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Seventh: The other way of living 

 

Voorwoord 

Dit afstudeerverslag gaat in op het constructieve ontwerp van de Seventh piramide van de 
projectgroep Seventh. De piramide is de grootste van een zevental piramides en is ontworpen om 
een gebouw te ontwikkelen waarbij de balans tussen wonen, werken en recreatie centraal staat. 
Aan de hand van de theorieën feng-shui en piramidologie moet een positieve energiestroming 
ontstaan welke een betere balans geeft in het leven dan de gehaaste maatschappij waarin de 
mens in de Westerse wereld leeft. Het onderschrift van het project is dan ook niet voor niks ‘The 
other way of living’. Deze positieve energiestroming zorgt er tevens voor dat de keuze voor het 
constructiemateriaal beperkt is. Aangezien de stroming niet verstoord mag worden, is het gebruik 
van magnetische materialen, zoals staal, uitgesloten. Daarom is besloten om de piramide uit hout 
op te trekken en indien noodzakelijk het gebruik van aluminiumverbindingselementen toe te 
staan. 
Het verslag is dusdanig opgezet dat in het eerste deelverslag het proces en de keuze naar een 
mogelijk constructief ontwerp wordt verteld. Hierbij zijn verschillende typen constructies bekeken 
en is er ook gekeken of een constructie beter over een heel gebouw kan worden toegepast of dat 
er in segmenten gewerkt dient te worden. 
Het tweede deelverslag gaat in op de uitwerking van het gekozen ontwerp in het vooronderzoek 
van het eerste deelverslag aan de hand van het programma SCIA Engineer. Hierbij worden 
conclusies getrokken in vergelijking met de eerste uitkomsten en zal in het laatste stuk ook nog 
enkele maatgevende details worden behandeld. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat u een duidelijk beeld krijgt van de gekozen constructie en 
waarom deze is gekozen.  
 
 
Harold Spies
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Samenvatting 

In dit afstudeerverslag wordt het constructieve ontwerp van de Seventh piramide van de 
projectgroep Seventh behandeld. De Seventh piramide is de grootste van een zevental piramides 
die ontworpen zijn met het doel een harmonieus leven te scheppen, waarbij werken, leven en 
recreëren in balans gebeurt.  
Bij het ontwikkelen van dit project is gebruik gemaakt van de theorieën feng-shui en 
piramidologie. In deze theorieën wordt gefocust op positieve energiestromingen, die uiteindelijk 
zorgen voor een positieve balans van de mens.  
Het ontwerp dat is opgezet, heeft een footprint van 105x105meter en is 67meter hoog.  
De uitdaging die in het ontwerp ontstaat, is dat een overspanning van ongeveer 85meter 
overbrugd moet worden, omdat het middengebied bij de eerste drie verdiepingen leeg is en de 
eerste volle verdieping de vierde is. Omdat de energiestromingen niet verstoord mogen worden, 
kan geen staal worden gebruikt. Staal is namelijk een magnetisch materiaal, dat de energie een 
negatieve ruis kan geven. Daarom is er voor gekozen het constructieve ontwerp in hout uit te 
voeren. 
 
Het doel van dit verslag is om een goed constructief ontwerp te vinden. Om dit te doen worden in 
het eerste deelverslag meerdere opties onder de loep genomen. Hierbij is het niet alleen 
belangrijk dat de krachtswerking in het ontwerp goed is, maar is ook gekeken hoe het ontwerp 
zich door ontwikkelt in het architectonische ontwerp en naar de hoeveelheid arbeid en materiaal 
die nodig zijn om een goed ontwerp neer te zetten.  
 
Aangezien bij dit ontwerp een simpele constructie met enkel liggers op twee steunpunten niet 
gaat werken, is gekeken naar een aantal opties om uit te werken.  
Omdat er met hout gewerkt wordt, is het verstandig om grote momenten te voorkomen en het 
materiaal zoveel mogelijk op normaalkrachten te belasten. Zodoende dient dan ook naar 
varianten gekeken te worden, waarbij de krachten voornamelijk druk of trek zijn.  
De varianten die hierbij zijn onderzocht, zijn de boogconstructie, de vakwerkconstructie en de 
hangconstructie. Hierbij is onderscheid gemaakt in een constructie voor het gehele gebouw of om 
de het gebouw in delen te verdelen en hiervoor verschillende constructies toe te passen.  
Het voordeel van deze laatste optie is, dat deze constructie de intern verschillende kenmerken, 
veranderingen van indelingen van de plattegronden en de verdiepingshoogtes van het gebouw 
intact houdt. Zo is bijvoorbeeld een vakwerkconstructie wel toepasbaar bij de verdiepingen met 
een verdiepingshoogte van vier meter, maar bij de verdiepingen met een maximale hoogte van 
drie meter is er geen doorgang meer te creëren van minimaal 2,3meter. 
Uiteindelijk blijkt uit het vooronderzoek dat een ontwerp met twee verschillende boogconstructies, 
waarbij een radiale indeling voor de vierde tot en met de achtste verdieping en een rechte 
indeling voor de negende tot en met de vijftiende verdieping, het meeste voordeel heeft.  
Door twee boogconstructies te kiezen voor het gebouw, is er meer eenheid te vinden dan als een 
van de boogconstructies vervangen wordt door een vakwerkconstructie. Daarnaast vraagt de 
vakwerkconstructie meer  arbeid en materiaal dan de radiaal georiënteerde boogconstructie.  
Een goed alternatief dat in het rapport naar voren kwam, is om een enkele boogconstructie tot 
aan de twaalfde verdieping voor het gehele gebouw te gebruiken.  
Ondanks dat dit constructief gezien de beste oplossing is, is deze variant afgevallen in het 
vooronderzoek, omdat het veel wijzigingen in het architectonische ontwerp tot gevolg heeft. 
 
Het tweede deelverslag gaat over de uitwerking van het voorontwerp naar een definitief ontwerp.  
Aan de hand van het programma SCIA Engineer wordt het model getoetst en gecontroleerd op de 
eerste bevindingen. 
Het probleem dat in het ontwerp naar voren komt, is dat in het model momenten ontstaan tot 
ongeveer 80.000kNm. Wanneer bijvoorbeeld de radiale constructie apart wordt genomen en de 
gevelbogen, waar de radiale constructie door wordt ondersteund, worden vervangen door vaste 
steunpunten, valt op dat de momenten kleiner worden tot een maximaal moment van ongeveer 
3500kNm. De conclusie die hier te trekken is, dat een op het oog statisch bepaald ontwerp, 
dankzij de ondersteuning van de gevelbogen en de invloed van de bogen op elkaar, uiteindelijk 
statisch onbepaald werkt. Met deze conclusie is besloten dat dit ontwerp vervalt en dat er een 
ander ontwerp uit het vooronderzoek gebruikt moet gaan worden. 
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Zoals al eerder werd vermeld, is de constructie waarbij een enkele boogconstructie tot aan de 
twaalfde verdieping loopt en het gehele gebouw draagt, constructief de beste oplossing. Om een 
werkend ontwerp te krijgen en het aantal gevelbogen als ondersteuning te minimaliseren, is 
gekozen om het ontwerp op sommige punten architectonisch te wijzigen en met dat ontwerp 
verder te gaan. 
Het eerste probleem is dat bij het uitwerken van de druklijnen van de constructiebogen een 
excentriciteit ontstaat tussen de druklijn en de werkelijke systeemlijn, die uiteindelijk voor een te 
groot positief moment zorgt. Als gekeken wordt naar het moment dat ontstaat vanuit de 
gevelboog, is in dit geval de conclusie te trekken, dat het moment dat in deze vorm ontstaat, 
negatief is en zodoende het te grote positieve moment van de excentriciteit moet tegenwerken. 
Hiermee zouden de momenten in de bogen naar het minimum getrokken moeten worden, om het 
model te laten werken. Bij het bekijken van de resultaten blijkt deze conclusie te kloppen, wat er 
voor zorgt dat er een werkend ontwerp staat voor de grootste Seventh piramide. 
 
Waar een op het oog waarschijnlijke statisch bepaalde constructie is ontworpen, blijkt door de 
vorm van de piramide de constructie toch statisch onbepaald te zijn. Door een verandering van 
het ontwerp naar een eenvoudigere constructie, maar waarbij wel het ontwerp op sommige 
punten aangepast dient te worden, is te concluderen dat het ontwerp, waarbij een 
boogconstructie met twaalf bogen die van de vierde tot aan de twaalfde verdieping lopen en 
ondersteund worden door vier gevelbogen, constructief toepasbaar is. Dit ontwerp wordt dus het 
definitief voorontwerp en kan worden uitgewerkt tot de uiteindelijke constructie van het Seventh 
piramide project. 
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Summary 

In this rapport the structural design of the Seventh pyramid by project group Seventh will be 
discussed. The Seventh pyramid is the largest of seven pyramids which are designed with the 
purpose of creating a harmonious atmosphere for balanced life of living, working and recreation.  
The foundation for this project has been the feng shui and pyramidology theories.  By creating 
positive energy flows which provide a positive balance for human being. 
The pyramid design has got a base of 105x105meters and is 67meters in height. The biggest 
challenge presented by this project lies in the span of 85meters at the fourth floor. The central 
area of the first three levels are unoccupied, which means that the fourth floor is the first complete 
floor of the building. The second challenge is that the energy flows must not been disturbed, 
therefore it is not possible to use construction steel in the building, because this is magnetic and 
will provide a disturbance in the energy flows. For this reason it has been decided to use a 
construction  of wood for the structural design. 
 
The main purpose of this report is to find a structural design for the Seventh pyramid. In the first 
part of the report several options have been examined. In this examination not only the force 
actions are important, also the integration of the structural design in the architectonic design and 
the amount of labor and use of materials are important to find a correct draft. 
 
For the design of the pyramid a simple structure will not do, because it means excessive profiles 
for the bars and columns. By using wooden structures, it is wise to prevent large moments in the 
profiles and to use axial forces. Therefore structures like an archway, a truss structure or a hang 
structure have to be explored, because the main forces here are tension and pressure.  
A distinction has been made here between a structure for the entire building or several structures 
for different parts. The advantage for the last option with several structures is, that the internal 
characteristics of the building remain intact. For the truss structure, for example, it is possible to 
use it with a floor height of four meters, only when the floor height decreases to three meters, it is 
not possible anymore to create a passage of a minimum height of 2,3 meters. 
The final conclusion of the first report is, that a structural design with two different archways, with 
a radial layout for the fourth to the eighth floor and linear layout for the ninth to the fifteenth floor, 
got the highest score. For choosing two archways there is a similarity in the design compared to a 
truss structure or hang structure for one of the two archways. In addition, a truss structure has a 
much larger loss in the amount of labor and material needed to make the design compared to the 
radial layout archway. The other option besides the radial and linear archways is a single archway 
up to the twelfth floor.  
Despite the fact that this design is the best option as far as construction is concerned, this 
structural design needs a lot of changes in the architectonic design. Therefore it will come second 
place after the structural design with two different archways. 
 
The second rapport elaborates on the development of the predesign to the final design. With the 
program SCIA Engineer the model will be tested and checked in accordance with the first results.  
The biggest problem in the design are the large moments of approximately 80.000kNm. When 
separating the radial archway from the archways in the façade and replace them with supports, 
the maximum moments decrease to 3500kNm. The conclusion that has to be made is, that at first 
sight a statically determined structure, influenced by the façade archways and layout of the 
structure, operates as a statically undetermined structure. Therefore it is decided that this 
predesign lapses and another structure has to be chosen. 
 
As mentioned before the second option in the rapport of the predesign, the structure with 
archways up to the twelfth floor is the best option constructively. Therefore this option, with the 
right adjustments in the architectonic design, will be elaborated. The first problem that has been 
encountered is that when designing the pressure lines of the archways an eccentricity occurs 
between the pressure line and the system line, which will provide a large positive moment. The 
moments that are caused by the façade archway are negative, so these moments will 
counterwork the positive moments of the eccentricity. This means that the moments in the 
archways have to reach a minimum and the model should work. On examining the results, it 
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appeared that this conclusion is correct, which means that this is the correct design for the 
Seventh pyramid. 
 
Where a statically determined structure has been designed, appears a statically undetermined 
structure, caused by the shape of the pyramid. By changing the structural design into a simpler 
design, with some adjustments to the architectonic design, the conclusion can be made that the 
design with twelve arches up to the twelfth floor, which are supported by four archways in the 
façade,  is constructively applicable. This structural design will be the final predesign which can 
be extended the final structural design of the Seventh pyramid project. 
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In dit document vindt u het vooronderzoek naar het definitieve ontwerp van de Seventh piramide. 

Door verschillende mogelijkheden te bekijken, is het de bedoeling om een zo optimale constructie te 

realiseren voor dit ontwerp.  
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Voorwoord 

In dit afstudeerrapport wordt ingegaan op de constructie van de Seventh piramide. Door de 
uitgangspunten in de feng-shui en de piramidologie is gekozen om de constructie in hout uit te 
voeren. Hierdoor staat de uitdaging in het project dat er met een houten constructie een vrije 
overspanning van 85m moet worden opgevangen. Door de piramidevorm neemt deze vrije 
overspanning per verdieping wel af, maar door de schuinstand ontstaan er toch veel horizontale 
krachten. 
Om een zo optimaal constructieprincipe te vinden voor deze piramide zullen verschillende constructie 
mogelijkheden worden bekeken. Uit deze mogelijkheden zal uiteindelijk een ontwerp worden 
gekozen, welke zal worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierbij zal gekeken worden naar de 
arbeidshandelingen, profielgrootheden en natuurlijk hoever het constructieve ontwerp in het 
architectonische ontwerp past zonder dat er veel aanpassingen nodig zijn. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat door de analyses en conclusies die in het rapport worden 
getrokken u een duidelijk beeld krijgt voor het gekozen ontwerp. 
 
Harold Spies
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1 Inleiding 
Het doel van deze opdracht is om een passende constructie te vinden voor de Seventh piramide. De 
uitdaging bij dit ontwerp is dat met een relatief kleine verdiepingshoogte (drie tot vier meter) een 
overspanning van 85m overbrugd moet worden. Dit zorgt er voor, mede doordat het ontwerp in hout 
uitgevoerd dient te worden, dat een ‘simpel’ ontwerp niet te realiseren is. 
Aan de hand van het literatuuronderzoek, dat gemaakt is over de Seventh piramide, zijn er enkele 
conclusies getrokken over de opbouw van de constructie. Daarnaast zijn er enkele aanpassingen 
geadviseerd die eigenlijk nodig zijn voor een zo’n optimaal ontwerp volgens de regels van de feng-
shui en de piramidologie. Na overleg met dhr. J. Heuvelink (contactpersoon projectgroep Seventh), is 
de conclusie getrokken dat alleen de afmetingen van de piramide worden veranderd. In het 
literatuuronderzoek werden enkele opmerkingen gemaakt over de scherpe hoeken die aanwezig 
waren in de plattegronden van de piramide. Echter door het advies van een feng-shui-expert van de 
projectgroep Seventh, deze zei dat deze hoeken ook konden worden afgeschermd door planten en 
dergelijke, is besloten hier geen verandering aan te geven. Doordat de exacte maten niet openbaar 
zijn, is besloten om uit te gaan van een afmeting van 105x105x67m voor de piramide, welke bijna een 
perfecte verschaling van de piramide van Cheops geeft. 
 
