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Voorwoord 
Na het uitvoeren van een literatuuronderzoek en een laboratoriumonderzoek naar 
eigenschappen van de populier, een opmerkelijke inheemse boom, bleek de tijd meer dan rijp 
om al het onderzochte te toetsen in een praktijksituatie. Deze praktijksituatie werd gevormd 
door het ontwerp van een bezoekerscentrum in Schijndel, Noord-Brabant, waarbij de populier 
als constructiemateriaal en als inspiratiebron centraal stond. Dit derde en laatste deel van 
mijn afstudeerverslag zal dit ontwerp en het ontwerpproces tonen. 

Ontwerpen op zich is een spannende en persoonlijke aangelegenheid. ledere pennenstreek 
in het proces is een stukje van jezelf en een onderdeel van een innerlijke overtuiging dat dit 
de juiste weg is om een bepaald ontwerp uiteindelijk in goede banen te leiden . 
Welbeschouwd geef je jezelf een beetje bloot, terwijl anderen onbeschaamd hun mening 
mogen geven over je eigen creatie. Natuurlijk is iedere opmerking punt van discussie, maar 
de werkelijkheid is niet, zoals bij onderzoek, rechtlijnig en eenduidig, maar is een resultaat 
van onderbouwde ideëen en zienswijzes. Er is dus niet één enkel juist ontwerp, maar een 
oneindige verzameling van ontwerpen die goed zouden kunnen zijn. De werkelijke kunst in 
een ontwerpproces is het vinden van het evenwicht tussen alle gedachten, wat intrinsiek 
werkelijke kwaliteit is. 

Met dit deel van het afstudeerverslag rond ik mijn afstudeerproject, en feitelijk ook mijn studie 
af. Dit betekent dat ik afscheid kan nemen van mijn studententijd en de Technische 
Universiteit Eindhoven. Dit doe ik met pijn in het hart, maar ook kijk ik met veel liefde vooruit 
naar een toekomst waar ik eerlijk gezegd niet op het kunnen wachten om al aan te beginnen. 
Ten tijde van dit schrijven ben ik namelijk alweer werkzaam bij SHR in Wageningen, waar ik 
verder kan gaan met dát onderwerp wat mij in mijn studententijd uiteindelijk het meest heeft 
gefascineerd: hout. 

Heel graag wil ik de kans aangrijpen om verschillende mensen die me terzijde stonden in het 
afstudeerproces te bedanken. Dankzij deze mensen is het een traject geweest waar ik mijn 
hele leven met veel plezier aan zal terugdenken. 
Op de eerste plaats dank ik de voorzitter van mijn afstudeercommissie, de heer André 
Jorissen. In mijn optiek hebben we een bijzondere periode achter de rug, waar ik de ruimte 
heb gekregen om heel erg veel te hebben mogen leren. Ook ben ik heel dankbaar voor alle 
mogelijkheden die hij me heeft geboden . Ik hoop en ik vertrouw erop dat we de opgebouwde 
prettige verstandhouding de komende periode ook voortzetten als collega's bij SHR. 
Daarnaast wil ik heel graag ook de heer Peter Schmid danken voor de inspirerende 
bijeenkomsten en de wijze opmerkingen. De heer Schmid heb ik mogen ervaren als een 
opgewekte en bezielde architect en natuurliefhebber. Het woord 'milieu' wil ik hierbij niet 
noemen, omdat dit in mijn ogen een politieke uitvinding is die tekort doet aan de wijdsheid de 
schoonheid van het begrip 'natuur' . Deze wij(d)sheid sluit ook veel beter aan bij de heer 
Schmid. 
Verder wil ik ook de heer Geilecum danken voor zijn bijdrage aan de statistische achtergrond 
van het tweede deel van het afstudeerverslag dat het laboratoriumonderzoek behandeld. 
Hoewel hij zelf zijn eigen aandeel zou willen minimaliseren, heb ik dit ervaren als een boeiend 
en zeer ingewikkeld onderdeel van mijn afstuderen, waar ik over zal blijven nadenken. 
Voorts zou ik graag de Populierenwerkgroep willen bedanken voor de mogelijkheden die me 
geboden zijn om dit afstudeerproject op te nemen. De contacten zijn heel prettig en 
interessant geweest en ik wens hen het allerbeste in de strijd om de populier te beschermen 
in het fraaie landschap. 
Dan wil ik ook mijn vriend en familie danken voor hun ondersteuning en hun interesse. Ik 
bevind mij in de gelukkige positie dat hun ondersteuning niet alleen moreel, maar ook 
inhoudelijk van hoge kwaliteit is . Ik kan niet anders zeggen dan dat ik het zeer heb getroffen. 
Ten slotte wil ik ook mijn vrienden en de medewerkers van het Pieter van Musschenbroek 
Laboratorium heel hartelijk danken voor de steun, maar ook voor alles wat deze tijd tot een 
prachtige periode heeft gemaakt. 

Sigrid Mulders 
juli 2008 
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Inleiding 
Dit verslag is het derde in de reeks van verslagen over populieren, waarbij een onderzoek 
wordt gedaan naar de constructieve eigenschappen en mogelijkheden voor de bouw. 
Het is ten eerste vooraf gegaan door een literatuuronderzoek, waarbij de populier centraal 
stond als inheemse boom en als onderdeel van het ecosysteem, maar waarbij ook vooruit 
geblikt werd naar de andere twee verslagen. 
In het tweede verslag is een laboratoriumonderzoek beschreven waarbij mechanische 
eigenschappen onderzocht zijn die noodzakelijk zijn voor het toepasbaar maken van de 
populier als volwaardig constructiemateriaaL 
Dit derde en laatste verslag zal een ontwerp tonen en bespreken waarbij de populier ook 
daadwerkelijk is toegepast als constructiemateriaaL 

In dit verslag wordt het ontwerp van een bezoekerscentrum in Schijndel behandeld. Het 
ontwerp zal tot stand komen door de belangrijke functionele en constructieve aspecten te 
combineren met conceptuele uitgangspunten, zoals relaties tussen het gebouw en zijn 
omgeving , interessante aspecten die typerend zijn voor populieren en constructies in het 
algemeen. De constructie zal worden uitgevoerd in populierenhout, waardoor daadwerkelijk 
aangetoond wordt wat de mogelijkheden zijn van populieren als bouwmateriaal. 
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1. Ontwerpopdracht 
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1.1 Inleiding 
In de directe omgeving van Schijndel, Noord Brabant, wordt een fictief bezoekerscentrum 
gebouwd dat zich qua thematiek volledig richt op de unieke omgeving van de Meierij. Het 
gebied kent vele gezichten en omvat verschillende natuurgebieden, zoals de staatsbossen 
van Sint Antenis en het Nationaal Landschap Het Groene Woud . Ook heeft de omgeving een 
gevarieerde geschiedenis met bijvoorbeeld restanten uit de Romeinse tijd, werkplaatsen met 
traditionele ambachten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe is er echter geen 
bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Meijerij. In de omgeving zijn wel andere centra 
die gericht zijn op de regio, zoals het Klompenmuseum in Best (ongeveer 12 km ten zuiden 
van Schijndel) , het bezoekerscentrum De Groene Poort in Boxtel (ongeveer 9 km ten westen 
van Schijndel), het bezoekerscentrum Oisterwijk in Oisterwijk (ongeveer 19 km ten westen) 
en het natuurcentrum Slabroek in Nistelrode (ongeveer 13 km ten noordoosten van 
Schijndel) . 

Dit bezoekerscentrum in Schijndel zal zich met name richten op de populier, die van 
oorsprong een van de meest voorkomende bomen is in de omgeving. De locatie van het 
bezoekerscentrum bevindt zich dan ook naast een populetum, een arboretum met alleen 
populieren. De constructie van het bezoekerscentrum wordt uitgevoerd in populierenhout, wat 
niet alleen bijzonder interessant is voor de omgeving, maar ook uniek is omdat niet eerder 
een dergelijke vooruitstrevende constructie uitgevoerd is met dit materiaal. 

1.2 Functie 
Het bezoekerscentrum zal verschillende functies vervullen . Ten eerste is er ruimte voor een 
expositie, de hoofdfunctie van het gebouw. Hieraan wordt een winkeltje en een ruimte voor 
traditionele ambachten gekoppeld. Daarnaast wordt service verleend aan de recreanten van 
het gebied met een informatiepunt en een restaurant-café en er zal er een vergaderruimte zijn 
voor Staatsbosbeheer of andere gegadigden. 

1.3 Programma van Eisen 
Het Programma van Eisen (PvE) voor het bezoekerscentrum is ontstaan uit een analyse van 
de activiteiten van verschillende stromen gebruikers. Het aantal gebruikers van het gebouw is 
in vijf stromen onder te verdelen, namelijk: 
• bezoekers die in het bijzonder voor de expositie komen, bijv. particulieren of scholen 
• passanten die slechts informatie opvragen, bijv. wandelaars 
• passanten die een versnapering nuttigen in het restaurant en ten minste een globale 

indruk krijgen van de expositie 
• personeel dat voornamelijk informatie verschaft of in het restaurant werkt 
• geïnteresseerden in het gebouw, bijv. bouwkundigen en architecten (ook internationaal) 

Van deze stromen is een realistische tijdsbesteding in de vorm van opeenvolgende 
activiteiten opgezet waneer zij het gebouw bezoeken . Vervolgens is van iedere activiteit 
bepaald wat vereist is om deze activiteit uit te voeren en wat de invloed van de activiteit is op 
een ruimte. Deze schema's zijn toegevoegd in bijlage A. 

Op basis van deze activiteiten is een verzameling ruimtes gedistileerd. Dit zijn de ruimtes die 
nodig zijn om het gebouw goed te laten functioneren voor alle vijf de stromen gebruikers. 
Eventueel kunnen ruimtes gecombineerd worden wanneer de situatie dit vraagt of toelaat of 
wanneer de stromen gebruikers elkaar niet blokkeren. 

De benodigde ruimtes zijn weergegeven in Tabel 1. 
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ruimte oppervlak [mm 2
] 

hoofdingang 2 
zij-ingang 1 
hal/entree 4 
informatiepunt 8 
expositieruimte 50 
winkeltje 15 
restauranVcafé 100 
keuken 50 
kachel 4 
toiletten 20 
speelruimte 4 
kantoor 10 
vergaderruimte 30 
presentatieruimte 30 
technische ruimte 10 
opslag 20 
opslag-buiten 10 
werkplaats traditionele ambachten 50 

Tabel 1: Oppervlakteverdeling voor het bezoekerscentrum 

1.4 Relatieschema 
Van de ruimtes, beschreven in paragraaf 1.3, is bepaald wat de wenselijke en bouwkundige 
eisen zijn met betrekking tot de afmetingen en welke functies gecombineerd kunnen worden. 
Ook deze tabel is opgenomen in bijlage A. Van deze gecombineerde ruimtes zijn 
relatieschema's opgesteld, waaruit is af te leiden in welke mate de ruimtes met elkaar in 
contact staan . 
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! hoofdingang 

restaurant 

Figuur 2: Relatieschema 2 

Deze schema's kunnen vertaald worden naar een schema waarbij met zwaarder en minder 
zwaar aangezette pijlen de relatie tussen de verschillende ruimtes wordt weergegeven. 

opslag buiten 

~ 
opslag 

technisc~ \ 
ruimte 

~ zij-ingang 

' 
restauran 4 ~ toiletten ....... vergaderruimte 

t / ~.00!"' 
keuken -

Figuur 3: Relatieschema 3 

Het blijkt dat er drie ruimtes zijn die het meeste in contact staat met andere ruimtes, namelijk 
het informatiepunt, de expositieruimte en het restaurant. Deze ruimtes zullen dus een centrale 
rol in het gebouw bekleden. Vooral de expositieruimte zal letterlijk alle ruimte nodig hebben 
om goed te kunnen functioneren. 
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1.5 Locatie 

1.5.1 Omgeving 
In de provincie Noord-Brabant ligt ten noorden van Eindhoven en ten zuidoosten van 's 
Hertogenbosch de gemeente Schijndel. De streek rond 's Hertogenbosch staat ook bekend 
als de Meierij. 
Ongeveer 20 jaar geleden is nabij Schijndel een proefbos aangelegd met een grote variëteit 
aan populieren. Een dergelijk bos wordt een populetum genoemd. Het populetum bevindt zich 
ten noorden van Schijndel, in de punt waar de doorgaande weg naar Heeswijk-Dinther en de 
rondweg om Schijndel samen komen. Aan het 'Ben Peterspad', een zijweg van deze 
doorgaande weg, zal het bezoekerscentrum vlak naast het populetum gesitueerd worden. 
Deze zijweg gaat na ongeveer 400 meter over in een pad exclusief voor fietsers, zie Figuur 5 
en Figuur 6. 

