0,42kN/m
1
(sneeuwvol/2) 

 
   

     

             
 

 
             

                     
        

(121)  

 
   

       

  

 
             

    
     

(122)  
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12.6.2. Horizontale veerstijfheid  
Omdat de horizontale belasting over meerdere elementen afgedragen 
wordt, zal in horizontale richting de veerstijfheden bepaald worden door 
één fictieve  ligger met lengte nHx te maken met een resulterende stijfheid. 

 

Afbeelding 12.30 Bepaling horizontale stijfheid. 

Om de horizontale krachtswerking nabij de gevel te bepalen, zal in een 
raamwerk programma een systeem gemodelleerd worden dat opgebouwd 
is uit 10 liggers. De hoogte (nhx) van dit model zal hierdoor uitkomen op 
10*750mm= 7,5m 

 Veerstijfheid per ligger EIx(ligger): 

                        (123)  

Doordat de lengte hx per ligger bekend is, kan een equivalente breedte bx 
worden berekend: 

 
   

              

    
 

 
(124)  

Met de equivalente breedte bx wordt de totale buigstijfheid EIx(tot) bepaald 
voor een systeem met 10 elementen. Hierbij speelt de afschuifstijfheid 

tussen de liggers een rol. Wanneer een volledige samenwerking tussen de 
elementen aangenomen wordt, kan de horizontale buigstijfheid voor het 
systeem bepaald worden als: 

 
                

         
 

  
 

(125)  

In het geval dat de liggers los tegen elkaar worden gelegd, en er geen 
afschuifstijfheid tussen de elementen aanwezig is, komt de horizontale 
buigstijfheid uit op: 

 
                

         
 

  
 

(126)  

 
                 

         
 

  
 

(127)  

Bepaling  van de samenwerkingsfactor zal in kop  12.6.3 worden 
behandeld. 

De veerstijfheid en verplaatsing van het totale systeem volgt uit: 

 
   

    
 

           

 
(128)  

 
        

       

       

 
(129)  

Per ligger wordt de horizontale veerstijfheid: 

 
           

       

  
 

(130)  
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12.6.3. Afschuifstijfheid van liggers 
Voor de afschuifstijfheid tussen de liggers wordt een ontwerpberekening 
gemaakt. Wanneer de samenwerking tussen de elementen volledig is, zal 
het gehele dak zich vele malen stijver gedragen dan het geval dat de 
elementen los tegen elkaar aan liggen.  
De mate van samenwerking tussen verschillende op elkaar gestapelde 
elementen is te bepalen middels een samenwerkingsfactor γ.  
 

In Afbeelding 12.31 is de samenwerkingsfactor gegeven voor drie 
gestapelde elementen belast op buiging. Voor het vouwdaksysteem is 
deze samenwerkingsfactor van belang voor de horizontale krachtsafdracht 

 

Afbeelding 12.31 Samenwerking tussen elementen 

Werkzaam traagheidsmoment volgens artikel 14.2.4 (NEN6760, 2008)  

    ∑      ∑(     
 ) (131)  

Waarin: 
Iw =Werkzaam traagheidsmoment samengestelde ligger[mm

4
] 

Ij =Traagheidsmoment per onderdeel j[mm
4
] 

 Aj =Oppervlak van element j [mm
2
] 

ej =afstand zwaartepunt element tot gezamenlijk zwaartepunt.[mm] 

   =Samenwerkingsfactor tussen liggers 

Samenwerkingsfactor       

 
   

 

   
 

(132)  

bij twee te koppelen elementen: 

 
  

       

  
 

 

  

 
     

     

 
(133)  

bij drie te koppelen elementen: 

 
  

       

  
 

 

  

    
(134)  

Eo;d = rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus evenwijdig aan de 
vezelrichting[N/mm

2
] 

l =systeemlengte van de ligger[mm]. 
a =gemiddelde h.o.h. afstand van de verbindingsmiddelen[mm]. 
kv =verschuivingsmodulus verbindingsmiddel[N/mm]. 
Aj = oppervlak van element j [mm

2
]. 
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Afbeelding 12.32 profielvormen voor doorgaand verbonden staafdelen 

Twee extremen gevallen dienen zich aan wanneer er tussen de liggers tot 
geen enkele afschuifstijfheid aanwezig is, en het geval wanneer alle 
liggers dermate stevig met elkaar verbonden zijn zodat deze volledig 
samenwerken   

Om de mate van samenwerking te berekenen wordt de verbinding tussen 
de liggers bekeken, en het fictieve oppervlak gebruikt zoals in vergelijking   
(136) 

                       =                  

          [Nmm
2
] 

(135)  

Berekenen equivalente liggerdikte  bx= 

 
   

            

         
       

(136)  

Eenheidsbelasting t.b.v. bepalen veerstijfheden:q=1,95 kN/m
1
 

Buigstijfheid bij samenwerkingsfactor γs=0 
 

                   
            

  
 

           

(137)  

 

              
  

    
  

       

    
         

  

        

(138)  

 

               
(
             

  
)

    
     

(139)  

Buigstijfheid bij samenwerkingsfactor γs=1,0 
 

                   
             

  
 

           

(140)  

 

              
  

    
  

       

    
         

  

         

(141)  

 
               

               

     
       

(142)  

 



Constructief ontwerp Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  119 

 

Dimensioneren samenwerkingsfactor door schroefverbindiging. 
Oppervlak per elementen  Aj: 754*750[mm

2
] 

h.o.h. afstand verbinding a=1000[mm] 
Elasticiteitsmodulus . Eo;d;=9000[N/mm

2
] 

Overspanning   L=40800[mm] 
Voldraadse schroeven:  Kv=10000[N/mm] 

Invullen van vergelijking (133) resulteert in: 

 
  

       

      
 

    

     
 

           

          
      

(143)  

 
   

 

      
      

(144)  

Wanneer vergelijking (134) wordt ingevuld voor drie te koppelen 
elementen volgt een andere samenwerkingsfactor dan voor twee 
elementen: 

 
  

       

      
 

    

     
               

(145)  

 
   

 

      
      

(146)  

De mate van samenwerking tussen drie gelijke delen is kleiner dan twee 
gelijke delen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 
samenwerkingsfactor die gevonden is voor twee delen, niet toepasbaar is 
voor een systeem met meer dan twee delen. 

Om voor het systeem met 10 elementen een samenwerkingsfactor te 
bepalen, moet een vergelijking afgeleid worden waarin 10 elementen 
voorkomen met hun afzonderlijke afstanden tot het zwaartepunt. Opstellen 
van een dergelijke vergelijking vergt veel tijd, en is alleen toepasbaar voor 
een systeem met 10 elementen.  

 

12.6.4. Onderzoek naar samenwerkingsfactor: 
Om de samenwerkingsfactor te kunnen bepalen is in een EEM 
platenprogramma een aantal berekeningen gemaakt voor een gestapelde 
samenwerkende ligger, oplopend van n=1 tot n=10. Met de hierbij 
optredende verplaatsingen kan de  samenwerkingsfactor worden berekend 
voor de verschillende systemen.  

Bij de bepaling van de samenwerkingsfactor, wordt één constante 
samenwerkingsfactor γs verondersteld die voor alle koppelingen gelijk is. 
Wanneer de verplaatsingen bekend zijn, kan de samenwerkingsfactor als 
volgt worden berekend: 

 

   

    

     
 ∑   

∑(     
 )

 

(147)  

In onderstaande tabel zijn de verplaatsingen met bijbehorende 
samenwerkingsfactor weergegeven bij een bovenbelasting van 
q=20kN/m

2
.  

Elementen 
[N] 

∑Ij [mm
4
] ∑Aj*ej

2 

[mm
4
] 

u  
[mm] 

Iw [mm
4
] γs  

[-] 
∑(Aj*ej

2
)*γs  

[mm
4
] 

1 2,7E+10 0 3027 2,7E+10 1 0 
2 5,3E+10 1,6E+11 688 1,2E+11 0,40 6,4E+10 
3 8,0E+10 6,4E+11 336 2,4E+11 0,25 1,6E+11 
4 1,1E+11 1,6E+12 218 3,7E+11 0,16 2,6E+11 
6 1,6E+11 5,6E+12 127 6,3E+11 0,08 4,7E+11 
8 2,1E+11 1,4E+13 90 8,9E+11 0,05 6,8E+11 

10 2,7E+11 2,6E+13 70 1,2E+12 0,03 8,8E+11 
Tabel 12.6 Samenwerkingsfactor γs 

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat aan een systeem met 10 
elementen een samenwerkingsfactor van slechts 3% toegekend kan 
worden. Desondanks reageert het systeem met n=10 elementen een 
factor 10 stijver dan een systeem met n=2. De bijdrage van de 
oppervlakken ten opzichte van het zwaartepunt(Aj*ej

2
)weegt hierbij 

zwaarder dan de samenwerkingsfactor van de liggers.  
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In Grafiek 12.1 is de samenwerkingsfactor γs uitgezet tegen het aantal 
elementen. Tevens is voor de elementen de sommatie ∑(Aj*ej

2
)*γs 

weergegeven. 

 

Grafiek 12.1 samenwerkingsfactor γs en ∑(Aj*ej
2
)*γs 

De berekende samenwerkingsfactor voor n=10 elementen bedraagt 
γs=0,03[-]. Hiermee kan de veerstijfheid voor het systeem met 10 
elementen worden bepaald. 