Over de opbouw van piramide is de conclusie getrokken dat de opbouw per laag gedaan wordt. 
Hierbij zullen eerste de lagen 0 tot en met 3 worden gerealiseerd. Vervolgens zal door worden 
gegaan met de 4

e
 tot en met de 8

e
 verdieping en aan het einde zullen de overige bouwlagen 

gerealiseerd worden (zie afbeelding 1.1). In paragraaf 2.1 zal hier dieper op worden ingegaan. 
Tevens werd bepaald dat de visuele boog in het ontwerp ook constructief als boog zal worden 
uitgevoerd (zie afbeelding 1.2). Dit komt doordat de belasting die de boog moet dragen dusdanig 
groot is dat deze niet kan worden opgevangen met een drie scharnierspant.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Afbeelding 1.1: Opdeling 

bouw piramide; blauw 0-

3; rood 4-8; groen 9-15 

Afbeelding 1.2: 

Basisontwerp vanuit 

literatuurstudie 
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2 Opbouw piramide 

2.1 Gedachte projectgroep 
Het idee van de projectgroep Seventh was om de piramide op te bouwen vanuit de hoeken. Hierbij 
zouden de pilaren eerst compleet gemonteerd worden, waarna ze door een kraan in het midden van 
de piramide allemaal omhoog worden getild. Als alle acht de pilaren omhoog zouden zijn getild, 
worden ze tegen elkaar afgesteund en gemonteerd (zie afbeelding 2.1). Wanneer deze fase is 
geweest wordt de rest van de piramide opgebouwd. 

 

Niet alleen is deze montage erg bepalend voor de constructieopbouw, ook is het een intensieve 
manier van bouwen. Doordat de complete pilaren opgetild moeten worden vanaf de grond, is er veel 
kracht nodig om dit te realiseren. Het voordeel hiervan is wel dat de complete montage aan de grond 
kan gebeuren. Daarnaast heeft het gebouw door deze manier van bouwen een tijdelijke 
stabiliteitsconstructie nodig. Het grootste gedeelte van deze constructie zal verwerkt worden in het 
gebouw zelf. Deze zal dus niet aanwezig zijn als eerst de pilaren worden neergezet en daarna pas de 
interne constructie. Daarnaast zal de stabiliteitsconstructie ook veel zwaarder zijn dan nodig op deze 
manier, omdat het niet mogelijk zal zijn deze constructie direct te realiseren na het optrekken van de 
pilaren. Zodoende zal het onderste deel in eerste instantie moeten waarborgen voor de complete 
constructie. De stabiliteitsvoorzieningen kunnen ook niet al zijn opgenomen in de pilaren, omdat deze 
radiaal zijn opgebouwd en ze elkaar allemaal in een punt snijden. 

2.2 Nieuwe opbouw piramide 
Het tegenvoorstel voor de opbouw van de piramide is om deze in drie fasen op te delen zoals verteld 
is in hoofdstuk 1. Het voordeel is dat het materieel lichter is en dat er meer gespeeld kan worden met 
de constructie. Daarnaast kan voor elk deel zijn eigen stabiliteit worden gewaarborgd. De opdeling 
gebeurd aan de hand van de indeling van de piramide. De eerste drie bouwlagen zijn voornamelijk 
stijgpunten en vormen de basis van de constructie van de bovenliggende verdiepingen. De volgende 
bouwfase is de vierde tot en met de zevende bouwlaag, de keuze hiervoor is bepaald door de radiale 
plattegronden en door de bol die door deze verdiepingen snijdt. De laatste bouwfase is de rest van de 
verdiepingen. Dit zijn voornamelijk hotelkamers en hebben een rechte plattegrond. Bij deze 
plattegronden is in het midden een vide gerealiseerd.  
De opdeling van de piramide geeft geen beperkingen op aan de constructie maar kan wel als richtlijn 
worden gebruikt. Mocht de constructie over meerder bouwlagen gaan dan in een bouwfase, kan 
besloten worden om de constructie eerst te stempelen. 
Nu de globale opbouw van de piramide bekend is kan worden bekeken welke constructie er gebruikt 
gaat worden. Om naast de opbouw nog een richtlijn te hebben, zal eerst gekeken worden naar een 
constructie waarbij de liggers scharnierend op twee steunpunten worden gemodelleerd. Vervolgens 
zal verder worden gegaan om de constructie te optimaliseren. 

  

Afbeelding 2.1: Opbouw piramide volgens Seventh 
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3 Eerste ontwerpen 

3.1 Eerste gedachte 
Vanuit de literatuurstudie was de eerste aansturing dat de vierde verdieping zichzelf zou dragen. 
Hierbij was de makkelijkste optie om een constructie te maken met liggers op twee steunpunten. 
Ondanks dat deze constructie relatief grof zou worden, heeft het wel het voordeel dat er een 
basisvergelijking is voor de andere constructiemogelijkheden, want als een veel ingewikkeldere 
constructie niet voor een afname in de profielafmetingen zou zorgen, waarom dan wel al die extra 
handelingen. 
 
Voor de bekeken constructies zijn de volgende gegevens gebruikt: 
Ontwerpformule gelamineerde liggers: ℎ ≥ � �∗���∗	
,	  
 
permanente belasting: 
pg = 2,0kN/m

2
 (lignatur vloeren 0,6kN/m², balken 0,6kN/m², muren en afwerking 0,8kN/m²) 

pg = 5,0kN/m
2
 (kantoor- en openbare ruimtes) 

momentaanfactor = 0,4 
 

3.2 ontwerp met liggers op twee steunpunten 
Het eerste ontwerp voor de vierde verdieping dat is uitgewerkt is erg basic met enkel liggers op twee 
steunpunten, omdat dit de meeste eenvoudige constructie is in rekenen en bouwen. De grootste 
overspanning is ongeveer 30m (ligger 1 in afbeelding 3.1) en bevindt zich in het middengebied. Het 
voordeel van dit ontwerp is tevens dat de overspanningen bijna gelijk zijn. 
 

 
De maximale h.o.h.-afstand is 6.3meter en dit zal gebruikt worden om de momenten en de puntlasten 
te berekenen. 
 
In dit ontwerp staan drie liggers centraal die berekend moeten worden (zie figuur 3.1). 
 
Ligger 1 (ligger middengebied): 
L = 29,7m 
Md = 0,125*(1,2*6,3*2+1,5*6,3*5)*29,7

2
 = 6878kNm 

Dit levert een profiel op met een minimale hoogte van 2527mm bij een breedte van 320mm. 
 
Ligger 2 (ligger buitenrand): 
L = 27,46m 
Md = 0,125*(1,2*6,3*2+1,5*6,3*5)*27,46

2
 = 5879kNm 

Dit levert een profiel op met een minimale hoogte van 2336mm bij een breedte van 320mm. 

Afbeelding 3.1: Basis idee 

vierde verdieping met liggers 

op twee steunpunten 
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Ligger 3 (middenring): 
L = 18,5m 
Md = 16212kNm 
Bij een breedte van 320mm is een hoogte nodig van 3879mm. Dit is op een vrije doorgang van 
dertien meter veel te groot, aangezien deze bijna een derde van het vrije zicht in neemt. Hiervoor zou 
een optie gedaan kunnen worden op deze ligger te splitsen, waarbij een balk de ligger 1 zal dragen 
en een balk de ligger 2 zal dragen (zie figuur 3.2). 
 

 
 
Ligger 3.1: 
L = 18,5m 
Md;3.1 = 6 * (1,2*15*6,3*2 + 1,5*15*6,3*5) = 5616kNm 
Hieruit volgt een hoogte van 2637mm met een breedte van 240mm (nog steeds een vijfde van de 
vrije doorgang). 
 
Ligger 3.2: 
L = 18,5m 
Md;3.1 = 6 * (1,2*14*6,3*2 + 1,5*14*6,3*5) = 5244kNm 
Hieruit is af te leiden dat ligger 3.2 kleiner zal zijn dan ligger 3.1. Echter doordat de liggers langs 
elkaar lopen zullen ze beide dezelfde afmetingen krijgen. 
 
Door de schuinstand van de bogen in de gevel zal er een naast het moment een extra drukkracht 
ontstaan. Om deze op te vangen zullen de afmetingen van de profielen iets vergroot worden. 
Aangezien de kracht nog niet bekend is zal in dit ontwerp er vanuit worden gegaan dat de liggers de 
volgende afmetingen krijgen: 
Ligger 1: hxb = 2800x320mm 
Ligger 2: hxb = 2600x320mm 
Ligger 3.1 en 3.2: hxb = 3000x240mm 
 
Aangezien we bij dit ontwerp te maken hebben met forse afmetingen zal gekeken worden naar 
andere opties. De eerste optie die bekeken is, is om een gerberligger toe te passen. 

3.2 Gerberligger 
Bij dit ontwerp zijn een aantal aanpassingen gemaakt in de constructieve gedachte. Omdat het de 
bedoeling is dat de ruimte onder de piramide vrij is, is de optie bekeken om de liggers door middel 
van een springwerk op te hangen te hoogte van het plafond van de vierde verdieping. Echter heeft dit 
twee nadelen. De eerste is dat in het buitengebied een massieve ligger moeilijk te realiseren is 
vanwege de deuropeningen, zodoende mag met een verdiepingshoogte van vier meter de balk maar 
1,7meter hoog zijn. Het tweede punt is dat het middengebied zoveel mogelijk leeg moet zijn. 
Daarnaast is er een andere constructielijn aangehouden om onder andere het springwerk op de lijn 
van een muur te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat het middengebied een maximale overspanning heeft 
van 42,5meter. Deze veranderingen leveren uiteindelijk het ontwerp in figuur 3.3 op. 
 

Afbeelding 3.2: detail 

ligger middenring 

uitgevoerd als dubbele 

balk 
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In dit ontwerp zal de gerberligger de hoofdconstructie zijn waar de liggers in de loodrechte richting op 
steunen. Dit levert de volgende puntenlasten op bij de liggers in het middelste gebied: 
Pg;rep = 156kN 
PQe;rep = 390kN 
De belasting op de andere liggers is een gelijkmatige belasting van: 
qg;rep = 10kN/m

1
 

qQe;rep = 24kN/m
1
 

Om de plek van het scharnier te vinden is het belangrijk om de nulpunten van het moment in het 
middelste gebied te vinden, aan de hand van een berekening met Matrix. Dit levert een afstand op 
van ongeveer 6,6meter. Tevens is uit deze berekening het moment (15511kNm) te halen wanneer we 
een massieve ligger gebruiken. Dit moment levert de volgende hoogte van de ligger op (b=300mm): 

ℎ	 ≥ 	��∗��∗
��

∗	
,	 = 3919��  

 
Het is duidelijk dat deze ligger dusdanig groter is dan de liggers in het eerste ontwerp, daarnaast is bij 
deze afmeting geen deur te plaatsen of er moet een verdieping worden opgeofferd. Een andere 
mogelijkheid is het toepassen van een vakwerk.  
Uit de matrix berekening volgen de volgende maximale druk- en trekkrachten: 
Liggers: 
N

+
 = 4754kN 

N
-
 = -4754kN 

Diagonalen: 
N

+
 = 3118kN 

N
-
 = -3326kN 

 
Om de trekkracht in de ligger op te nemen, is de volgende profielafmeting nodig: ������� = ����∗
�	,�� = 380930��²  380930 = ℎ#$ => &'&� = ℎ	 = 2666510��²  ℎ = √2666510 = 1633��  
hxb = 1700x240mm 
 
Ook dit ontwerp levert zeer grote profielen op in het vakwerk. Dit zorgt ervoor dat een vakwerk over 
een enkele verdieping niet is toe te passen om daarnaast de benodigde doorgangen te kunnen 
realiseren. 
 
Aangezien het niet mogelijk is om een kleine constructie te realiseren per verdieping zal gekeken 
moeten worden of een constructie over meerdere verdiepingen mogelijk is. Hierbij moet gekeken 
worden of er meer met axiale krachten gewerkt kan worden en zo min mogelijk met buiging. De 
ideeën die hiervoor in aanmerkingen komen zijn: 

- Boogconstructie, waaraan verdieping vier t/m acht worden opgehangen of vier t/m vijftien. 
- Vakwerk over meerdere verdiepingen, hierbij zal een vakwerk worden gerealiseerd over de 

vierde t/m achtste verdieping of over de vierde t/m de vijftiende verdieping.  
- Hangconstructie aan de vijftiende verdieping, bij deze optie worden alle verdiepingen aan de 

vijftiende verdieping gehangen en vanaf hier wordt de belasting afgevoerd naar beneden. 
  

Afbeelding 3.3: 3D-

impressie gerberligger 

vierde verdieping 
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4 Boogconstructies 
Om de overspanning van de vierde verdieping te dragen is al gebleken dat een simpele constructie te 
grote profielen met zich mee brengt. Om deze overspanning te reduceren, zullen er dus extra 
steunpunten nodig zijn. Een van de mogelijkheden is het toepassen van een boogconstructie. Hierbij 
kan gekozen worden voor meerdere opties. Dit is niet alleen afhankelijk van de richting en het aantal 
bogen, maar ook over hoeveel verdiepingen de boog gaat. Daarom zullen er meerdere varianten 
onderzocht worden. Het zal duidelijk zijn dat de boogconstructie niet alleen de vierde verdieping zal 
dragen, maar alle verdiepingen waardoor de boog loopt. 

4.1 Richting bogen 
Eerst zal  gekeken worden naar de richting van de bogen. Hierbij zijn twee opties. De eerste optie is 
dat de bogen vanuit de ‘hoeken’ gaan (afbeelding 4.1a en 4.1b) en de andere optie is dat de bogen 
loodrecht op de zijden (afbeelding 4.2a en 4.2b) staan. 

 

 
Bij de eerste optie valt te zien dat er nog veel gaten overblijven die opgevangen moeten worden met 
een secundaire constructie. Als dan gekeken wordt bij het toevoegen van meerdere bogen in het 
model, komt hier pas bij het toepassen van zestien of meer bogen echt verandering in. Wordt de 
tweede optie in oogschouw genomen, dan valt op dat ondanks de maximale overspanning van 21m, 
een betere verdeling en een daadwerkelijke verbetering van de te overspannen lengte. Tevens kan bij 
deze variant het opengelaten oppervlakte door de hoekconstructie zelf worden gedragen. Het 
voordeel is ook dat deze variant de kleinste overspanning van de boog geeft (84,6m ten opzichte van 
104m). Zodoende zal eerst worden gekozen om de tweede variant te behandelen. 

Afbeelding 4.1: van boven naar beneden: a; 3D-

impressie bogen vanuit de hoeken. b; bovenaanzicht 
Afbeelding 4.2: van boven naar beneden: a; 3D-

impressie bogen loodrecht op de zijden. b; 

bovenaanzicht 
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4.2 Aantal bogen 
Het aantal bogen kan zich op verschillende manieren ontwikkelen. Zo kan er gekozen worden om in 
elke richting een gelijk aantal bogen te zetten of om deze ongelijk te verdelen waardoor de ene 
richting twee bogen kan hebben en de andere geen. Hiervoor zullen de volgende varianten worden 
bekeken: 

- Twee bogen gekruist (afbeelding 4.3a); 
- Twee bogen parallel (afbeelding 4.3b); 
- Vier bogen, twee in elke richting (afbeelding 4.2); 
- Zes bogen; drie in elke richting (afbeelding 4.3c); 
- Acht bogen, vier om vier (afbeelding 4.3d). 