Figuur 4: Schijndel en omgeving 

Figuur 5: De grotere wegen en het fietspad bij het popu/eturn te Schijndel 
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1.5.2 Verkeersstromen 
In de omgeving van het populetum bevinden zich verschillende grote wegen die zorgen voor 
een goede bereikbaarheid van het gebied. Het gemotoriseerde vervoer wordt vooral 
gekenmerkt door doorgaand verkeer dat geen binding heeft met de regio. Transport van en 
naar het gebied wordt voornamelijk verzorgd door bestelbusjes en vrachtwagens. In de 
omgeving van het 'Ben Peterspad' zijn op dit moment geen bushaltes of andere 
voorzieningen van het openbaar vervoer. 

Het gebied wordt in zonnige periodes uitgebreir. aangedaan door vele dagjesmensen die al 
wandelend en fietsend van de omgeving will&n genieten. Ook wordt het pad gebruikt door 
hardlopers, amateurwielrenners en ruiters. Op een zomerse zondag kan het fietspad 
honderden fietsers per dag verwachten. Wat bijdraagt aan dit aantal is het feit dat het fietspad 
is aangesloten aan het nationale fietsnetwerk van de ANWB. De meeste voetgangers in het 
gebied zijn wandelaars en hondeneigenaars. Het pad is geen onderdeel van een bestaande 
wandelroute, maar de paden worden wel beheerd door Staatsbosbeheer. 

Figuur 6: Het Ben Peterspad met in de cirkel de overgang tot het fietspad 

1.5.3 Landelijk karakter 
Aan de doorgaande weg van Schijndel naar Heeswijk-Dinther liggen voornamelijk boerderijen 
en woningen met een landelijk uiterlijk. De gebouwendichtheid is laag, waardoor het beeld 
vooral bepaald wordt door tuinen, weilanden en bomen. Binnen de rondweg om Schijndel 
staan enkele bedrijven met lage gebouwen en meer naar het oosten ligt een woonwijk die van 
de weg gescheiden wordt door een dijk. 
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1.5.4 Concequenties ontwerp 
Het bezoekerscentrum wordt geplaatst naast het populetum, aan het Ben Peterspad, zie 
Figuur 7. 

Figuur 7: Locatie bezoekerscentrum, zie cirkel 

Zoals beschreven zal het bezoekerscentrum gelegen zijn in een gebied met een zeer landelijk 
karakter. Het gebouw zal geen relaties aan kunnen gaan met gebouwen in de omgeving om 
de eenvoudige reden dat deze er niet zijn. Met de natuurlijke omgeving zal het gebouw wel 
interactie aangaan, maar omdat de bomen en bossen in de loop der tijd van karakter zullen 
veranderen, moet hier doordacht op geanticipeerd worden, wat beschreven wordt in 
paragraaf 2.3 en 3.3.2. 
Opvallend aan de locatie is het massieve populetum dat zich ten zuidoosten en ten zuiden 
bevindt. De open ruimte naar het westen contrasteert hier verassend mee. Aan de noordzijde 
ligt het fietspad. Via dit pad zullen de bezoekers hun weg naar het bezoekerscentrum vinden 
en aan deze kant zal ook de ingang van het bezoekerscentrum zijn. 

Figuur 8: Visualisatie relatie met de omgeving 
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2. Conceptuele uitgangspunten 
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2.1 Inleiding 
In praktisch ingestelde kringen wordt wel eens beargumenteerd dat gebouwen of 
gebruiksvoorwerpen alleen functioneel zouden mogen zijn en dat slechts weinig aandacht 
aan het ontwerp moet worden besteed. Gebouwen worden steeds ingewikkelder en duurder, 
terwijl ze zonder de unieke toevoegingen ook prima zouden kunnen functioneren . 

Bij deze stelling wordt voorbijgegaan aan het feit dat vormgeving zelf ook, en misschien wel 
voornamelijk, bijdraagt aan de functionaliteit van het gebouw en zijn omgeving. Vormgeving 
staat juist in dienst van het gebouw, zal de sfeer ten goede komen en zal uiteindelijk het hele 
gebouw in zijn totaliteit tot een hoger niveau tillen. Ontwerpen is geen luxe, maar net zozeer 
een noodzaak als het bouwen zelf. 

Het ontwerpen van het bezoekerscentrum in Schijndel wordt vooraf gegaan door enkele 
conceptuele ideëen. Deze ideëen zijn van algemeen, constructief en architectonische aard. 
Met deze ideëen als uitgangspunt wordt het ontwerp vervolgens verder uitgewerkt. 

2.2 Logisch ontwerp 
Een gebouw wordt gecreëerd om te beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Een dak 
houdt de regen en sneeuw tegen en houdt warmte vast. Gevels beschermen tegen wind, 
wind in combinatie met neerslag, ongewenste dieren en andere bedreigingen van buitenaf. 
De vloer beschermt tegen een vochtige ondergrond en insecten . Daarnaast leveren de gevels 
en vloeren ook een belangrijk aandeel in het behoud van het binnenklimaat Een gebouw zijn 
eerste noodzaak is hieraan te voldoen. 

Hoewel dit heel logisch lijkt, worden vaak ingrepen gedaan die ten koste gaan van deze 
basisfunctie. Dakdoorbrekingen worden toegepast ter verfraaiing, gevels lekken en kelders 
komen onder water te staan. 

Het is van belang dat bij het ontwerp van het gebouw het principe van het logisch ontwer(: 
altijd voorop staat. Hierbij moet gedacht worden aan de grondbeginsels zoals deze hierbover 
zijn beschreven, maar ook aan andere logische beslissingen, bijvoorbeeld het beschermer 
van de constructie tegen weersinvloeden en andere aantasters en bij voorkeur natuurlijkE 
verlichting . 

Figuur 9: Een gebouw beschermt tegen invloeden van buitenaf 
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2.3 Relatie met de omgeving 
leder gebouw heeft een idividueel karakter in de context van de omgeving. Hoe het ook 
ontworpen wordt, het bouwwerk zal altijd in meer of mindere mate interactie aangaan met de 
geschiedenis van de locatie, de directe buren, andere prominente gebouwen in de directe of 
minder directe omgeving en markante natuurlijke elementen zoals bergen en meren. 
Gekozen kan worden om het gebouw scherp te laten contrasteren met de omgeving, juist het 
erin te laten opgaan door het naadloos te laten aansluiten of door een interessant evenwicht 
te zoeken tussen beide opties. De mate waarmee een gebouw met deze relatie om weet te 
gaan is bepalend voor de geschiktheid van het gebouw op die locatie. Voor een groot deel 
ontleent een gebouw dan ook zijn functionaliteit aan deze kwal iteit. 

Om te zorgen dat een gebouw aansluiting vindt bij de omgeving , moet bij het ontwerp 
rekening gehouden worden met deze invloedrijke omgeving. De hoogst haalbare prestatie is 
een gebouw te ontwikkelen dat meer dan logisch past op de locatie. 

Bij het ontwerpen van het bezoekerscentrum worden de eigenschappen van de omgeving 
meegenomen in het proces, zoals Gunnar Daan heeft gedaan bij zijn woningen in Noord
Nederland, zie Figuur 10. Het is voor het bezoekerscentrum heel belangrijk dat het ontwerp 
aansluiting vindt bij de omgeving, vooral ook omdat de functie van het centrum volledig 
gericht is op de omgeving. Ten doel wordt ook gesteld dat het gebouw niet een eenzame, 
afwijkende pion wordt, maar dat het als een logisch puzzelstukje past in de hele puzzel die 
gevormd wordt door de reeds aanwezige elementen. 

Figuur 10: Architect Gunnar Daan verwijst subtiel naar de typische boerderijen in de streek. 
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2.4 Zuiver constructiemateriaal 
leder constructief bouwmateriaal heeft bijzondere specifieke constructieve eigenschappen. 
Door de juiste toepassing van de materialen ontstaan de typerende vormen waar we een 
materiaal direct aan verbinden. 
Zo kan staal heel slank worden toegepast en is het bijzonder goed in het opnemen van 
trekspanningen . Staalconstructies zijn dan ook vaak heel rank . 
Beton heeft als excellente eigenschap het zeer goed kunnen opnemen van drukkrachten. 
Constructies uitgevoerd in beton vragen dus om intelligente vormgeving en een zekere 
massa. 
Het samenvoegen van beide materialen levert constructies op die het beste van beide 
combineren. 
Hout is een natuurproduct en is van oorsprong lineair. Bomen zijn immers lang. Voor een 
constructimateriaal is het zeer licht van gewicht en in vergelijking ook heel sterk. Hout wordt 
het dan ook vaak toegepast waar de combinatie van deze eigenschappen essentieel is. 

Het zijn juist deze typerende eigenschappen die ieder bouwmateriaal zo bijzonder maakt en 
die ze werkelijk karakter en identiteit geven. Het constructieve hoofdprincipe is dus om dicht 
bij het materiaal te blijven. 

Voor het ontwerp is het van belang dat in de constructie van het bezoekerscentrum de 
toepassing van populierenhout als een interessant alternatief wordt getoond. Bij het 
ontwerpen is het dus zeer relevant dat de constructie niet alleen de mogelijkheden toont van 
het populierenhout op zich, maar dat het gepresenteerd wordt als een eventueel 
vanzelfsprekende toepassing voor constructies in de toekomst. 

Figuur 11: Typische steen constructie, houtconstructie en staalconstructie 
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2.5 Zichtbare verticale elementen 
De populier heeft over het algemeen één visueel terugkerend kenmerk waar ook veel mythes 
en sages op teruggrijpen. Populieren staan namelijk bekend als lange, rechte bomen die 
boven alle andere bomen in de omgeving uitsteken. Naast de stam zijn ook alle takken zeer 
verticaal gericht. Dit aspect is zeer karakteristiek voor de populier en zal meegenomen 
worden bij het ontwerp van het bezoekerscentrum. 

Figuur 12: Populieren zijn opvallend verticaal gericht 

2.6 Rijtjes-structuur 
De populier is een echte pioniersoort Naast dat hij gemakkelijk groeit, groeit hij ook bijzonder 
snel. In 15 tot 25 jaar kan de boom een hoogte bereiken van 15 tot 20 meter en een diameter 
van 20 tot 50 cm . Uiteindelijk kan hij, afhankelijk van de soort, een hoogte bereiken van wel 
18 tot 35 meter en een stamdiameter van 90 tot 120 centimeter, hoewel er veel gevallen 
bekend zijn waarbij zelfs deze waardes nog overschreden worden. 