 

 

 

 

 

Buigstijfheid bij samenwerkingsfactor γs=0,03 
Traagheidmoment totale systeem met: 

∑      
        

  
             ∑(     

 )              

                          

           

(148)  

                                          (149)  

Verplaatsing per ligger: 

 

          
  

    
  

       

    
         

  

        

(150)  

 

           
    

       

 
(
             

  
)

    
      

(151)  

  

0,0E+00

1,0E+11

2,0E+11

3,0E+11

4,0E+11

5,0E+11

6,0E+11

7,0E+11

8,0E+11

9,0E+11

1,0E+12

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sa
m

e
n

w
e

rk
in

gs
fa

ct
o

r 
γs

[-
] 

 

∑
(A
j*
e
j2

)*
 γ

s 
[m

m
4 ]

 

Elementen N [-] 

γs 

∑(A *e  )*γs 



Constructief ontwerp Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  121 

 

12.6.5. Belastingen in raamwerkmodel:  
Permanente belastingen: 
Eigen gewicht vouwdakelementen(per 1,5m breedte):  

       (                          )

                             

(152)  

                      (153)  

Veranderlijke belastingen: 
Sneeuwbelasting op elementrand: (enkel geval en sneeuwvol) 

                                 (154)  

                      (155)  

Lijnbelasting: aanblazen wind kopse gevel 

 
         

 

 
      

 

 
           

(156)  

                       (157)  

Windzuiging op dak: 

                                 (158)  

                        (159)  

Toegepaste veerstijfheden in het raamwerkmodel 

 kx (horizontaal)=1175 (
  

  
)=1068[N/mm] (160)  

 kx (verticaal)=810 (
  

  
)=735[N/mm] (161)  

In het raamwerkmodel worden 10 staven en 11 veeropleggingen 
toegepast, hierdoor zal per veer 10/11*kx en 10/11*Ky worden gebruikt. 

 

Afbeelding 12.33 Belastingen in model 
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12.6.6. Krachtswerking 2d in raamwerkprogramma: 

Volledige uitvoer van belastingen en respons is weergegeven in Bijlage IX.  

Horizontale verplaatsingen 
In naastgelegen afbeeldingen zijn de horizontale(x-verpl) en verticale(z-
verpl) verplaatsingen weergegeven ten gevolge van het belastingsgeval 
wind(BG1). 

De grootste horizontale verplaatsing t.g.v. wind treedt op in knoop 10 
Ux=6,87mm. Wanneer deze vergeleken wordt met de berekende 
verplaatsing in vergelijking (136) Ux=6,77mm toont het raamwerkmodel 
een bijna gelijkwaardige respons. Verder valt uit de verplaatsingen op te 
maken dat het totale systeem in zijn geheel verplaatst. Grote verschillen in 
verplaatsing tussen de elementen zijn dan ook niet te vinden. 

GEOMETRIE 

 

BELASTINGEN B.G:1 wind 

 
 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 wind 
Staaf Type       q1/p/m q2 A B   psi0   psi1   psi2 

9  11:PXGeproj. -79.56 0.780 0.7 0.5 0.3 

MOMENTEN B.G:1 wind 
 

 

DWARSKRACHTEN B.G:1 wind 
 

 
 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:1 wind 

Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. 

1   -6.72 -0.20 -0.00006   6  -6.80    0.01   -0.00005 
2   -6.79 -0.16 -0.00006   7  -6.74    0.04   -0.00005 
3   -6.72 -0.12 -0.00006   8  -6.82    0.08   -0.00005 
4   -6.80 -0.07 -0.00005   9  -6.76    0.11   -0.00005 
5   -6.73 -0.04 -0.00005   10 -6.83    0.16   -0.00005 
11  -6.78  0.19 -0.00004 
Tabel 12.7 verplaatsingen  t.g.v. BG1 (wind) 

De grootste horizontaal optredende verplaatsing bevindt zich in knoop 10 
en bedraagt: x verpl.=-6,83mm 
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Verticale verplaatsingen 
Voor de vergelijking van de verticale verplaatsingen wordt de verplaatsing 
van belastinggeval BG5 (sneeuwvol) gebruikt samen met de berekende 
verplaatsing uit vergelijking (121) Uy=21,1mm. Voor het raamwerkmodel 
komt de maximale verticale verplaatsing uit op Uz=17,01mm. In verticale 
richting reageert het raamwerk stijver dan met de handcalculatie is 
berekend.  
 
 
 
BELASTINGEN B.G:5 sneeuwvol 

 
 

KNOOPBELASTINGEN B.G:5 sneeuwvol 

Last Knoop Richting       waarde 

   1     4 Z             -34.200 

   2     6 Z             -34.200 

   3     8 Z             -34.200 

   4     2 Z             -17.100 

   5    10 Z             -17.100 

 

MOMENTEN B.G:5 sneeuwvol 

 

DWARSKRACHTEN B.G:5 sneeuwvol 

 
 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:5 sneeuwvol 

Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. 

1  -0.06   -16.79  0.00009  6 -0.00  -17.02 -0.00000 

2   0.06   -16.86  0.00009  7 0.02   -17.01 -0.00003 

3  -0.05   -16.92  0.00008  8 -0.04  -16.97 -0.00006 

4   0.04   -16.97  0.00006  9 0.05   -16.92 -0.00008 

5  -0.02   -17.01  0.00003 10 -0.06  -16.86 -0.00009 

11  0.06   -16.79 -0.00009 

Tabel 12.8 Krachtswerking t.g.v. BG5 (sneeuwvol) 
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12.7. Krachtwerking in 3D programma. 
 

12.7.1. Opbouw model 

Opleggingen en staafaansluitingen 

Voor het bepalen van de krachtswerking in het 3d platen programma Axis 
VM wordt worden de opleggingen alleen aan de uiteinden van de liggers 
gedimesioneerd.Ter plaatse van de langsgevel wordt geen verticale 
oplegging(Z-richting) gebruikt. Dit is gedaan om de vergelijking met het 
raamwerk programma  en de handberekening zo zuiver mogelijk te 
houden. Naast de opleggingen in Z-richting, wordt afschuiving ten plaatse 
van de opleggingen verhinderd. De gebruikte opleggingen verzorgen in 
verticale richting een onverplaatsbare verbinding. 

12.7.2. Afschuifstijfheid tussen liggers 
Voor de afschuifstijfheid tussen de liggers in het ruimtelijke model kan een 
eenvoudigere benadering worden gegeven. In het dictaat samengestelde 
elementen van houtconstructies 3  (Jorissen) wordt een zogenaamde 
voegstijfheid C genoemd waarmee de weerstand tegen afschuiven in het 
vlak tussen twee delen benaderd kan worden: 

 
       

      

      

 
(162)  

Waarin: 
ki =Verschuivingsmodulus van verbindingsmiddel [Nmm] 
ai =onderlinge verbindingsafstand  [mm 

Invullen van de waarden die al voor de samenwerkingsfactor in kop 12.6.3  
zijn gebruikt resulteert in een afschuifstijfheid van: 

 
       

      

      

 
      

    
   [       

(163)  

 

 

 Afbeelding 12.34 Afmetingen en opleggingen model 
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12.7.3. Liggereigenschappen: 
Om de schematisatie te versimpelen wordt in plaats van de eerder 
berekende samengestelde ligger een massieve ligger gebruikt met 
eenzelfde stijfheid. 

Omrekenen van buigstijfheid samengestelde ligger naar massieve ligger: 
EIsamengesteld:9,54*10

14
Nmm

2
 zoals in vergelijking   met h=1500mm. 

Aanname Isotrope elasticiteitsmodulus in ruimtemodel: E=9000N/mm2. 
Equivalente breedte in ruimtemodel beq: 

 
    

                 

    
 

            

          
       

(164)  

12.7.4. Belastingen:  
Permanente belastingen: 

Volgens vergelijking   (152)   = 3,1kN/m 

Veranderlijke belasting: 

Sneeuw volgens vergelijking  (154)  = 0,84kN/m 
Wind hor. volgens vergelijking  (156)  = 1,95kn/m 
Wind vert. volgens vergelijking  (158)  = -0,84kN/m 

12.7.5. Onder- en bovengrens afschuifstijfheid. 
Voor de berekening van de horizontale verplaatsingen is het 
belastinggeval wind beschouwd zoals omschreven in vergelijking (156). 

Om te controleren of de randvoorwaarden van het 3d model overeen 
komen met de raamwerkberekening, worden de horizontale verplaatsingen 
beschouwd met afschuifstijfheid kx=0kNm/m en kx=1E+8kNm/m.  

De beschouwde verplaatsing in Afbeelding 12.35 geeft een maximale 
waarde van eY=25,3mm, deze reageert iets stijver dan de in vergelijking 
(138) gevonden waarde van Ux=29,5mm  

Wanneer een maximale samenwerking aanwezig is tussen de liggers, zal 
in het 3d model de maximale horizontale verplaatsing uitkomen op 
Ux=0,45mm. Deze maximale waarde laat juist weer een iets slappere 
respons laat zien dan in vergelijking (140) gevonden waarde van 
ux=0,3mm.  

 

Afbeelding 12.35 eY bij kx=0[kNm/m] umax=25,3mm 

 

Afbeelding 12.36 eY bij kx=1E+8[kNm/m] umax= 0,45mm 
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12.7.6. Horizontale verplaatsingen  
Ter vergelijking met het raamwerkmodel worden eerst de horizontale 
verplaatsingen (Y-richting) beschouwd. 

De respons van de constructie ten gevolge van de horizontale belasting 
resulteert voor het model in een maximale verplaatsing van eY=6,62mm. 
Wanneer deze vergeleken wordt met de in vergelijking (150) berekende 
verplaatsing van eY=6,77mm, kan worden geconcludeerd dat voor de 
horizontale stijfheid het 3d-model , de raamwerkbenadering en de 
handberekeningen voldoende overeen komen om  een betrouwbaar beeld 
te geven van de horizontale krachtswerking in het vouwdaksysteem. 

De in Afbeelding 12.37 weergegeven verplaatsing van umax=6,6mm is 
berekenend voor enkel het belastingsgeval wind. Door de doorbuiging ten 
gevolge van het eigen gewicht van de constructie, zal de horizontale 
verplaatsingen worden vergroot. De totale horizontale verplaatsing 
resulteert hiermee in umax=10,7mm( Afbeelding 12.). 