Om deze opties te bekijken zullen er een aantal voorwaarden gesteld moeten worden. Omdat de 
verdiepingshoogte vier meter is en er voor een doorgang een minimale hoogte van 2,3meter wordt 
geëist, mag de balk niet hoger zijn dan 1,7meter. Daarnaast is de maximale breedte voor een 
gelamineerde ligger 320mm, echter gaat de voorkeur uit naar een balk van 240mm. Dit komt omdat 
dan het lijmproces per laag maar een enkel element bevat. 
De andere beslissing die gemaakt moet worden, is het aantal verdiepingen dat de boog gaat dragen. 
Als naar de doorsnede van de piramide wordt gekeken zijn hiervoor een drie aantal opties: 

- Boog per verdieping; 
- Boog vanaf de vierde tot de achtste verdieping; 
- Boog vanaf de vierde tot de vijftiende verdieping. 

Bij de eerste optie valt dan al direct op dat met een pijl van vier meter op een overspanning van 
84,6m er eerder sprake is van een ligger op zeeg en nauwelijks van een boog. Zodoende zal deze 
optie niet worden bekeken. Daarom zal eerst de optie worden bekeken van een boogconstructie over 
vier verdiepingen  en in paragraaf 4.3 zal gekeken worden naar de optie waarbij de boog alle elf de 
verdiepingen draagt. 
 
Belastingen: 
Voor de belastingen zullen de gegevens uit paragraaf 3.1 worden aangehouden. Hierbij was gekozen 
voor een permanente belasting van 2kN/m² en een veranderlijke belasting van 5kN/m² voor 
kantoorgebouwen en openbare ruimtes. De vierde verdieping zal volledig worden belast en de rest 
van de verdiepingen zal een momentaan factor hebben van 0,4. 
 
 
 

Afbeelding 4.3: v.l.n.r: a; Twee bogen gekruist. b; Twee bogen parallel. c; Zes bogen, drie in elke richting. d; Acht 

bogen, vier in elke richting 

a 
b 

c d 
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Profielen: 
Bij losstaande liggers en kolommen, waarbij het moment maatgevend is, zullen de profielen door 
middel van een handberekening worden uitgerekend. Hiervoor zal de volgende ontwerpformule 
gebruikt worden: ℎ	 ≥ 	� �∗���∗	
,	  
Bij enkel normaalkrachten: ℎ ≥ ,�-.∗/�∗�   

Bij een combinatie van beiden gevallen, zal worden uitgeweken naar de toetsing volgens de 
eurocode. 

4.2.1 Twee bogen gekruist 

Bij dit ontwerp zijn twee onderdelen die bepalend zijn voor de constructie, de boog en de lange ligger 
in de middenring (zie afbeelding 4.4). 
Aangezien op deze balk van 
29,1meter meerdere liggers rusten 
van ongeveer 21m (zie afbeelding 
4.5), kan worden opgemerkt dat deze 
veel belasting moet opvangen. Het 
voordeel van deze balk is dat de balk 
in het midden nog een ondersteuning 
heeft die vanuit de boog gecreëerd 
wordt. Voordat deze constructie in 
SCIA wordt gezet, zal eerst de 
afmeting van deze balk worden 
bepaald. 
Eerst zal de rechterbalk worden 
berekend: 01 = � ∗ 21,2 ∗ 5 ∗ 2 + 1,5 ∗ 5 ∗ 54 ∗21,429	 = 284167�  

Dit moment levert met een balkbreedte van 320mm een 
hoogte van:  

ℎ = 	��∗	��∗
��	
∗	
,	 = 1624��  

Ondanks dat dit al een redelijk grote balk is, zal de balk van 
de middenring nog 
worden bekeken. 
Wanneer de lasten van 

beide balken op de 
middelste balk komen, 

kan al snel worden gezegd dat deze te groot zal worden. Dit 
bleek ook al bij het eerste ontwerp. Zodoende zal er een 
dubbele balk komen volgens afbeelding 4.6. Hierbij is balk 1 de 
balk met een lengte van 20,9m en balk 2 met een lengte van 
21,4m. Aangezien balk 3.1 kleiner zal zijn dan balk 3.2, zal 
alleen 3.2 in Matrix worden gezet. De puntlasten op deze balk 
zijn: 
Permanent: 89;��; = 	2 ∗ 5 ∗ 10.7 = 10767  

Veranderlijk: 8>�;��; = 	5 ∗ 5 ∗ 10.7 = 267,567  

Dit levert het model gegeven in afbeelding 4.7 op: 

Afbeelding 4.5: Overspanning balken 

Afbeelding 4.6: Schetsdetail dubbele balk 

Afbeelding 4.4: Plattegrond model met 2 gekruiste bogen 
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Vanuit dit model kan verder worden gerekend om het bepaalde moment te krijgen. De momentenlijn 
die uit de berekening volgt is te zien in afbeelding 4.8. 

 
Het maximale moment wat hieruit volgt is afgerond 2523kNm. Dit moment zal in de echte situatie 
waarschijnlijk lager liggen, omdat het middensteunpunt hier als een star steunpunt is gesitueerd 
terwijl dit meer een veer is, omdat dit steunpunt wordt gecreëerd door de trekkolom richting de boog. 
Dit moment levert met een breedte van 240mm een hoogte op van: 

ℎ = 	��∗	�	�∗
�	�
∗	
,	 = 1767��  

 
Hierbij is nog steeds een relatief hoge ligger nodig, waardoor dit ontwerp in eerste instantie niet 
verder uitgewerkt worden. Tevens zijn niet alleen de afmetingen fors, maar zijn in dit formaat veel 
balken nodig door de grote overspanning in de secundaire constructie. 

4.2.2 Twee bogen parallel 

In deze situatie staan de balken niet haaks op elkaar, 
maar naast elkaar. Het voordeel hierbij, in vergelijking 
met het ontwerp van de gekruiste bogen, is dat de bogen 
en de kolommen in de wanden verwerkt kunnen worden 
die in het architectonische ontwerp zijn te vinden (zie 
afbeelding 4.9).  

Gelet op het constructieve ontwerp (zie 
afbeelding 4.10), dan valt op dat de liggers 
in de middenring, parallel aan de bogen, 
zwaar belast worden door de liggers in het 
buitengebied (21m) en in het 
middengebied (16,5m). Doordat deze 
ligger ook geen extra steunpunt meer 
heeft in het midden, valt te concluderen 
dat de ligger veel groter zal zijn dan 
berekend in 4.2.1. Er zou eventueel een 
ophangpunt kunnen worden gecreëerd 
aan de gevel, echter zorgt de locatie van 
de ligger ervoor dat de trekstaaf in het 
midden van de gevelkolom aangrijpt en 
deze kolom niet alleen wordt belast met 
een normaalkracht, maar ook met een 
groot moment. Zodoende zal dit ontwerp 
niet verder worden uitgewerkt.  

Afbeelding 4.7: Belastingen in Matrix berekening 

Afbeelding 4.8: Momentenlijn 

Afbeelding 4.9: Locatie bogen 

Afbeelding 4.10: Bovenaanzicht constructie met twee bogen 
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4.2.3 Vier bogen 

Een variant op de combinaties uit 4.2.1 en 4.2.2 is om vier bogen te gebruiken. Zodoende kunnen in 
beide richtingen twee bogen worden gezet. Dit heeft als resultaat een groot aantal overspanningen 
worden verkleind en dat de balk van de middenring in alle vier de gevallen twee extra steunpunten 
krijgt. Het probleem blijft zitten bij de 21meter die nog steeds overspannen moet worden. Voor de 
zone tussen de bogen kan de overspanningsrichting worden gedraaid waardoor de maximale 
overspanning nog maar 10meter is.  
Aangezien de lasten dan ook alleen 
aangrijpen op de plek van de 
kolommen, zal de voornaamste 
kracht in de ligger de spatkrachten 
van de boog zijn. In de andere 
zones kan ook gekozen worden om 
de overspanningsrichting aan te 
passen, echter zal dan de hart-op-
hart-afstand van de liggers 
verkleind moeten worden naar vijf 
meter. In afbeelding 4.11 is te zien 
hoe de overspanningen lopen. 
Door deze verandering komt in 
plaats van een q-last twee 
puntlasten op de balk. Dit geeft de 
volgende afmeting voor de balk: 81 = 1,2 ∗ 2 ∗ 7 ∗ 5 + 1.5 ∗ 5 ∗ 7 ∗5 = 346.567  01 = 346.5 ∗ 7 = 2425.567�  

ℎ = ��∗	�	�.�∗
��	
∗	
.	 = 1500��  

Door de verandering is te zien dat 
het profiel een stukje gunstiger 
uitvalt dan wanneer de balk in de 
andere richting wordt belast. Nu de 
afmeting en belasting van deze 
ligger bekend is, kan de ligger van de middenring worden berekend. Omdat de ligger nu meerdere 
steunpunten heeft, is er bij de berekening uitgegaan van een enkele ligger met een breedte van 
320mm. Uit de matrixberekening (bijlage B.2) volgt de momentenlijn die te zien is in afbeelding 4.12. 

Met een moment van 1832kNm komt er minimale profielhoogte uit van: 

ℎ = ��∗��	.�∗
��	
∗	
.	 = 1304��  

 
Nu deze waarden bekend zijn is het natuurlijk belangrijk om te zien wat de boogconstructie op zich 
zelf doet. Om dit te bepalen zal eerst gekeken worden hoe de boog zich gedraagt. Hierbij is het van 
belang dat de druklijn wordt gevonden van de boog. Deze berekeningen zijn gedaan in bijlage B.1, 
hieruit volgen de volgende waarden: 
 
Nmax = 14395kN 
Spatkracht H = 11637kN 
Reactiekracht V = 8463kN 
 
Aan de hand van deze normaalkrachten, zijn de profielgrootheden van de boog en de ligger die de 
spatkracht dient op te nemen te berekenen. Omdat de profielen dusdanig groot zullen zijn ten 

Afbeelding 4.11: Bovenaanzicht met vier bogen, incl. 

overspanningsrichting 

Afbeelding 4.12: Momentenlijn balk middenring bij vier bogen. 
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opzichte van de lengte wordt de knikfactor kc gelijk aan 1 gehouden, dit levert de volgende resulaten 
op met een boog van 320mm breed: ℎ ≥ ��?�∗
��	
∗�,?� = 2653��  

Uit deze berekening valt te concluderen dat de boog te groot is om de minimale doorgang te kunnen 
waarborgen. Zodoende zal gekeken worden naar de andere opties. 
 

4.2.4 Zes bogen 

Doordat er nu met drie bogen aan elke zijde wordt gewerkt, betekent dat de secundaire overspanning 
ook veranderd. Waar in de vorige twee 
ontwerpen een overspanning van 21m 
gerealiseerd moest worden met twee 
puntlasten, is in dit ontwerp de 
maximale overspanning 14,5m. Een 
gunstige verandering, het verschil 
hierbij is wel dat deze met een q-last 
wordt belast. Een ander voordeel is dat 
in het ontwerp de overspanningen 
redelijk gelijk zijn en er dus veel 
repetitie in het gebouw voorkomt. Met 
een overspanning van 14,5m en een 
hart op hart afstand van 7,3m is de 
volgende hoogte voor het profiel nodig:  0@ = 18 ∗ 21,2 ∗ 2 ∗ 7,3 + 1,5 ∗ 5 ∗ 7,34 ∗14,52 = 190067�  

ℎ > 	��∗?

∗
��	
∗	
,	 = 1328��  

Hier is dus al enigszins een verbetering 
te zien in het ontwerp. Daarnaast 
kunnen, doordat de bogen ook de 
constructie dragen die bij de vorige 
ontwerpen werden gedragen door de 
schuine interne kolommen (zie afbeelding 
4.14), de kolommen in het binnengebied 
worden weggehaald. Zodoende zullen op 
deze punten ook geen steunpunten 
worden gecreëerd in het model. De 
tweede reden waarom de buitenste 
bogen naar deze lijn zijn weggehaald is 
om het oppervlak dat effectief wordt 
gedragen door de bogen te vergroten en 
dat zodoende alleen nog maar de 
hoekpunten een aparte constructie 
krijgen. Het nadeel dat zich bij dit ontwerp 
creëert is dat de middelste boog in 
vergelijking met het systeem met vier 
bogen meer belasting moet opnemen 
en dus veel groter zal worden dan de constructie met vier bogen. Daarom zal dit ontwerp niet meer 
verder worden behandeld. 

4.2.5 Acht bogen met vier verdiepingen 

De volgende optie die zal worden bekeken is de variant met acht bogen. Door aan elke zijde nog een 
extra boog toe te voegen komen de volgende voordelen naar voren ten opzichte van de vorige drie 
ontwerpen:  

- Goede verdeling van de belasting; 
- Kleine secundaire overspanning (10m). 

Afbeelding 4.13: Bovenaanzicht model met zes bogen 

Afbeelding 4.14: 3D hoekpunt met schuine interne kolom 
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- Naast deze twee voordelen blijkt dat de schuine kolommen in het binnengebied (zoals ook 
aangegeven in paragraaf 4.2.4) niet meer uitgevoerd hoeven te worden als ondersteuning 
van het middelste gebied.  

Met een tussenoverspanning van maximaal 10m en een maximale hart op hart afstand van zeven 
meter is het volgende profiel nodig: 0@ = 18 ∗ 21,2 ∗ 2 ∗ 7 + 1,5 ∗ 5 ∗ 74 ∗ 102 = 866,2567�  

ℎ > 	��∗���∗
��
∗	
,	 = 1196��  

Profiel: hxb=1200x180mm 
 
Een deel van de belasting in 
het middengebied wordt op 
deze manier verdeeld over 
meerdere bogen. Dit betekent 
dus dat de bogen hier een 
andere druklijn krijgen dan bij 
de constructie met vier bogen. 
Wordt deze namelijk hetzelfde 
aangehouden als de druklijn 
van paragraaf 4.2.3, zal er 
mogelijk een excentriciteit 
ontstaan tussen de druklijn en 
de systeemlijn van de boog. Bij 
het ontstaan van de 
excentriciteit zal ook een 
moment in de boog ontstaan, 
welke niet wenselijk is. In 
bijlage B.2 is de nieuwe 
berekening van de boog te 
vinden, dit levert de volgende 
resultaten: 
 
Nmax = 14709kN 
Spatkracht H = 11364kN 
Reactiekracht V = 9339kN 
 
Wat volgt is dat de normaalkracht in de maatgevende boog, maar met 100kN is afgenomen ten 
opzichte van de boogconstructie met vier bogen. Dit komt voornamelijk, omdat in dit geval meer 
belasting opgenomen dient te worden (+33%). De belasting toename ontstaat omdat de bogen verder 
uit elkaar staan. Dit betekent dat deze variant er voor zorgt dat ook hier niet met het maximale profiel 
van 1700x320mm kan worden gewerkt. Een extreme oplossing hiervoor zou zijn om de belasting te 
verminderen. Om dit voor elkaar te krijgen zou er voor gekozen worden om een verdieping te 
verwijderen. Dit geeft twee voordelen, de eerste is de vermindering van de belasting. Het tweede 
voordeel is dat door de verandering van de verdiepingshoogte, de profielafmeting (h ≤3000mm) ook 
kan veranderen. In paragraaf 4.2.6 zal deze optie worden besproken. 