Omdat populieren zich zo snel tot een 
echte boom kunnen ontwikkelen, wordt 
deze kwaliteit vaak ingezet om een 
nieuwbouwomgeving snel van een groen 
karakter te voorzien . Zowel in wijken als 
in nieuw aangelegde recreatieve 
gebieden zoals bossen en parken wordt 
de boom in grote aantallen aangeplant. 
De bomen worden dan voornamelijk op 
een strak grid aangeplant. Helaas heeft 
juist dit principe ervoor gezorgd dat de 
populier een negatieve bijklank heeft 
gekregen. Het strakke rooster geeft een 
gevoel van onnatuurlijkheid en te veel 
bemoeienis van de mens. Hoewel de 
bijsmaak wrang is, is het principe van de 
'bomen op rijtjes' inmiddels zeer 
kenmerkend voor de populieren en 
daarmee ook zeer karakteristiek. 

Het principe van een strakke invulling van 
de constructieve elementen wordt 
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meegenomen in het ontwerp van het bezoekerscentrum in Schijndel. 

2.7 Lichtinval Figuur 13: Rijtjes-structuur 

Verschillende natuurlijke verschijnselen zijn niet vreemd voor een populierenbos. Het bos is 
onderhevig aan alle weersomstandigheden, zoals zon, wind en regen . Vooral het zonlicht 
leent zich bijzonder goed voor een bezoekerscentrum dat vooral op zonnige dagen bezoekers 
zal trekken. 

Het bladerdek van populierenbossen is niet geheel gesloten. Door de bladeren heen krijgt de 
ondergrond regelmatig zonlicht. Populierenbossen staan dan ook bekend om de rijke 
onderetage en de grote biodiversiteit. Door de speling van de bladeren als gevolg van een 
zuchtje wind kan het zonlicht op wisselende manieren naar het grondvlak sijpelen en daar 
een grillige tekening van lichte en donkere vlekken vormen. Bij lichte mist zal het zonlicht niet 
alleen de bodem, maar ook de lucht zelf van een interessante en mysterieuze tekening 
voorzien. 

Bij het bezoekerscentrum zal gezocht worden naar ongekunstelde manieren om het zonlicht 
toe te laten treden. Gestreefd wordt naar de serene sfeer die zo kenmerkend zijn voor 
bepaalde natuurlijke omgevingen. 

Figuur 14: Lichtinval 
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3. Voorlopig ontwerp 
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3.1 Inleiding 
Op basis van de combinatie van het Programma van Eisen en de conceptuele 
uitgangspunten is het voorlopig ontwerp gecreëerd. Dit ontwerp is tot stand gekomen op 
basis van de conceptuele uitgangspunten en kent nog weinig constructieve of 
bouwtechnische onderbouwing. Dit zallater uitgebreid aan bod komen. 
In de volgende paragraaf wordt dit voorlopige ontwerp getoond, waarna in de paragrafen erna 
het ontwerp gespiegeld wordt aan de conceptuele uitgangspunten. 

3.2 Ontwerp 
In de volgende figuren worden een schematische plattegrond en twee schematische 
doorsnedes van het gebouw getoond. 

doorsnede A-A' (schematisch) 

~~ 

~ 

llll l lF' 
1111 11 

~~ n ~ 
11 

restaurant 

·:@· . . 
informatiepunt 

en winkeltje 

Q 

er-

doorsnede B-B' (schematisch, met programma) 

Figuur 15: Schematische plattegrond en doorsnedes 
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Bij de overdekte ingang van het gebouw is onmiddelijk het informatiepunt geplaatst. Voor 
iedere bezoeker die slechts informatie wil opvragen over de omgeving is er geen 
onduidelijkheid waar ze met deze vragen terecht kunnen. Het gebouw is vervolgens meer 
opengesteld aan de, voor de bezoeker, linkerkant. Achter het kantoor, dat goed bereikbaar en 
duidelijk voorin het gebouw is gevestigd, ligt een grote lege ruimte, die gebruikt zal worden 
als werkplaats voor traditionele ambachten, zoals klompenmaken, of als onderdeel van de 
expositie. 
Na de werkplaats voor traditionele ambachten, is het grootste volume binnen het gebouw 
geplaatst. Dit volume bevat de keuken en de toiletten en is verbonden aan de vergaderruimte, 
die erop te vinden is. In de plattegrond is deze ruimte met een stippellijn weerggeven. De 
ruimte is bereikbaar met de trap, aan de voorzijde van de keuken en de toiletten. Van 
bovenop dit laatste volume kunnen bezoekers overigens ook een goed zicht hebben op de 
werkplaats. 
Achter de keuken en de toiletten is het restaurant gevestigd. Bij mooi weer kan het restaurant 
nog worden uitgebreid met de buitenruimte naast het restaurant, onder het doorlopende dak. 
Vanuit het restaurant heeft de bezoeker een goed zicht op de rustieke omgeving. 
Aan de andere zijde van de ingang is de opslag van materialen gevestigd. Dit is een minder 
publiek gedeelte van het gebouw, hoewel de doorgang gebruikt kan worden om het 
restaurant te bereiken. 

De expositie is in de doorsnede niet weergegeven. omdat deze niet een specifieke ruimte 
toegewezen heeft gekregen. De ruimte is zó ontworpen, dat de expositie de volledige vrije 
ruimte van het gebouw mag gebruiken. De opstelling en de routing van de expositie kan nu 
aangepast worden aan datgene wat tentoongesteld wordt. De expositie zal nu gaan 
functioneren als een stille aanwezige op iedere plaats in het gebouw, waardoor alle 
bezoekers ermee geconfronteerd worden. 

In de gevel wordt veel glas toegepast, waardoor het gebouw bijzonder veel naar buiten is 
gericht. Hiernaast zullen deze ramen ook zorgen voor veel natuurlijke verlichting. Daarnaast 
wordt nog een toevoeging gedaan ter bevordering van het natuurlijke licht in het gebouw. 
De liggers van de hoofddraagconstructie worden dubbel uitgevoerd, waardoor ertussen een 
ruimte van ongeveer 100 mm ontstaat. Door hierboven een glasstrook te plaatsen, zal ook 
verder in het gebouw natuurlijk licht kunnen doordringen. Gezegd zou kunnen worden dat de 
ruggegraat van het gebouw, de hoofddraagconstructie die uitgevoerd is in populierenhout, 
geaccentueerd wordt door deze lichtstrook. In het definitieve ontwerp zal getracht worden de 
detaillering van dit opvallende punt in het gebouw uit te breiden met mogelijkheden voor 
kunstmatig licht, zodat dit effect ook zonder zonlicht bewerkstelligd kan worden. 
In Figuur 16 wordt de aansluiting van de glasstrook boven de dubbele ligger van de 
hoofddraagconstructie schematisch weergegeven. 

Figuur 16: Schematische plattegrond en doorsnedes 

Op basis van deze schematische tekeningen van het voorlopig ontwerp kan een voorstelling 
gemaakt worden van de vorm van het gebouw. Moeilijker wordt het om een idee te krijgen 
van het gebouw op de locatie. In Figuur 17 geven drie impressies dit weer. De tekeningen 
verbeelden de sfeer van het gebouw en de locatie, waardoor goed een indruk verkregen kan 
worden. 

21 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel lil: Ontwerp 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

Figuur 17: Impressies van het bezoekerscentrum in de locatie 
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3.3 Bespreking conceptuele uitgangspunten 

3.3.1 Logisch ontwerp 
Voor het concept van het logisch ontwerp is het van belang dat er geen concessies gedaan 
worden met betrekking tot de weerbaarheid van het gebouw tegen invloeden van buitenaf. Bij 
het ontwerp van het bezoekerscentrum is zorgvuldig met deze eis omgesprongen. Zo is het 
dak schuin, waardoor de regen eenvoudig kan afwateren en waardoor er geen risico bestaat 
voor wateraccumulatie. Ook het overstek van het dak beschermt het gebouw tegen neerslag 
in combinatie met wind . Vooral de liggers van de hoofddraagconstructie zijn gevoelig voor 
klimaatinvloeden en worden door het overstek beschermd. Ook is het gebouw niet direct op 
de grond geplaatst, maar losgehouden van het drassige grasland. Het gebouw zal zo geen 
last ondervinden van optrekkend vocht. 

3.3.2 Relatie met de omgeving 
Vooral in de visualisaties is goed te zien dat het gebouw zich gericht heeft op de omgeving. 
De ronde en gesloten zijdes van het gebouw zijn gericht op het massieve populetum, terwijl 
het gebouw zich opent naar het Ben Peterspad, waar de ingang van het gebouw zit, en naar 
de wijde omgeving ten westen van het gebouw. Door de doorbrekingen van de gevel wordt 
de omgeving bij het gebouw betrokken. 
Het schuine dak zorgt dat het blikveld vanuit het gebouw wordt vergroot. De vele, lange 
ramen geven niet alleen een panoramisch beeld, maar bieden ook een blik op de lange 
populieren en vergroten het uitzicht op de prachtige streek. 

3.3.3 Zuiver constructiemateriaal 
De combinatie van druk, trek, buiging en lange, lineaire elementen is een combinatie waarbij 
de toepassing van hout heel vanzelfsprekend is, hoewel hout natuurlijk tegenwoordig vele 
toepassingsgebieden kent. Alle verbindingen voor het afdragen van de verticale krachten van 
de hoofddraagconstructie kunnen tot stand komen door contactdruk. 

3.3.4 Zichtbare verticale elementen 
Uiteraard is de hoofddraagconstructie verticaal gericht om het dak te dragen. Meer opvallend 
zijn de verticale glasplaten in de gevel. De gevel wordt uitgevoerd met elementen van 450 
mm breed, waardoor in de buitengevel alleen al meer dan tweehonderd elementen worden 
toegepast. Al deze elementen zijn verticaal gericht, om de relatie met de lange populieren te 
ondersteunen. 

3.3.5 Rijtjes-structuur 
Bij dit conceptuele uitgangspunt was het van belang dat het dwingende stramien van 
aanplant van de populier weerspiegeld werd in de constructie van het bezoekerscentrum. Na 
een intensief ontwerpproces is gekozen om het strakke vierkante raster te vervormen naar 
een strak radiaal raster. Het raster wordt gevormd door 36 kolommen, drie kolommen per 
ligger. De liggers verdelen het gebouw in twaalf gelijke segmenten, waardoor de afstand 
tussen de kolommen van een ligger en de volgende ook steeds gelijk is. Door de cirkelvorm is 
het stramien nu een doorgaande beweging geworden, zonder begin en zonder einde. 

3.3.6 Lichtinval 
De inval van natuurlijk daglicht wordt vooral verzorgd door de lange, verticale glazen 
elementen in de gevel. Zoals getoond in Figuur 16 wordt boven de dubbel uitgevoerde ligger 
van de hoofddraagconstructie een glasstrook geplaatst, waardoor ook natuurlijk licht het 
gebouw binnen kan dringen. Het licht dat op deze manier direct of indirect binnensijpelt, kan 
vergeleken worden met het serene effect van een bladerdek in een bosrijke omgeving. 
Met het lichtinval kan nog verder gespeeld worden, maar dit zal besproken worden bij het 
definitieve ontwerp. 
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3.3 Constructie 

3.3.1 Inleiding 
Niet eerder is een constructie uitgevoerd in populierenhout. Uiteraard was tot nu toe het hout 
niet ingeschaald in een sterkteklasse, wat deze toepassing van het hout op deze schaal 
tegenwerkte. Inmiddels is dit wel gebeurd, maar helaas is dat niet de enige hindernis. Een 
aantal andere problemen rond de toepassing van populierenhout als constructiemateriaal 
wordt in de volgende besproken. 

3.3.2 Problematiek 
Populierenhout is ingedeeld in duurzaamheidsklasse 5. Dit betekent dat in een gematigd 
klimaat en in voortdurend contact met de grond het hout hooguit 5 jaar goed blijft. Hout uit 
deze duurzaamheidsklasse in dan eigenlijk ook niet geschikt voor constructieve 
toepassingen. Het ziet er voor populierenhout daarnaast nog somber uit, omdat tot nu toe met 
verduurzamingstechnieken weinig resultaten zijn geboekt. 

