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Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag van mijn afstudeeronderzoek. 
Hiervoor heb ik een ruimtelijk ontwerp gemaakt voor een complex waarin appartementen, een bioscoop 
en een zwembad ondergebracht worden. Ook is er een constructief ontwerp gemaakt voor het zwem
badgedeelte. Het zwembadgedeelte wordt ondersteund door een houtconstructie. 

Om het verslag overzichtelijk en leesbaar te houden, heb ik ervoor gekozen het op te splitsen in twee 
delen: een kernrapport met daarin het uiteindelijke ontwerp en resultaten van berekeningen én bijlagen. 
In de bijlagen zijn berekeningen, uitkomsten, schetsen en computeruitdraaien opgenomen. 
De verschillende hoofdstukken van het kernrapport hebben dezelfde volgorde als de hoofdstukken in de 
bijlagen. Ook wordt verwezen naar desbetreffende bijlagen waarin de berekeningen terug te vinden 
zijn. 

Tot slot wil ik de heren Moonen, Vermeitfoon en Jorissen bedanken voor de tijd die zij de afgelopen tijd 
in mij hebben willen investeren tijdens de begeleidingsuren. 

Susan Vink - van der Last 
Augustus 2008 
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Samenvatting 

Doelstelling 

Het doel van deze afstudeeropdracht is een complex te ontwerpen in het materiaal hout en te onderzoe
ken of het mogelijk is zware belastingen door een houtconstructie op te vangen. 
De situatie is een terrein in Uden, waar een complex gebouwd wordt dat appartementen, een bioscoop 
en een zwembad onderbrengt. 
Voor het gehele complex is een ruimtelijk ontwerp gemaakt. Het zwembad is constructief uitgewerkt. 

Aanpak 

Nadat de materiaaleigenschappen van het materiaal hout bestudeerd zijn, zijn er vlekkenplannen ge
maakt. Deze vlekkenplannen doen geen uitspraak over de indeling van de ruimte, maar geven de ideale 
volgorde weer van de handelingen die verschillende groepen in dit gedeelte van het complex achtereen
volgens verrichten. 
Hierbij is het belang van de handeling weergegeven door de grootte en lijndikte van het desbetreffende 
vak. 
Nadat er een duidelijk beeld ontstaan is van de handelingen die verricht worden, zijn een aantal ruimte
lijke ontwerpen gemaakt. Al tijdens het maken van het ruimtelijk ontwerp is constructieve uitdaging 
gezocht. Door het ruimtelijk ontwerp steeds verder te verfijnen is het uiteindelijke ruimtelijke ontwerp 
ontstaan. Vervolgens zijn de plattegronden van de verschillende onderdelen van het complex gemaakt. 
Toen de indeling van het zwembadgedeelte bekend was, zijn deze gecontroleerd aan de vlekkenplannen. 
Nadat het ruimtelijk ontwerp en de grove indeling van de plattegronden vastgesteld was, zijn de over
spanningsmogelijkheden en de stabiliteit bekeken. 
Ten slotte is de hoofddraagconstructie van het zwembad berekend, 

Resultaten 

Doordat het zwembad op hoogte geplaatst is én onder het zwembad een open structuur behouden moet 
worden, blijkt het niet mogelijk om de ondersteuningen naar het maaiveld uit te voeren in hout. Deze 
ondersteuningen worden uitgevoerd in beton. 

De overige dragende delen worden wel uitgevoerd in hout. Naast de waterbak worden twee 2-
verdiepingshoge vakwerken geplaatst; de primaire vakwerken. Tussen de primaire vakwerken en dus 
onder de waterbak worden secundaire vakwerken geplaatst. Tussen de secundaire vakwerken worden 
liggers geplaatst. Ten slotte wordt tussen de liggers nog een balklaag geplaatst met daaroverheen multi
plexplaten. Dit vormt de bodem van het zwembad. 

De primaire vakwerken dragen de belasting af op betonnen raamwerken. De betonnen raamwerken 
dragen de belasting af naar de fundering. 

Conclusie 

Doordat hout een gering eigen gewicht heeft, is het geschikt om op hoogte geplaatst te worden. Daar
naast is hout goed bestand tegen chemische stoffen en dampen. Doordat hout een anisotroop materiaal 
is, zijn de sterkte-eigenschappen niet in alle richtingen gelijk. Dit heeft consequenties voor de detaille
ring. Hier moet rekening mee gehouden worden. 



1. Inleiding 

Dit verslag is gemaakt in het kader van de afstudeerfase aan de Technische Universiteit Eindhoven, fa
culteit Bouwkunde, sectie Constructief Ontwerpen. 

l.I. Onderwerp 

Is het mogelijk een zwembad te bouwen dat geheel ondersteund wordt door een houtconstructie? In dit 
afstudeerverslag 'zwembad ondersteund door houtconstructie'wordt antwoord gegeven op deze vraag. 
Het afstudeerproject is tot stand gekomen binnen de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen, faculteit 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

1.2. Aanleiding en probleemstelling 

Tijdens mijn studie aan de H.T.S. en de projecten aan de TUle heb ik verschillende projecten uitgevoerd 
in de materialen beton en staal. Om zoveel mogelijk diversiteit in de opleiding te brengen heb ik ervoor 

gekozen om het afstudeerproject uit te voeren in het materiaal hout. 
In Uden wordt momenteel een nieuw complex gerealiseerd. Dit complex gaat appartementen, een bios
coop en zwembaden onderbrengeD. Ik heb deze plannen aangegrepen om op af te studeren, omdat dit 
een constructief uitdagend project is. 

Voor het gehele complex is een ruimtelijk ontwerp gemaakt. Het constructieve ontwerp is gemaakt voor 
het gedeelte met het zwembad. De hoge belastingen en relatief grote overspanningen, in combinatie met 
hout zorgen voor een grote uitdaging. 