4.2.6. Acht bogen met drie verdiepingen 

Zoals gezegd in paragraaf 4.2.5 is het weghalen van een verdieping een erg radicale oplossing. 
Echter om te kijken of hier een uiterste oplossing in te vinden is zal deze wel worden behandeld. Door 
de verandering in de belasting, verplaatst het zwaartepunt van de belasting zich. Dit betekent dus dat 
hierdoor ook de uiteindelijke druklijn van de boog veranderd. Zodoende zal hier ook een nieuwe 
berekening (bijlage B.3) moeten worden toegepast. Uit deze bijlage zijn de volgende resultaten te 
halen: 
Nmax = 12195kN 
Spatkracht H = 9316kN 
Reactiekracht V = 7870kN 
 

Afbeelding 4.15: Bovenaanzicht model met acht bogen 
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Zoals verwacht is de normaalkracht inderdaad afgenomen. Echter met een maximale normaalkracht 
van 12195kN, is deze kracht nog steeds erg groot. Uiteindelijk levert dit het volgende profiel voor de 
boog op: ℎ ≥ 	?��∗
�

�	
∗�,?�
� 2247��  

Het profiel zal voldoen in het ontwerp, maar het uiteindelijke resultaat is nog niet wenselijk. Zodoende 
zal gekeken moeten worden naar een volgende optie. 
 

4.2.7 Radiale boogconstructie 

Een andere mogelijkheid is om de indeling van de constructie te veranderen. In paragraaf 4.1 werd in 
eerste instantie al gekeken naar de richtingen, hierin was de optie recht van uit de zijden of recht 
vanuit de hoekpunten. De optie die niet is 
bekeken is, is die van een radiale 
boogconstructie, het voordeel met deze optie 
is in ieder geval dat de indeling van het 
ontwerp zoveel mogelijk intact kan worden 
gehouden, ook als er grote profielen geplaatst 
dienen te worden.  
Dit komt vooral omdat de architectonische 
indeling voornamelijk radiaal is opgesteld (zie 
afbeelding 4.16). Daarnaast wordt op deze 
manier het hele oppervlak gecoverd en zijn de 
afstanden tussen alle bogen overal gelijk. 
 
Het grote verschil tussen het radiale ontwerp 
en de ontwerpen in hoofdstuk vier is dat alle 
bogen in een cirkel staan. Dit betekent wel dat 
ze elkaar allemaal in het midden snijden. 
Zodoende zal er bij de stabiliteit gelet moeten 
worden op het feit dat niet alle verbanden 
elkaar snijden en er dus een rotatie in het 
ontwerp ontstaat.  
Nu de basis is gelegd voor het ontwerp met 
de cirkelvorm, moet de indeling worden 
bepaald. Omdat een zo gelijk mogelijke 
belasting is gewenst, is ervoor gekozen om acht bogen gelijkmatig te verdelen over de 360°. Dit geeft 
ook als voordeel dat de tussenliggende constructie zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Dit totaal geeft het 
ontwerp dat te zien is in afbeelding 4.17. 

 
 
 
 

Een ander voordeel in dit ontwerp is dat de primaire constructie het grootste deel van de constructie 
draagt. Hierdoor zijn er dus geen extra kolommen nodig zoals de interne kolommen bij de eerste 

Afbeelding 4.16: Plattegrond van de vierde verdieping met daar 

overheen een rechte constructie 

Afbeelding 4.17: Links: schets plattegrond radiale constructie (zie bijlage T.1 voor gedetailleerde 

versie); Rechts 3D-impressie 
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ontwerpen (deze vervallen ook bij de ontwerpen met zes en acht bogen). Bij de hoekpunten lijkt de 
overspanning van de secundaire constructie (cirkels) erg groot te worden. Echter komen hier de 
stijgpunten van de piramide die gebruikt kunnen worden om deze overspanning te verkleinen.  
 
 
Constructiemodel 
In het model is het de bedoeling dat de belasting wordt afgedragen naar de cirkels (zie afbeelding 
4.18). Deze cirkels hebben een h.o.h.-afstand van vijf meter 
en worden bij elke boog ondersteund.  In dit model is nu 
gekozen voor cirkels, omdat dit het modelleren voor een 
eerste ontwerp wat gemakkelijker maakt. Wanneer dit ontwerp 
verder zal worden uitgewerkt, zal gekeken worden naar een 
ideale modellering voor dit gebouw. Hierbij kan gedacht 
worden om de balken gewoon recht te houden, wat het 
voordeel heeft van een kleinere overspanning en dat het 
zwaartepunt ook in de balk ligt en er geen excentriciteit 
ontstaat. 
 
De balken van de cirkels worden belast door buiging, doordat 
deze als ligger op twee steunpunten wordt geschematiseerd 
kan de afmeting eenvoudig met de ontwerpformule worden 
bepaald. Met een maximale lengte van 15m, is het moment: 01 = � ∗ 49,5 ∗ 15	 = 139267�  

Hieruit volgt een hoogte van: 

ℎ ≥ ��∗�?	∗
�	�
∗	
,	 = 1312��  

Bij het bekijken van de bogen, 
valt op dat er twee afstanden 
te bepalen zijn, 86m en 102m. 
Om deze te onderscheiden zal 
de boog waarbij een 
overspanning van 86m moeten 
worden overbrugd de korte 
boog worden genoemd en de 
andere de lange boog. Het 
moge duidelijk zijn dat in beide 
gevallen de druklijn anders zal 
liggen dan die van uit 
paragraaf 4.2.3 en 4.2.5. Wat 
het vooral lastig maakt is de 
verandering van de belasting. 
Waarbij in de rechtlijnige 
situatie de belasting evenredig 
verdeeld was, zorgt de 
taartvorm in dit geval er voor 
dat op elk punt de belasting 
anders zal zijn (zie afbeelding 4.19). Uit bijlage B.4 volgen de volgende resultaten om verder mee te 
werken. 
 
Korte boog: 
NMax = 13720kN 
Spatkracht H = 10153kN 
Va = 9227,2kN 
 
Lange boog: 
NMax = 21110kN 
Spatkracht H = 16771kN 
Va = 12821kN 

Afbeelding 4.18: Overspanningsrichting 

vloeren bij radiale constructie 

Afbeelding 4.19: Belastingschema radiale boog (86meter voor de bogen in 

het midden en 102meter voor de bogen richting de hoekpunten) 
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Waar de korte boog, vergeleken met de constructie van acht bogen met vier verdiepingen, een nog 
iets kleinere normaalkracht kent. Zorgt de lange boog ervoor dat het duidelijk is dat deze variant met 
enkele profielen ook niet zal voldoen.  

4.2.8 Dubbele elementen 

In de vorige paragraven is veelal gekeken naar een uitvoering met enkele elementen. Echter door de 
beperking van de al bekende verdiepingshoogte, valt op dat dit er voor zorgt dat het lastig is om hier 
een oplossing in te vinden is. Het voordeel van deze boogconstructies is wel dat enkel 
normaalkrachten op te nemen zijn, doordat voor de systeemlijn de druklijn van de boog wordt 
aangehouden. Zodoende kan de verdeling ook in de breedte plaatsvinden aan de hand van dubbele 
elementen zoals al is getoond in hoofdstuk 3 en paragraaf 4.2.1.  
 
Hierbij zijn er vier gevallen die nog verder bekeken kunnen worden: 

- Boogconstructie met vier bogen; 
- Boogconstructie met acht bogen en vier verdiepingen; 
- Boogconstructie met acht bogen en drie verdiepingen; 
- Radiale boogconstructie. 

 
Met het ontwerp in oogschouw is al snel te concluderen dat de variant met drie verdiepingen te veel 
inbreuk doet op het ontwerp en dat de constructie met maar vier bogen teveel secundaire constructie 
nodig heeft. Dit betekent dat het aantal keuzes is gereduceerd tot twee ontwerpen. 
 
Boogconstructie met acht gelijke bogen over vier verdiepingen 
In dit geval wordt alleen gekeken naar de maatgevende bogen (de vier middelste). Met een maximale 
drukkracht van 14709kN, wordt het profiel 2x1600x280mm. Hierbij wordt afgeweken naar van een 
breedte van 240mm, omdat in dit geval het profiel 1750mm hoog moet zijn en dus hoger is dan het 
maximaal toelaatbare. De andere optie is om drie elementen naast elkaar te zetten (3x1250x240mm), 
echter kan dit problemen opleveren in het knooppunt waarbij al minimaal 32 elementen bij elkaar 
komen. 
 
Radiale boogconstructie 
Voor de korte boog is de maximale drukkracht 13720kN, welke een profielafmeting nodig heeft van 
2x1500x280mm. Echter de grote boog zal ook in deze situatie niet voldoen als een dubbel element. 
Voor deze boog zal dan ook een oplossing moeten worden gevonden in de zin van een samengesteld 
profiel van hout en aluminium of moet er worden uitgegaan van nog meer elementen naast elkaar. 
Met een breedte van 240mm zou dit uitkomen op 4x240x1500mm. Dit betekent dat er erg veel hout 
nodig is om dit principe te laten werken. 
De twee optie is om een samengesteld profiel toe te passen. Voor de drukverdeling van een 
samengesteld profiel is het belangrijk dat de verhouding van EA van beide materialen in verhouding 
staan met de belasting die opgenomen dient te worden. De twee materialen werken namelijk alleen 
maar samen als de rek van beide materialen gelijk blijft. Uit de berekening (bijlage B.5) blijkt dat het 
volgende samengestelde profielen van hout en aluminium (zie afbeelding 4.18) voldoen: 

- Enkel houten profiel van 1500x280mm met een aluminium strip aan boven- en onderzijde van 
100x280mm; 

- Enkel houten profiel van 1500x280mm met een aluminium plaat van 40mm dik midden in het 
profiel (totaal: 1500x320mm); 

- Enkel houten profiel van 1500x320 met daarin verzonken aan boven- en onderzijde een 
aluminium T-stuk van 250x50+300x50mm. 
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Afbeelding 4.20: mogelijke samengestelde profielen voor de lange boog. 

Bij het eerste profiel is het grootste probleem dat het aluminium onbeschermd is, wat een nadeel is bij 
brand, en zodoende zal deze niet worden toegepast. De tweede optie is in dit geval het meest ideale, 
echter is voor deze oplossing een dubbel houten profiel nodig. De derde heeft als voordeel dat aan 
het aluminium de verbindingen van de trekstaven makkelijker te realiseren zijn, echter zorgt de vorm 
wel voor meer arbeid aan het hout. Daarnaast is het bijna onmogelijk om een dergelijk aluminium 
profiel de vorm van de boog te geven. Daarom zal, mocht de berekening uitkomen op een 
samengesteld profiel, de tweede optie worden toegepast. 
Nu de basis van de boogconstructie is gelegd, zal gekeken moeten worden naar de verdere integratie 
van het ontwerp. Want elk van deze constructies heeft weer een eigen invloed op de onderliggende 
constructie. Dit zal gebeuren in hoofdstuk 7, waarbij ook mogelijke andere constructies worden 
uitgewerkt. Wel valt te concluderen is dat in beide gevallen een goede mogelijkheid ligt om het 
ontwerp tot een goed eind te brengen. 

4.3 Boog over meerdere verdiepingen 

4.3.1 Boogconstructie tot en met de vijftiende verdieping 

In paragraaf 4.2 zijn de modellen uitgegaan van een boogconstructie tot aan de achtste verdieping. 
Om toch te kijken naar een homogene constructie voor de hele piramide, zal de optie om de 
boogconstructie tot aan de vijftiende verdieping te laten doorlopen ook worden bekeken. Wel moet de 
kanttekening worden gezet dat de normaalkrachten waarschijnlijk hoger zullen uitvallen door de 
toename van de belasting. Het voordeel bij deze constructie is dat de pijl van de boog groter is en 
hierdoor zal de horizontale kracht in verhouding minder groot zijn. Dit kan een gunstig effect hebben 
op de normaalkracht in de boog. Een ander voordeel van de viertiende verdieping is dat deze ook vier 
meter hoog is, terwijl de achtste tot en met de dertiende verdieping maar drie meter hoog zijn en dat 
hier dus geen boog van 1700mm geplaatst kan worden. 

3 2 1 
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De basis van de boogconstructie zal worden voortgeborduurd op de rechte indeling. Dit komt onder 
andere door de ontwerpindeling van de hoger liggende verdiepingen waarbij wel is gekozen voor een 

rechte indeling. Tevens moet er 
rekening worden gehouden met 
de piramidevorm, hierdoor is het 
namelijk niet mogelijk om alle 
bogen gelijk te houden (zie 
afbeelding 4.21 en 4.22). 
Voor het bepalen van de druklijn 
van de boog en het berekenen 
van de normaalkrachten in de 
boog, is het van belang om het 
belastingsschema op te stellen 
en het zwaartepunt van de 
totale belasting te berekenen. 
Aangezien de middelste, 
hoogste bogen het belangrijkste 
zijn, zullen deze als eerste worden 
beschouwd. De volledige berekening van deze boog is te vinden in bijlage B.6. In de berekeningen 
zal verder worden uitgegaan van de volgende waarden: 
VA = 16210kN 
HA = 8904kN 
Nmax = 17625kN 
 
In deze berekening is enkel en alleen de boog beschouwd en is verder niet gekeken naar het 
inpassen van de boogconstructie in het ontwerp. Echter als de druklijn van de boog en de piramide 
over elkaar worden gelegd, is te zien dat de boog deels buiten de piramide valt (zie afbeelding 4.22).  

Afbeelding 4.20: Doorsnede piramide met boogconstructie tot de 15
e
 verdieping 

Afbeelding 4.21: 3D-impressie bogen tot de vijftiende verdieping 
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Afbeelding 4.22: Boog over elf verdiepingen geïmplanteerd in het ontwerp 

Dit betekent dat naast de enorme normaalkracht, het profiel ook nog wordt belast door een 
excentriciteit van ongeveer 2.6m en er dus momenten optreden. Om de waarde van dit moment te 
berekenen, zal eerst de normaalkracht in de boog op dat punt bepaald moeten worden. Aangezien de 
horizontale kracht overal in de boog gelijk blijft, betekent dit dat alleen de nieuwe verticale belasting 
op dit punt berekend moet worden. A�;1 = 3.2 ∗ 47.5 + 9.4 ∗ 346.5 + 11.3 ∗ 467.7 + 11.3 ∗ 		�.�	 = 996767  

7�;1 = �A�;1² + B² = C9967² + 8904² = 1336567  0DE' = FG;DE' ∗ 7�;1 = 2.632 ∗ 13365 = 3517767�  

 
Uit deze berekening valt te concluderen dat de mogelijkheid om deze constructie tot een goed einde 
te brengen nihil is. Het moment is erg groot en daarbij moet ook nog een grote normaalkracht worden 
opgevangen. Bij alleen de normaalkracht was het een goede mogelijkheid geweest om verder uit te 
werken, echter zorgt het grote moment ervoor dat deze optie komt te vervallen. 