De optredende horizontale verplaatsing (Uh;s;d =10,7mm)valt binnen de 
norm gehanteerde maximale horizontale verplaatsing van 

 
         

 

   
   

 

   
           

 

(165)  

                                   

 

(166)  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12.37 Horizontale verplaatsingen eY(wind)umax=6,6mm 

 

Afbeelding 12. Horizontale verplaatsingen UGT(EG+wind)umax=10,71mm 

12.7.7. Verticale verplaatsingen  

Centrische belasting t.g.v. E .G. en sneeuw 
Ten gevolge van de bovenbelasting die verdeeld is over de elementen, 
zullen alle liggers alleen verplaatsing in de Z- richting vertonen. Ten 
gevolge van het eigen gewicht resulteert dit in een verticale verplaatsing 
van ez =77,3mm.   

In kop  12.5.3 is voor de berekening van de benodigde buigstijfheid EI de  
de maximaal toelaatbare verticale verplaatsing doorbuiging vastgesteld op 
160mm. De maximaal toelaatbare doorbuiging zoals deze normatief is 
vastgesteld komt uit op: 

 
         

 

   
   

 

   
             

(167)  
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De verplaatsingen ten gevolge van (2*Qperm) +Qsneeuw resulteren in 
eZ=170mm. Hiermee wordt de maximale verplaatsing licht overschreden. 

Excentrische belasting t.g.v. sneeuw(enkelvelds) 
Wanneer slechts één enkele ligger belast wordt, zal vanwege de  
excentriciteit de verticale verplaatsing niet overal gelijk zijn. Deze 
verplaatsing is weergegeven in Afbeelding 12.40. 

Stijfheid van eindligger 
In kop 12.3.2 is op een testmodel een horizontale belasting uitgeoefend, 
hierbij bleek de eindligger een relatief grote verplaatsing te ondergaan. 
Wanneer naar de krachtswerking in het raamwerk en 3d model gekeken 
wordt, treedt deze relatief grote verplaatsing niet op. De noodzaak om 
verstijvers toe te passen bij de eindliggers lijkt hierdoor te zijn verdwenen. 
Om te controleren of de horizontale verstijvers ook niet benodigd zijn voor 
buiging van de samengestelde liggers om de lokale Z-as(zie 12.5.9), 
zullen in de volgende paragraaf de buiging loodrecht om de 
overspanningsrichting van de liggers worden bekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 12.38 Verticale verplaatsingen (eZ) (E.G).u max=77,3mm 

 

Afbeelding 12.39 Verticale verplaatsingen (eZ)( 2xEG+sneeuw)umax=171mm 

 

Afbeelding 12.40 Verticale verplaatsing (eZ)(sneeuwenkelveld) umax=5,14mm 
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12.7.8. Vergelijking rekenmethodes 
In onderstaande tabel zijn de berekenden verplaatsingen weergegeven bij 
de verschillende rekenmethodes.  

 Horizontaal 
(wind) 

Verticaal 
(sneeuwvol) 

Afschuifstijfheid k=0 k=1*104 k=1*108 - 

     

Handmatig 
(kop 12.6.3) 

29,5 6,77 0,295 21,1 

2D Raamwerk 
(kop 12.6.6) 

- 6,83 - 17,1 

3D Platenprogramma 
(kop 12.7.5) 

25,3 6,62 0,45 16,7 

Tabel 12.9 Vergelijking verplaatsingen rekenmethodes[mm] 

Horizontale verplaatsingen: 

Wanneer naar de verschillen in verplaatsing wordt gekeken bij de 
toegepaste afschuifstijfheden, is bij de handberekeningen een factor 100 
waarneembaar tussen een volledig stijve afschuifverbinding 
(k=1*10

8
N/mm

2
) en verbindingen die geen afschuifstijfheid bezitten 

(k=0N/mm
2
). Deze factor 100 is direct terug te leiden naar het aantal 

gebruikte liggers (N=10) voor de horizontale krachtsafdracht. 

Het verschil in verplaatsingen tussen k=0 en k=1*10
8
N/mm

2
 is minder 

groot wanneer deze met behulp van het 3d platenprogramma wordt 
berekend.  

De horizontale veerstijfheden die bij de handmatige en 
raamwerkberekening voor k=1*10

4
 gebruikt zijn, laten een bijna identieke 

verplaatsing zien als de 3d plaatprogramma methode. Enerzijds zal er ook 
weinig verschil in de berekeningsmethodes mogen zitten, omdat een deel 
van de gebruikte stijfheid in de hand- en raamwerkberekening afgeleid zijn 
van de verplaatsingen die gevonden zijn in het 3d-

plaatprogramma(12.6.4).Het ontbinden van de liggerstijfheid laat  in 
horizontale richting bij de hand en raamwerkberekening nauwelijks 
afwijkende waarden zien.  

Verticale verplaatsingen: 

Bij de verticale verplaatsingen treden er iets grotere verschillen op met de 
verschillende rekenmethoden. De handberekening laat de grootste 
verplaatsingen zien bij het beschouwde belastinggeval (sneeuwvol). 
Doordat de handberekening is uitgevoerd voor één enkele ligger, zal deze 
geen stijfheid ontlenen aan naastgelegen elementen. Door de berekening 
uit te voeren met meerdere elementen, zoals is uitgevoerd met de 
raamwerk en platenprogramma berekening, zal de verticale verplaatsing 
met circa 20% gereduceerd worden ten opzichte van de handberekening. 

Bij de raamwerk en plaatprogramma berekening is voor de horizontale 
richting een uitgebreidere analyse gedaan voor de verbindingsstijfheid. In 
verticale richting is hierbij een volledig momentvaste verbinding 
aangehouden. Deze aanname heeft een reductie van de verticale 
verplaatsing tot gevolg ten opzichte van de handberekening. De 
aangehouden volledig momentvaste verbinding zal de werkelijke stijfheid 
wellicht overschatten, maar deze zal een niet grote verplaatsing dan de 
handberekening weergeven. 
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12.7.9. Buiging loodrecht op de overspanningsrichting  
Ten gevolge van de het aanblazen van de gevel door wind, treedt ten 
plaatse van de krachtsinleiding een buigend moment op van:Md=3,3kNm. 

De grootste buiging die optreedt bij belasting van het eigen gewicht en 
excentrische bovenbelasting(sneeuwenkelveld) resulteert in een moment 
van Md:1,86kNm aan de bovenzijde van de met sneeuw belaste ligger. 

Controle buigspanning in samengestelde ligger. 
In kop 12.5.9 is een vergelijking opgesteld voor  de berekening van het 
weerstandsmoment ten gevolge van buiging loodrecht op de 
overspanningsrichting. Invullen van de lijfdikte b0 =90mm en een 
meewerkende breedte l=1000mm resulteert in de volgende toetsing: 

     
     (

 
 

  )
 

 
   

     (
 
 

   )
 

 
            

(168)  

Optredende  buigspanning: 

   
       

       
            

(169)  

Deze buigspanning dient getoetst te worden op de opneembare 
buigspanning fm;90;flat;k=8,0N/mm

2 
voor de lijfplaten, zie Bijlage VI. 

fm;90;flat;k = 8,0N/mm
2 
voor de lijfplaten. 

     
   

    
                        

(170)  

Buiging loodrecht op de overspanningsrichting voldoet bij toepassing van 
het vouwdaksysteem. De bovenbeplating die ten behoeve van de 
beloopbaarheid en fysieke afsluiting van het dak fungeert, hoeft niet als 
verstijver mee te werken om buiging loodrecht op de 
overspanningsrichting op te vangen. Horizontale verstijvers tussen de 
elementen zijn voor de buiging dan ook niet nodig. 

 

 

Afbeelding 12.41 Maatgevende buiging [kNm/m] t.g.v. E.G. en wind. 

 

 

Afbeelding 12.42 Maatgevende buiging [kNm/m] t.g.v. EG en sneeuw lokaal 
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Randvoorwaarden bij buiging loodrecht op de overspanningsrichting. 
De in het platenprogramma  berekende constructie is gedimensioneerd 
met opleggingen enkel bij de uiteinden van de liggers in de 
overspanningsrichting. Hierdoor zullen alle liggers in verticale richting 
evenveel doorbuigen. Wanneer de randligger echter op een 
onderconstructie wordt gelegd, zal de doorbuiging ten gevolge van het 
eigen gewicht hier niet op kunnen treden. Deze verhinderde verplaatsing 
heeft gevolgen voor de verplaatsing van de naastgelegen elementen. 
Enerzijds worden de verticale verplaatsingen enigszins gereduceerd, maar 
anderzijds heeft deze verhinderde verplaatsing wel buigspanningen 
loodrecht op de overspanningsrichting tot gevolg. Ter illustratie is in 
Afbeelding 12.43 de buiging My in het midden van de elementen 
weergegeven wanneer een oplegging t.p.v. de gevel aanwezig is. 

De hier veroorzaakte buiging in de liggers is een factor 3 hoger dan 
wanneer er geen oplegging aanwezig is aan de gevelzijde., en kan niet 
worden opgenomen door de samengestelde liggers. 

Om deze te grote buiging in de lijfplaten te voorkomen of te verminderen, 
zijn twee opties mogelijk. 

1. De afsluitende beplating aan de bovenzijde moet worden benut 
om stijve driehoekige deltaliggers te construeren. Hiermee 
wijzigt de krachtswerking  in het constructiesysteem, en zal 
enkel druk/trek in de lijfplaten optreden. 

2. De detaillering aan de gevelzijde moet zo worden vormgegeven  
dat buiging loodrecht op de overspanningsrichting niet optreedt, 
of zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

Een principeoplossing is gegeven in Afbeelding 12.44 waarbij het dak niet 
afdraagt op de gevel, maar de gevel enkel horizontale steunt. 