1.3. Doelstelling 

Doelstelling van dit afstudeerproject: 
Het ontwerpen van een complex, waarin appartementen, een bioscoop en een zwembad geplaatst wor

den. Voor het zwembadgedeelte wordt een constructief goed en bruikbaar ontwerp neergezet. De draag
constructie wordt, waar mogelijk, uitgevoerd in het materiaal hout. 
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2. Programma van eisen 

2. 1. Het programma van eisen 

De gemeente Uden, tevens opdrachtgever, heeft een prospectus opgesteld met daarin het programma 
van de nieuwbouw. Dit programma bestaat uit een recreatiegedeelte en een woongedeelte. Het recrea
tiegedeelte bestaat uit een openbaar zwembad en een bioscoop. Deze functies worden ondergebracht in 
één ruimtelijk ontwerp. De verschillende onderdelen worden, zowel functioneel als constructief, van 
elkaar gescheiden. Aan de hand van het prospectus is onderstaand programma van eisen opgesteld. 

2.1.1. Programma van eisen zwembadgedeelte 

Naast zwemmen is er in het zwembadgedeelte ook de mogelijk om een bezoek te brengen aan de sauna, 
de fysiotherapieruimte en de ruimte voor sport-, spel- en recreatie. Daarnaast zijn er ook een aantal 
ruimtes voor het personeel en de toeschouwers. 
In bijlage A; paragraaf 6.1 zijn de eisen aan een inspectieruimte van een zwembad beschreven. 

Zwembadruimte 

In de zwembadruimte komen, naast de verschillende baden, ook een aantal zwembadondersteunende 
ruimtes. 
In tabel 2.1 zijn deze verschillende ruimtes weergegeven. 

Tabel2.1: Verschillende ondersteunende ruimtes zwembadruimte 

ruimte 11 aantal I oEpervlakte [m2] I 
entree 90 
(gecombineerd met sauna en toeschouwers) 
gezamenlijke kleedkamer 4 25 
individueel kleedhokje 44 1,3 

8 1,6 

toilet 15 

douche 6 
peuterbad (diepte 0,2 m1) 15. 1,5 

doelgroepenbad (diepte 1,8 mi) 18,5 . 15 

wedstrijdbad (diepte 3 m1) 25. 15 

bar in zwembadruimte 100 
E.H.B.O. I badmeesterspost 22 
berging 7 12 

De technische ruimte van het zwembadgedeelte wordt geplaatst in het souterrain onder de appartemen
ten en de winkels, zie bijlage F; hoofdstuk 4. Deze ruimte wordt niet verder uitgewerkt. 

Sauna 

In tabel 2.2 zijn de ruimtes weergegeven die de sauna ondersteunen. 

Tabel2.2: Verschillende ondersteunende ruimtes sauna 

aantal oppervlakte (m2] 

entree 90 

(gecombineerd met zwembadruimte en toeschouwers) 
gezamenlijke kleedkamer 2 12 
toilet 2 
douche 4 

sauna 110 

stoomruimte 2 15 
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Fysiotherapieruimte 

In tabel 2.3 zijn de ruimtes weergegeven die de fysiotherapieruimte ondersteunen. 

Tabel2.3: Verschillende ondersteunende ruimtes fysiotherapieruimte 

ruimte ~antal oppervlakte [m2]: 

gezamenlijke kleedkamer 2 20 
(gecombineerd met sport-, spel- en recreatieruimte) 

toilet 2 
fysiotherapieruimte 180 

Sport-, spel- en recreatieruimte 

In tabel 2.4 zijn de ruimtes weergegeven die de sport-, spel- en recreatieruimte ondersteunen. 

Tabel2.4: Verschillende ondersteunende ruimtes sport-, spel- en recreatieruimte 

ruimte I aantal I oppervlakte [m2] 

gezamenlijke kleedkamer 

1: 
I 

20 
(gecombineerd met fysiotherapieruimte) 

toilet 

fysiotherapjeruimte 170 

Personeel 

In tabel 2.5 zijn de ruimtes weergegeven die het personeel ondersteunen. 

Tabel2.5: Verschillende ondersteunende ruimtes personeel 

ruimte 

kantoor 6 12 
kantine 80 
gezamenlijke kleedkamer 2 12 
toilet 4 

vergaderruimte 500 
( ecombineerd met ersoneel bioscao edeelte) 

6 
ecombineerd met personeel bioscoop edeelte) 

Bezoekers 

In tabel 2.6 zijn de ruimtes weergegeven die de bezoekers ondersteunen. 
Nadere informatie over de toeschouwersruimte zie bijlage B; hoofdstuk 6. 

Tabel2.6: Verschillende ondersteunende ruimtes bezoekers 

ruimte aantal oppervlakte [m2] 

entree 
90 

(gecombineerd met zwembadruimte en sauna) 

tribune 330 
kantine 110 
toilet 5 

2.1.2. Programma van eisen bioscoopgedeelte 

I 

I 

In het bioscoopgedeelte komen, naast de verschillende zalen, ook een aantal bioscoopgedeelte onder
steunende ruimtes. 
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Bioscoopruimte 

In tabel 2.7 zijn de ruimtes weergegeven die de bioscoopruimte ondersteunen. 

Tabel2.7: Verschillende ondersteunende ruimtes zwembadruimte 

ruimte aantal oppervlakte [m2] 

entree I horeca 350 

kassa 1 20 
toilet 6 

bar 1 130 

zaal 1 130 
zaal2 140 

zaal3 70 

Personeel 

In tabel 2.8 zijn de ruimtes weergegeven die het personeel ondersteunen. 

Tabel2.8: Verschillende ondersteunende ruimtes personeel 

I ruimte 11 aantal I op~ervlakte (m2) I 
cabine zaal 1 + zaal 3 1 75 

cabine zaal 2 1 15 

bergruimte 1 50 

trafo I technische ruimte 100 

kantoor 65 

kantine 30 

toilet 6 

vergaderruimte 
500 

(gecombineerd met personeel zwembadgedeelte) 

toilet 6 
(gecombineerd met personeel zwembadgedeelte) 

2. 1.3. Programma van eisen woongedeelte 

Woongedeelte 

Dit gedeelte bestaat uit 76 appartementen (50 - 160m2) en 4 maisonnettes (100- 300m2) . 

Om inkijk vanuit de bezoekers van het recreatiegedeelte te voorkomen, komen er op de begane grond 
10 winkels. 

Ondersteunende ruimtes woongedeelte 

Onder de appartementen wordt een parkeergarage geplaatst. Deze is bestemd voor zowel de bewoners 
van het complex als de bezoekers van het recreatiegedeelte. Ook komen hier bergingen voor de bewo
ners van de appartementen en de maisonnettes. 