4.3.2 Optimalisatie boogconstructie over meerdere verdieping 

Waar de druklijn in paragraaf 4.3.1 niet voldoet, valt de gunstige verschuiving van de maximale 
normaalkracht in de boog wel op. Ondanks dat de boog meer belasting moet dragen doordat hij wordt 
belast door meerdere verdiepingen, zorgt de grotere pijl, ten opzichte van de boog tot en met de 
achtste verdieping, voor een kleinere horizontale kracht. Omdat deze werking erg gunstig is zal 
gekeken worden wat de mogelijkheden zijn om de boogconstructie iets te verlagen waardoor druklijn 
binnen de piramide zal vallen en dat de normaalkracht nog dusdanig is dat het een gunstigere 
constructie levert dan de constructie voor alleen de vierde tot en met de achtste verdieping. Het moge 
duidelijk zijn dat het geen optie is om de boog minder dan vier verdiepingen te geven, omdat in dit 
geval de pijl alleen nog maar kleiner wordt en er dus wezenlijk niks veranderd. 
Eerst zal gekeken worden hoe de invulling kan zijn in het architectonische ontwerp. De keuze was 
juist gemaakt om een scheiding te houden tussen de vierde tot en met de achtste verdieping en de 
negende tot en met de vijftiende verdieping (door de architectonische scheiding van deze 
verdiepingen) of om er voor te kiezen het hele gebouw met dezelfde homogene constructie te maken. 
Als de achtste tot en met de viertiende verdieping bekeken wordt, is de verdiepingshoogte van drie 
meter de grootste belemmering om een constructie te plaatsen. Dit komt doordat in het geval met een 
constructie tot en met de achtste verdieping en bij de constructie tot en met de vijftiende verdieping 
de bogen in beide gevallen 1500mm hoog zijn. Zodoende is het creëren van doorgangen van 
2,3meter niet over de hele verdieping mogelijk. Door deze lokale afsluitingen zullen er dus vierkante 
meters worden afgesloten, nu hoeft dit niet perse erg te zijn, als het percentage dat wordt afgesloten 
beperkt blijft. Echter zorgen de acht bogen ervoor dat een gebied van 29x29meter (zie afbeelding 
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4.23) niet rechtstreeks bereikbaar is. Hierbij moet wel 
de kanttekening worden geplaatst dat alle verdiepingen 
vanaf de negende verdieping in het midden een vide 
hebben, wat dus sowieso een deel dit verloren 
oppervlak goedmaakt. De rest van de ruimte zal 
eventueel bereikt kunnen worden door lokale liften en 
trappen. Dit levert dus twee criteria op, de eerste is dat 
het mogelijk moet kunnen zijn om overal een doorgang 
te kunnen creëren, wat betekent dat de boog niet 
hoger mag zijn dan 700mm. Mocht dit criteria niet 
voldoen treedt het tweede criteria op waarbij de eis is 
dat het verloren oppervlak beperkt blijft. 
Voor de constructie zijn in dit geval nog twee opties 
mogelijk, zoals is gebleken is door de hoogte van de 
boog de druklijn aan het begin te steil. Hierdoor kan er 
voor gekozen worden om de boog te verlagen naar 
een lagere verdieping en nog wel de volledige belasting 
op de boog af te dragen. De andere optie is om naast 
de boogconstructie alsnog voor het overige deel een 
andere constructie te zoeken. Eerst zal de eerste variant bekeken worden. 
 
Voor deze boog kan het zwaartepunt van de belasting en de verticale belasting, die zijn berekend 
voor de boog in paragraaf 4.3.1, ook worden aangehouden. Het laatste punt dat moet worden 
bekeken is de hoogte van de boog. Het beste hierbij is als de druklijn ook een hoek van 51,92 graden 
aanhoudt waardoor deze constructie ook kan doorlopen op de gevelboog tot en met de derde 
verdieping. Met het zwaartepunt van 22,245m komt hier een hoogte uit van: ℎ = 22,245 ∗ tan 51.92 = 28.4�  

 
Afbeelding 4.24: Druklijn boog tot de twaalfde verdieping 

Dit betekent dat de ideale hoogte voor de druklijn van deze boog in deze piramide zou vallen tussen 
de twaalfde en dertiende verdieping. Aangezien het verhogen van deze hoogte er toe leidt dat de 
druklijn buiten de piramide valt, zal in dit geval tot aan de twaalfde verdieping gaan (fboog = 28m). Dit 
levert de druklijn op in afbeelding 4.24. Hieruit volgt de volgende horizontale kracht en normaalkracht: 

B = 	AK ∗ L2 − N1L2 ∗ 2L2 − OG;;4P = 15210 ∗ 42,3 − 15210 ∗ 242,3 − 22,245428 = 1208467 

7DE' = �AK	 + B	 = C15210² + 12084² = 1942667 

Ook in dit geval zal het benodigde profiel van maximaal 700mm (3x240x1600mm) niet kunnen 
worden gerealiseerd zonder veel elementen naast elkaar te moeten plaatsen (7x240x700mm). De 
andere optie is om alleen de eerste twaalf verdiepingen door boogconstructie te laten dragen en de 
rest op te laten vangen door een tweede hoofdconstructie. Dit zorgt voor een afname van de 
belasting die de boog zal moeten dragen. Als de waarden van paragraaf 4.2.5 en 4.2.6, waarbij 
dezelfde constructie een verdieping minder draagt, worden vergeleken (normaalkracht gaat van 

Afbeelding 4.23: Afgesloten gebied door 

boogconstructie 
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14709kN naar 12195kN), is al te zien dat dit geen oplossing zal zijn voor de grote afmetingen van het 
profiel. Wanneer de boog tot en met de twaalfde verdieping alleen de vierde tot en met de achtste 
verdieping draagt zal een profiel nodig zijn van 4x700x240mm. Dit betekent dus dat aan het eerste 
criterium niet of nauwelijks kan worden voldaan. Dit betekent dat gekeken moet worden naar het 
oppervlakteverlies op de elfde verdieping. In afbeelding 4.25 en 4.26 valt te zien dat door de 
boogconstructie ongeveer 50% van het vloeroppervlakte niet meer direct toegankelijk is.  

Om dit oppervlak te kunnen bereiken zou er dus gebruik moeten worden gemaakt van extra 
stijgpunten vanuit de tiende of twaalfde verdieping voor alle acht vlakken. Dit is niet alleen erg 
omslachtig, maar schaadt ook nog heel erg de indeling van de architect. Zodoende zal dit concept, 
waarbij de boog hoger reikt dan de achtste verdieping, worden afgekeurd als mogelijk eindontwerp 
voor de piramide. 

4.4 Conclusie bogen 
In dit hoofdstuk is ingegaan op de mogelijkheid om de constructie van de Seventh piramide uit te 
voeren als een boogconstructie. Hierbij is gekeken naar de richting van de constructie, het aantal 
bogen dat nodig is en over hoeveel verdiepingen de constructie uitgevoerd moet worden. Wanneer 
gekeken wordt naar de aantal van de bogen blijkt dat bij de uitvoering van twee of vier bogen de 
hoeveelheid oppervlakte dat gedragen wordt niet in verhouding staat met de grote van de bogen. Dit 
komt vooral door de extra secundaire constructie die nodig is om de overige oppervlakte te dragen.  
Om dit te verbeteren is ook gekeken naar een variant met zes of acht bogen en een variant met acht 
bogen die radiaal zijn opgesteld. Wil de zes bogenvariant rendabel kunnen zijn zal een groot 
oppervlakte per boog moeten worden gedragen, het nadeel hierbij is dat door het aantal bogen de 
belasting onevenredig verdeeld zal worden en dat de middelste boog nog groter zal moeten worden 
dan die bij het constructieprincipe met vier bogen. Als de andere twee opties worden beschouwd, 
geldt hier het voordeel dat een groot deel van de verdiepingen worden opgevangen en dat bij de 
radiale variant zelfs het hele vloeroppervlakte draagt. Wel zorgt de horizontale kracht ervoor dat de 

Onder afbeelding 4.26: Zijaanzicht afsluiting boog 

op de elfde verdieping 

Links afbeelding 4.25: Bovenaanzicht elfde 

verdieping 
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normaalkrachten in de boog nog steeds groot zijn en dat de bogen in beide gevallen uitgevoerd 
dienen te worden met meervoudige elementen of een samengesteld profiel. Echter geldt in beide 
gevallen dat ze op deze manier kunnen voldoen aan de eisen die vooraf zijn gesteld en zodoende 
kunnen gelden als mogelijk constructieprincipe.  
De laatste varianten die zijn bekeken zijn boogconstructies over meer dan vier verdiepingen, omdat 
bij de boogconstructie voor vier verdiepingen al is gebleken dat acht bogen het minimale zijn om uit te 
voeren, is dit aantal ook voor deze constructie aangehouden. Hierbij zorgt de piramidevorm er wel 
voor dat er vier hogere en vier wat lagere bogen zijn. Het grootste probleem bij deze constructie is dat 
bij de druklijn van de hoogste bogen zich buiten de ontwerplijnen van de piramide bevinden en dat 
hierdoor een dusdanig groot moment ontstaat waardoor ook deze variant niet uitgevoerd zal worden. 
Wanneer de boog een kleinere pijl krijgt, ontstaat het probleem dat de afmetingen van de boog te 
groot zijn om weg te kunnen stoppen in de verdiepingen. Op deze manier wordt veel oppervlakte van 
de verdieping afgesloten en wat zodoende alleen via een omweg te bereiken is. Dit betekent dat voor 
de vergelijking van het uiteindelijke constructieprincipe van de Seventh piramide alleen de radiale 
boogconstructie en de rechte boogconstructie met acht bogen tot de achtste verdieping overblijven. 
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5 Vakwerken 
Een ander constructieprincipe dat toegepast kan worden in de piramide is dat van de vakwerken. In 
het eerste ontwerpproces was al te zien dat een vakwerkconstructie niet voldoende mogelijkheden 
had over een enkele verdieping. In dit hoofdstuk zal dan ook worden ingegaan op een vakwerk over 
meerdere verdiepingen. Ook hier kan gekeken worden naar verschillende factoren, het aantal, de 
richting en over hoeveel bouwlagen het vakwerk moet gaan. Echter zijn enkele conclusies die bij de 
boogconstructies werden getrokken ook hier te gebruiken. Zo zal hier al direct worden gekozen voor 
vakwerken loodrecht op de zijden en is te concluderen dat met een minimum van vier vakwerken 
gewerkt moet worden. 

5.1 Modellen 

5.1.1 Basisgegevens 

Door hoofdstuk vier is al gebleken dat een aantal constructies niet werken. Niet alleen vanwege de 
hoofdconstructie, maar vooral met de secundaire constructie. Zodoende zullen hier vier 
constructiemodellen worden bekeken, dit zijn: 

- Vier vakwerken, twee in elke richting over vier bouwlagen; 
- Acht vakwerken, vier in elke richting over vier bouwlagen; 
- Vier vakwerken, twee in elke richting over elf bouwlagen; 
- Acht vakwerken, vier in elke richting over elf bouwlagen. 

 
In het architectonische ontwerp is een duidelijk onderscheid te zien in type bouwlagen (vierde t/m 
achtste verdieping en negende t/m vijftiende verdieping). Om deze reden is voor de modellen een 
scheiding gemaakt in vier of elf bouwlagen. Dit is om de eenheid in het ontwerp zoveel mogelijk te 
proberen te waarborgen. 
 
Constructie: 
In het eerste ontwerp is gebleken dat bij liggers van 1000mm hoog en een diagonaal van 400mm 
hoog er geen doorgang is te creëren als de diagonaal over een enkele bouwlaag loopt, daarom is 
besloten dat een diagonaal meerdere verdiepingen omvat. De profielen zullen uitgevoerd worden in 
gelamineerd hout in de sterkteklasse GL28h. 
 
Belastingen: 
De belastingen zoals vernoemd in paragraaf 4.1 zullen ook bij deze modellen van toepassing zijn. Het 
is de bedoeling om zoveel mogelijk met puntlasten te werken. Hierdoor is het model meer gefocust op 
druk- en trekkrachten, wat gunstiger is dan een buigend moment in de ligger. De modellen zullen wel 
worden berekend met een q-last om de eenvoud van de ontwerpberekening te houden. 

5.1.2 Vier vakwerken over vier bouwlagen 

In het vorige hoofdstuk zijn de berekeningen te 
vinden voor de secundaire overspanning. Wat 
veel belangrijker is in dit model, dat er 
doorgangen gerealiseerd kunnen worden. Met 
een verdiepingshoogte vier meter is deze 
lastig te realiseren. Het voordeel in dit model is 
wel dat de diagonaal vier verdiepingen snijdt, 
waardoor deze een kleiner stuk van de 
verdieping doorsnijdt (zie afbeelding 5.1). 
Hierdoor is er een minimale doorgang mogelijk 
van 2.3meter hoogte (minus vloeren en 
plafond) en een breedte van 1,5meter. In 
afbeelding 5.2 is het zijaanzicht van de 
vakwerkligger te zien inclusief de maatgevende maatvoering. Aan de hand van een ligger op twee 
steunpunten met q-last zijn de eerste krachten voor het vakwerk berekend. Met een hart-op-hart 

Afbeelding 5.1: 2D-aanzicht vakwerkligger 
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afstand van de vakwerken van negen meter en daarnaast enkele liggers met een hart-op-hart afstand 

 
Afbeelding 5.2: Zijaanzicht vakwerkligger inclusief maatvoering 

van vijf meter  (zie afbeelding 5.3), geldt het systeem in afbeelding 5.4. Doordat de middenring steunt 
op het vakwerk komt er naast de q-last ook een puntbelasting op de ligger te staan.

 Per puntlast komt er totaal Q1 = �R�,�R�R�	 ∗ 5 ∗ 31,5 ∗ 0,5 = 74467 op het vakwerk. 

 

 
Uit het systeem in afbeelding 5.4 volgen de dwarskrachten- en momentenlijn gegeven in afbeelding 
5.5. De maatgevende waarden zijn weergegeven in tabel 5.1. 