 

 

 

Afbeelding 12.43 My bij verhinderde verplaatsing t.p.v. gevel.My=14kNm/m 

 

 

Afbeelding 12.44 principedetail horizontale steun t.p.v. gevelzijde 
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12.7.10. Schuifspanning in overspanningsrichting liggers. 
Naast de buiging die optreedt ten gevolge van de horizontale 
windbelasting, treedt een schuifspanning op in de overspanningsrichting 
van de liggers. 

Algemene uitdrukking voor de horizontale schuifspanning in de 
overspanningsrichting van de liggers (Janssen, 2004) 

 
   

     

    
 

(171)  

Waarin: 

Vx =dwarskracht [kN] 
b =breedte van de beschouwde doorsnede[mm] 
Iy =traagheidsmoment van de doorsnede[mm

4
] 

Sy =linear oppervlaktemoment[mm
3
] opgebouwd uit: 

         (172)  

Waarin: 

Ah =oppervlak van gearceerde doorsnede[mm
2
] 

a =afstand van zwaartepunt beschouwde doorsnede tot neutrale lijn 
gehele doorsnede[mm]   

Maximale buigspanning op hoogte ½*h met de volgende gegevens: 

Iy =volgens vergelijking (148)  =1,15.10
12 

mm
4 
  

b =volgens vergelijking (136)  =754  mm  
Sy = A.a =(754.3750).1875  =5,30.10

9  
mm

3 

Vx =1/2.1,95(windhor.).1,5.40,8  =59,67.10
3 

N 

 
   

                  

             
            

(173)  

 

Horizontale schuifspanning bij 0,9H: 

Iy =volgens vergelijking (148)  =1,15.10
12 

mm
4 
  

b =volgens vergelijking (136)  =754  mm  
Sy = A.a =(754.6750).375  =1,9.10

9  
mm

3 

Vx =1/2.1,95(windhor.).1,5.40,8  =59,67.10
3 

N 

 
   

                 

             
            

(174)  

 

Afbeelding 12.45 horizontale schuifspanning 𝛕 
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12.7.11. Verbinding tussen profielen. 
De verbindingmiddelen tussen de elementen dienen twee doelen, ten 
eerste moeten ze de afschuifstijfheid waarborgen om horizontale belasting 
over te kunnen dragen naar de opleggingen. Ten tweede zal zoals in kop 
12.2 behandeld is, een buigend moment overgedragen moeten  worden 
ten gevolge van de inklemming die is beschreven in 12.2.1 

Buigstijfheid van liggers  

Om een uitspraak te kunnen doen over de afschuifstijfheid en 
momentcapaciteit tussen de liggers, zal de detailleringoptie zoals in 
Afbeelding 12.46 beschouwd worden. Hierbij worden de afzonderlijke 
elementen aan zowel de boven als onderzijde van de ligger met 
voldraadse schroeven met elkaar verbonden. Deze manier van verbinden 
kan worden toegepast wanneer samengestelde liggers los worden 
vervoerd naar de bouwplaats, en ter plaatse met schroeven aan het 
naastliggende element worden bevestigd. Bevestiging met schroeven 
heeft de voorkeur boven bouten omdat over de gehele lengte 
schroefdraad aanwezig is, en daardoor niet allen trekkracht op de boutkop 
aangebracht wordt. Opties voor de montage van de elementen is te vinden 
in kop 12.8.1. 

Verschroefde verbindingen door flenzen op de bouwplaats. 

 

Afbeelding 12.46 Afschuifstijfheid geschroefde verbinding tussen liggers 

Verschroefde verbinding door koppeling beplating 

 

Afbeelding 12.47 Afschuifstijfheid geschroefde verbinding tussen liggers 

12.7.12. Dimensioneren verbinding tussen elementen. 
Schuifspanning in overspanningsrichting en buiging loodrecht op 
overspanningsrichting. In kop 12.7.9 is terug te vinden dat de maximale 
buiging van de elementen op treedt bij de krachtinleiding van de 
horizontale windbelasting. Wanneer de overige optredende belastingen in 
verschillende belastingscombinaties worden uitgerekend, resulteert dit in 
de buigende momenten My zoals weergegeven in Afbeelding 12.41

 

Afbeelding 12.41 Maatgevende buiging [kNm/m] t.g.v. E.G. en wind. 
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Het grootste buigend moment My max =3,2kNm/m treedt op bij combinatie 
van wind en eigen gewicht. Omdat de buiging zowel naar binnen als naar 
buiten toe op kan treden, moet een detail ontwikkeld worden dat in beide 
richtingen voldoende momentcapaciteit heeft. 

Om zowel het positief als het negatief buigend moment op te kunnen 
nemen, worden twee schroeven toegepast zodat aan de boven en 
onderzijde drukzones ontstaan.  

Trek in schroef: 

 
   

  

 
 

   

   
          

(175)  

De uittreksterkte van de schroef onder hoek α wordt berekend volgens: 

 
         

                

               
(
  

  

)
   

 
(176)  

Waarin: 
nef =effectief aantal verbindingdmiddelen[-] 

fax;k =karakteristieke uittrerksterkte   op de vezelrichting[N/mm
2
] 

d =diameter van de schroef[mm] 
lef =lengte van de schroef in het te verbinden deel[mm] 
ρk =karakteristieke volumieke massa [kg/m

3
] 

ρa =toegewezen volumieke massa [kg/m
3
] 

α =hoek tussen de schroef en de vezelrichting[°] 

 
         

             

                 
(
   

   
)

   

              
(177)  

Één schroef d=12      =10,2[N/mm
2
] per meter is voldoende om de 

trekkracht op te nemen. Hierbij is uitgegaan van een maximale 
schroeflengte van lef=120mm in het aansluitende deel. 

Druk op flens: 

Fc=27,6kN/m, aanname dat druk alleen opgenomen wordt door 
lijfmateriaal met drukzone =300*100=3,0*10

4
mm2 

 
   

  

 
 

        

       
           

(178)  

 

Afbeelding 12.48 Buiging in bovenzijde element door wind. 

Aangezien het flensmateriaal onder een hoek α belast wordt, moet worden 
voldaan aan de volgende vergelijking uit de houtnorm: 

Druk onder een hoek met de vezelrichting: 11.7 (NEN6760, 2008) 

               (179)  

Waarbij: 

 
       

              

                          
 

(180)  

       
      

  
      

  

   
          [       
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          [       

Invullen geeft: 

 
       

        

                          
           

(181)  

                          (182)  

Druk kan worden opgenomen door lijfmateriaal. 

 

12.7.13. Buigspanningen parallel aan overspanning 
Ter controle van de buigspanningen die optreden in het platenprogramma 
moet de maatgevende spanning zoals in naastgelegen afbeelding vertaald 
worden naar het optredende buigende moment zoals deze is bepaald in 
kop 12.5.7. 

De optredende buigspanning in de uiterste vezels van de massieve 
liggers:  

                              (183)  

Weerstandsmoment met de afmetingen uit vergelijking (138) 

   
         

 
             (184)  

Optredend buigend moment: 

                      =664kNm (185)  

De buigspanningen in het platenprogramma komen overeen met de 
handberekening in vergelijking (104). 

 

 

Afbeelding 12.49 Buigspanningen UGT(E.G.+sneeuw) Sxxmax=4,71N/mm
2
 

12.8. Restcapaciteit ligger bij perforaties. 
Door het ontbreken van onderzochte sterkte en stijfheidseigenschappen 
van de geperforeerde akoestische platen, kan de dwarskrachtcapaciteit 
van de lijfplaten niet eenvoudig worden achterhaald. Op voorhand kan 
worden gesteld dat ter plaatse van de oplegging de dwarskracht het 
grootst is, en perforaties hier een grotere invloed op de krachtswerking 
veroorzaken dan halverwege de overspanning. Omdat de samengestelde 
ligger voornamelijk op stijfheid is ontworpen, speelt de bijdrage van de 
flenzen aan de stijfheid de grootste rol. In kop 0 is de krachtswerking van 
het lijf onderverdeeld in verschillende componenten. In vergelijken (73)en 
(74) is de bijdrage van het lijf tussen de flenzen weergegeven. Door het 
wijzigen van de dikte van deze componenten kan een reductie in de 
doorsnede in het lijf worden gerealiseerd zonder dit de dikten van het lijf 
ter plaatse van de aansluiting met de flenzen beïnvloed. 

Wanneer de componenten uit vergelijking (73)en (74) met 20 % worden 
gereduceerd, en er dus met een lijfdikte van 90*0,8=72mm wordt 
gerekend, resulteert dit in een buigstijfheid van EI reductie: 
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                           (186)  

Ten opzichte van de buigstijfheid  EI=9,54*10
14

      
 uit vergelijking 

(103) zal slechts één procent reductie optreden. 

De invloed van het lijfmateriaal tussen de flenzen is voor wat betreft de 
buigstijfheid te verwaarlozen. Wel moet worden gecontroleerd of sparingen 
in de vorm van perforaties  de normaal en schuifspanningen niet te veel 
vergroten. 

Dimensioneren spanningen bij perforaties: 

Om de invloed van perforaties op de buig en schuifspanningen te 
onderzoeken, is met het platenprogramma Axis VM een berekening 
gemaakt. Omdat de perforaties een dermate grote invloed hebben op de 
rekencapaciteit en elementverdeling in de Eindige Elementen berekening  
zal een ligger met zo wordt met een ligger met sterk gereduceerde 
afmetingen gerekend ten opzichte van het lijfmateriaal in de 
samengestelde ligger in de eerdere berekeningen. Om een voor de 
lijfplaten representatieve spanning te verkrijgen zal op de ligger een 
bovenbelasting van Q=32,5kN/m

1
   worden aangebracht die een 

buigspanning van circa       [      tot gevolg heeft. 

Afmetingen: 
B=90 mm 
H=540 mm 
L=2000 mm 
Q=32,5kN/m

1
 

Perforaties: D=12mm per 550mm perforatiegraad 20% 

E//=8800 N/mm
2
 E =2000N/mm

2
 

Om de rekentijd van het model te verkorten, is een gehalveerde 
liggerdoorsnede gebruikt voor de berekening. Halverwege de ligger is 
hierdoor een inklemming gemaakt die in de verticale richting wel kan 
verplaatsen. 