Het droogproces van populierenhout is een tijdrovende en intensieve werkzaamheid. In verse 
toestand is het hout zeer collapsgevoelig, terwijl na droging sprake kan zijn van waternesten. 
Omdat het hout trekhout bevat, is de kans op krom- en scheluwtrekken bijzonder groot. In 
deze fase moet dus zorgvuldig met het hout worden omgesprongen. Ook is de grootte van de 
balk van invloed op de problematiek rond het drogen. Een grote omvang vertraagt het proces 
van het bereiken van het evenwichtsvochtgehalte, vooral in het midden van het hout. Grotere 
balken zullen dus nog meer zorg vragen. 
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4. Milieuaspecten 
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4.1 Inleiding 
De term 'duurzaam' heeft in de Nederlandse spreektaal twee betekenissen, die nogal eens tot 
verwarring leiden. Verschillende bedrijfstakken maken dankbaar gebruik (of misbruik?) van 
deze verwarring en prijzen hun producten aan als zijnde 'duurzaam'. Wat dit daadwerkelijk 
betekent, wordt vaak in het midden gelaten. Goedgelovige, maar matig geïnformeerde 
consumenten worden zo misleid met producten met een zekere milieubelasting, terwijl zij in 
de veronderstelling leven dat er met deze aankoop daadwerkelijk een bijdrage geleverd wordt 
aan het behoud van het milieu. Dezelfde problematiek ontstaat rond uitspraken over 
verduurzamen van materialen, duurzame technieken bij productieprocessen, duurzame 
energie, duurzaam milieubeleid en duurzaam bouwen . 

Met behulp van de Engelse betekenissen van 'duurzaam', kan de onduidelijkheid rond de 
term worden opgehelderd. 

• sustainable 
Oxford Advanced Dictionary geeft in dit verband hiervoor als verklaring: 'involving the 
use of natura! products and energy in a way that does nat harm the environment', 
ofwel 'het gebruik van natuurlijke producten en natuurlijke energie op een wijze die 
het milieu niet schaadt', wat duidt op de milieuvriendelijke betekenis van het woord 
'duurzaam'. 

• durable 
Oxford Advanced Dictionary verklaart dit woord als: 'likely to last for a long time 
without braking or getting weaker', wat duidt op een zeer lange levensduur van 
producten. 

Deze beide betekenissen zijn niet alleen verwarrend, ze kunnen ook zeer met elkaar in 
tegenspraak zijn . Plastic, bijvoorbeeld, is een zéér duurzaam product. Dit, in de betekenis van 
'durable', en zeker niet in de betekenis van 'sustainable' . 

Figuur 18: Duurzame producten 

De gesuggereerde betekenis van duurzaam met betrekking tot milieuvriendelijk bouwen is 
uiteraard de betekenis van 'sustainable'. Milieuvriendelijke producten zijn die producten die 
niet mileubelastend zijn bij de productie, het gebruik en een eventuele afvalverwerking. Bij 
voorkeur kan zelfs gezocht worden naar nieuwe toepassingen van deze producten, waar de 
'cradle to cradle'-theorie voor pleit. 

Let wel: De reden dat verschillende producenten hun niet-milieuvriendelijke producten toch 
als duurzaam aanprijzen, heeft wel een oorsprong. Mogelijk vormt het productieproces een 
belasting voor het milieu, maar het product zelf kan vele praktische voordelen kennen. Na de 
afvalverwerking kunnen dergelijke producten soms secundair opnieuw worden ingezet. Ook 
dit kan zeker beschouwd worden als duurzaam en in zekere zin ook wel als milieuvriendelijk . 
In dit verband moet vooral gezocht worden naar een verstandige manier om om te gaan met 
deze producten door een juiste afweging te maken tussen het praktische en het 
noodzakelijke. 
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4.2 Ontwerp 
Bij het ontwerp van het bezoekerscentrum in Schijndel is al getracht om een ontwerp te 
maken dat een logische oorsprong kent. De daken zijn schuin er wordt een overstek gebruikt 
om de gevel en de constructie te beschermen tegen weersinvloeden. Deze ontwerpprincipes 
hebben als resultaat dat er niet aan de levensduur van de verschillende bouwdelen wordt 
getornd. Daarnaast kan ook door de keuze van de materialen rekening gehouden worden met 
de milieuaspecten. 

In dit hoofdstuk worden drie opvallende keuzes met betrekking tot milieubewust bouwen 
besproken aan de hand van drie thema's, namelijk productieproces, gebruik en 
afvalverwerking . 

4.2.1 Populieren 
Voor het bezoekerscentrum is gekozen om de hoofddraagconstructie uit te voeren in 
populierenhout. 

4.2.1.1 Productieproces 

Populieren worden in Nederland en omgeving zonder problemen geplant. De boom heeft 
geen bijzondere ondergrond nodig, al wordt wel vermoed dat de grondstoffen van invloed 
kunnen op de eigenschappen van het hout. Ten opzichte van andere boomsoorten groeit de 
populieren heel snel. In een tijdsbestek van 15 tot 25 jaar kan hij al kaprijp zijn, met een 
hoogte van 15 tot 20 meter en een diameter van 20 tot 50 centimeter en zelfs meer. De boom 
moet met enige regelmaat gesnoeid worden om een bepaalde mate van homogeniteit van het 
materiaal te bewaken . 

Het kapproces is een precies en tijdrovend werk, maar vergelijkbaar met andere houtsoorten. 
Omdat de boom in Nederland is geplant, zijn de transportkosten, en daarmee de 
milieubelasting, laag. Het hout wordt gezaagd tot de gewenste afmetingen en gedroogd . Bij 
dit proces gaat een groot deel van het hout verloren, maar vaak wordt dit hout gebruikt als 
brandstof voor de verwarming. Bij het droogproces kan het hout geen schadelijke stoffen 
afstaan aan de lucht, omdat het deze niet bevat. Na het drogen wordt het hout zal het hout 
nog nauwelijks zwellen en krimpen en is daarmee geschikt voor de constructieve toepassing. 

4.2.1.2 Gebruik 

Het hout wordt in het bezoekerscentrum zowel binnen als buiten toegepast. Het hout valt in 
duurzaamheidsklasse 5, wat feitelijk inhoudt dat het niet echt geschikt is als bouwmateriaal. 
In het ontwerp en de detaillering is hiermee rekening gehouden, zodat het hout op de eerste 
plaats weinig nat kan worden en wanneer het nat is geworden gemakkelijk kan drogen aan de 
open lucht. 

Figuur 19: Populieren 
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Tijdens het gebruik van het hout als constructiemateriaal is er geen milieubelasting. Alle 
verbindingen van de hoofddraagconstructie zijn droge verbindingen, waardoor geen lijmen of 
andere materialen moeten worden toegevoegd in de gebruiksfase. 

4.2.1.3 Afvalverwerking 

Indien het gebouw afgebroken zal moeten worden, kunnen de elementen van de 
draagconstructie eventueel opnieuw worden ingezet in andere constructies. Wanneer dit niet 
meer mogelijk is omdat het hout daar werkelijk niet meer geschikt voor is, kan het verwerkt 
worden als normaal houtafvaL 

4.2.2 Dakpanelen 
Voor het dak wordt Kazip AluPiusSolar gebruikt. Dit is een daksysteem van Kalzip, waarbij 
zonnepanelen worden geïntegreerd in het daksysteem en als een geheel zal functioneren. 

4.2.2.1 Productieproces 

Veel informatie over het productieproces van de daken blijkt niet publiek te zijn. Dit houdt 
vermoedelijk verband met de geheimhouding voor de concurrentie. Bekend is, dat de energie 
die nodig is voor het fabriceren van de elementen laag is. In ongeveer drie jaar is de 
benodigde energie teruggewonnen (payback time is 3 jaar). 

4.2.2.2 Gebruik 

Het nieuwe systeem levert 10% tot 20% meer energie dan de meer traditionele kristallijne 
modules. Het systeem is slechts 1 mm dik en geschikt voor toepassing op alle vormen en 
maten van daken. Hierdoor is het eigen gewicht beperkt en het maximaal te leveren 
vermogen maximaal. Het systeem heeft een economische levensduur van 20 jaar en het is 
zelfreinigend, waardoor de benodigde energie om het element te maken maximaal wordt 
teruggewonnen. 

De elementen leveren ruim voldoende energie om het bezoekerscentrum van alle benodigde 
energie te voorzien. Hierbij helpt dit systeem bij het terugdringen van de uitstoot van C02 , wat 
wereldwijd wordt gezien als een van de belangrijkste targets in het milieubeleid. Ook kennen 
de elementen een terugval van slechts 10% wanneer de panelen erg warm worden. Bij de 
kristallijne modules was dit 25%. 

4.2.2.3 Afvalverwerking 

Zonnepanelen kunnen worden afgedankt als electronica-afval en is geschikt voor de 
gemeente-reinigingsdienst. Verschillende onderdelen kunnen natuurlijk herbruikbaar zijn. De 
recycling is nog niet rond, maar de zonne-industrie werkt aan een Europees 
recyclingssysteem. 

Figuur 20: Kalzip AluP/usSo/ar 
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4.2.3 Homatherm HOP proteet 
Homatherm is een bedrijf dat insolatieplaten ontwikkeld op basis van de grondstof hout. 
Zowel in het dak als in de vloer worden houtvezelplaten toegepast als isolatiemateriaal. 

4.2.3.1 Productieproces 

Bij de productie van de Homatherm isolatieplaten wordt voornamelijk houtvezels gebruikt. Op 
zeer kleine schaal worden hieraan componenten toegevoegd die het volume ondersteunen 
en die het product brandwerend maakt. 

Homatherm is verder een Duits bedrijf, waardoor de transportkosten hoger zullen zijn dan bij 
locale bedrijven. Daar staat tegenover dat het product zeer licht is, waardoor veel panelen 
tegelijk vervoerd kunnen worden. 

4.2.3.2 Gebruik 

De isolatieplaten hebben een hoge warmtecapaciteit, waardoor de hitte in de zomer goed kan 
worden geweerd, en een warmtegeleidingscoëfficient van 0,043 W/mK, wat redelijk 
vergelijkbaar is met EPS. 
Tijdens het gebruik is er geen milieubelasting. 

4.2.3.3 Afvalverwerking 
De houtvezelisolatieplaten van Homatherm zijn ecologisch en milieuvriendelijk. De producten 
kunnen eventueel hergebruikt worden. Het afval mag verwerkt worden als houtafvaL 

Figuur 21: Homatherm HOP Proteet 

4.3 Conclusies 
De keuzes voor populieren als constructiemateriaal , Kalzip AluPiusSolar voor het dak en 
Homatherm als isolatiemateriaal zijn vanuit milieutechnisch oogpunt interessant en heel 
belangrijk. Van deze punten zijn het productieproces, het gebruik en de afvalverwerking 
besproken, waarmee aangetoond is dat deze aspecten een positieve bijdrage leveren voor 
het behoud van het milieu. Daarnaast wordt ook een goede stap gezet in de bewustwording 
van het behoud van het milieu en de bijdrage die de bouwkunde hier kan leveren. Het is 
essentieel dat begrepen wordt dat milieubewust bouwen ook heel toegankelijk is. Dit zorgt 
ervoor dat deze, nog altijd futuristische gedachten, veel dichter bij de maatschappij komt te 
staan. 
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5. Constructieve uitwerking 
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5.1 Constructieopbouw 
De hoofdvorm van het bezoekerscentrum is een cirkel. De hoofddraagconstructie is daarom 
radiaal gericht, waarbij iedere radiaal gevormd wordt door een dubbbel uitgevoerde ligger, 
ondersteund door drie kolommen. Voor de meest gunstige spanningsverdeling wordt in de 
dubbel uitgevoerde ligger een scharnier toegepast. De hoofddraagconstructie bestaat uit 
twaalf van deze radialen. 
De secundaire constructie zal de belasting van het dak overbrengen op de 
hoofddraagconstructie. Deze balken overspannen de ruimte tussen de liggers van de 
hoofddraagconstructie, waarbij de overspanningslengte toeneemt naar mate de afstand tot 
het middelpunt groter wordt. 
De stabiliteit wordt verzorgd door zes windverbanden, die gevormd worden door middel van 
trekkabels. Omdat het dak is opgebouwd met een onderconstructie van sandwichpanelen met 
een homatherm-kern, zal het werken als een schijf, waardoor de horizontale krachten zich 
over het dakvlak verdelen en zo worden overgebracht naar de windverbanden. 