Afbeelding 5.4: Systeem vakwerkligger bij constructiemodel van vier vakwerkliggers 

Afbeelding 5.3: Overzicht 

vakwerkconstructie met vier 

vakwerkliggers 
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Onderdeel Maximale waarden 

Moment 209636kNm 
 

Dwarskracht 9119kN 

 
 

Nu het moment en de dwarskracht bekend zijn, kan de 
normaalkracht in de staven worden berekend. Het moment dient 
te worden opgenomen door de horizontale staven en de 
dwarskracht wordt opgenomen door de diagonalen. De 
normaalkracht in de ligger is te bepalen door het moment te 
delen door de arm van de vakwerkligger. De totale hoogte van 
het vakwerk is zestien meter, met een maximale ligger van 
1700mm zal de arm maximaal op 14,3m zitten, levert dit een 
normaalkracht op van: 7������;1 = ��E = 	
?����.� = 1466067  

Voor de diagonalen is de richting van de diagonaal van belang of 
er een drukkracht of een trekkracht optreedt. Wanneer de 
diagonaal het dwarskrachtteken een keer snijdt heeft de 
diagonaal een drukkracht en wanneer hij deze drie keer snijdt is 
het een trekkracht

1
 (zie afbeelding 5.6). Op het punt waar de 

dwarskracht maximaal is, is alleen een drukdiagonaal aanwezig die de belasting moet opvangen. 
Doordat de diagonaal schuin staat, zal de kracht nog moeten worden omgerekend naar de juiste 
richting. De normaalkracht in deze snede is: 

71�E�STEE�;DE';1 = U ??VWVWVX�.�V
= −1160967  

Dit levert ook nog een horizontale component op in de onderligger: B1�E�STEE�;1 = C11609² − 9119² = −718467  

Met een drukkracht van 11609kN in de diagonaal is een profiel benodigd van: �1�E�STEE� = ,�YZ[\]ZZ^;�_.;`;� = �
?∗
��,?� = 684492��²  
Dit zou een vierkante kolom opleveren van 850x850mm. Een kolom die veel te groot zal zijn en het 
doen versmallen van dit profiel zal dan ook niet te goede zijn van de hoogte en er dus voor zorgen dat 
het realiseren van doorgangen er moeilijk gaat worden. Hierbij moet wel gezegd worden dat de 
overige dwarskrachten in de ligger lager zijn en worden opgenomen door twee diagonalen. Voor het 
derde segment (L=9400mm) levert dit een profiel op van: 

                                                           
1
 Citaat uit het boek Basisboek Toegepaste mechanica, ThiemeMeulenhoff, 2

e
 druk, pagina 250 

Afbeelding 5.5: Boven: Dwarskrachtenlijn vakwerkligger; Beneden: Momentenlijn vakwerkligger 

Tabel 5.1: Resultaten berekening vakwerk 

Afbeelding 5.6: Bepaling trek- of 

drukdiagonaal 
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71�E�STEE�;�;1 = U ����Va�Va�VXb.cV
= −/+423067  

�1�E�STEE�;� = ,�YZ[\]ZZ^;�;�_e;`;� = �	�
∗
�	.�� = 338942��² � 600x600mm 

Aan de hand van de normaalkracht die in de ligger komt en de horizontale component die 
opgenomen dient te worden, is de onderste ligger te bepalen. Uit de momentlijn volgt dat dit element 
door het moment op trek wordt belast, wat dus betekent dat de horizontale component van de 
diagonaal de trekkracht deels wegcijfert. Hierdoor moet de onderrand 5919kN opnemen. Dit levert 
een element op van: ������� = ,^Y[[fg;�Rh�YZ[\]ZZ^;�_e;`;� = 2���
i���4∗
�	,�� = 599027��²  
Hieruit volgt een profiel van 360x1700mm (12,22N/mm²). Aangezien de maximale breedte-afmeting 
van een gelamineerde ligger 320mm zal dit profiel dus minimaal als een dubbel element van 
2x180x1700mm moeten worden uitgevoerd. 
 
Daarnaast zal de bovenrand wel 14660kN moeten opnemen en zal dit profiel dus veel groter worden 
(2x1700x260mm). Nu de profielen grotendeels bekend zijn, kan gekeken worden hoe de doorgangen 
gerealiseerd zijn. In afbeelding 5.7 zijn op verschillende plekken gekeken wat de minimale breedte is 
bij een minimale hoogte van 2300mm. Zoals te zien is, is bij elk vakwerkkruis ruimte om een 
doorgang te creëren. 

 
Afbeelding 5.7: Zijaanzicht vakwerk met afmetingen voor de doorgangen 

Bij dit ontwerp is te concluderen dat het vakwerk voldoet wat betreft afmetingen. Het grote nadeel van 
deze constructie is wel dat er maar een beperkt deel van het oppervlakte wordt gedragen (zie 
afbeelding 5.3). Dit betekent dat naast de primaire constructie van de vakwerken nog veel secundaire 
constructie nodig is. Om deze reden zal verder gegaan worden met de vakwerkconstructie waarbij 
acht vakwerkliggers worden toegepast. 

5.1.3 Acht vakwerken over vier bouwlagen 

Om een groter oppervlak van de verdiepingen te kunnen ondersteunen, is er voor gekozen om bij de 
vier vakwerken uit paragraaf 5.1.2 nog vier extra vakwerkliggers te plaatsen (zie afbeelding 5.8). 
Hierdoor vervalt een groot deel van de secundaire constructie en is alleen nog een extra constructie 
nodig voor in de hoekpunten. Voor deze optie zijn twee varianten te bekijken, de eerste is dat de 
vakwerken op zichzelf staan en alleen hun steunpunten hebben in de gevel (zie afbeelding 5.9). 
De tweede optie is dat buitenste vakwerkliggers, doordat ze deels over de constructie van de 
hoekpunten lopen, twee extra steunpunten krijgen en dat de binnenste vakwerkliggers extra 
steunpunten krijgen door de buitenste vakwerkliggers (zie afbeelding 5.10 en 5.11).   
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Afbeelding 5.8: Overzicht constructie met acht vakwerken. Met groen zijn de extra steunpunten van de  buitenste 

vakwerken en met blauw zijn de extra steunpunten van de binnenste vakwerken aangegeven 

 
Afbeelding 5.9: Systeem vakwerkligger op twee steunpunten 

 
Afbeelding 5.10: Systeem buitenste vakwerk bij extra steunpunten 
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Afbeelding 5.11: Systeem binnenste vakwerk bij extra steunpunten 

Het moge duidelijk zijn dat een constructie op vier steunpunten veel stijver en gunstiger is qua 
krachten dan een constructie met maar twee steunpunten. Om deze reden zal de eerste optie verder 
niet worden behandeld en verder worden gegaan met de tweede optie. Dit betekent dat er kan 
worden doorgegaan naar het bepalen van de dwarskrachten- en momentenlijn. Omdat de vakwerken 
statisch onbepaald zijn, zullen deze worden berekend in Matrix. Dit levert voor de binnenste vier  
vakwerkliggers de dwarskrachten- en momentenlijn in afbeelding 5.12 op en in afbeelding 5.13 zijn 
deze van de buitenste vier vakwerkliggers weergegeven. 

 

 
Afbeelding 5.12: Dwarskrachten- en momentenlijn binnenste vakwerken 

 

 
Afbeelding 5.13: Dwarskrachten- en momentenlijn buitenste vakwerken 

In tabel 5.2 zijn voor beide typen vakwerkliggers de maximale momenten en dwarskrachten te vinden. 
Als deze resultaten worden vergeleken met de waarden uit tabel 5.1, valt op dat het moment zeer 
gunstig uitpakt en ruim drie keer zo klein is. Bij het vergelijken van de dwarskracht is te zien dat hij in 
deze situatie iets is toegenomen (9119kN om 10224kN), dit komt doordat de hart-op-hart-afstand bij 
de constructie van acht vakwerkliggers is vergroot en er dus meer belasting moet worden gedragen. 

Onderdeel dwarskracht Moment 

Binnenste 
vakwerk 

4513kN 19488kNm 

Buitenste 
vakwerk 

10224kN 67255kNm 

 
 

Tabel 5.2: Maximale dwarskracht en moment bij constructie met acht vakwerkliggers 
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Met deze waarden kunnen de afmetingen van de profielen worden bepaald. Voor de maatgevende 
afmetingen zal de buitenste vakwerkligger worden uitgerekend. 
Voor de ligger geldt: 7������;�j�;1 = ��E = ��	���.� = 470367	kFl	mnooFl  

�������;�j�;1 = ,^Y[[fg;pqY;�_e;`;� = ��
�∗
�	,�� = 376855��² � 1600x240mm (12.25N/mm²) 

Voor de dwarskracht geldt dat deze wordt opgenomen door twee diagonalen, dit betekent dat de 
kracht gehalveerd wordt. Dit levert het volgende profiel op: 

71�E�STEE�;�j�;1 = U 2a`VVcV 4Va�Va�VXr.aV
= +/−559367  

�������;�j�;1 = ,^Y[[fg;pqY;�_e;`;� = ��?�∗
�	,�� = 448134��² � 700x700mm (11.41N/mm²) 

 
Ook in dit geval zal het vakwerk voldoen. Waar wel een kanttekening bij gezet moet worden zijn de 
profielafmetingen van de diagonalen. Doordat de courante breedte afmeting van gelamineerd hout 
maar tot maximaal 320mm gaat (waarbij 240mm eigenlijk de voorkeur heeft door de manier van 
lijmen), betekent dat de diagonalen eigenlijk opgedeeld moeten worden in drie profielen en dus de 
maat krijgt van 3x240x700mm. Want bij een profiel van 240x1900mm zullen de doorgangen niet meer 
gerealiseerd kunnen worden. 

5.1.4 Vakwerkconstructie over elf verdiepingen 

Zoals eerder vermeld, is het kunnen creëren van doorgangen van essentieel belang, dit betekent dat 
de liggers niet hoger moeten worden dan 1,7m. Als dan de profielen van paragraaf 5.1.2 en 5.1.3 
worden beschouwd, valt te zien dat met vier verdiepingen de liggers deze grens al bijna bereiken. 
Een toename van de belasting doordat de vakwerkconstructie meer verdiepingen moet dragen, zal 
dus meer vragen van de constructie. Hierbij moet wel gezegd worden dat de arm (14.3m naar 36.3m) 
groter wordt in verhouding met de belasting die de constructie per meter moet dragen (283.5kN/m 
naar 623.7kN/m) en dat hierdoor de normaalkrachten in de liggers redelijk gelijk blijven. 
Het tweede onderdeel dat de doorgangen beïnvloed zijn de diagonalen, ook hierbij is te zien dat de 
diagonalen bijna de grens naderen die er voor zorgt dat de doorgangen niet meer gecreëerd kunnen 
worden. Echter zal in dit geval de toename van de belasting en dat de hogere verdiepingen maar een 
verdiepingshoogte hebben van drie meter, er wel voor zorgen dat de profielen van de diagonalen 
dusdanig groot uitgevoerd moeten worden dat doorgangen niet meer gerealiseerd kunnen worden. 
Zodoende zal niet verder worden gekeken naar een vakwerkconstructie over elf verdiepingen. 

5.2 Conclusie vakwerkconstructie 
Voor de vakwerkconstructie zijn de opties bekeken om vier of acht vakwerkliggers toe te passen over 
vier of elf verdiepingen. Vanuit de studie waar de vakwerkliggers vier verdiepingen ondersteunen, kan 
door de relatief grote afmetingen (tot 800x800mm) van de diagonalen geconcludeerd worden dat bij 
het toevoegen van nog meer verdiepingen de dwarskracht nog veel groter wordt en dat dit dus ten 
nadelen zal zijn voor de diagonalen. Omdat de diagonalen bepalend zijn voor het toepassen van 
doorgangen op de verdiepingen en deze net voldoen bij de vakwerkliggers over vier verdiepingen, is 
er voor gekozen om deze optie niet toe te passen.  
Als daarnaast de opties tussen de constructietypes met vier of acht vakwerkliggers worden bekeken 
vallen een aantal dingen op. Het eerste is het beperkte oppervlak dat de constructie met vier liggers 
ondersteund. Daarnaast zijn de momenten bij het model met acht liggers een stuk kleiner (68k kNm 
ten opzichte van 209k kNm bij vier liggers), omdat bij deze variant meerdere steunpunten per ligger 
kunnen worden toegepast. Dit zorgt sowieso al voor kleinere liggers in het model. Wat betreft de 
maximale dwarskracht ontlopen de twee modellen elkaar niet veel (10224kN voor de variant met acht 
liggers en 9119kN voor de variant met vier liggers), echter wordt de dwarskracht bij variant met acht 
liggers opgevangen door twee diagonalen in plaats van één. Hierdoor komt het maximale profiel van 
de diagonaal een stukje kleiner uit dan bij het model met vier vakwerkliggers (850x850mm t.o.v. 
700x700mm). Zodoende zal alleen de optie met acht vakwerkliggers worden meegenomen voor het 
verder bepalen van het ideale constructieprincipe voor de Seventh piramide. 
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6 Hangconstructie 

6.1 idee hangconstructie 
In dit idee is het de bedoeling dat de verdiepingen aan de vijftiende verdieping worden opgehangen. 
Het voordeel van deze constructie is dat er meerdere steunpunten worden gecreëerd voor de liggers 
en dat door doorlopende liggers er een betere momentenverdeling komt. Om te kijken of dit een 
goede optie is zal eerst bekeken worden naar de invloed van deze hangconstructie op de vierde 
vierdieping, aangezien deze verdieping de grootste overspanning met zich mee brengt.  
 
Voor deze berekening wordt gebruikt gemaakt van het programma Matrix om de momenten te 
berekenen. Daarna zal met de ontwerpformule bekeken worden in welke orde van grootte het profiel 
moet komen. De belastingen zullen hetzelfde zijn als in hoofdstuk vier zijn aangenomen. 

6.2 ontwerp hangconstructie 
Wat het meest bepalend is voor de constructie is de lengte en de mogelijkheden van de vijftiende 
verdieping. Met zijn lengte van 25meter blijft 
de tussenoverspanning bij de vierde 
verdieping relatief groot. Tevens zorgt dit voor 
een grote secundaire overspanning als de 
trekstaven alleen worden gerealiseerd op de 
hoekpunten van de vijftiende verdieping (zie 
afbeelding 6.1). Om deze te verkleinen zullen 
er dus extra steunpunten gecreëerd moeten 
worden in het vlak en aan de rand van de 
vijftiende verdieping. Aangezien de rand van 
de vijftiende verdieping gelijk ligt met de 
gevel, is hier het creëren van een extra 
steunpunt geen groot probleem. In het 
midden betekent dit echter dat er een grote 
puntlast op de liggers komt. Wanneer dit 

steunpunt in het midden van de vijftiende 
verdieping wordt geplaatst, kan deze 
trekstaaf indien nodig door worden getrokken 
naar de nok waar de hoekkepers bij elkaar 
komen. Dit levert het model op dat in 
afbeelding 6.2 wordt getoond. 
Het probleem dat kan ontstaan is dat, 
doordat er geen gelijke verdeling is van de 
velden, de reductie van het moment van het 
buitenste veld niet dusdanig groot is en dat 
het profiel te groot blijft. Dit zou betekenen 
dat er vanuit de gevel nog meer steunpunten 
gecreëerd moeten worden om de 
overspanningen in het buitenste veld te 
reduceren.  
Eerst zal het model worden bekeken 
waarbij de constructie alleen aan de 
vijftiende verdieping wordt gehangen. De ligger van de vierde verdieping heeft in deze situatie zeven 
steunpunten, deze worden gecreëerd door de hangconstructie (drie stuks), de gevel (twee stuks) en 
de middenring in het ontwerp (twee stuks). Dit zorgt voor het systeem wat in afbeelding 6.3 wordt 
weergegeven. 

Door dit model in Matrix te stoppen met de genoemde belastingen uit paragraaf 3.1, volgt de 
momentenlijn in afbeelding 6.4. Het maximale moment is 5696kNm. 

Afbeelding 6.1: Hangconstructie aan de vijftiende verdieping 

Afbeelding 6.2: Hangconstructie aan de vijftiende verdieping 

met extra trekstaaf richting de nok 

Afbeelding 6.3: geometrische invoer hangconstructie in het programma Matrix 
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Ondanks dat het veldmoment van het buitenste veld is afgenomen van 5879kNm (zie paragraaf 3.2) 
tot 4450kNm, nadert het steunpuntsmoment van de hangconstructie dit moment alsnog. Zodoende is 
er geen sprake van een duidelijke afname van het moment en dus van het profiel. De oplossing lijkt te 
liggen in een extra steunpunt van het buitenveld. 
Het meest logische is het plaatsen van het steunpunt in het midden van het veld, echter komt dit punt 
uit op een balk, wat een extra puntlast en dus een moment zal geven. Verstandiger is om deze 
trekstaaf te plaatsen naar een vloerrand waar de belasting dan direct aangrijpt op de kolom. Dit zorgt 
ervoor dat de balk van 21m wordt verdeeld in een stuk van ongeveer 9,5m en 11,5m. In afbeelding 
6.5 is de nieuwe momentenlijn voor de doorlopende balk van verdieping vier te zien. 