 

Afbeelding 12.50 Buigspanningen in perforatie- en referentiemodel 

Ten gevolge van de perforaties zal de maximale buigspanning worden 
vergroot naar circa  7,7N/mm2. Deze spanning is bijna dubbel zo hoog als 
in het referentiemodel. 

 

Afbeelding 12.51 Schuifspanningen in perforatie- en referentiemodel 
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De optredende schuifspanningen in bovenstaande afbeelding  laten voor 
een groter gebied een schuifspanning van Sxy=1,16 N/mm

2
 zien dan het 

refentiemodel. Aangezien de schuifspanningen rond de oplegging het 
grootst zijn, moeten perforaties hier vermeden worden. 

12.8.1. Montage  

Voor de montage van de liggers zijn enkele opties mogelijk: 

Montage van losse liggers: 

 

 Samengestelde liggers worden los naar de bouwplaats vervoerd, 

en ter plekke tot elementen gemonteerd. 

 Aanbrengen van akoestische isolatie, afdekkende beplating en 

onderlinge koppelingen dient op de bouwplaats te worden 

gerealiseerd, dit kan ofwel op de grond, dan wel bij plaatsing op 

het dak. 

Geprefabriceerde elementen in V-vorm 

 

 Montage van elementen in de fabriek en voorzien van akoestische 

isolatie en beplating aan bovenzijde zodat een stijf element 

ontstaat; 

 Als één geheel hijsen en plaatsen van elementen op het dak; 

 Horizontale steunen t.p.v. opleggingen benodigd om omvallen 

elementen tijdens montage te voorkomen; 
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Geprefabriceerde elementen in A-Vorm 

 

 Montage van elementen op de bouwplaats eenvoudiger dan bij V-
Vormige opbouw.  

 Akoestische isolatie en beplating/afsluiting in het werk te 
monteren. 

Afwegingen voor montage van elementen 
Voor de montagesnelheid heeft het zo veel mogelijk prefabriceren de 
voorkeur. Hierdoor is het voor de hand liggend om driehoekige elementen 
in zijn geheel te vervoeren naar de bouwplaats en ter plekke te monteren. 
Wanneer akoestische isolatie op de bouwplaats nog moet worden 
aangebracht, moet dit op de grond gedaan moeten worden omdat 
aanbrengen van isolatie lastig is wanneer de elementen al op hun plek 
gehesen zijn.  

 

 

 

Afbeelding 12.52 Render opbouw element. 
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12.8.2. Ontwerp verbinding afzonderlijke elementen. 
Zoals in kop 12.7.11 reeds is behandeld, zal een detail ontworpen worden 
om de samengestelde liggers in delen van circa 13,6m over de weg te 
transporteren en op de bouwplaats tot één samenwerkende ligger te 
maken  Omdat verlijmen van houten delen op de bouwplaats te weinig 
zekerheid biedt voor een solide verbinding, moet een oplossing gevonden 
worden in de vorm van stalen verbindingsmiddelen.  

Als eerste moet worden bepaald wat de spanningen zijn in de lijven en 
flensen ten plaatste van de te maken verbinding. Om axiale belastingen in 
de boven en onderflens over te dragen naar het volgende deel, zullen 
twee extra flensen gebruikt worden. 

Trek/drukbelastingen U.G.T. t.p.v. koppeling op 13,6m uit oplegging: 

Axiale Spanning=4,25 N/mm
2 

Trek en drukcomponent: F=σ*A= 4,2*220*320=300kN  
Over te brengen horizontale  belasting door flenzen:Fhor  = 300kN. 

Overbrengen via voldraadse schroeven: 
Schematisatie van de verbinding: 

 De uittreksterkte van de verbinding onder hoek α wordt berekend volgens: 

 
         

                

               
(
  

  

)
   

 
(187)  

Waarin: 
nef =effectief aantal verbindingdmiddelen[-] 
fax;k =karakteristieke uittrerksterkte   op de vezelrichting[N/mm

2
] 

d =diameter van de schroef[mm] 
lef =lengte van de schroef in het te verbinden deel[mm] 
ρk =karakteristieke volumieke massa [kg/m

3
] 

ρa =toegewezen volumieke massa [kg/m
3
] 

α =hoek tussen de schroef en de vezelrichting[°] 

          (188)  

 

Afbeelding 12.53 Buigspanningen UGT(E.G.+sneeuw) Sxxmax=4,71N/mm
2
 

De lengte van de schroef in het te verbinden deel moet zo groot mogelijk 
worden gemaakt, zodat het aantal schroeven beperkt kan blijven. Om de 
trek/drukbelasting op te kunnen nemen tussen de aansluitende delen, zal 
de belasting onder hoek α=45º overgedragen worden  

Ontbinden van horizontale belasting naar axiaal op te nemen 
schroefbelasting: 

 
        

   

      
       

(189)  

 

De maximale effectieve lengte die in het aansluitende deel kan worden 

behaald =    
     

     
      .  

Invullen van vergelijking (187) met 6 schroeven per flens opgedeeld in 
twee rijen. d=12mm; fax;k 10,2[N/mm

2
]  
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(
   

   
)

   

       
(190)  

Aangezien de boven en onderflenzen qua spanning niet volledig uitgenut 
zijn, is het wellicht mogelijk om de trek en drukkrachten via een verjonging 
over te brengen naar de volgende flens. Hiermee hoeven minder lange 
schroeven gebruikt te worden, al zal de effectieve lengte in het te 
verbinden deel wel afnemen.  

Om eenzelfde trekbelasting op te kunnen nemen in een verjonge 
verbinding zoals in afbeelding 12.54  resulteert dit in  

 
         

                 

                 
(
   

   
)

   

       
(191)  

Een verbinding voorzien van verjonging bespaard in het extra toe te 
passen flensmateriaal, maar heeft wel een verdubbeling van het aantal 
schroeven tot gevolg. 

 
Afbeelding 12.54 Principe verbinding met voldraadse schroeven en . 

 

  



Constructief ontwerp Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  140 

 

Overbrengen via opgetrompde buizen/Lignostone. 
 Door de verbinding tussen de lijven niet op trek via schroeven te laten 
verlopen, maar door afschuiving via buizen, kan wellicht een kleinere 
lengte van de koppelstaaf gerealiseerd worden, en tevens een reductie in 
het aantal verbindingsmiddelen worden behaald. 

verbindingsprincipe: 
Ontworpen om belasting over te dragen waarbij gebruik wordt gemaakt 
van geexpandeeerde gasbuizen, waardoor geen slip ontstaat na het 
belasten van de verbinding. Om splijten van het hout te voorkomen, wordt 
aan de te verbinden delen een dunne laag DVW toegepast, dit is verdicht 
hout dat hoge stuikspanningen op kan nemen. Via de lijmverbinding wordt 
de belasting overgedragen naar het onderliggende materiaal.  

Voor de ontwerpberekeningen in dit detail wordt gebruik gemaakt van het 
Lignoforce rekenvoorbeeldblad zoals de te vinden is op de website van 
Lignostone.com.  

De eind en randafstanden worden aangehouden op 3,5D. Voor de 
tussenafstand tussen de gasbuizen 5D. Het lignostone materiaal 
opgebouwd uit onder hoge druk geperste beukenfineer heeft een 
volumieke massa van 1300kg/m3. De karakteristieke stuiksterkte van het 
DVW bedraagt:30N/mm2 

 

Afbeelding 12.55 Ontwerpgegevens enkele buis. 

 

Afbeelding 12.56 Ontwerpgegevens dubbele buis. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van gasbuizen met een boorgatdiameter 
van D=35mm, kan een karakteristieke sterkte per snede worden behaald 
van 95kN. Indien een dubbele buis wordt toegepast, kan deze 
karakteristieke sterkte nog worden verhoogd tot 115kN. 

Rekenwaarde voor sterkte per buis: 
95/1,2*0,85=68kN en 115/1,2*0,85=82kN 

Op te nemen afschuifbelasting= 300kN 

300/68=4,4 5 buizen. 
300/82=3,6 4 buizen. 

Lengte bij verbindingen met 6 buizen: 2*(3,5D)+5*(5D)=1120mm 
Lengte bij verbindingen met 5 buizen: 2*(3,5D)+4*(5D)=950mm 

Schuifspanning tussen DVW en GLH32.:360*10
3
/(1200*220)=1,36N/mm

2 
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Afbeelding 12.57 benodigde sparingen voor aanbrengen buizen 

Zoals bij de voldraadsche schroeven geopperd is , is het misschien ook 
mogelijk om de DVW en opgetrompde buizen toe te passen in de 
eigenlijke flenzen. De benodigde lengte van de verbinding wordt hierbij 
uiteraard niet korter. Wel kan er worden bespaard op de “extra”flenzen. 
Tevens kan vooraf in de fabriek de verjonging van de flenzen worden 
gerealiseerd door een aantal lamellen van gelamineerde achterwege te 
laten, en lokaal het DVW aan te brengen. 

Nadeel van dit systeem is dat er op de bouwplaats meer handelingen 
moeten worden verricht dan wanneer een verbinding met voldraadse 
schroeven gebruikt wordt. Ook moet lokaal de flens worden verwijderd, of 
achterwege gelaten, zodat de buizen opgetrompd kunnen worden. 

Toepassing van een dergelijke detaillering heeft geen voorkeur. 

 
 

Afbeelding 12.58 Principe lignostone/lignoforce verbinding 
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13. Terugkoppeling akoestische onderzoek. 

13.1.1. Inleiding 
Nu de constructieve eigenschappen en de geometrie van de 
dakconstructie bekend zijn kan de uiteindelijke bijdrage van het 
vouwdaksysteem voorzien van perforaties aan de akoestische beleving 
worden bepaald. 