Programma van eisen 8 



3. Vlekkenplannen 

3.1. Vlekkenplannen 

Om een goede indeling van een gebouw te maken, moeten de verschillende relaties tussen de ruimtes 
duidelijk zijn. In een gebouw komen verschillende groepen. De handelingen die verricht worden ver
schillen per groep. In verschillende vlekkenplannen zijn de handelingen weergegeven die bepaalde 
groepen verrichten. Het belang van een handeling is weergegeven door de grootte en lijndikte van het 
desbetreffende vak. De vlekkenplannen doen geen uitspraak over de indeling van de verschillende ruim
tes. 

3.1.1. Voorbeeld vlekkenplan 

Voor de bezoekers van het zwembad geldt het volgende vlekkenplan: 

binnen
komen 

betalen 
om

kleden 

om
kleden 

zwemmen 

eten I 
drinken 

weggaan 

De bezoekers van het zwembad doorlopen de rwnJtes zoals in bovenstaand schema is weergegeven. 

Na het betreden van het pand, kopen z1j een kaartje aan de kassa. Vanuit de kassa gaan zij naar de kleed
ruünten. Voor het betreden van de kleedruimten hebben ûj de mogelijkheM gebrujk te maken van het 
toJÏet dat met schoenen betreden kan worden. Na het omkleden betreden ûj, vü de toJÏetten en de dou
ches, het zwembadgedeelte. Deze toJÏetten zijn zogeheten schone toJÏetten, die alleen voor personen in 
zwemkleding bedoeld zijn. In de zwembadruimte kunnen de bezoekers gebruik maken van de aanwezi
ge bar. 

B1j het verlaten van de zwembadruimte kunnen de bezoekers gebruik maken van de douche. Vervolgens 
kleden zij zich om en kunnen zijgebruik maken van het toilet dat met schoenen betreden kan worden. 
Eventueel kunnen zij nog gebruik maken van de kantine en het pand verlaten. 

Deze en overige vlekkenplannen zijn terug te vinden in de bijlage B; hoofdstuk 2. 

De vlekkenplannen staan centraal bij het maken van het ruimtelijk ontwerp en de indeling van de plat
tegronden. Na het indelen van de plattegronden worden deze gecontroleerd aan de verschillende vlek
kenplannen (zie bijlage B; hoofdstuk 5). 

Vlekkenplannen 9 



Aûtudeerversla.t: 

4. Het ruimtelijk ontwerp 

4.1. Het ruimteHik ontwerp 

Om tot een gedegen ruimtelijk ontwerp te komen, zijn twee uitgangspunten voortdurend van belang 
geweest: 
eigen identiteit van de verschillende onderdelen; 
overgangsgebied tussen wonen en recreatie (centrum I winkels). 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de benodigde oppervlakten zoals weergegeven in hoofdstuk 
2: 'Het programma van eisen'. In bijlage A; hoofdstuk 3 is de stedenbouwkundige situatie van het terrein 
weergegeven. In bijlage A; hoofdstuk 4 zijn de huidige verkeerswegen weergegeven rondom het terrein. 

Voorafgaande aan het uiteindelijke ruimtelijk ontwerp zijn een aantal ruimtelijk ontwerpen gemaakt. 
Hierbij zijn de specifieke kenmerken per ontwerp bekeken. De verschillende ontwerpen zijn terug te 
vinden in bijlage B; hoofdstuk 3. Het gekozen ruimtelijk ontwerp is weergegeven in figuur 4.1. 

- Bioscoop 
Appartementen 
Zwembad 

Figuur 4.1: Het gekozen ruimtelijk ontwerp 

In dit ruimtelijk ontwerp is er een duidelijk identiteit van de verschillende functies. Het ontstane bin
nenplein heeft een sociale functie, waar bezoekers kunnen samenkomen. Ook worden hier een aantal 
winkels gerealiseerd. 
Doordat het zwembadgedeelte verder naar achteren wordt geplaatst dan het bioscoop- en het woonge
deelte, ontstaat er aan aantrekkingskracht richting de bezoekers. 

Het ruimteHjk ontwerp JO 
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4.1.1. Plaats kolommen 

De plaats van de kolommen is dusdanig dat er een doorgaande route wordt gevormd tussen het woonge
deelte en het recreatiegedeelte. De bezoekers lopen door een promenade en worden zo geleid naar het 
binnenplein. Zie figuur 4.2. 

Figuur 4.2: Plaats kolommen 

Het gevelbeeld dat ontstaat door de kolommen zo te plaatsen is te zien in figuur 4.3. 

I I I I I 
·~ 

I 
, 

' ,, lD [] 

D DO I IM"T"la rlil I 

0 IM" T ~ r"""A I 

IB 
IM"T"la r1a I 

I I I I I I I I 

Figuur 4.3: Gevelbeeld (zuidgevel) 
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5. Indeling plattegronden 

In de bijlage B; hoofdstuk 4 zijn verschillende schetsen opgenomen van het doorlopen proces om tot de 
uiteindelijke plattegronden te komen. Al tijdens het maken van het ruimtelijk ontwerp zijn verschillen
de schetsen van de indeling van de plattegronden gemaakt. 

Zwembaden zijn uiteraard ook gebonden aan de wettelijke voorschriften. Deze zijn terug te vinden in 
bijlage A; hoofdstukken 5 en 6. 

5.1. Plattegronden zwembad en bioscoop 

De plattegronden en de aanzichten worden weergegeven in de figuren 5.1 •/m 5.10. 