Met een maximaal moment van 1871kNm is er een duidelijke reductie te zien in het moment. Via de 
ontwerpregel levert dit de volgende hoogte voor het profiel op: 

ℎ = ��∗��∗
�	�
∗	
,	 = 1522��  

 
Vijftiende verdieping 
Nu er een eerste idee voor de constructie is, zal de rest van de constructie in oogschouw worden 
genomen. Niet alleen de vierde verdieping zal aan de vijftiende verdieping hangen,  maar ook de 
andere tien verdiepingen erboven. De puntlast vanuit de vierde verdieping die in het midden van de 
balk op de vijftiende verdieping aangrijpt is 840kN. Bij de rest van de verdiepingen zal de permanente 
belasting momentaan zijn, dit betekent dat er ongeveer een puntlast van 1680 + 10*0,55*1680 
=10920kN op de balk aangrijpt. De balk zal dus een moment moeten dragen van: 01 = � ∗ 21.2 ∗ 2 + 1,5 ∗ 5 ∗ 0,44 ∗ 25,07	 + � ∗ 10920 ∗ 25,07 = 6886567�  

Dit moment is niet op te vangen met een fatsoenlijk profiel en er zal dus naar een andere oplossing 
gekeken moeten worden. Een van de opties is dat de trekstaaf naar de nok wordt doorgetrokken. Dit 
heeft daarnaast ook als voordeel dat de overspanning van de vijftiende verdieping wordt gehalveerd. 
Ook kan er gekeken worden naar een andere situatie. Omdat in het midden van de vijftiende 
verdieping een vide zit is het onlogisch om hier een balk doorheen te laten lopen. Dit zou dus voor 
een opsplitsing kunnen zorgen waarbij de vloeroverspanning kleiner wordt en de belasting op de 
balken logischerwijs ook minder. Echter grijpen er in dit geval twee puntlasten op de balk aan die het 
moment weer ten nadelen zal zijn.  
 
Middenring vierde verdieping 
Een andere balk waar naar gekeken moet worden is die van de middenring (blauwe lijn afbeelding 
6.2). Ook hier moeten puntlasten worden opgevangen. Het voordeel hier is dat het maar puntlasten 
van één verdieping betreft. Op dit punt grijpt een puntlast aan van 1230kN (uit Matrix). De puntlasten 
aan de uiteindes hebben een kleiner veld welke ongeveer 2/3 van het middenveld bevat, dit levert 
uiteindelijk een moment op van: 01 = 2 ∗ 	� ∗ 1230 + 14,54 ∗ 1230 ∗ 	 = 1058267�  

Voor dit moment is bij een breedte van 320mm een hoogte nodig van: 

ℎ = ��∗
��	∗
��	
∗	
,	 = 3134��  

Om een gunstigere constructie te krijgen is mogelijk de opleggingen van de balk van de middenring 
gelijk te leggen met het punt waar de buitenste twee liggers op de ligger van de middenring steunen. 
Hierbij kan er niet gekozen worden om de liggers nog twee meter naar buiten te leggen, omdat ze 
dan niet meer gelijk lopen met de lijn van de vijftiende verdieping. Daarnaast zorgt dit ook nog voor 
een extra belasting op de middelste ligger die sowieso moet afsteunen op de middenring. Wanneer 
deze oplossing wordt toegepast zal er alsnog een moment van 7712kNm moeten worden 
opgevangen. Met een profiel van 2700x320mm kan nog steeds worden gezegd dat het profiel te groot 
is (zelfs groter dan bij de simpele constructie in paragraaf 3.2). Een oplossing hiervoor zou kunnen 

Afbeelding 6.5: Nieuwe momentenlijn met negen steunpunten 

Afbeelding 6.4: Momentenlijn hangconstructie met zeven steunpunten 
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zijn om dit punt niet op de middenring te laten afsteunen maar door middel van een trekstaaf een 
steunpunt te creëren richting de gevel. Echter zorgt dit voor een aantal problemen, zo komt er een 
extra drukkracht in de vloer ter hoogte van de verbinding met de trekstaaf en de kolom. Aangezien de 
trekstaaf niet direct in een knooppunt aangrijpt, zorgt dit ook voor een extra moment. Architectonisch 
gezien komt er ook nog een trekstaaf te hangen in een ruimte die als doorgang is bedoelt, dit is dus 
ook niet wenselijk.  

6.3 Conclusie hangconstructie 
In dit hoofdstuk is gekeken om de constructie van de Seventh piramide uit te voeren door middel van 
een hangconstructie aan de vijftiende verdieping. Het voordeel hierbij is dat de liggers van 
bijvoorbeeld de vierde verdieping meerdere steunpunten krijgt en zodoende kleiner uitgevoerd 
kunnen worden. Hierbij moet wel gezegd worden dat dit enorme belastingen geeft aan de vijftiende 
verdieping en dat hier nog extra oplossingen voor gedaan moeten worden om dit ook daadwerkelijk te 
kunnen realiseren. Als het totaal plaatje wordt bekeken, valt vooral op dat er veel aanpassingen nodig 
zijn en dat alleen afdragen naar de vijftiende verdieping niet afdoende is. Dit vraagt dus om veel 
hulpmiddelen waardoor de constructie ingewikkeld wordt en zijn voordeel verdwijnt. Bij een kleinere 
constructie zal dit constructiesysteem goed uitgevoerd kunnen worden, maar voor deze houten 
piramide zijn er teveel nadelen die zwaarder wegen dan de voordelen van de licht ogende 
constructie. 
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Afbeelding 7.1: Links: Boogconstructie met acht gelijke bogen; onder: Vakwerkconstructie; rechts: Radiale boogconstructie 

7 Definitief constructief ontwerp onderbouw 
Uit hoofdstuk vier tot en met zes is gebleken dat er voor de constructie van de vierde tot en met de 
achtste verdieping drie mogelijkheden zijn overgebleven, de drie mogelijke keuzes (zie afbeelding 
7.1) zijn: 

- Boogconstructie met acht gelijke bogen; 
- Radiale boogconstructie; 
- Vakwerkconstructie met acht vakwerkliggers. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bij het bepalen van de juiste constructie moet hierbij niet alleen worden gekeken naar de hoeveelheid 
materiaal en arbeid, maar ook hoe het krachtenspel van de constructie verloopt richting de begane 
grond en of het goed in het architectonische ontwerp kan worden geïntegreerd. Dit hoofdstuk zal 
ingaan op de keuze van het definitieve ontwerp van de constructie van de vierde tot en met de 
achtste verdieping. 

7.1 Krachtenspel tussen begane grond en vierde verdieping 
Hoewel het inpassen van de constructie in het architectonische ontwerp het meest belangrijke item is, 
zal eerst gekeken worden naar het krachtenspel van het complete plaatje. Want mocht de constructie 
verder niet kunnen voldoen, heeft 
het inpassen ook geen zin. Bij het 
krachtenspel zijn een aantal 
dingen belangrijk, het eerste punt 
is natuurlijk hoe de gevelboog 
onder de vierde verdieping zich 
gedraagt. Het tweede punt heeft 
hierbij een direct gevolg, dit komt 
namelijk door de scheefstand van 
de boog. Omdat deze in een 
hoek van 51,92° staat, zorgt deze 
gevelboog ook voor een 
horizontale component in de 
vierde verdieping, mits de 
bovenstaande constructie zich in een andere hoek bevindt. Zodoende geeft deze een tegendruk aan 
de spatkracht vanuit de boog. Dit heeft als voordeel dat de trekstang op een kleinere kracht 
gedimensioneerd kan worden (zie afbeelding 7.2). Hierbij zijn vier elementen belangrijk. De eerste is 
de boog die de horizontale en de verticale kracht geeft die opgevangen moeten worden door de 
trekstaaf en de gevelstaaf en de gevelboog. Het tweede element is de staaf tussen de gevelboog en 

Afbeelding 7.2: Globaal krachtenspel aansluiting constructie op gevelboog 
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de boog van de constructie. Deze is nodig, omdat de boog niet direct aansluit op de gevelboog, maar 
eindigt op de vierde verdieping, waardoor een verlengstuk nodig is om de krachten naar de 
gevelboog te leiden. Deze staaf staat in dezelfde helling als de gevelboog. De gevelboog zorgt ervoor 
dat de krachten uiteindelijk worden afgedragen naar het maaiveld. In de afbeelding is de gevelboog 
voor een deel te zien. Het laatste onderdeel is de trekstaaf van de boog, deze moet de spatkrachten 
van de boog opvangen. Doordat de gevelelementen ook scheef staan, komt hier een horizontale 
component uit die in de tegenovergestelde richting staat als de spatkracht. Dit zorgt er voor dat de 
trekstaaf uiteindelijk gedimensioneerd dient te worden op de resultante van de spatkracht en de 
horizontale component uit de gevel, Hstaaf. Het eerste model dat bekeken gaat worden is die van de 
boogconstructie met acht gelijke liggers.  

7.1.1 Boogconstructie met acht gelijke bogen tussen de vierde en achtste verdieping 

In dit plaatje zou de boog in de gevel vier bogen moeten ondersteunen richting het maaiveld. Omdat 
in de berekening steeds is uitgegaan van de maatgevende bogen in het midden, zal voor de buitenste 
bogen een verticale component van 75% van de maatgevende belasting van de boog worden 
aangenomen. Dit levert het systeem in afbeelding 7.3 op.  

 

Doordat de boog in de gevel enkel wordt belast door puntlasten en niet door een gelijkmatige 
belasting, is de druklijn snel op te stellen (zie afbeelding 7.4). Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
het verstandiger is om van de boog een spant te maken, omdat een boog meer excentriciteit ten 
opzichte van de druklijn met zich meeneemt.  Nu deze druklijn bekend is, kunnen de krachten en dus 
de normaalkracht, waarop de boog gedimensioneerd dient te worden, worden bepaald: AK = Q + Q	 = 1,75 ∗ Q = 1.75 ∗ 9339 = −1634467  
Met de momentenstelling met ∑Mc = 0 is ook de horizontale component te bepalen; 

BK = st∗uViva∗EivV∗�_ = ����∗�?,�i?��?∗�,�i�

�∗�,��,� = 3042467  

Afbeelding 7.3: Gevelboog me puntlasten van de boogconstructie met F2 = 0,75*F1 

Afbeelding 7.4: Druklijn gevelboog met vier puntlasten 
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Nu de verticale en horizontale component bekend zijn, kan de normaalkracht in de gevelboog worden 
bepaald: 7 = CQ	 + B	 = √9339	 + 30424	 = −3182567  7DE' = CAK	 + B	 = √16344	 + 30424	 = −3453667  

Met deze maximale normaalkracht zou het betekenen dat de zwaarste ligger als dubbel element 
uitgevoerd moet worden met een afmeting van 2x3200x320mm. Dit element kan als veel te zwaar 
worden betiteld en voor deze constructie zal dus een andere oplossing gevonden moeten worden. 
Hiervoor kan natuurlijk gekozen worden om de constructie net zoals de radiale boogconstructie uit te 
voeren, waarbij de buitenste twee bogen worden ondersteund door twee aparte kolommen en dat 
enkel de binnenste bogen worden ondersteund door de boog (zie afbeelding 7.5). Na de berekening 
te hebben uitgevoerd komt hier het maximale profiel uit op een dubbel element van 2x2100x320mm.  
 
Het mag duidelijk zijn dat ook deze constructie met forse elementen moet worden opgelost. 
Aangezien de constructie niet eens het hele vloerveld draagt, zal om deze redenen deze optie niet 
meer verder behandeld worden. 

7.1.2 Radiale boogconstructie tussen vierde en achtste verdieping 

De tweede optie die bekeken zal worden is die van de radiale boogconstructie. Door de radiale vorm 
laat de plattegrond (afbeelding 7.6) al snel zien dat het verstandig is om de afdracht van de 
belastingen te splitsen en niet enkel 
en alleen op de boog te laten staan. 
Dit betekent dat de gevelboog 
alleen nog maar de belastingen van 
de korte boog hoeft op te nemen. In 
eerste instantie is de reactie dat de 
boog niet veel zal verschillen dan 
die bij de boog berekend in 
paragraaf 7.1.1, aangezien de 
verticale belasting elkaar niet veel 
ontlopen (9227kN om 9339kN). 

Afbeelding 7.5: Druklijnen nieuwe situatie gevelboog bij constructie acht gelijke bogen 

Afbeelding 7.6: Plattegrond radiale constructie 
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Afbeelding 7.7: Druklijn gevelboog bij radiale constructie 

Echter waar zeer zeker rekening mee gehouden moet worden is de plaats waarbij puntlast op de 
boog aangrijpt. Deze is in dit geval een stuk verder van het midden (zie afbeelding 7.7), wat dus zorgt 
voor een reductie van de horizontale kracht.  
 

Σ0x = 0;BK = st∗uViv∗E_ = ?		�∗�?,�i?		�∗�,��,� = 1739267  7DE' = CAK	 + B	 = √9227	 + 17932	 = −1908867  

 
Met deze normaalkracht is er een profiel benodigd van 
2x1800x320mm. Ondanks dat dit nog redelijk fors is, valt dit profiel 
binnen de perken en zal dit ontwerp verder worden behandeld. Het 
volgende punt waar naar gekeken dient te worden is de staaf die de 
kracht van de vierde verdieping richting de boog afdraagt (zie 
afbeelding 7.8). Hierbij is niet alleen het formaat van belang, maar 
ook de tegendruk die de staaf zal geven op de vierde verdieping 
door zijn schuinstand (zie paragraaf 7.1).  
 
De krachten die hierbij ontstaan worden veroorzaakt door de verticale component VA uit de boog. 
Hierbij moet wel worden gekeken naar hoe de kracht ontbonden wordt. In het geval dat de staaf 
richting de lage boog loodrecht op de vierde 
verdieping gezet wordt, moet hij weer ontbonden 
worden om in de trekstaaf van de boog 
opgenomen te worden (zie afbeelding 7.9). Een 
andere optie is om de staaf in het verlengde van 
de trekstaaf te leggen. Deze hoeft in dit geval niet 
ontbonden te worden, maar zorgt door in een 
tweede richting schuin te staan ook voor een 
tweede horizontale component, wat sowieso het 
geval is voor de kolom die de lange boog dient te 
ondersteunen. Om een goede keuze te kunnen 
maken, zullen beide gevallen moeten worden 
beschouwd. Bij het bekijken van het eerste 
geval, is het systeem in afbeelding 7.10 op te 
zetten.  
Aan de hand van de momentenstelling is de volgende horizontaal kracht te berekenen: Σ0x = 0;BK = Bx; = st∗E� = ?		�∗
,��
,�	 = −703067  

Nu de horizontale component bekend is kan de drukkracht in de trekstaaf alsmede de kracht (Fc) 
loodrecht op H worden berekend: Σ0y = 0;Bx;	 = hz∗�,��,� = −263867  

Hiermee is uiteindelijk de laatste component te berekenen die benodigd is om te kijken op welke 
kracht de trekstaaf gedimensioneerd dient te worden. 