13.1.2. Randvoorwaarden 
Om een met handberekening een voldoende nauwkeurige berekening te 
kunnen maken, moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals deze zijn 
gesteld in kop 6.3.7. De gevolgen wanneer aan deze voorwaarden slecht 
wordt voldaan is terug te vinden in kop 11.5.2. Het daarna onderzochte 
piramidemodel voldoet wel een deze voorwaarden, wat is terug te vinden 
in kop 11.5.4 Het daar onderzochte piramidemodel bezat een groot 
reflectieoppervlak dat tevens in twee richtingen voor diffuse weerkaatsing 
zorgde. Deze opstelling voldoet aan de voorwaarde van een “diffuse 
ruimte” Hierdoor kan een vertaalslag gemaakt worden van een uitgebreide 
computerberekening naar een eenvoudiger handberekening. 

De in hoofdstuk 12 ontworpen vouwdakconstructie zorgt voor vergroting 
van het absorptieoppervlak, en voor een diffuse ruimte doordat de 
dakplaten niet parallel aan het grondvlak gelegen zijn. Deze mate van 
diffusie zal overigens wel minder zijn dan is onderzocht voor het 
piramidemodel.  

Voor onderstaande berekeningen wordt er vanuit gegaan dat aan de 
randvoorwaarden van 6.3.7 wordt voldaan.  

13.1.3. Ontwerp absorptieconstructie 
De ruimtelijke opbouw van het vouwdaksysteem en de capaciteit van het 
lijf met perforaties bepalen de randvoorwaarden voor de akoestische 
capaciteiten van de geperforeerde liggers. De variabele die nog van 
invloed kan zijn op de mate van absorptie is de locatie van de akoestische 

isolatie. In kop 6.3.15 is reeds ondervonden dat bij een gelijkblijvende 
perforatiegraad, de gatafmetingen nauwelijks invloed uitoefenen op de 
mate van absorptie. 

Om de invloed van de locatie van de isolatie te onderzoeken zijn voor 
verschillende opstellingen de absorptiewaarden berekend met behulp van 
het programma winflag

11
. 

Voor de berekening van de akoestische absorptie eigenschappen wordt 
een opbouw zoals in Afbeelding 13.1 aangehouden met een 
perforatiegraad van 20%. 

 

Afbeelding 13.1 Vertaling constructiemodel naar Helmholtzabsorber 

                                                      
11

 Morset Sound Development: www.winflag.com 
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Berekeningen absorptie eigenschappen 
Opbouw 1: 

 Lijf plaat:d=45mm perforaties d=12mm per 550mm
2
  

 Isolatielaag d=220mm 

 Lijfplaat: d=45mm massief 

 Luchtlaag 325mm(representeert kamer boven liggers) 

 Afsluitende laag 

 

Opbouw 2: 

 Lijf plaat:d=45mm perforaties d=12mm per 550mm
2
  

 Isolatielaag d=220mm 

 Lijfplaat: d=45mm perforaties d=12mm per 550mm
2
 

 Luchtlaag 325mm(representeert kamer boven liggers) 

 Afsluitende laag 
 

 

Opbouw 3: 

 Lijf plaat:d=45mm perforaties d=12mm per 550mm
2
  

 luchtlaag d=220mm 

 Lijfplaat: d=45mm perforaties d=12mm per 550mm
2
 

 Isolatielaag d=220mm 

 Luchtlaag 105mm(representeert kamer boven liggers) 

 Afsluitende laag 
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Grafiek 13.1 Absorptie bij verschillende opstellingen 

Alle drie de opstellingen laten een duidelijke piek zien bij de lager 
frequenties rond 250Hz. De isolatiedikte zal bij deze opstellingen alleen 
voor frequenties van 63 en 125Hz invloed hebben. Ter vergelijking met 
een samengestelde ligger zonder perforaties is ook een “dichte plaat” aan 
de grafiek toegevoegd.  

Zoals in kop 6.3.15  al naar voren kwam, werken dergelijke 
helmholtzresonatoren voornamelijk goed voor lage frequenties. Hierin 
wordt bijna alle opvallende energie geabsorbeerd. De hogere frequenties 
daarentegen zijn bij deze opstelling ondervertegenwoordigd. Mede door de 
dikte van de lijven van de samengestelde liggers wordt bij hoge 
frequenties (te) weinig geabsorbeerd. 

 

 

Kanttekening bij gebruik van Winflagprogramma: 
in het programma kan de “resistance” van de isolatielaag achter de 
perforaties deels worden meeberekend voor de perforaties, dit zal de 
absorptiegraag verhogen. Voor de lage frequenties is deze vergroting niet 
nodig, maar voor de hogere frequenties kan deze bijdrage nog wel een 
hoop opleveren.  
 

Berekening nagalmtijd voor zwemhal met vouwdaksysteem 

De handberekening wordt gemaakt voor de zwemhal met het 
vouwdaksysteem en bijbehorend dakoppervlak.  

 

Grafiek 13.2 Berekening nagalmtijd met opbouw 2. 

Uit de berekende nagalmtijd valt op te maken dat voor de lage frequenties 
ruim aan de maximale gewenste nagalmtijd wordt voldaan. Voor de 
hogere frequenties helpt deze samenstelling te weinig. 
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14. Conclusies 

Hoofdvragen  

1. In welke mate speelt de vorm van de overkapping een rol bij het 
beperken dan wel verergeren van ongewenste akoestische 
eigenschappen in zwembaden. 

 

Vorm ten aanzien van volume: 
Wanneer de nagalmtijd als belangrijkste parameter voor de akoestische 
beleving wordt beschouwd, heeft het volume van de ruimte een grote 
invloed op deze akoestische beleving. Indien de vorm van de overkapping 
tot vergroting van het volume leidt, zal met een verlenging van de 
nagalmtijd rekening moeten worden gehouden. Dit impliceert dat 
architectonische of constructieve keuzes voor volumevergrotende 
overkappingen een negatieve invloed op de akoestische beleving hebben. 

Minimaliseren van het volume heeft vanuit puur akoestisch oogpunt de 
voorkeur, maar moet worden afgewogen tegen de belangen die de 
architectonische en constructieve vorm met zich mee brengen. 

Binnen dit afstudeeronderzoek is de akoestische afweging om het volume 
relatief klein te houden belangrijker geweest dan architectonische of 
constructieve afwegingen. 

Vorm ten aanzien van geluidsreflectie: 
Reflectie kan in hoofdzaak worden onderverdeeld in het gericht reflecteren 
van geluid, en het verstrooien van geluid. 

Voor het ontwerp van zwembaden zal reflectie van geluid in hoofdzaak 
gericht zijn op verstrooiing van geluid ter voorkoming van ongewenste 
flutter echo’s. De locatie van de reflecterende dakvlakke speelt hierbij dus 
geen rol. De mate van reflectie is echter wel afhankelijk van de golflengte 
van de opvallende frequenties ten opzichte van het dakoppervlak. 

De toepassing van een overkappingconstructie die is opgebouwd uit 
dakvlakken die zich niet parallel ten opzichte van het grondvlak bevinden, 
draagt bij aan het verstrooien van geluid. Door de afmetingen van de 
dakvlakken zullen hoofdzakelijk lage frequenties diffuus weerkaatst 
worden. Weerkaatsing van hoge frequenties vereist een kleinere afmeting 
van het reflectieoppervlak, en zal hierdoor minder eenvoudig kunnen 
worden gecombineerd met een puur constructieve functie. 

2. Welke vorm, opbouw en samenstelling van een houtconstructie is 
vanuit een akoestisch oogpunt het meest geschikt voor 
zwembadoverkappingen? 

 

Vergroten absorptieoppervlak 
Naast de eerder besproken vorm van de overkappingconstructie zal 
vergroting van het absorptieoppervlak bij dragen aan het verkorten van de 
nagalmtijd. Omdat vergroten van het absorptieoppervlak vaak ook 
vergroting van het volume van de ruimte tot gevolg heeft, moet een 
midden worden gevonden tussen een klein volume en groot 
absorptieoppervlak. 

Oriëntatie dakvlak ten opzichte van grondvlak 
Door de niet parallelle oriëntatie van het dakvlak ten opzichte van het 
grondvlak zal dit resulteren in een groter dakoppervlak. Hiermee worden 
de twee eigenschappen gecombineerd die een positieve invloed op de 
nagalmtijd hebben.  

Vegroten absorptievermogen dakvlak 
De absorptie eigenschappen van hout zijn van nature niet hoog. Door het 
creëren van Helmholtzabsorbers middels perforaties en akoestische 
isolatie achter de houten constructie kunnen de absorptie eigenschappen 
van het dakvlak aanzienlijk worden verbeterd. Hiermee is de noodzaak tot 
het ophangen van puur akoestische panelen of doeken in het zicht van de 
bezoeker beperkt.  

De combinatie van bovengenoemde punten zullen bij toepassing in een 
zwembadoverkapping een positieve bijdrage leveren op de akoestische 
beleving. 
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3. Is het mogelijk om een houten overkappingconstructie te 
ontwerpen, die akoestische problemen voorkomt of vermindert? 

De akoestische afwegingen voor de houten overkappingsconstructie zijn 
reeds in voorgaande koppen behandeld. De vraag of de voor de akoestiek 
relevante wijzigingen ook verenigbaar zijn met het constructieve ontwerp 
worden beantwoord in de volgende punten: 

Vouwdakconstructie: 
Door toepassen van een vouwdakconstructie kan een groot dakoppervlak 
worden gegenereerd die naast een akoestische ook een volledige 
constructieve functie bezit. De herhaling van deze identieke maar 
gespiegelde elementen vereenvoudigt het ontwerp en detaillering. 