Figuur 22: 30-mode/ van de constructie 

5.2 Belastingconfiguratie 

5.2.1 Inleiding 
Op ieder gebouw werken de krachten van verschillende belastingen. Aan de hand van de 
grootte en de combinatie van deze belastingen worden de afmetingen van de 
hoofddraagconstructie bepaald. Belastingen kunnen, conform NEN 6702 [1] verdeeld worden 
in horizontale en verticale belasting en in permanente belasting en veranderlijke belasting. 

verticaal permanent 

belasting locatie 

horizontaal veranderlijk 

Figuur 23: schematische voorstelling van de in rekening te brengen belastingen 
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5.2.1.1 Verticale belasting 

Onder verticale belasting worden alle krachten verstaan die verticaal op het gebouw 
aangrijpen. Alle elementen die een gebouw maken tot wat het is; constructieonderdelen, niet
dragende maar wel permanente wanden, de gevel, ventilatievoorzieningen, etc.; vallen onder 
de permanente belasting en vormen het eigen gewicht. 
Naast de permanente belasting valt een belangrijk deel van de veranderlijke belasting ook 
binnen de verticale belasting. Hierbij moet vooral gedacht worden aan sneeuw, wind, 
meubilair en personen. 

5.2.1.2 Horizontale belasting 

Onder horizontale belasting vallen alle krachten die horizontaal op het gebouw aangri.jpen. 
Over het algemeen wordt deze belasting gevormd door de wind. 

5.2.2 Verticale belasting 

5.2.2.1 Permanent 

De permanente belasting van de dakconstructie wordt gevormd door de constructie en het 
totale dakpakket De hoofddraagconstructie en de secundaire constructie worden uitgevoerd 
in populierenhout, een zeer lichte houtsoort. Het dakpakket bestaat uit dakplaten en 
dakbedekking. De dakplaten zullen sandwichpanelen met een homatherm-kern worden en de 
dakbedekking de AluPiusSolar van Kalzip. Boven de dubbel uitgevoerde ligger wordt een 
glasplaat toegepast, zie Figuur 24. 

Figuur 24: Verticale doorsnede: aansluiting kolom -liggers hoofddraagconstructie 

De volgende belastingen zijn meegenomen: 
dakbedekking 7 kg/m2 

sandwichpanelen 38,9 kg/m2 

glasstrook 25 kN/m3 

liggers hoofddraagconstructie 4 7 4 kg/m3 

liggers secundaire constructie 4 7 4 kg/m3 

200 mm breed en (6+8) mm dik 
300 mm breed en 2x70 mm dik 
100 tot 400 mm breed en 100 mm dik 

Het gewicht van de {niet gelamineerde) liggers is afkomstig uit het laboratoriumonderzoek. 

Deze belastingen worden vertaald naar een verlopende lijnlast per strekkende meter ligger. 
Omdat het gebouw rond is, neemt de belasting van de binnenzijde naar de buitenzijde toe, 
zie Figuur 25. Aan de binnenzijde, bij een straal van 1500 mm, bedraagt de totale 
overspanning tussen de liggers 776,5 mm. Aan de buitenzijde, bij een straal van 18000 mm, 
bedraagt deze overspanning 9317,5 mm. Omdat de liggers dubbel zijn uitgevoerd, moet bij 
de berekening slechts gerekend worden met een belasting die betrekking heeft op de helft 
van deze overspanningen. 
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Figuur 25: Cirkelsegment 

Wordt bijvoorbeeld de dakbedekking beschouwd, dan wordt als volgt de belasting berekend 
aan de binnenzijde van het gebouw: 

qdakbed,binnen = P rep ' L 

= (7 . 0,00981) . 0,38825 

= 0,027 kN/m 

Dit resulteert in belastingen, weergegeven in Tabel 2. 

belasting rekenwaarde tussenwaarde 

t==ikN/m2) 
dakbedekking 7 kg/m2 0,067 

sandwichpanelen 38,9 kg/m2 0,382 
glasstrook 25 kN/m3 

liggers hdc 474 kg/m3 

liggers sc 474 kg/m3 

totaal 

Tabel 2: Eigen gewicht dakopbouw 

belasting 
binnenzijde buitenzijde 

gebouw gebouw 
[kN/m] [kN/m] 
0,027 0,320 
0,148 1,778 
0,035 0,035 
0,098 0,098 
0,028 0,833 

0,34 3,06 

De belastingen uit de tabel zijn geschematiseerd tot een verlopende verdeelde belasting over 
de lengte van de ligger. De waardes worden weergegeven in Figuur 26. 

3,06 kN/m 

Figuur 26: Belasting per ligger hoofddraagconstructie 
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5.2.2.2 Veranderlijk 

Voor de sterkte- en stijfheidsberekeningen worden de verschillende vormen van verticale 
veranderlijke belasting bepaald en na het samenstellen van de belastingcombinaties met 
elkaar vergeleken, conform NEN 6702. Voor de beschouwing van de verticale belasting wordt 
in deze ontwerpfase de sneeuwbelasting en de windbelasting meegenomen. 

Sneeuw 
De sneeuwbelasting wordt als volgt bepaald: 

P""' ==Cl · P.,.;"'~' 

waarbij: 

Prep = de sneeuwbelasting op het dak [kN/m2] 
ei =de vormfactoren, bepaald volgens bijlage B vanNEN 6702 
Psn;rep = sneeuwbelasitng op de grond= 0,7 kN/m2 

Ch de helling van het dak is 13·, dus C1 is 0,8. De vormfactor zou gereduceerd mogen worden 
met 0,75·C1, wanneer het dak uit alle richtingen ongehinderd kan worden aangeblazen, maar 
in deze ontwerpfase wordt dit niet meegenomen. 

P"'~' = Ci · Psn;mp 

Prep = 0,8 · 0,7 

p"'~' = 0,56 kN/m 2 

Wind 
De windbelasting wordt als volgt bepaald: 

waarbij: 

Prep = windbelasting [kN/m2] 
cdim = afmetingsfactor 
cindex = windvormfactoren 
Ceq = drukvereffeningsfactor 
<1>1 = vergratingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het 

bouwwerk in rekening brengt 
Pw = de extreme waarde van de stuwdruk [kN/m2] 

cdim 

Aangezien het gebouw niet rechthoekig is, moet gerekend worden met de projectie. Ook deze 
berekening is ontleend aan NEN 6702. 

C = 1 + 7 ·l(h) · .JB met C < 1 
dim 1 + 1 . ~h) dim -

met: 

1 
B = ------::-2 -----..,.-2 , en 

0,94 + 0,021· h3 + 0,029. b3 

~h) = ( 1h ) 
ln-

0,2 
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waarbij: 

= de turbulentie-intensiteit op de hoogte h [m] l(h} 
h = de getalwaarde van de verticale afmeting, gemeten loodrecht op de windrichting, 

van dat deel van het bouwwerk dat belasting afdraagt op het bescohuwde 
constructie-onderdeel [m] 

b = de getalwaarde van de gemiddelde breedte, gemeten loodrecht op de windrichting, 
van dat deel van het bouwwerk dat belasüng afdraagt op het beschouwde 
constructie-onderdeel [m] 

l(h) 
1 

l{h} = ( J = 0,261 
In 9,265 

0,2 

1 
B = ------.:-2 -----=-2 

0,94+0,021·h3 +0,029·b3 
1 

B 2 2 

0,94 + 0,021 . 9,265 3 + 0,029 . 35 3 

1+7· .JB 
cdlm = met cdlm :s; 1 

1 + 7 ·l(h) 

C dim 1 + 7 • 0,261· JOJ44 = 0,911 
1+ 7. 0,261 

cindex (windvormfactoren) 
Deze kunnen zijn: 

0,744 

- Cpe voor externe druk of zuiging op vlakken 
- Cpe:loc voor lokale situaties in vlakken 
- Cp1 voor interne over- of onderdruk 
-Ct voor wrijving 
- C1 voor een combinatie voor bovengenoemde factoren 

Voor gebouwen als het bezoekerscentrum is het niet eenvoudig om een correcte waarde te 
bepalen voor C1ndex• omdat de mogelijkheid wordt geboden aan de eventuele nieuwe 
eigenaren om de gevel naar believen te verplaatsen. Er zijn verschillende manieren om tegen 
dit probleem aan te kijken. 

1. 
Figuur 27 toont de windvormfactoren Cpe voor daken van gebouwen met een rechthoekige 
plattegrond met een hellingshoek kleiner dan 10·. 

-0,7 
-0,4 

Figuur 27: [1] Windvormfactoren Cpe. NEN 6702, bijlage A3, figuur 25 
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In de ontwerpfase van het gebouw zal de maximale waarde voor Cpe meegenomen worden 
voor het volledige dakvlak. Bij de berekening voor de hoofddraagconstructie wordt de 
volgende waarde meegenomen: Ctndex = Cpe = - 0, 7. Een negatieve waarde levert een 
belasting van het vlak af en een positieve waarde een belasting naar het vlak toe. 

2. 
Voor de windbelasting zou ook figuur 26 van de NEN 6702 aangehouden kunnen worden, 
zoals weergegeven in figuur Figuur 28. 

- go• -60· 

0, 
o. 
0,4 
0,2 

-0,8 

5' 15 30 50' 60' 

Figuur 28: [1] Windvormfactoren Cpe. NE.N 6702, bijlage A3, figuur 26 

Omdat de hellinghoek van het dak 13' bedraagt, zou in dit geval gerekend moeten worden 
met de waarde C1ooex = Cpe = -0, 7 of = -0,65. Uit deze grafiek zijn overigens ook de waardes 
uit punt 1 af te leiden. 

3. 
Het dak kan ook beschouwd worden als een overkapping. Dit is ook goed te verdediging 
vanuit het standpunt dat de plaats van de gevel onderhevig is aan de voorkeur van de 
eigenaar. In dat geval geldt figuur 27b van NEN 6702, voor een deel weergegeven in Figuur 
29. 

a c 
-20' - 1,3 
-15' - 1,4 

d -10' -1,4 
-5· -1,3 
o· - 1,3 

windrichting 

Figuur 29: [1] Windvormfactoren C1, NE.N 6702, bijlage A3, figuur 27b 

In dit geval mag gerekend worden voor C1ooex als Ct met aan de loefzijde (de kant waar de 
wind vandaan komt) -1,4 en aan de lijzijde 0,45, waarbij de positieve waarde refereert naar de 
waarde richting het dakvlak, van buitenaf gezien. 
Voor de waarde van C1ooex wordt Ct genomen met de waarde - 1 ,4. Deze waarde is ook de 
maximale windbelasting benodigd bij de detailberekeningen. 

Ceq 
Wanneer geen specifiek onderzoek is verricht moet voor de drukvereffeningsfactor de waarde 
1 worden aangehouden. 

Cf>t 
Wanneer het gebouw lager is dan 50 meter en de verhouding hoogtelbreedte kleiner is dan 5, 
mag voor <t>1 de waarde 1 worden aangehouden. 