A 

A 

Figuur 5.1: Begane grond 
A 

A 

Figuur 5.3: Tweede verdieping 
A 

Figuur 5.5: Vierde verdieping 

Figuur 5.7- Zesde verdieping 

Indeling plattegronden 

A 

Figuur 5.2: Eerste verdieping 

A 

A 

Figuur 5.4: Derde verdieping 
A 

A 

Figuur 5.6· VIjfde verdieping 
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noordgevel zuidgevel 
Figuur 5.8: Aanzicht noord- en zuidgevel 

DDDDDD 

oostgevel westgevel 
Figuur 5.9: Aanzicht oost- en westgevel 

drsn. A-A drsn. B-B 
Figuur 5.10: Doorsnede A-A & B-B 
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6. Opbouw draagconstructie waterbak 

Vanuit de waterbak komen grote belastingen. Deze belastingen worden opgevangen door meerdere 
vakwerken. Vakwerken hebben t .o.v. dichte liggers een grote stijfheid die gerealiseerd wordt met wei
nig materiaal. 
De waterbelasting wordt afgedragen op een balklaag met daarop multiplexplaten. De balken van de 
balklaag worden niet tegen elkaar gelegd om ventilatie mogelijk te maken, zodat eventuele condens weg 
kan ventileren. 
Op de multiplexplaten wordt aan de binnenzijde gewapende polyolefinen zwembadfolie geplaatst, met 
een dikte van 1.5 mm1, om de bak waterdicht te maken. 
Onder deze folie komt een onderlegvilt met een dikte van 4 mm 1• Deze laag zorgt ervoor dat oneffenhe
den van de onderliggende constructie de zwembadfolie niet kunnen beschadigen. 
De balklaag draagt de balklaag af op een tertiaire constructie. De tertiaire constructie draagt de belasting 
af op een secundaire constructie. De secundaire constructie draagt de belasting af op een primaire con
structie. De primaire constructie draagt de belastingen af op betonnen raamwerken. De betonnen raam
werken dragen de belasting af naar de fundering: 
Belasting 7 balklaag 7 tertiair 7 secundair 7 primair 7 betonnen raamwerk 

De primaire vakwerken worden h.o.h. 16 mi geplaatst. De zwembadbreedte bedraagt 15 mi. 

Zie figuur 6.1 en figuur 6.2 voor principe opbouw zwembad 

betonnen raamwerk 

1 'i mPtPr 

betonnen raamwerk 

Figuur6.1: 

Ho.h. -afstand primaire vakwerken 

Opbouw draagconstructie waterbak 

zwembadfolie & onderlegvilt 

multiplexplaat 
houten balklaag 
tertiare constructie 
secundaire constructie 

Figuur6.2: 

Principe opbouw z wembad 
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De afmetingen van de dragende onderdelen zijn terug te vinden in hoofdstuk 9: 'Draagconstructie wa
terbak' . De berekeningen van de dragende delen zijn terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk 4. 

In figuur 6.3 is de principeopbouw van de gehele constructie te zien, zonder de betonnen raamwerken. 

Figuur 6.3: Opbouw gehele constructie (zonder betonnen raamwerken) 

Opbouw draagconstructie waterbak 15 



7. Het constructief ontwerp 

Een draagconstructie in hout te ontwerpen en de mogelijkheden te onderzoeken bij een dergelijk zwaar 
belaste constructie is altijd het uitgangspunt geweest. In de bijlage A; hoofdstuk 7 zijn de belangrijkste 
houteigenschappen terug te vinden. 

7.1. Overspanningsmetboden 

Niet-gelamineerde liggers worden voornamelijk toegepast bij kleine overspanningen tot 5 à 6 m1 en voor 
geringe belastingen. De maximale afmetingen die voor gezaagd hout verkrijgbaar zijn, bedragen 225 · 
225 mm2, met een lengte van maximaal 6,5 m1• De verhouding van de hoogte tot de breedte bedraagt 
ongeveer 1 :2,5. 

Gelamineerde liggers worden toegepast bij grotere overspanningen, bij gebogen vormen en bij niet
rechthoekige doorsneden. De maximale afmetingen die voor gelamineerd hout verkrijgbaar zijn, hebben 
een breedte van 240 mm 1• De verhouding van de hoogte tot de breedte bedraagt ongeveer 1:6-1:8. 

De aannames die gedaan zijn bij de berekening van de draagconstructie zijn terug te vinden in bijlage C; 
hoofdstuk 3.2. In b1jlage B; hoofdstuk 7 z1jn een aantal mogelijke overspanningsmogeli;kheden weerge
geven. 

7.1.1. Gekozen overspanningsmetboden 

De houten hoofdconstructie wordt uitgevoerd in vakwerken. Bij vakwerken is het krachtenspel ééndui
dig en treden er alleen trek- of drukkrachten op in de verschillende onderdelen van het vakwerk. De 
mogelijke vakwerkvormen zijn terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk 2. 
De vorm en de afmeting van de vakwerken in het dak zijn terug te vinden in hoofdstuk 8. de vorm en de 
afmeting van de vakwerken van de draagconstructie van de waterbak zijn terug te vinden in hoofdstuk 

9. 

7.2. Vloerkeuze 

In de bijlage B; hoofdstuk 8 zijn verschillende vloertypen met elkaar vergeleken. 
De keuze voor de vloertypen is gebaseerd op de volgende punten: 

gewicht; 
overspanning; 
de te vervullen functie; 
isolatiewaarde. 

Het blijkt dat met beton gevulde staalplaten en stressed skinpanelen voldoen aan de eisen. 
De verdiepingsvloeren van het zwembadgedeelte worden uitgevoerd in met beton gevulde staalplaten 
en de dakvloer wordt uitgevoerd in stressed skinpanelen. 
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7.2.1. Overspanningsrichting vloeren 

De vloeren overspannen van primair vakwerk naar primair vakwerk; deze overspanning bedraagt 4 mi. 

De vloeren onder de bassins overspannen van secundair vakwerk naar secundair vakwerk; deze over
spanning bedraagt 6,5 mi. De maximale overspanning die de vloerplaten kunnen maken is 7 mi. In fi
guur 7.1 zijn de overspanningsrichtingen weergegeven . 

..___,. ..___,. ..___,. ..___,. ..___,. 

J 

..___,. J 

J 

J 

..___,. ..___,. ..___,. ± 
Figuur 7.1: Overspanningsrichting vloeren 

Het constructief ontwerp 

..___,. ~/ 

..___,. ..___,. 

..___,. ..___,. 

-~ 

..___,. 

..___,. 

Betonnen raamwerken 

Primaire vakwerken 

Secundaire vakwerken 
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8. Dakconstructie 

De berekening van de dakconstructie is terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk 3. 