Samengestelde liggers: 
De voor het zwembad aangehouden overspanning bedraagt circa 40m. Bij 
het constructieve ontwerp van dergelijke grote overspanningen zal in 
hoofdzaak op de doorbuiging gedimensioneerd moeten worden. Hierbij zal 
de doorbuiging ten gevolge van het eigen gewicht een groter aandeel 
hebben dan een voor daken toe te passen veranderlijke belasting. 
Minimaliseren van het eigen gewicht zal hierdoor een positieve invloed 
hebben op de toe te passen dimensies van de constructie. De toepassing 
van een samengestelde ligger waarbij de trek en druk door de flenzen 
wordt opgenomen, en de dwarskracht door de lijfplaten zal een relatief 
lichte maar buigstijve constructie ontstaan. De ontstane ruimte tussen de 
lijven en flenzen kan hierdoor gebruikt worden om zogenaamde 
helmholtzabsorbers te creëren. Massieve liggers zullen uit zowel 
gewichtsreductie als akoestisch oogpunt een minder goede keuze zijn. 

Perforaties in lijfmateriaal: 
Toepassing van akoestische perforaties in constructief plaatmateriaal lijkt 
tot op heden nog niet te zijn gecombineerd. Zowel samengestelde houten 
liggers, als geperforeerde gelamineerde platen worden op de markt 
gebracht en gebruikt. Door deze twee producten te combineren kan een 
samenwerking worden bereikt die de akoestische eigenschappen 
verbeterd, en de constructieve eigenschappen weinig negatief beïnvloed.  

De voor het zwembad gedimensioneerde geperforeerde constructie levert 
een bijdrage aan het verkorten van de nagalmtijd, maar zal dit niet altijd 

naar behoren kunnen doen voor alle frequenties. De toegepaste 
helmholtzabsorbers werken vooral goed voor lage frequenties, maar zullen 
voor hoge frequenties weinig bijdrage leveren. De relatief grootte dikte van 
de toegepaste lijven zal dit principe versterken. Hoge frequenties zullen 
beter worden geabsorbeerd bij dunnere plaatdiktes. 
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16. Bijlagen 

Bijlage I 

Oppervlak opp[m
2
]S 

Materiaal/        
A[m

2
]per freq[HZ] 125 250 500 1K 2K 4K 

wand 249 glas 44,9 44,9 15,0 10,0 7,5 5,0 

wand 249 glas 44,9 44,9 15,0 10,0 7,5 5,0 

wand 429 glas 77,3 77,3 25,8 17,2 12,9 8,6 

wand 429 glas 77,3 77,3 25,8 17,2 12,9 8,6 

vloer 3182 beton 31,8 31,8 31,8 47,7 63,6 63,6 

dak 3182 houtplaat 795,5 318,2 318,2 286,4 254,6 222,7 

V[m
3
]= 17900 T[s] per freq 2,8 5,0 6,9 7,7 8,3 9,5 

Tgem[125-4000Hz][s] 6,7 Tgem[1000-2000Hz][s] 7,3 
     

Bijlage II 

Oppervlak Opp[m
2
] 

S 
Materiaal/ 
A[m

2
]per freq[HZ] 

125 250 500 1K 2K 4K 

wand 238 glas 42,8 42,8 14,3 9,5 7,1 4,8 

wand 238 glas 42,8 42,8 14,3 9,5 7,1 4,8 

wand 432 glas 77,8 77,8 25,9 17,3 13,0 8,6 

wand 432 glas 77,8 77,8 25,9 17,3 13,0 8,6 

vloer 2851 Beton 28,5 28,5 28,5 42,8 57,0 57,0 

dak 2851 hout perforatie 228,1 570,2 1568,2 1853,3 1425,6 1140,5 

V[m
3
]= 16800 T[s] per freq 5,6 3,3 1,7 1,4 1,8 2,3 

Tgem[125-4000Hz][s] 2,7 Tgem[1000-2000Hz][s] 1,6      
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Bijlage III 

Oppervlak Opp[m
2
]S Materiaal/ 

 A[m
2
]per freq[HZ] 

125 250 500 1K 2K 4K 

wand 238 tegels  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 7,1 

wand 238 tegels  4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 7,1 

wand 432 tegels  8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 13,0 

wand 432 tegels  8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 13,0 
vloer 2851 beton 28,5 28,5 28,5 42,8 57,0 57,0 
dak 2851 hout perforatie 228,1 570,2 1568,2 1853,3 1425,6 1140,5 

V[m
3
]= 16800 T[s] per freq 9,9 4,5 1,7 1,5 1,9 2,3 

Tgem[125-4000Hz][s] 3,6 Tgem[1000-2000Hz][s] 1,6      
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Bijlage IV Belastingen  

Onderdeel: Dak [kN/m
2
] Onderdeel :Wanden [kN/m

2
] 

Permanente belasting: G Q Permanente belasting: G Q 

EG ligger 
 

1,5 - glaswand 
  

0,8 - 

afwerklaag 
 

0,1 - scheidingswanden 
 

0,5 - 

isolatie+installatie 
 

0,2 - betonwand d=200mm 4,8 - 

       
    

   
    

Veranderlijke belasting: 
Ψ=      

Veranderl  ke  elast ng: Ψ=      Wind op gevel 
 

    
Personen + materialen 
(opp. 10m2) - 1,0 Cdim = 0,91     

of 
  

    Cindex = 0,8    druk 
Sneeuw 

  
    Ceq = 1     

Psn;rep = 0,7     Ф1 = 1     
Ci = 0,8     gebied I onbebouwd     
Prep=Ci*Psn;rep 

 
- 0,56 Pw = 0,9     

of 
  

    
Prep=Cdim*Cindex* 
Ceq*Ф1*Pw   0,65 

Wind 
  

    Onderdeel :Vloer 
  Cdim = 0,91     Permanente belasting: 
  Cindex = -0,7 

 
 opwaai  betonvloerD=300mm 

 
7,2 - 

Ceq = 1     druklaag 
  

0,3 - 

Ф1 = 1     tegels 
  

0,2 - 

gebied I onbebouwd     
   

    

Pw = 0,9     
Veranderlijke 
 elast ng:Ψ= , 5     

Prep=Cdim*Cindex* 
Ceq*Ф1*Pw - -0,57 Sportfunctie 

 
- 5,00 

qrep= 1,8 1,0 qrep= 7,7 5,00 
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Bijlage V constructie eigenschappen berkentriplex(Birch Plywood) (Finnish Forest Industries Federation, 2011) 
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Bijlage VI constructie eigenschappen Kerto-Q en kerto-S(LVL) (VTT , 2009)
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Bijlage VII berekeningen samengestelde ligger ontwerpvariant 2 

 

Bijlage VIII ontwerpberekening vouwdakprincipe ontwerpvariant 3. 
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Bijlage IX uitvoer Technossoft raamwerken 

TS/Raamwerken   Rel: 5.20b 2 nov 2011 
Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 22/07/2011 

Bestand.: 

:afstudeeronderzoek\berekeningen\oplegreacties\ 

verstuurversie.rww  

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: 

Geometrisch lineair. 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt 

automatisch verwerkt 

Toegepaste normen volgens Eurocode met 

Nederlandse NB 
Belastingen   NEN-EN 1990:2002 A1:2006 NB:2007(nl) 

              NEN 6702:2007 C1:2007   

              NEN-EN 1991-1-1:2002  NB:2007(nl) 

              NEN 6702:2007 C1:2007           

GEOMETRIE 

 

MATERIALEN 
Mt Omschr. E-modulus[N/mm2]S.M.Pois. Uitz.coëff 

2  C18     9000      3.2  3.8  1.00   5.0e-6 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de 

S.M.verhoogd toegepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 

1 B*H 40800*376 2:C18  1.5341e+007 1.8074e+011 0.00 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1  h1 b2  h2 

    1 0:Normaal   40800    376  188.0     0:RH 

KNOPEN 
Knoop  X       Z     Knoop    X        Z 

1    0.000    0.000  6    3.750    1.299 

2    0.750    1.299  7    4.500    0.000 

3    1.500    0.000  8    5.250    1.299 

4    2.250    1.299  9    6.000    0.000 

5    3.000    0.000  10    6.750   1.299 

11    7.500   0.000  

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel  Aansl.i  Aansl.j  Lengte Opm. 

1   3   2  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

2   4   3  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

3   4   5  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

4   5   6  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

5   6   7  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

6   7   8  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

7   8   9  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

8   9  10  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

9  10  11  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

10  2   1  1:B*H 40800*376 NDM NDM      1.500  

 

 

 

 

VEREN 

1

.

1
2

.

1

3

.

1
4

.

1

5

.

1
6

.

1

7

.

1
8

.

1

9

.

1

1

0

.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde  

1 2 1:X-transl. 0.00  1.068e+003  

2 2 2:Z-transl. 0.00  7.350e+002  

3 3 1:X-transl. 0.00  1.068e+003  

4 3 2:Z-transl. 0.00  7.350e+002  

5 4 1:X-transl. 0.00  1.068e+003  

6 4 2:Z-transl. 0.00  7.350e+002  

7 5 1:X-transl. 0.00  1.068e+003  

8 5 2:Z-transl. 0.00  7.350e+002  

9 6 1:X-transl. 0.00  1.068e+003  

10 6 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

11 7 1:X-transl. 0.00 1.068e+003  

12 7 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

13 8 1:X-transl. 0.00 1.068e+003  

14 8 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

15 9 1:X-transl. 0.00 1.068e+003  

16 9 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

17 10 1:X-transl. 0.00 1.068e+003  

18 10 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

19 11 1:X-transl. 0.00 1.068e+003  

20 11 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002  

21 1 1:X-transl. 0.00 1.068e+003   

22 1 2:Z-transl. 0.00 7.350e+002   

 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                  Type e.g.X  e.g.Z  

1 wind                              3   0.00   0.00 

2 sneeuw                            3   0.00   0.00 

3 EG                                1   0.00   0.00 

4 wind2                             3   0.00   0.00 

5 sneeywvol                         3   0.00   0.00 
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BELASTINGEN B.G:1 wind 

 
 

STAAFBELASTINGEN B.G:1 wind 
Staaf Type       q1/p/m q2 A B   psi0   psi1   psi2 

9  11:PXGeproj. -79.56 0.780 0.7 0.5 0.3 

 

MOMENTEN B.G:1 wind 
 

 

DWARSKRACHTEN B.G:1 wind 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:1 wind 

 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:1 wind 
Kn.   X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. 