Pw 
Voor het bepalen van de stuwdruk wordt bekeken in welk gebied het gebouw zich zal 
bevinden. Het bezoekerscentrum zal geplaatst worden in bouwgebied 3 in een onbebouwde 
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omgeving. Het gebouw is 9 meter hoog en er zal dus gerekend moeten worden met een 
stuwdruk van 0,7 kN/m2

• 

De totale windbelasting op het dakvlak wordt als volgt bepaald: 
Prep = c.,m · Cindez · Ceq · f/J1 · Pw 

PRIP.V = 0,911· -1,4 ·1·1·0,7 -0,89 kN/m 2 

5.2.2.3 Belastingcombinaties 
Het gebouw valt in veiligheidskiesse 3, conform de NEN 6702. De referentieperiode is 50 
jaar. De belastingfactoren die worden toegepast voor toetsing op overschijding van de 
uiterste grenstoestand, voor sterkteberekeningen, worden ontleend aan Tabel 3. Deze komt 
overeen met tabel 2 van de NEN 6702. De combinaties worden vergeleken. 

velligheids- belastings- 'Yt.a 'Yf;q 'Yt.a 
klasse combinatie normaal gunstig 

(ongunstig) 
fundamentele 
combinaties 

1 1 1,2 0,9 1,2 -
2 1 1,2 0,9 1,3 -
3 1 1,2 0,9 1,5 -

1-2-3 2 1,35 0,9 - -
1-2-3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tabe/3: Belastingfactoren 

Deze combinaties zijn ook als volgt te omschrijven: 

1,2. G,..p + 1,5. 'llt . a1.RIP + 2:~21,5 if/; . a,,rep 

of 

of 

Wordt bijvoorbeeld de combinatie beschouwd met het eigen gewicht met veiligheidsfactor 1,2 
en de sneeuwbelasting met veiligheidsfactor van 1 ,5 ter plaatse van de binnengevel, dan 
wordt de volgende berekening uitgevoerd: 

qeg+sn = 1,2 'Qeg,rep + 1,5 'Qsn,RIP 

= 1,2 • Qeg,rep + 1,5 · (Psn.RIP · l) 

= 1,2. 0,34 + 1,5. (0,56. 0,38825) 

=0,73 kN/m 
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Dit levert de volgende combinaties op: 

Figuur 30: [1] Windvormfactoren C1, NEN 6702, bijlage A3, figuur 27b 

belasting
combinatie 

1 
2 
3 
4 

combinatie type 

1G+1Q 
1,2G+1,5Q 
0,9G+1,5Q 
1,35G 

Tabe/4: Belastingen ligger hoofddraagconstructie 

2 

locatie 

0,55 
0,73 

-0,12 
0,45 

5,67 
7,59 

-2,54 
4,14 

Belastingcombinatie 1 wordt gebruikt voor stijfheidsberekeningen. De maatgevende 
belastingcombinatie voor sterkteberekeningen is combinatie 2, waarbij het eigen gewicht en 
de sneeuwbelasting is gecombineerd. In de detaillering en de detailberekeningen moet wel 
rekening gehouden worden met het eventueel opwaaien van het dak. 

5.3 Horizontale belasting 

5.3.1 Veranderlijk 

De horizontale belasting wordt geleverd door de wind. Deze belasting zal door de 
hoofddraagconstructie afgevoerd moeten kunnen worden met stabiliteitsverbanden, ook wel 
windverbanden. Zoals eerder beschreven wordt de windbelasting wordt als volgt bepaald: 

waarbij: 

Prep = windbelasting [kN/m2j 
cdlm = afmetingsfactor 
clndex = windvormfactoren 
Ceq = drukvereffeningsfactor 
<1>1 = vergratingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het 

bouwwerk in rekening brengt 
Pw = de extreme waarde van de stuwdruk [kN/m2j 

Met uitzondering van C1ndex zijn geen van deze waardes ten opzichte van de berekening van 
de verticale belasting. Voor C1ndex wordt deze keer Cpe gebruikt. Omdat het gebouw rond is en 
niet vierkant, zoals beschreven wordt in de NEN 6702, moet in de analogie van de norm de 
factoren bepaald worden. Voor Cpe zal voor de horizontale waarde gerekend worden met 0,8 
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voor de gevel aan de kant van de wind, -0,8 voor de gevels loodrecht op deze gevel en -0,4 
voor de achtergevel, zie Figuur 31. 

Figuur 31: Windbelastingen voor de gevels (van bovenaf beschouwd) 

Bij detailberekingen zal ook onder- en overdruk moeten worden meegenomen in de 
berekeningen. Voor de totale uitwendige belasting, de belasting waarop de windverbanden 
berekend zullen worden, zal gerekend worden met de volgende waarde: 

Horizontaal: c_ = o,8 + 0,4 = 1.2 

De totale windbelasting wordt als volgt bepaald: 
Prep Cdim ·Cindez ·Ceq ·tP1·Pw 

P ... p.h = 0,911·1,2 ·1·1· 0,7 = 0,73 kN/m 2 

5.3.2 Belastingcombinaties 
Voor het doorrekenen van de afdracht van de horizontale belasting moet gewerkt worden met 
de volgende vergelijking: 

Voor de windbelasting komt dit neer op: 
1,5·0,73 1,10kN/m2 
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5.4 Controleberekeningen 

5.4.1 Verticaal 

5.4.1.1 Hoofddraagconstructie - sterkte - buiging 

De maatgevende belastingcombinatie voor de sterkteberekeningen is de combinatie van 
eigen gewicht met sneeuw. Dit levert de volgende de volgende buigende momenten op: 

Figuur 32: Momenten in de ligger van de hoofddraagconstructie t.g.v. belastingcombinatie 2 

Het maximaal optredende moment is 14,63 kNm. De doorsnede wordt als volgt 
gecontroleerd, conform NEN 6760 [2]: 

waarbij: 

O'm;O;d = de rekenwaarde van de optredende buigspanning evenwijdig aan de vezelrichting 
[N/mm2) 

fm:o;d = de rekenwaarde van de buigsterkte evenwijdig aan de vezelrichting in de uiterste 
grenstoestand [N/mm2) 

Deze waardes worden als volgt bepaald: 

M 
O'm;O;d = W 

waarbij: 

M =inwendig buigend moment [Nmm] 
W = weerstrandmoment [mm3) 
fm:o:rep = representatieve rekenwaarde van de buigsterkte evenwijdig aan de vezelrichting 

[N/mm2) 
Ym = materiaalfactor [-] 
kmoo = modificatiefactor [-] 
kh = correctiefactor voor de hoogte van de balk [-] 
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M 
O'm;O;d ::: W 

14,63 ·106 
2 

O'm;o;d = 
1 

= 11,93 N/mm 
·70·3002 

6 

fm;O;d = · kmod · kh 
Ym 

20 
fm·o·d =- · 0,85 ·1 14,17 N/mm2 

.. 1,2 

0' m;O;d ~ f m;O;d 

11,93 ~ 14,17 7 voldoet 

5.4.1.2 Hoofddraagconstructie - sterkte - dwarskracht 
Met de maatgevende belastingcombinatie ziet de dwarskrachtenlijn er als volgt uit: 

,3.91'> 

Figuur 33: Dwarskracht in de ligger van de hoofddraagconstructie t.g.v. belastingcombinatie 2 

De maximaal optredende dwarskracht is 17,36 kN. De doorsnede wordt als volgt 
gecontroleerd, conform 6760 [2]: 

waarbij: 
av;d = rekenwaarde van de optredende schuifspanning ten gevolge van dwarkracht [N/mm2) 
fv;d = rekenwaarde van de schuifsterkte in de uiterste grenstoestand [N/mm2) 

Deze waardes worden als volgt bepaald: 

3v 
0' - 2 

v;d - bh 

waarbij: 

V = dwarskracht [N] 
b =breedte van de doorsnede [mm] 
h =hoogte van de doorsnede [mm] 
fv;o;rep = representatieve waarde van de schuifsterkte [N/mm2) 
Ym = materiaalfactor [-] 
kmoo = modificatiefactor [-] 
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'}_V 
(J = 1._ 

v;d bh 

'}__ . 17 36 . 1 0 3 

2 ' 
lJ = = 1,24 N/mm 2 

v;d 70 · 300 

f f = v;O;rep . k 
v;d mod 

Ym 

f 0 = 
2

·
2 

· 0,85 = 1,56 N/ mm 2 

v. 1,2 

1,24 ~ 1,56 

5.4.1.3 Hoofddraagconstructie - stijfheid 

7 voldoet 

Met belastingcombinatie 1, waarbij het eigen gewicht en de sneeuwbelasting niet zijn 
vermeerderd met veiligheidsfactoren, wordt de stijfheidsberekening, ofwel de berekening van 
de doorbuiging, uitgevoerd. De doorbuiging ziet er als volgt uit: 

.c·,\l 
- S>'f.YA_.-1<> ........ --

K4 

K1 r 

N 
00 

1<2' 

Figuur 34: Doorbuiging van de ligger van de hoofddraagconstructie t.g.v. belastingcombinatie 1 

De maatgevende doorbuiging bevindt zich aan de linkerkant bij het overstek en bedraagt 15,8 
mm. De eis met betrekking tot de doorbuiging is als volgt: 

ueind ~ 0,004 · L",p 

waarbij: 

Ueind =de doorbuiging in de eindtoestand [mm] 
Lrep = de lengte van de overspanning en bij uitkragingen tweemaal de lengte van de 

uitkraging [mm] 

In het geval van de maatgevende doorbuiging is inderdaad sprake van een uitkraging. Deze 
bedraagt 2000 mm. Dit vertaalt zich tot de volgende eis: 

ueind ~ 0,004 · L",p 

uelnd ~ 0,004. (2000. 2) = 16 mm 7 voldoet 

5.4.1.4 Secundaire constructie 

Het dakpakket wordt gedragen door de liggers van de secundaire constructie, die direct 
afdragen op de liggers van de hoofddraagconstructie. De maatgevende ligger hiervan is de 
ligger met de grootste overspanning tussen de liggers van de hoofddraagconstructie. Deze 
overspanning bedraagt 8955 mm. Het totale oppervlak van het dakpakket wat door deze 
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ligger gedragen wordt is 16347377 mm 2
, wat neerkomt op een gemiddelde breedte van 1825 

mm. Gewerkt wordt met de volgende gegevens: 
Eigen gewicht 
Sneeuw 
Wind 

0,56 kN/m 2 

-0,85 kN/m 2 

1,01 kN/m 
1,02 kN/m 

-1,55 kN/m 

De belastingcombinatie voor stijfheidsberekeningen is het eigen gewicht in combinatie met de 
sneeuwbelasting, wat neerkomt op 2,03 kN/m. De maatgevende belastingcombinatie voor 
sterkteberekeningen is de combinatie met sneeuw en het eigen gewicht, waarbij gerekend zal 
moeten worden met 2,74 kN/m. 

Vanwege de aansluiting met de hoofddraagconstructie wordt deze ligger van de secundaire 
constructie uitgevoerd als een gekeepte ligger, waarbij de hoogte van de ligger de eerste en 
de laatste meter van de ligger gelijkmatig wordt teruggebracht van 400 mm naar 300 mm. 