8.1. Ontwerp dakconstructie 

De dakconstructie is opgebouwd uit een primaire en secundaire vakwerken. De primaire vakwerken 
worden gekoppeld aan de betonnen raamwerken en dragen zo de belasting af naar de fundering. De 
h.o.h.-afstand van de primaire vakwerken bedraagt 26 m1• 

Tussen de primaire vakwerken worden secundaire vakwerken geplaatst. De h.o.h.-afstand van de secun
daire vakwerken bedraagt 5361 mm1 (afhankelijk van het aantal vakken van het primaire vakwerk). 
In figuur 8.1 is het perspectief en het bovenaanzicht van de dakconstructie weergegeven. 

11000 

Figuur 8.1: Perspectief en bovenaanzicht secundaire en primaire vakwerken dak 

8.2. Secundaire vakwerken 

In figuur 8.2 is de schematisering van de secundaire vakwerken van het dak weergegeven. 

~ r\ZSAZSZSZSZSAZ'\ZS ZSZSA Z S / 1 
5500 5500 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5500 5500 

74000 

Figuur 8.2: Schematisering secundair vakwerken dak 
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8.2. 1. Afinedng onderdelen secundaire vakwerken 

Nadat het vakwerk getoetst is op sterkte, stijfheid en stabiliteit, blijken onderstaande afmetingen nood
zakelijk: 
Bovenregel (LH27): 80·200 mm2 

Onderregel (LH27): 180·280 mm2 

Diagonalen (K21): 156·156 mm2 

8.2.2. Doorbuiging secundaire vakwerken 

De maximale doorbuiging aan de randen bedraagt 32,8 mm 1• 

De doorbuiging in het middenveld bedraagt 19,2 mm 1• 

Deze waarden voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de doorbuiging. 

8.3. Primaire vakwerken 

In figuur 8.3 is de schematisering van de primaire vakwerken van het dak weergegeven. 
De ondersteuningen sluiten aan op de onderregels. 

24500 7500 
32000 

Figuur 8.3: Vorm primaire vakwerken dak 

8.3. 1. Afinedng onderdelen primaire vakwerken 

0 
0 
0 
['-.. 

Nadat het vakwerk getoetst is Óp sterkte, stijfheid en stabiliteit, blijken onderstaande afmetingen nood
zakelijk: 
Nadat het vakwerk getoetst is op sterkte, stijfheid en stabiliteit, blijken onderstaande afmetingen nood
zakelijk: 
Bovenregel (LH27): 
Onderregel (LH27): 
Diagonalen (K21): 

260·400 mm2 

260·440 mm2 

240·280 mm2 

Ondersteuningen (LH27): 260·520 mm2 

De secundaire vakwerken van het dak zijn tevens kniksteunen. 

8.3.2. Doorbuiging primaire vakwerken 

De maximale doorbuiging bedraagt 46,0 mm 1• 

Deze waarde voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de doorbuiging. 
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8.3.3. Controle oplegging pninaire ligger- secundaire ligger 

Zonder aanpassing bezwijken de bovenregels van de vakwerken bij de oplegging door druk loodrecht op 
de vezel. Door een staalplaat te plaatsen tussen het primaire en het secundaire vakwerk voldoen de re
gels wel. 

De afmetingen van de staalplaat wordt S355 25·170·550 mm2; zie figuur 8.4. 

primair ~ ~ --------~~~---------

145 2 60 145 

Figuur 8. 4: Principe oplegging primair en secundair vakwerk 

Dakconstructie 

primair 
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9. Draagconstructie waterbak 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 'Opbouw draagconstructie waterbak', bestaat de draagconstructie uit 
verschillende lagen. 

De berekening van de draagconstructie van de waterbak is terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk 4. 

9.1. Tertiaire constructie 

De overspanning en de h.o.h.-afstand van de tertiaire constructie zijn afhankelijk van het aantal vakken 
waarin de primaire en secundaire vakwerken verdeeld worden, het aantal vakken waarin de primaire 

constructie wordt verdeeld bepaald de h.o.h.-afstand van de secundaire liggers en daarmee de veldlengte 
van de tertiaire constructie. En het aantal vakken waarin de secundaire constructie wordt verdeeld be
paald de h.o.h.-afstand van de tertiaire constructie. 
In bijlage C; hoofdstuk 4.2 worden deze verschillende mogelijkheden uiteen gezet. 

De tertiaire constructie wordt uitgevoerd als ligger op twee steunpunten, met een veldlengte van 6,5 m 1 

en een h.o.h.-aftsand van 4 m1• 

De afmetingen van de tertiaire constructie bedragen 200 · 1720 mm2• 

9.2. Secundaire vakwerken 

In figuur 9.1 is de schematisering van de secundaire vakwerken waterbak weergegeven. De diagonalen 
worden scharnierend aangesloten. De boven- en onderregels zijn doorlopende staven. 

Figuur 9.1: Schematisering secundair vakwerken waterbak 

9.2.1. Afmeting onderdelen secundaire vakwerken 

Nadat het vakwerk getoetst is op sterkte, stijfheid en stabiliteit, blijken onderstaande afmetingen nood
zakelijk: 
Bovenregel (LH27): 

Onderregel (LH27): 

Diagonalen (LH27): 
Verticalen (LH27): 

2·160·640 mm2; gekoppeld met koppelplaten h.o.h. 1000 mm 1 

2·160·880 mm2 

2·160·640 mm2; gekoppeld met koppelplaten h.o.h. 886 mm 1 

200·280 mm2 

9.2.2. Doorbuiging secundaire vakwerken 

De maximale doorbuiging bedraagt 50,6 mm 1• 

9.2.3. Principe verbindingen vakwerk 

Door de verschillende onderdelen van het secundaire vakwerk waterbak wordt een stalen as geplaatst. 
Op de onderdelen van dit vakwerk wordt een staalplaat bevestigd met bouten. Deze staalplaat geeft de 
krachten van de onderdelen over aan de stalen as. T.p.v. knooppunt 8 is het aantal bouten en de dikte 
van de staalplaat berekend, zie figuur 9.2. 

Figuur 9.2: Knooppunt 8 
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De verbinding van de verschillende onderdelen van het vakwerk is weergegeven in de figuren 9.3•/m9.7. 
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Figuur 9.3: Aansluiting verticaal 

/ 

/ 

/ 

let op: 
'\. maatvoering in de richting van de)'outen 

* loodrecht op profielranden 

Figuur 9.4: Aansluiting diagonalen 
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~ 
I 

Figuur 9.5: Aansluiting bovenregel 

9.2.4. As 

De as die door de verschillende onderdelen gaat heeft de volgende grootte: 0152,4-30. 