1     -6.72 -0.20 -0.00006 6 -6.80 0.01   -0.00005 

2     -6.79 -0.16 -0.00006 7 -6.74 0.04   -0.00005 

3     -6.72 -0.12 -0.00006 8 -6.82 0.08   -0.00005 

4     -6.80 -0.07 -0.00005 9 -6.76 0.11   -0.00005 

5     -6.73 -0.04 -0.00005 10 -6.83 0.16  -0.00005 

11    -6.78  0.19 -0.00004 

REACTIES  B.G:1 wind 
Kn.           X            Z            M 

1        7.17         0.15                                            

2        7.26         0.12                                            

3        7.18         0.09                                            

4        7.26         0.05                                            

5        7.19         0.03                                            

6        7.27        -0.00                                            

7        7.20        -0.03                                            

8        7.28        -0.06                                            

9        7.22        -0.08                                            

10       7.30        -0.11                                            

11       7.24        -0.14                                            

         79.56        0.00   : Som van de reacties 

        -79.56        0.00   : Som van de belastingen 

79.56

9.7

-18.1

-19.7

26.8

-29.8 -29.8

35.5 35.5

-39.8 -39.8

44.5 44.5

-4.4

-9.2

-12.6

-12.6

-25.2

-25.2

31.0

31.0

-37.7

-37.7

43.6

-50

-50

56

-63 6.2

6.2

6.1

6.1

5.9

6.0

-5.8

-5.9

-5.8

5.9

-5.8
5.9

5.9

5.9

6.0

-5.8

-5.7
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BELASTINGEN B.G:2 sneeuw 

 
 

KNOOPBELASTINGEN B.G:2 sneeuw 
Last Knoop Richting       waarde 

   1     4 Z             -34.200 

MOMENTEN B.G:2 sneeuw 
 

 

DWARSKRACHTEN B.G:2 sneeuw 

 

 

 

 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:2 sneeuw 

 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:2 sneeuw 
Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl.Rot. 

1  0.57 -7.99  -0.00097 6  -0.73 -4.26 -0.00103 

2 -0.69 -7.26  -0.00097 7   0.61 -3.49 -0.00104 

3  0.58  -6.53 -0.00098 8  -0.73 -2.71 -0.00104 

4 -0.71 -5.79  -0.00100 9   0.62 -1.93 -0.00104 

5  0.60 -5.03  -0.00102 10 -0.73 -1.15 -0.00104 

11 0.62 -0.37  -0.00104 

REACTIES B.G:2 sneeuw 
Kn.        X            Z            M 

1       -0.61         5.87                                            

2        0.74         5.34                                            

3       -0.62         4.80                                            

4        0.76         4.26                                            

5       -0.64         3.70                                            

6        0.78         3.13                                            

7       -0.66         2.56                                            

8        0.78         1.99                                            

9       -0.66         1.42                                            

10       0.78         0.85                                            

11      -0.66         0.27                                            

         0.00        34.20   : Som van de reacties 

         0.00       -34.20   : Som van de belastingen 

34.2

13.8

26.4-26.4

-16.3 -16.3

-9.1

-4.3

-1.2
0.6 0.6

-5.7

-5.7
-8.4

-8.4

6.7

6.7

3.2

3.2

0.8

0.8

0.5

-0.4

-3.5

-3.5

4.23

3.76

-3.51

-3.04

-2.76

-2.28

-1.99

-1.50

-1.21

4.49
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BELASTINGEN B.G:3 EG 

 

KNOOPBELASTINGEN B.G:3 EG 
Last Knoop Richting       waarde 

   1     2 Z            -114.250 

   2     4 Z            -126.500 

   3     6 Z            -126.500 

   4     8 Z            -126.500 

   5    10 Z            -114.250 

MOMENTEN  B.G:3 EG 

 

DWARSKRACHTEN B.G:3 EG 

 

 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:3 EG 

 
 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:3 EG 
Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl.Rot. 

1  -0.17  -74.88 0.00024  6   -0.00  -75.43 -0.00000 

2   0.14  -75.06 0.00022  7    0.05  -75.41 -0.00007 

3  -0.13  -75.21 0.00019  8   -0.08  -75.33 -0.00013 

4   0.08  -75.33 0.00013  9    0.13  -75.21 -0.00019 

5  -0.05  -75.41 0.00007  10  -0.14  -75.06 -0.00022 

11  0.17  -74.88  -0.00024 

 

REACTIES B.G:3 EG 
Kn.        X            Z            M 

1        0.18        55.04                                            

2       -0.15        55.17                                            

3        0.14        55.28                                            

4       -0.09        55.37                                            

5        0.05        55.42                                            

 

6        0.00        55.44                                            

7       -0.05        55.42                                            

8        0.09        55.37                                            

9       -0.14        55.28                                            

10        0.15        55.17                                            

11       -0.18        55.04                                            

         0.00       608.00   : Som van de reacties 

         0.00      -608.00   : Som van de belastingen 

  

114.25
126.5 126.5 126.5

114.25

38.1

-76

-61 -61

-88-88

-61 -61

-76

-38.1

-41.0

2.0

2.0

-25.5

-25.5

9.9

9.9

-17.6

-17.6

17.6

17.6

-9.9

-9.9

25.5

25.5

-2.0

-2.0

27.4

27.4

-27.4

-27.4

37.7

37.7

-37.7

-37.7

-37.7 -37.7

-37.7

-37.7

-37.637.6
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BELASTINGEN B.G:4 wind2 

 
 

KNOOPBELASTINGEN B.G:4 wind2 
Last Knoop Richting       waarde 

   1     2 Z              34.600 

   2     4 Z              34.600 

   3     6 Z              34.600 

   4     8 Z              34.600 

   5    10 Z              17.100 

MOMENTEN B.G:4 wind2 
 

 

DWARSKRACHTEN B.G:4 wind2 

 

VERPLAATSINGEN [mm] B.G:4 wind2 
 

 
 

VERPLAATSINGEN [mm;rad] B.G:4 wind2 
Kn.   X-verpl.   Z-verpl.    Rotatie   Kn.   X-verpl.   

Z-verpl.    Rotatie 

1  -0.56 23.03    0.00096 6  0.74 19.31 0.00104 

2   0.69 22.31    0.00097 7 -0.63 18.52 0.00107 

3  -0.57 21.58    0.00098 8 0.77 17.71  0.00109 

4   0.71 20.84    0.00100 9 -0.66 16.89 0.00110 

5  -0.60 20.08    0.00102 10 0.78 16.06 0.00111 

11 -0.67 15.22    0.00112 

 

REACTIES B.G:4 wind2 
Kn.           X            Z            M 

1        0.60       -16.93                                            

2       -0.74       -16.40                                            

3        0.61       -15.86                                            

4       -0.76       -15.32                                            

5        0.64       -14.76                                            

6       -0.79       -14.19                                            

7        0.67       -13.61                                            

8       -0.82       -13.02                                            

9        0.70       -12.41                                            

10      -0.84       -11.80                                            

11       0.71       -11.19                                            

         0.00      -155.50   : Som van de reacties 

         0.00       155.50   : Som van de belastingen 

34.6 34.6 34.6 34.6
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24.7 24.7
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11.0

10.6

10.3

9.8

9.5

9.0

8.7

7.0

-10.6

-12.0
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BELASTINGEN B.G:5 sneeywvol 

 
 

KNOOPBELASTINGEN B.G:5 sneeywvol 
Last Knoop Richting       waarde 

   1     4 Z             -34.200 

   2     6 Z             -34.200 

   3     8 Z             -34.200 

   4     2 Z             -17.100 

   5    10 Z             -17.100 

 

MOMENTEN B.G:5 sneeywvol 

 

DWARSKRACHTEN B.G:5 sneeywvol 

 

VERPLAATSINGEN [mm B.G:5 sneeywvol 

 
 

VERPLAATSINGEN     [mm;rad] B.G:5 sneeywvol 
Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. Kn. X-verpl. Z-verpl. Rot. 

1  -0.06   -16.79  0.00009  6 -0.00  -17.02 -0.00000 

2   0.06   -16.86  0.00009  7 0.02  -17.01 -0.00003 

3  -0.05   -16.92  0.00008  8 -0.04  -16.97 -0.00006 

4   0.04   -16.97  0.00006  9 0.05  -16.92 -0.00008 

5  -0.02   -17.01  0.00003 10 -0.06  -16.86 -0.00009 

11  0.06   -16.79 -0.00009 

 

REACTIES B.G:5 sneeywvol 
Kn.      X            Z            M 

1        0.07        12.34                    

2       -0.06        12.39                                            

3        0.06        12.44                                            

4       -0.04        12.48                                            

5        0.02        12.50                                            

6       -0.00        12.51                                            

7       -0.02        12.50                                            

8        0.04        12.48                                            

9       -0.06        12.44                                            

10       0.06        12.39                                            

11      -0.07        12.34                                            

         0.00      136.80   : Som van de reacties 

         0.00     -136.80   : Som van de belastingen 
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Bijlage X uitvoer Axis VM 
Verplaatsingen Ez en Ey  t.g.v wind  

 

 

 
Verplaatsingen Ez en Ey  t.g.v sneeuw enkelvelds 

 

 

 

Verplaatsingen Ez en Ey  t.g.v  EG+sneeuw enkelvelds 



Bijlagen Technische Universiteit Eindhoven 

Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembad overkappingen  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplaatsingen Ez en Ey t.g.v. EG+wind
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Verplaatsingen Ez en Ey t.g.v EG+sneeuwvol 

 

 

 

Verplaatsingen Ez en Ey t.g.v EG+windzuigingl 

 

 