5.4.1.5 Secundaire constructie - sterkte - buiging 

De momentenverdeling van de secundaire constructie is als volgt: 

52 

V 

27.47 

Figuur 35: Momenten in de secundaire constructie t.g.v. belastingcombinatie 2 

Het maximaal optredende moment is 27,47 kNm. De doorsnede wordt als volgt 
gecontroleerd: 

M 
(Jm;O;d = w 

27,47 ·10 6 

am;O;d = 1 = 10,30 N/mm
2 

- ·100. 400 2 

6 

f = f m;O;rep • k . k 
m;O;d mod h 

Ym 

f od = 20 
· 0,85 ·1 = 14,17 N/mm 2 

m. · 1,2 

10,30 ~ 14,17 -7 voldoet 
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5.4.1.6 Secundaire constructie - sterkte - dwarskracht 

De dwarskrachtverdeling van de secundaire constructie is als volgt: 

12.27 

-12.27 

Figuur 36: Dwarskrachten in de secundaire constructie t.g.v. belastingcombinatie 2 

De maximaal optredende dwarskracht is 12,27 kN daar waar de doorsnede 300x100 mm 2 is. 
De doorsnede wordt als volgt gecontroleerd: 

~V 
(]" = 1._ 

v:d bh 

~-1227·10 3 
2 I 

(]" = = 0,61 N/mm 2 

v:d 100 · 300 

f f = v:O:rep . k 
v:d mod 

Ym 

f d = 
2
·
2 

· 0,85 = 1,56 N/ mm 2 

v. 1,2 

0,61 ::s; 1,56 

5.4.1.7 Secundaire constructie- stijfheid 

-7 voldoet 

Met de combinatie eigen gewicht en sneeuw wordt de stijfheidsberekening uitgevoerd. De 
doorbuiging ziet er als volgt uit: 

Figuur 37: Doorbuiging van de secundaire constructie t.g.v. belastingcombinatie 1 

De maatgevende bedraagt 34 mm. De eis met betrekking tot de doorbuiging is als volgt: 

ueind ::s; 0,004 · Lrep 

u eind ::s; 0,004. 8995 = 35,98 mm -7 voldoet 
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5.4.2 Horizontaal 
De windbelasting grijpt aan op de volledige hoogte van de gevel. De helft van de belasting zal 
daardoor worden afgedragen aan de vloer en de andere helft aan het dakvlak, zie Figuur 38. 

Figuur 38: Verdeling van de windbelasting over de gevel 

De opneembare windbelasting van het gehele gebouw voor de windverbanden bedraagt dus: 

Ftotaal =1,10·35·(8/2) =154 kN 

In het gebouw zijn zes windverbanden geplaatst. Drie windverbanden zijn ver van de kern en 
dicht bij de gevel geplaatst, terwijl de drie anderen dicht bij de kern geplaatst zijn. Voor het 
overzicht, zie Figuur 39. 

Figuur 39: Zes windverbanden 

De windverbanden worden gevormd door twee stalen trekstaven, die per verband een kruis 
vormen. Ook in Figuur 22 worden deze getoond. Twee details van de aansluiting worden 
getoond in Figuur 40. 
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Figuur 40: Verticale doorsnedes: aansluitingen windverband 

Zoals al bleek uit Figuur 39 is gekozen voor zes windverbanden . Deze verbanden 
waarborgen de stabiliteit van het gebouw en voorkomen plaatselijke instabiliteit. Plaatselijke 
instabiliteit kan ontstaan in het centrum van het gebouw. Het dak is hier doorbroken, wat de 
schijfwerking van het dak plaatselijk verminderd. Daarnaast zijn de liggers wel dubbel 
uitgevoerd, maar niet over de gehele lengte onderling verbonden. De plaatselijke instabiliteit 
moet worden opgevangen door extra verbanden. 

De windverbanden zullen enkel berekend worden op de verbanden bij de buitenste gevel. De 
wind kan afkomstig zijn uit alle richtingen. Bij de dimensionering van de windverbanden moet 
hiermee rekening gehouden worden en moeten de afmetingen vooral gebaseerd worden op 
de meest ongunstige belasting. De meest ongunstige windrichting is die richting waarbij één 
windverband loodrecht op de windbelasting staat, terwijl de twee anderen een hoek van 30' 
met de belasting maken. Bij het berekenen van de windverbanden moet overigens worden 
opgemerkt dat dit een zeer veilige benadering is, omdat drie windverbanden volledig buiten 
beschouwing worden gelaten en de maatgevende situaties tot de extreemste situatie wordt 
doorgegerekend. 

5.4.2.1 Windverbanden 

Het doorrekenen van de windverbanden kan van twee kanten benaderd worden: 
1. De totale windbelasting wordt op één windverband geplaatst. 
2. De meest ongunstige windrichting wordt beschouwd, zie Figuur 41 . Hierbij kan de 

windbelasting als een gelijkmatig verdeelde belasting worden geschematiseerd en de 
windverbanden als opleggingen. Omdat de windverbanden enkel trek kunnen 
opnemen, moet de oplegging ook als zodanig geplaatst worden. Vervolgens wordt de 
schematisatie doorgerekend als een ligger op drie steunpunten. 

I I I 

111 2±1 12S: 111111 1112 q = 154 kN = 4 4 kN I m 
35 m ' 

Figuur 41 : Windbelasting vanuit de meest ongunstigste richting 

46 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel lil: Ontwerp 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

Omdat het onduidelijk is welke methode maatgevend zal zijn, worden beide doorgerekend: 
1. De totale windbelasting die afgedragen zal moeten worden via de windverbanden is 

154 kN. Omdat de windverbanden zijn geplaatst onder een hoek van 4 7, 15", is de 
resultante van de uiteindelijke kracht in de trekstang ongeveer '1/2 zo groot. 

154 
F=----

cos 47,15° 

F = 226 kN 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van S355, zal de trekstang een minimale diameter 
moeten hebben van 28,5 mm. 

2. Wanneer de meest ongunstige situatie voor de windbelasting wordt beschouwd, 
kunnen drie opleggingen worden gedefiniëerd. De middelste is afkomstig van het 
achterste windverband dat onder een hoek van 30" is geplaatst. Om een maximale 
waarde te bepalen wordt bij de berekening de achterste oplegging ook weggelaten . 

I 

~ ---------1 I I 

U 1 11[11~ lil I I [~ 

I I I 
llllj[ lll "~ll l l lllll ~ 

I I I 

Figuur 42: Windbelasting als een q-last op een ligger met drie of twee steunpunten 

De windbelasting resulteert daarmee in een reactiekracht in het eerste windverband 
van 88,91 kN. 

~or----~~E.!~o•~--~~~0~---------------m~~ 

fi -89 .91 ïf.e5 .oo 

Figuur 43: Windbelasting als een q-last op een ligger met twee steunpunten 

Deze reactiekracht moet worden opgenomen door het windverband, dat onder een 
hoek van 30" staat. Vervolgens moet ook deze belasting door de diagonaal worden 
afgedragen. 
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De uiteindelijke reactiekracht wordt als volgt berekend: 

F = 88,91 
V COS 60° 

Fv = 177,82 kN 

F = 177,82 
cos 47,15° 

Fv = 261 kN 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van S355, zal de trekstang een minimale diameter 
moeten hebben van 30,6 mm. 

De trekstangen zullen worden uitgevoerd als 031 mm. 

5.5 Detailberekeningen 

5.5.1 Ligger-kolom 
De twee liggers worden gedragen door twee ondersteuningsbalkjes. Deze 
ondersteuningsbalkjes dragen de liggers en het dakpakket, waar als maatgevende belasting 
voor verticaal gerichte krachten de sneeuwbelasting wordt meegenomen. Deze belasting, 
zoals ook te zien is in Figuur 33 bedraagt maximaal 31,34 kN bij de kolom die het verst 
verwijderd is van het midden van het gebouw. 

7,05 kN 

Figuur 44: Verticale doorsnede, aansluiting kolom - liggers 

De maximale kracht evenwijdig aan de vezelrichting van de ligger bedraagt 7,05 kN. Dit is in 
feite een afschuifkracht tussen de ligger en de ondersteuningsbalkjes, maar wordt 
opgenomen door de bouten M16 8.8. De maximale kracht loodrecht op de vezelrichting van 
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de ligger bedraagt 30,54 kN. Deze wordt overgedragen als contactdruk naar de 
ondersteuningsbalkjes. Ook deze last is echter niet de maatgevende belasting in dit detail. 

De maatgevende belasting is de belasting van de totale verticale belasting loodrecht op de 
vezelrichting van de ondersteuningsbalkjes. Deze bedraagt 31,34 kN. Het detail zal dus 
gecontroleerd, conform NEN 6760 [2] worden op druk loodrecht op de vezelrichting van de 
ondersteuningsbalkjes. 

Het contactoppervlak is 70 mm breed en, loodrecht op de kolom, ook 70 mm diep. Vanwege 
de hoek van 13' is het werkelijk oppervlak groter, namelijk: 70/(cos 13') = 71,8 mm. Omdat 
iedere ligger ondersteund wordt door twee balkjes, is dit oppervlak verantwoordelijk voor 
slechts de helft van de belasting. 

Nc·IIO·d (1 - .. 
c;IIO;d -bh 

(31,34·103 )/2 
(fc;IIO;d = 70 · 71,8 

C1c:oo:d = 3,12 N/mm2 

2, fc;90;~ 
f ç·g()·d = . k mcd 

' • Ym 

2·3,2 
f c·OO·d = -- · 0,85 
.. 1,2 

fo:oo:d = 4,53 N/mm 2 

3,12 s 4,53 -7 voldoet 

5.5.2 Ligger hoofddraagconstructie - ligger secundaire constructie 
De maatgevende belasting in deze verbinding is de combinatie eigen gewicht en sneeuw op 
de secundaire ligger die zich het verst van het centrum van het gebouw bevindt en bedraagt 
12,27 kN. Deze waarde is ook terug te vinden bij de controleberekeningen van de secundaire 
constructie. 
Bij deze verbinding wordt de secundaire ligger opgelegd op een stalen element, dat met 
bouten is bevestigd aan een van de liggers van de hoofddraagconstructie, zie Figuur 45. 

Figuur 45: Horizontale en verticale doorsnede, aansluiting liggers - secundaire constructie 
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Deze bouten worden op afschuiving belast. De snedekrachten moeten, conform NEN 6760 
[2], bepaald worden met de volgende vergelijking: 

waarbij: 

Fv;d =de rekenwaarde van de schuifkracht per belaste snede per verbindingsmiddel [N] 
Nc;d = de rekenwaarde van de normaalkracht uit het verbonden onderdeel [N] 
n = het aantal belaste sneden van de vrebindingsmiddelen 

N 
F =~ 

v;d n 

F = 12,27 ·103 = 3068 N 
v;d 4 

Hiermee is de maximaal aanwezige schuifkracht per belaste snede per verbindingsmiddel 
bepaald. Vervolgens wordt de maximaal opneembare schuifkracht bepaald. 

Voor het bepalen van de representatieve waarde van de schuifweerstand moet de waarde 
van de stuiksterkte in rekening zijn gebracht. De stuiksterkte wordt bepaald met de 
vergelijking: 

f = 0,082 · (1 0,01· dnom) · prep 
a;emb;rep k . sin2 a+ COS2 a 

90 

waarbij: 

fa;emb;rep = de getalwaarde van de representatieve stuiksterkte onder een hoek a met de 
vezelrichting [N/mm2] 

dnom = de getalwaarde van de nominale middellijn van de boutschacht [mm] 
Prep = de getalwaarde van de representatieve waarde van de volumieke massa [kg/m3) 
k90 == modificatiefactor [-] 
a = de getalwaarde van de hoek tussen de krachtvector en de vezelrichting van het 

betrefende onderdeel, waarbij o· <a< go· n 

f = 0,082 '(1- 0,01· dnan) · Prep 
a;emb;rep k . sin 2 a+ cos 2 a 

90 

f = 0,082. (1- 0,01·16). 330 
go;omb;rep (1,35 + 0,015 ·16) ·12 + 12 

f90:emb:rep = 14,30 N/mm 2 

De representatieve waarde van de weerstand van enkelsnedig belaste verbindingsmiddelen 
moet volgens NEN 6760 worden bepaald als de kleinste van de drie waarden die zijn 
verkregen met de volgende vergelijkingen: 
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Met Mu;rep: 

waarbij: 

= de getalwaarde van de representatieve waarde van de weerstenad [NJ Fv;u;rep 
femb;rep = de getalwaarde van de representatieve waarde van de stuikstetrkte van het 

houten onderdeel [N/mm2) 
= de hechtlengte van het verbindingsmiddel in het houten onderdeel [mm] 
= de getalwaarde van de nominale middellijn van het verbindingsmiddel [mm] 
= de getalwaarde van het plastisch vloeimoment [Nmm] 
= de karakteristieke uittreksterkte van het verbindingsmiddel [N] 

lhec 
dnom 

Mu;rep 
Fuillrek 
frep = de representatieve waarde van de vloeispanning van het verbindingsmiddel 

[Nimm2) 

Fuillrek is de bijdrage van het koordeffect Omdat deze onbekend is, behoort deze als nul te 
worden genomen. 