9.3. Balidaag & multiplexplaat 

I 

~ 
I 

Tussen de tertiaire constructie wordt een balklaag geplaatst waarop multiplexplaten worden bevestigd. 
De balken van de balklaag worden uit elkaar geplaatst om ventilatie tussen de balken mogelijk te maken; 
zie figuur 9.6. De multiplexplaten op de balken vangen deze afstand op. De lengte van de balklaag be
draagt dus 4 m 1• 

11 balklaag 
11 teniaire ligger 

Figuur 9.6: Balklaag tussen tertiaire constructie 

9.3.1. Afmeting onderdelen seCUIJdaire vakwerken 

De balklaag en de multiplexplaten worden getoetst op sterkte. 
De balklaag wordt gelamineerd uitgevoerd met de afmetingen 80 · 400 mm2; h .o.h. 407 mm 1. De dikte 
van de multiplexplaten krijgen een dikte van 21 mm 1• 

9. 4. Wanden 

In de wanden wordt hetzelfde principe doorgezet als bij de balklaag onder de waterbak. De breedte van 
de stijlen in de wanden bedraagt 71 mm 1• De hoogte van de stijlen wordt 246 mm 1• De stijlen worden in 
gezaagd hout uitgevoerd. Houtsterkteklasse K21. 
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9.5. Primair vakwerk & betonnen raamwerk 

In figuur 9.7 is de schematisering van de primaire vakwerken waterbak weergegeven. De diagonalen 
worden scharnierend aangesloten. De boven- en onderregels zijn doorlopende staven. De staven S47. 
S48 en S49 zijn de betonnen raamwerken. De primaire vakwerken worden h.o.h. 26 m1 geplaatst. De 
veerconstanten t.p.v. de fundering hebben invloed op de staafkrachten in het vakwerk. 

1<27 

Figuur 9. 7· Schematisering primaire vakwerken waterbak 

9.5.1. Afineting onderdelen primaire vakwerken 

co 
"'<t 
(j) 

1<29 

(J) 
"'<t 
(j) 

1<29 

Nadat het vakwerk getoetst is op sterkte, stijfheid en stabiliteit, blijken onderstaande afmetingen nood
zakelijk: 
Bovenregel (LH27): 
Onderregel (LH27): 
Diagonalen (LH27): 
Verticalen (LH27): 

2·240·720 mm2; gekoppeld met koppelplaten h .o.h. 1170 mm1 

2·240·880 mm2 

2·240·960 mm2; gekoppeld met koppelplaten h.o.h. 1216 mm1 

1·240·1240 mm2 

9.5.2. Afineting betonnen raamwerken 

De wanden en de kolommen van de betonnen raamwerken zijn getoetst op sterkte en stabiliteit. 
Het raamwerk wordt uitgevoerd in betonsterkteklasse B35; zie figuur 9.8. 
Afmetingen wanden: 300 · 5500 mm2 

Afmetingen kolommen: 1200·1500 mm2 

32000 

~! -

1j@ 

-

4000 8000 8000 8000 4000 

Figuur 9.8: Afmeting betonnen raamwerken 
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9.5.3. Alineting fundering 

Onder de kollommen worden 12-paalspoeren geplaatst. de afmetingen van deze poeren bedragen 
4 m1 • 3 m1• de palen worden h.o.h. 1 m1 geplaatst; zie figuur 9.9. 
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Figuur 9.9: 12-Paalspoer 
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9.5.4. DoorbuigiiJg primaire vakwerken 

De maximale doorbuiging bedraagt 73,6 mm 1• 

1000 500 

Deze waarde voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de doorbuiging. 

9.5.5. Principe verbindingen vakwerk 

Door de verschillende onderdelen van het primaire vakwerk waterbak wordt een stalen as geplaatst. Op 
de onderdelen van dit vakwerk wordt een staalplaat bevestigd met bouten. Deze staalplaat geeft de 
krachten van de onderdelen over aan de stalen as. 
T.p.v. knooppunt 21 is het aantal bouten en de dikte van de staalplaat berekend, zie figuur 9.10. 

K21 

Figuur 9.10: Knooppunt 21 
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De verbinding van de onderdelen van het vakwerk is weergegeven in de figuren 9.11 '/m 9.13. 

36 nx49 36 
1240 

Figuur 9.11: Aansluiting verticaal 

Figuur 9.12: Aansluiting diagonaal 
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Hguur 9.13: Aanslwäng onderregel 

9.5.6. As 

De as die door de verschillende onderdelen gaat heeft de volgende grootte: 0229-35. 

9.5.7. Oplegging primaire vakwerken op betonnen raamwerken 

Betonnen raamwerken 

De primaire vakwerken worden opgelegd op de betonnen raamwerken. Zowel het beton van de raam
werken als het hout van de vakwerken moet gecontroleerd worden. Zie figuur 9.14. 
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Figuur 9.14: Oplegging vakwerk op betonnen raamwerken 
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Om de druk loodrecht op de vezel is dusdanig groot dat de regels hierdoor zullen bezwijken. 
Om deze belasting over te kunnen brengen, wordt de constructie toegepaste zoals in figuur 9.15 is weer
gegeven. 

- -,---- --

185 
~ 

1500 

Figuur 9.15: Versterking t.p. v. de oplegging. Oplegging vakwerk op betonnen raam werken 

De grootte van het stalen hoekprofiel bedraagt: 1560·700·30 mm2. 
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10. Stabiliteit 

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden om de stabiliteit te verzorgen. Deze zijn terug te vinden 
in de bijlage B; hoofdstuk 9. 
Uit het onderzoek blijkt dat geen van de onderzochte systemen ideaal is om in hout uit te voeren. Van

uit het zwembad moeten relatief grote belastingen naar de fundering afgevoerd worden. Zouden de on

dersteuningen in hout uitgevoerd worden, dan moeten schoren o.i.d. toegepast moeten worden om de 
stabiliteit te verzorgen, dit zou inbreuk doen op het ruimtelijk ontwerp. 
De betonnen ondersteuningen kunnen t.p.v. de fundering een inklemming benaderen, waardoor de sta

biliteit van het gebouw behouden blijft. 