'""' ( )2,6 M •. ~ =--·180· doom 
··~ 600 

640 ~ )26 M =-·180· 09·16 · =259426 Nmm 
u;rep 600 ' 

1. 
Fv;u;rep = femb;rep 'lhec 'doom 

Fv;u;rep = 9,9792 • 70 ·16 = 11177 N 

2. 

[ 
4·259426 l Fv;u;rep = 9,9792 ·16 • 70 · 2 + 

9
'
9792

, 
16

.702 -1 + 0 = 9208 N 

Fv;u;rep = J4 · 259426 · 9,9792 ·16 + 0 = 12872 N 

De maatgevende waarde voor Fv;u;rep is die van de tweede berekening en bedraagt 9208 N. 

F v;d :S F v;u;rep 

3068 N s 9208 N ~voldoet 

Vervolgens wordt berekend of het oppervlak waar de ligger van de secundaire constructie 
voldoende groot is om de belasting loodrecht op de vezelrichting op te nemen. De totale 
belasting per aansluiting met de maatgevende belasting bedraagt 12,27·1()3 N en het 
gebruikte oppervlak 10240 mm2 

A 
12,27 ·103 

10240 
O'c:oo:d = 1,2 N/mm 2 
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f c·90·d = 2,3 • 0,85 
' ' 1,2 

fc:90:d = 1,63 N/mm 2 

0' c;90;d 5;; f c;90;d 
1,2 s;; 1,63 ~voldoet 

5.5.3 Aansluitdetail bovenkant kolom - windverband 
De verticale reactiekrachten die het resultaat zijn van de aanwezigheid het windverband 
moeten overgebracht worden naar de kolom. Hiervoor wordt een stalen profiel gebruikt die de 
krachten aan de bovenzijde van de kolom direct, dus op basis van contactdruk, overbrengt. 
Het contactoppervlak bedraagt 80x165 mm2

• 

Figuur 46: Verticale doorsnede, aansluiting windverband 

De verticale reactiekracht van het windverband bedraagt: 
Nc:d = 261· cos47,15° 

Nc:d = 177,5 kN 

Nc·O·d 
0' =-·-· c;O;d bh 

177,5 ·10 3 

O'c:O;d = 80 • 165 

O'c:o:d 13.45 N/mm 2 

f = fc;O;mp . k 
c;O;d Ym mod 
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19 
fc;O;d = 12 • 0,85 

I 

fc:O:d = 13,46 N/mm2 

(Tc;O;d =:;;; fc;O;d 

13,45 =:;;; 13,46 ~voldoet 

5.5.4 Aansluitdetail onderkant kolom • stalen proflel 

Naar aanleiding van de reactiekracht berekend 
in de vorige paragraaf, wordt gecontroleerd of 
het oppervlak van het stalen profiel (100x100 
mm2) voldoende is om de reactiekracht op 
contactdruk over te brengen. In dit geval dient 
ook de belastingcombinatie van eigen gewicht in 
combinatie met windbelasting in de minst 
gunstige situatie meegenomen te worden bij de 
berekening van de totale verticale belasting in de 
kolom. In dat geval wordt gerekend met een 
Cindex = Ct = 0,4. Figuur 48 toont deze belasting 
van één ligger. 

Figuur 47: Verticale doorsnede, aansluiting kolom - fundering 

K1 01 1<3 03 

iJ .S.$7 îi-22.88 
Figuur 48: Reactiekrachten in de kolommen 
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De totale reactiekracht bovenin van beide liggers bedraagt dus 2·26,87 = 53,74 kN. 

Ook dient het eigen gewicht van de kolom te worden meegenomen in deze controle. Hierbij 
wordt meteen de belastingcombinatie toegevoegd. Dit bedraagt: 
N = {(9,81· (474 · 0,2 · 0,2 · 7,75))11000) ·1,2 

N =1,73 kN 

De totale belasting op het stalen profiel bedraagt dus: 

Nc;d = 177,5+53,74 + 1,73 

N.,d 232,97 kN 

a - Nc;O;d 
c;O;d -bh 

232,97 ·10 3 

(jc;O;d = 1 00 · 1 00 

ac;O;d = 23,30 N/mm 2 

f.,o;d = 26,92 N/mm 2 

23,30 ::; 26,92 7 voldoet 

5.5.5 Aansluitdetail stalen profiel- windverband 
Het windverband veroorzaakt ook onderin een reactiekracht met een horizontaal component. 
Deze bedraagt: 
Vd = 261· sin47,15° 

vd = 191 kN 

De afstand tot de aansluiting met de betonnen voet bedraagt 640 mm. Het stalen profiel kan 
beschouwd worden als een inklemming met een reactiekracht. Bij een eerste orde 
vergelijking kan dit als volgt geschematiseerd worden: 

E 
E 

~ 

191 kN Uit nieuwsgierigheid wordt de maximale. horizontale verplaatsing 
berekend. Dit gebeurt met behulp van een vergeetmenietje: 

1 Fl3 

W=--
3 El 
1 191·103 

• 640 3 

w =-. --.".------:-
3 2,1·105 ·400·104 

w =19,89 mm 

54 



Sigrid Mulders 
Afstudeerverslag deel lil: Ontwerp 
Populieren, een onderzoek naar de constructieve eigenschappen en de mogelijkheden voor de bouw 

6. Definitief ontwerp 
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Inleiding 
Na de beschouwing van de mileuaspecten de constructie, is het definitieve ontwerp 
uitgewerkt. Om dit ontwerp te tonen zijn verschillende tekeningen toegevoegd, namelijk de 
plattegrond, een doorsnede, een aanzicht en verschillende details. Deze tekeningen zijn 
toegevoegd in Bijlage A. 
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Billage A 
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doorsnede 

schaal 1 :200 



aanzicht 

schaal 1 :200 



verticale doorsnede: 
aansluiting kolom - liggers hoofddraagconstructie 

---+--ligger van de hoofddraagconstructie 
bxh 70 x 300 mm2 C20 populierenhout 

~~~~~~...;;:::,...~::::::----;--steunbalkjes 
bxl 70 x 440 mm3 C20 populierenhout 

~~+--------+--kolom van de hoofddraagconstructie 
schaal1 :10 bxh 200 x 200 mm2 C20 populierenhout 

verticale doorsnede: 
aansluiting kolom - liggers hoofddraagconstructie 

za-------+--M16- 8.8 

-""*------+--ligger van de hoofddraagconstructie 
...,..,..!~......,...,,...,..,..,,...,..,..,.,...,..j.r..rl-?~ bxh 70 x 300 mm2 C20 populierenhout 

/'.:4"~1------+--steunbalkje 

~""""""'"""""~~~..........,;.~ bxl 70 x 440 mm3 C20 populierenhout 

7'---7.L--:t-+-------+--kolom van de hoofddraagconstructie 
schaal1:10 bxh 200 x 200 mm2 C20 populierenhout 



verticale doorsnede: 
aansluiting kolom- vloer- fundering {binnen) 

...:--~~'"""'""----+'~~~+-------+--kolom van de hoofddraagconstructie 
bxh 200 x 200 mm2 C20 populierenhout 

::D---tl+.~~r-----7/11-M16- 8.8 
·l'!ç::I~~----1'~"""7*-~'T-----~c...r--+--staalprofiel 

-r----1---windverband trekstang e31 

~~~~~~~~--binnenvloer 

~!pli!IIliiiiliil~liiilliilliiilliilliiilliilwmf--Peil 

~~--------+--ligger vloerconstructie 
bxh 100 x 300 mm2 

---:r"---f---betonnen fundering 
1----r- ---r----t+---r----r-----:+1------r-- -,L--.,.__-maaiveld (peil - 1000 mm) 

schaal1:10 



verticale doorsnede: 
aansluiting kolom- vloer- fundering buiten) 

~~~-----Y--+-~~f--------~--kolom van de hoofddraagconstructie 
bxh 200 x 200 mm2 C20 populierenhout 

:v----t~+;z!Y~r-----r--M16- 8.8 
~~:-"f-----r---r-.7*7~t-------r-- staalprofiel 

----+--windverband trekstang 031 

-+--------+--MCB kokerprofiel100 x 100 x 8,0 mm2 

_".-----+--buitenvloer 
E::::~~~~ 
lltl;ll;a:rrD:I:mmflf#!l:!!m!!i:!lll:lmll~lllllJ!Ifmt-- peil 
""""--+-"___---~----''<+---waterkerende folie 

'~+-----~--ligger vloerconstructie 
bxh 100 x 300 mm2 

-'7'---t--betonnen fundering 
•~--r'-----r--M--r---+--kl---,.L- --~--;~--maaiveld (peil- 1000 mm) 

schaal1:10 



verticale doorsnede: 
aansluiting windverband 

verticale doorsnede: 
aansluiting windverband 

~-------+--windverband trekstang e31 

schaal1 :10 

"'T----+----+---------+--windverband trekstang e31 

schaal1:10 



verticale doorsnede: 
aansluiting liggers hoofddraagconstructie - secundaire constructie 

/?ft+---t----t---ligger van de hoofddraagconstructie 
IWZ~~====~~ bxh 70 x 300 mm2 C20 populierenhout 

..........,_----+--M16- 8.8 

lf#:~61======tlz~~~~---r--koker ter bescherming van het 
populierenhout e20 x 2,0 mm2 

secundaire constructie 
(hier bxh 1 00x300 mm2

) 

schaal1:10 

horizontale doorsnede: 
aansluiting liggers hoofddraagconstructie secundaire constructie 

,... +-------+--ligger van de hoofddraagconstructie 
bxh 70 x 300 mm2 C20 populierenhout 

~FI---secundaire constructie 
(hier bxh 1 00x300 mm2

) 

~rfi~~*====::::::t~;'I~~~Z&~'1---stalen oplegschoen 
~~f4Z;t==:::;;::;;;::~rz7:12~~~--~-koker ter bescherming van het 

populierenhout e20 x 2,0 mm2 

1">4------+--M16- 8.8 

schaal1:10 



verticale doorsnede: 
dakrand 

~~~---------I-- randsluiting 
M~--1---::::=.......~-----i----- vulblok 

,...._,.'-71---= ... ::::::="""""-::-----__;;:"""---r--daktrim 

horizontale doorsnede: 
kozijn en achterconstructie 

~ 
P<"J 

.""-.'b 
u.J 

~~""""""'oo;:::::-----t-- dakhelling 13° 

__,.:.____;1------r~-....--homatherm HOP proteet 175 mm 

---a---ligger van de hoofddraagconstructie 
bxh 70 x 300 mm2 C20 populierenhout 

schaa ·10 

/ 
kozijn 
172,5° t.o.v. naastliggende kozijn 

achterconstructie 

~ bxh 1 00 x 200 mm2 C20 populierenhout 
IUJ 

i 

schaal1:10 



I 
lo ol 
i I 
I I 
I I 
I I 

verticale doorsnede: 
aansluiting kozijn - vloer 

I 

-+-----+--achterconstructie 
bxh 100 x 200 mm2 C20 populierenhout 

schaal1:10 

---"1----+------+--stalen strip 
I 

lo ol 
I I --r-----+---achterconstructie 
L _j 

bxh 100 x 200 mm2 C20 populierenhout 

-=r~------+--stalen T -profiel 

schaal1 :10 