De stabiliteit van de constructie wordt door onderstaande elementen verzorgd: 
betonnen raamwerken; 
houten vakwerken; 

stabiliteitskruizen in de wanden; 
verdiepingsvloeren; 
dakvloer. 

De wind op de langsgevel wordt opgevangen door de gevel. Deze draagt de belasting af op de betonnen 
raamwerken. Deze worden tweezijdig in de fundering ingeklemd. In de bijlage C; hoofdstuk 4 is de mate 
van inklemming van de raamwerken berekend. 

De vloeren verzorgen schijfwerking. Door daarnaast stabiliteitsicruizen in de gevel te plaatsen, kunnen 
de belastingen op de kopgevel via de betonnen raamwerken naar de fundering afgevoerd worden. De 
afmeting van de betonnen raamwerken is terug te vinden in hoofdstuk 9. 

In figuur 10.1 zijn de verschillende elementen weergegeven. 

Figuur 10.1: Stabiliteit verzorgende elementen 
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11. Dilataties 

De totale breedte van het gebouw bedraagt 74 m1• Door de werking van het hout kan het nodig zijn om 
dilataties aan te brengen. Het hout kan krimp- en zwelgedrag vertonen t.g.v. verandering in het vocht
gehaltes en temperatuurschommelingen. 

11.1. Verandering vochtgehalte 

Voor de hoofdsconstructie onder het zwembad geldt: 
aanvoer hout ~vochtgehalte 14% 
gebruikssituatie ~ vochtgehalte 9% (in kantoorruimte) 

I x t:N x O.>f;O = t.l ~ 74000 x 5 x 0,1 x I0-3 = 37 mm 1 

11.2. Verandering temperatuur 

temperatuur winter binnen 
temperatuur zomer binnen 

I x t.T x O.T;O = t.l 

11.3. Condusie 

~ 20 ·c 
~ 25 ·c 

~ 74000 x 5 x 5 x 10-ó = 1,85 mm 1 

De totale lengteverandering bedraagt 37 mm I ± 2 mm 1• 

Over 74 m 1 is dit 0,05%. Deze lengteverandering kan in de detaillering opgevangen worden. Het is ook 
mogelijk om de houtconstructie met een vochtgehalte van 9% aan te voeren, zodat er minder krimp zal 
optreden t.g.v. verandering in vochtgehalte. 
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12. Bouwvolgorde 

De volgorde waarin verschillende onderdelen geplaatst worden is als volgt: 
I . plaatsen van de betonnen raamwerken; 
2. plaatsen primaire vakwerken; 

3. plaatsen secundaire vakwerken; 

4. plaatsen tertiaire constructie; 
5. plaatsen balklaag & multiplexplaten; 
6. plaatsen verdiepingsvloeren; 

7. plaatsen primaire draagconstructie dak; 
8. plaatsen tribune; 

9. plaatsen secundaire draagconstructie dak. 

De bouwvolgorde is in de figuren 12.1 tlm 12.5 weergegeven. 

Figuur 12.1: Betonnen raamwerken 

Figuur 12.2: Houten draagconstructie vloeren 
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Figuur 12.3: Verdiepingsvloeren 

Figuur 124: Primaire vakwerken dak 

Figuur 125: Primaire en secundaire dakliggers 
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13. Transport 

Bij het vervoeren van grote 'ladingen moet rekening gehouden worden met de maximale afmetingen en 

gewichten die vervoerd mogen worden over de openbare weg. 
De wettelijke bepalingen hiervoor zijn 1281: 

maximale lengte: 22 m1; 

maximale breedte: 3 m 1; 

maximale hoogte: 4 m1; 

maximale belasting: 50 ton. 

Bij het transport van een ondeelbare lading kan het voorkomen dat deze waarden overschreden (moe
ten) worden. Transport kan dan alleen plaatsvinden indien er een ontheffing van de wettelijke bepalin
gen wordt verleend. Boven de wetteEjke bepalingen is transportbegeleiding nodig. 

13.1. Mogelijkheden uitzonderlijk transport 

Uitzonderlijk transport kan plaatsvinden met verschillende voertuigen; een aantal mogelijkheden: 
eurodieplader; 
extra lage eurodieplader; 
uitschuifbare vlakke trailer. 

Transport 33 



13.1.1. Eurodieplader 

De hoofdafmetingen van de uitschuifbare vlakke trailer: 
lengte: 16,90-22,00 mi; 
lengte in kuip: 6,00-10,27 mi; 
breedte: 2,50-3,00 mi; 
hoogte: 0,60 mi (evt. -0,15 mi); 

belasting:± 30 ton. 

In figuur 13.1 is de eurodieplader weergegeven. 

Figuur 13.1: Eurodieplader 

Transport 

AfStudeerverslap 
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13.1.2. Extra lage eurodieplader 

De hoofdafmetingen van de extra lage eurodieplader: 
lengte: 13,30-16,80 m1; 

lengte in kuip: 6,25-9,75 mi; 
breedte: 2,50-3,00 mi; 
hoogte: 0,375 mi ; 
belasting: ± 20 ton. 

In figuur 13.2 is de extra lage euro dieplader weergegeven. , 

Figuur 13.2: Extra lage eurodieplader 
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13.1.3. Uitschuifbare vlakke trailer; 

De hoofdafmetingen van de uitschuifbare vlakke trailer: 
lengte: 13,35-35,50 m 1; 

breedte: 2,50 m1; 

hoogte: 1,40 m 1; 

belasting: ± 30 ton. 

In figuur 13.3 is de uitschuifbare vlakke trailer weergegeven. 

I~ ~'~·;>· I {>Cjt,O) 
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Figuur 13.3: Uitschuifbare vlakke trailer 
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13.2. Te vervoeren onderdelen 

De vakwerken van het dak en van de draagconstructie van de waterbak moeten vervoerd worden. Deze 
worden waar mogelijk in de fabriek geprefabriceerd. Een aantal vakwerken heeft echter dusdanig grote 
afmetingen dat dan transport over de weg niet meer mogelijk blijkt. Onderstaand zijn de verschillende 
vakwerken weergegeven. Per vakwerk wordt de manier van transport bekeken. 

13.3. Vakwerken dak 

Om de dakconstructie te dragen, worden primaire en secundaire vakwerken toegepast. 

13.3.1. Primaire vakwerken 

In figuur 13.4 is het primaire vakwerk weergegeven. 
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Figuur 13.4: Primair vakwerk 

32000 

Indien dit vakwerk in zijn geheel vervoerd zou worden, is een transportmiddel benodigd dat een lengte 
van 32 m1 en een breedte van 10,3 m1 kan vervoeren. Dit is niet mogelijk. 

Het vakwerk wordt daarom verdeeld in verschillende onderdelen die op de bouwplaats gemonteerd 
moeten worden. 
Het bovenste gedeelte van het vakwerk kan getransporteerd worden in een uitschuifbare vlakke trailer; 
zie figuur 13.5. 
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Figuur 13.5: Bovenste deel vakwerk 
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De ondersteuningen moeten vervoerd worden in losse delen. Hier is geen uitzonderlijk transport voor 
nodig; zie figuur 13.6. 
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Figuur 13.6· Ondersteuningen vakwerk 

13.3.2. Secundaire vakwerken 

In figuur 13.7 is het secundaire vakwerk weergegeven. 
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Figuur 13.7: Secundair vakwerk 

Indien dit vakwerk in zijn geheel vervoerd zou worden, is een transportmiddel benodigd dat een lengte 
van 74 m1 en een breedte van 2,5 m1 kan vervoeren. Dit is niet mogelijk. 

Het vakwerk wordt daarom verdeeld in verschillende onderdelen die op de bouwplaats gemonteerd 
moeten worden. Het vakwerk wordt verdeeld in vier delen; zie figuur 13.8. 
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Figuur 13.8: Verdeling secundair vakwerk 

De weergegeven onderdelen in het figuur komen 2 maal voor. Deze onderdelen kunnen vervoerd wor
den met een uitschuifbare vlakke trailer. 
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13.4. Vakwerken waterbak 

Om de waterbak te dragen, worden primaire en secundaire vakwerken toegepast. 

13.4.1. Primaire vakwerken 

In figuur 13.9 is het primaire vakwerk weergegeven. 
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Figuur 13.9: Primair vakwerk 

Indien dit vakwerk in zijn geheel vervoerd zou worden, is een transportmiddel benodigd dat een lengte 

van 74 m 1 en een breedte van 7 m 1 kan vervoeren. Dit is niet mogelijk. 

Het vakwerk wordt daarom verdeeld in verschillende onderdelen die op de bouwplaats gemonteerd 
moeten worden. 

Alle onderdelen worden apart vervoerd. Hier is geen uitzonderlijk transpon voor nodig. 
De bovenregel en de onderregel worden verdeeld in vier delen; 2 · 11 m 1 en 2 · 26 m 1• 

13.4.2. Secundaire vakwerken 

In figuur 13.10 is het secundaire vakwerk weergegeven. 

16000 

Figuur 13.10: Secundair vakwerk 

Voor het vervoeren van dit vakwerk is geen uitzonderlijk transport benodigd; het kan in zijn geheel 

vervoerd worden met een reguliere vrachtwagen. 
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14. Conclusies en aanbevelingen 

Op de vraag of het mogelijk is een zwembad te bouwen dat geheel ondersteund wordt door een hout
constructie luidt het antwoord 'ja, dit is mogelijk'. 

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat hout geen homogeen materiaal is met gelijke eigen
schappen in alle richtingen, zoals de materialen staal en beton. De sterkte-eigenschappen van hout be
last loodrecht op de vezel en hout belast evenwijdig aan de vezel verschillen aanzienlijk. 

(Indien druk evenwijdig aan de vezel op 1000/6 gesteld wordt, wordt de druk loodrecht op de vezel ge
steld op ongeveer 11%. Indien trek evenwijdig aan de vezel op 100% gesteld wordt, wordt de trek lood
recht op de vezel gesteld op ongeveer 2%). 

In de verbindingen van de verschillende onderdelen in de vakwerken komen de verschillende sterkte
eigenschappen duidelijk naar voren. De verbindingen moeten dan ook met groet zorg ontworpen wor
den en trek en druk loodrecht op deze vezel moet zoveel mogelijk vermeden worden. 
Om dit probleem te ondervangen heb ik er voor gekozen om een stalen as door de verschillende onder
delen te plaatsen, waardoor de krachten van de verschillende onderdelen van de vakwerken direct van 
het onderdeel overgebracht kunnen worden naar de staalplaten die op de verschillende onderdelen ge
plaatst worden. Deze staalplaten geven de krachten van de onderdelen over aan de stalen as. 

In het ruimtelijk ontwerp is ervoor gekozen om een open geheel te creëren onder het zwembadgedeelte. 
De ondersteuningen onder het zwembadgedeelte naar het maaiveld worden daarom uitgevoerd in be
ton. Zouden deze ondersteuningen in hout uitgevoerd worden, dan moeten schoren o.i.d. toegepast 
moeten worden om de stabiliteit te verzorgen, dit zou inbreuk doen op het ruimtelijk ontwerp. 
De betonnen ondersteuningen kunnen t.p.v. de fundering een inklemming benaderen, waardoor de sta
biliteit van het gebouw behouden blijft. 

De totale belasting op de fundering wordt aanzienlijk gereduceerd doordat het eigen gewicht van het 
materiaal hout relatief laag is. Ook hebben de chemische dampen in de zwembadruimte weinig invloed 
op de houtconstructie, omdat hout hier goed tegen bestand is. 

Gedurende het afstudeertraject is geconstateerd dat er in de vakwerken momenten optreden in de bo
ven- en onderregels die sterk afwijken van de verwachte momenten op basis van de stijfheidsverhoudin
gen in het vakwerk. Dit verslag geeft antwoord op de vraag hoe en waarom deze momenten ontstaan. In 
een verder onderzoek zou d.m.v. vergelijkingen een formule opgesteld kunnen worden waarmee de 
grootte van de werkelijk optredende momenten berekend kan worden. 
In de praktijk moet men rekening houden met het feit dat de stijfheid van de toegepaste verbinding ook 
invloed heeft op de uiteindelijk optredende momenten. De manier waarop de stijfheid van de verbin
dingen meegenomen kan worden in de berekening zou ook het onderwerp van een nader onderzoek 
kunnen zijn. 
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