Afbeelding 7.8: Staaf ter 

ondersteuning korte boog 

richting gevelboog 

Afbeelding 7.9: Horizontale krachten in vlak 4e verdieping (plat 

vlak) 
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7{��|}{EE_i = �Bx;		 + Bx;	 = −750967  

Let wel op dat de kracht Hc;2 een 
tegencomponent is ten opzichte van de trekstaaf, 
zonder deze kracht is de kracht N

-
trekstaaf eigenlijk 

niet te realiseren. Deze zal dus uit de 
schuinstand van de kolom moeten komen die de 
lange boog draagt. Zonder deze belasting is de 
positieve normaalkracht in de trekstaaf niet 
zomaar te compenseren. 
Natuurlijk moet ook de kracht in de staaf zelf 
worden berekend.  7}{EE_ = CAK	 + BK	 = C9227² + 7030² =−1160067  
 
In het tweede geval is het systeem dat 
weergegeven is in afbeelding 7.11 van 
toepassing. De eerste component die wordt 
beschouwd is de drukkracht in de trekstaaf. Deze wordt 
bepaald door de momentenstelling in de staaf van de vierde 
verdieping richting de boog. In dit geval geldt HC;1 = HA;1 en 
HC;2 = HA;2. 
Dit geeft de volgende berekening van Ha;1: Σ0x = 0;BK; = st∗E� = ?		�∗
,��
,�� = −738267  

 
De normaalkracht (HC;2) die in de gevelbalk komt is: Σ0x = 0;BK;	 = st∗~� = ?		�∗
,�
,�� = 141167  

 
De normaalkracht in deze staaf wordt: 7}{EE_ = �AK	 + BK;	 = C9227² + 7382² = −1181767  

 
In het geval van de tegendruk die in de trekstaaf komt, is het eerste geval gunstiger met een 
normaalkracht van -7509kN t.o.v. -7382kN. Echter is in dat geval wel de extra drukkracht nodig vanaf 
de kolom bij de lange boog. Het voordeel hierbij is wel dat vanaf dit punt de gevelligger tussen de 
korte bogen kleiner gedimensioneerd kan worden. Mocht deze belasting er niet zijn, zal geval twee 
moeten worden toegepast. Deze keuze zal gemaakt worden wanneer de drukkracht als gevolg van 
de schuinstand van de ondersteunde kolom van de lange boog bekend is. Voor de normaalkracht in 
de staaf, maakt de keuze weinig uit. 
 
In het ontwerp is het de bedoeling dat de 
lange bogen elk worden gedragen door 
een gevelkolom die rechtstreeks naar het 
maaiveld afdraagt. Zoals is berekend in 
hoofdstuk 4, is de boog uiteindelijk 
ontworpen als een samengesteld profiel 
van hout en aluminium. Voor dat bekend 
wordt wat het profiel wordt van de 
gevelkolom en de trekstaaf van de boog, 
zullen eerst de krachten berekend 
moeten worden.  Het eerste punt dat 
bekeken moet worden is hoe de 
gevelkolom staat, hierbij heeft de kolom 
wel zijn limiet door de basis van het 
ontwerp. Doordat de pilaren maar 13m breed zijn, is het niet mogelijk om de kolom in dezelfde lijn te 
laten lopen als de boog (of de kolom moet wel op de boog eindigen, maar dit is niet wenselijk). 
Zodoende moet de kolom minimaal op 13meter van de hoekkeper staan (hier begint ook de 
gevelboog) of hij moet nog dichter naar de hoekkeper (zie afbeelding 7.12). Dit zorgt echter alleen 

Afbeelding 7.10: Systeem staaf richting gevelboog 

(zijaanzicht) 

Afbeelding 4.11: Systeem schuine staaf 

richting gevelboog in 3D 

Afbeelding 7.12: Plaats gevelkolom voor de lange boog 
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maar voor een grotere schuinstand en is dus nadelig voor de kolom.  Zodoende zal worden 
aangehouden dat de kolom op hetzelfde punt als de boog begint. Dit geeft het schema van deze staaf 
dat is weergegeven in afbeelding 7.13.  
Nu het schema bekend is, kunnen de krachten in de staaf worden berekend. Hierin geldt dat VD = VE 
= VLB = -12821kN. 
Met deze waarde kan aan de hand van de momentenstelling waarbij het moment om punt E gelijk is 
aan nul, de horizontale krachten worden 
uitgerekend. By; = B�; = s�∗1� = 	�	∗�,	� = −1499167  By;	 = B�;	 = s�∗_� = 	�	∗,	� = −1104667  

Nu deze krachten bekend zijn, moet 
gekeken worden naar de hoek waarmee de 
kracht HE;1 invalt op het vloerveld. Zoals 
bekend is, en te zien is in afbeelding 7.12, 
is deze niet gelijk aan de hoek van de boog 
en zullen de krachten dus ontbonden 
moeten worden. Het probleem in deze 
situatie is dat geen van de krachten 
looprecht op een as lopen. Echter door 
beide krachten te ontbinden, kunnen de 
componenten tegen elkaar worden 
weggestreept. Het resultaat hiervan zal 
uiteindelijk opgenomen moeten worden 
door de trekstaaf.  Zoals te zien is in 
afbeelding 7.14 zijn voor de componenten 
alleen de afmetingen bekend om de 
verhouding uit te rekenen. Om de krachten 
Hboog en Hstaaf dus correct te ontbinden, zal 
deze verhouding bepaald moeten worden. 
Dit is te doen aan de hand van de stelling 
van Pythagoras. Dit levert de volgende 
waarden op: B�SS�; = � �	.�VC�	.�VR	�.�V + 16771	 = 1394167  

B�SS�;	 = � 	�.�VC�	.�VR	�.�V + 16771	 = 932367  

B}{EE_; = � �.	VC�.	VR.	V + 14991	 =−1206867  B}{EE_;	 = � .	VC�.	VR.	V + 14991	 =−889467  
Nu de krachten uitgerekend zijn, kan 
gekeken worden naar de twee resultanten. 
Voor de resultante in de y-richting gelden 
alleen Hboog;1 en Hstaaf;1. Bij de resultante in 
de x-richting moet naast de krachten Hboog;2 
en Hstaaf’2 ook de kracht HD;2 worden meegenomen. Dit geeft de volgende resultanten: � = B�SS�; +B}{EE_; = 13941 − 12068 = 187367  �	 = B�SS�;	 + B}{EE_;	 + By;	 = 9323 − 8894 − 11046 = −1061767  

 
Nu de krachten bekend zijn, zal gekeken moeten worden hoe deze opgevangen moeten worden. De 
eerste optie is om de krachten R1 en R2 weer samen te voegen tot een kracht in de lijn van de 
trekstaaf van de boog. De overige kracht zal dan moeten worden opgevangen worden in de gevelbalk 
(zie afbeelding 7.15), welke nodig is om de resultante bij de korte boog te krijgen. Echter doordat het 
een drukkracht en een trekkracht zijn, zijn deze krachten niet dusdanig te combineren en op te nemen 
in de trekstaaf van de boog (zie afbeelding 7.16). De andere optie is om de krachten op te vangen in 
de richting waarin ze nu staan, dit geeft onder andere als voordeel dat op de vierde verdieping het 

Afbeelding 7.13: Systeem gevelkolom in 3D 

Afbeelding7.14: Krachten knooppunt lange boog en gevelkolom 

(bovenaanzicht) 
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knooppunt van acht doorlopende liggers wordt gereduceerd tot 4 doorlopende liggers. Wel zorgt dit 
voor een aantal extra knooppunten met de trekstaven van de korte bogen (zie afbeelding 7.15 en 
7.16). 

Nu de krachten vanuit de kolom bekend zijn, kan gekeken worden naar de beslissing over de kolom 
die de korte boog ondersteunt richting de gevelboog. Het is duidelijk dat bij een schuine kolom de 
drukkracht in de gevelstaaf erg groot wordt (-10617 - 1411 = -12028kN). In het andere geval zal de 
drukkracht juist afnemen en kan de staaf hier kleiner gedimensioneerd worden, aangezien -10617kN 
> -2638kN. Zodoende zal, mocht dit ontwerp het beste zijn van de drie, het eerste geval, waarbij de 
kolom recht staat en niet in dezelfde lijn als de boog, worden toegepast. 
 
Een ander punt dat nog berekend dient te worden is de kracht in de staaf die de lange boog 
ondersteund. Deze wordt berekend uit de verticale kracht en de horizontale kracht HD;1. 7|S�SD;�� = �Ay	 +By;	 = √12821	 + 14991	 = −1972667  

Als de normaalkracht in de staaf met die van de lange boog wordt vergeleken, is al snel op te merken 
dat ook deze belasting niet met alleen hout opgenomen kan worden. Zodoende zal deze kolom ook 
als een samengesteld profiel uitgewerkt moeten worden. 

7.1.3 Vakwerkconstructie 

In hoofdstuk vijf is te lezen welke profielen nodig zijn voor het realiseren van het vakwerk. De 
diagonaal is in de hoofdmoot een profiel tussen de 700x700mm en 600x600mm. Dit zorgt voor een 
op het oog slankere constructie dan de boogconstructie, waarbij profielen nodig zijn van 
2x1500x280mm. Waar bijvoorbeeld niet naar wordt gekeken is de hoeveelheid meters die gemaakt 
worden voor de diagonalen, dit kan betekenen dat hoewel de vakwerkconstructie gunstiger klinkt in 
het gebruik van het materiaal, het niet perse zo is. Deze vergelijking zal gemaakt worden in paragraaf 
7.3. In deze paragraaf zal gekeken worden naar de krachten en wat eventuele mazen in het net zijn 
voor de constructie die niet op het eerste gezicht opvallen. Een ander punt is dat in vergelijking met 
de bogen, de buitenste vakwerken worden ondersteund door vier steunpunten, in plaats van twee. Dit 
lijkt voordelig te werken, echter geeft dit wel een opwaartse resultante bij de buitenste steunpunten 
(zie paragraaf 5.1.3).  Dit is op te lossen door van de hoger liggende verdiepingen belasting op deze 
punten af te dragen. Een ander punt in vergelijking met de radiale boogconstructie is dat in dit geval 
niet het hele oppervlakte wordt ondersteund. Wat er voor zorgt dat voor de hoekpunten een andere 
primaire constructie nodig is.  
 

Afbeelding 7.15: Optie waarbij R1 en R2 worden opgenomen 

in de trekstaaf van de boog. In het midden het knooppunt 

met acht doorlopende liggers 

Afbeelding 7.16: Optie waarbij R1 en R2 worden opgenomen 

in de richting van de krachten. De groene cirkels geven de 

knooppunten aan. 
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Naast het vakwerk dient ook de onderliggende constructie te worden beschouwd en zal gekeken 
moeten worden welke invloed het vakwerk hierop heeft, maar ook wat de invloed is van de 
schuinstand van alle andere onderdelen. 
Het eerste punt dat wordt beschouwd is de gevelboog. Het is duidelijk dat de tegendruk die deze 
boog geeft, een gunstig effect kan hebben op het vakwerk, aangezien het in de onderste staven 
voornamelijk trekkrachten heeft.  
Voor de boog zijn twee beschouwingen mogelijk, of hij draagt alle vier de steunpunten, wat betekent 
dat er vanuit wordt gegaan dat de bovenste verdiepingen genoeg neerwaartse druk hebben om de 
opwaartse druk van de vakwerken tegen te gaan. Echter is in dit geval niet bekend wat de krachten 
op de boog zullen zijn. In het andere geval kan er voor worden gekozen om de buitenste staven apart 
af te dragen en dat de boog enkel de binnenste vakwerken hoeft te dragen. 
In dit geval zijn de krachten die in de boog spelen te berekenen.  

B�SS� = st∗uV_ = 	�	∗�?,��,� = −601467  

Aan de hand van de verticale en de horizontale kracht is de normaalkracht in het ontwerp te 
berekenen.  7�SS� = C2512² + 6014² = −651867  

Deze kracht is fors minder dan die bij bogen (<19000kN). De afmeting die bij deze boog hoort is 
1650x240mm. 
De andere kracht die bekeken dient te worden is de drukkracht van uit de boog op de vierde 
verdieping. B�SS�;	 = 	�	∗
,	� = −197167  

De kracht Hboog;2 zal moeten worden opgevangen door de onderregel van de vakwerkligger.  Echter 
de vakwerkliggers die ondersteund worden op dit punt zijn de middelste liggers. Het moment in deze 
vakwerken is maximaal 19488kNm. Met een regelafstand van 14,3m zit er dus maximaal een 
trekkracht in de onderste ligger van 1363kN. Dit betekent dus dat de ligger niet meer onder trek staat, 
maar onder druk komt te staan met een kracht van 408kN of hoger. Daarnaast was er in het 
middelste gedeelte sowieso al een drukkracht in de onderste regel, omdat het moment door de 
steunpunten omslaat. Dit betekent dus dat de kracht Hboog;2 zorgt voor een extra grote drukkracht in 
de onderregel. Het voordeel van deze constructie is wel dat de gevelboog relatief klein kan worden 
uitgevoerd. 
 
Waar bij de vakwerkconstructie verder nog naar gekeken dient te worden zijn de ondersteuningen 
van de buitenste vakwerkliggers in het midden van de piramide. Hierbij zorgen acht schuine 
kolommen ervoor dat de vakwerkconstructie zijn extra steunpunten kent. Dit zorgt er onder andere 
voor dat per gevelboog er maar twee vakwerkliggers gedragen hoeven te worden. Bij het 
beschouwen van deze kolommen valt vooral op dat deze erg schuin staan (zie afbeelding 7.17).  Dit 
levert ook nog eens een horizontale kracht extra op die ook in het vlak van de vierde verdieping 
opgevangen moet worden. De kolom heeft een lengte van 22,1m en moet een verticale belasting op 
vangen van 16285kN. Dit levert de volgende krachten op: B�T{.|S�SD = A ∗ �& = 16285 ∗ �,���� = 2240367  7�T{.|S�SD = CA² + B² = C16285² + 22403² = 2769767  
 
Daar deze krachten nog groter zijn dan die bij de 
kolommen van de lange boog van de radiale 
constructie, zal ook deze kolom waarschijnlijk 
uitkomen op een samengesteld profiel. Wat 
meer problemen oplevert is het opvangen van 
de horizontale kracht. Deze moet sowieso 
ontbonden worden in twee richtingen, omdat de 
systeemlijn niet in dezelfde hoek staat als de 
vakwerkligger of de andere liggers loodrecht op 
het vakwerk.  Met een hoek van 37° ten opzichte 
van het vakwerk, zal de vakwerkligger een 
drukkracht van 17892kN min de al bestaande 
trekkracht van 4703kN moeten opvangen. 
Met deze waarden valt te zien dat de krachten niet alleen in 
de vakwerkconstructie van belang zijn, maar ook hoe de 

Afbeelding 7.17: interne ondersteuning 

vakwerkligger 
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onderliggende constructie hierop reageert. Als alleen naar de gevelboog wordt gekeken is te zien dat 
hij een stuk gunstiger is dan bij de boogconstructies. Echter zorgt het ontwerp ervoor dat de interne 
steunpunten zeer zwaar worden belast en dat hier een nog zwaardere constructie voor nodig is dan 
bij bijvoorbeeld de radiale boogconstructie. Daarnaast zijn de drukkrachten die de schuinstand van de 
piramide veroorzaakt niet zomaar weg te strepen. Hierdoor reageert de vakwerkconstructie 
uiteindelijk heel anders dan op het eerste oog lijkt. 

7.2 Integratie in het architectonische ontwerp 
Na het bekijken van het krachtenspel van de drie constructieve ontwerpen in 7.1, valt de conclusie te 
trekken dat de boogconstructie met acht gelijke bogen eigenlijk al afvalt ten opzichte van de andere 
twee modellen. Zodoende zal deze niet verder meer behandeld worden in dit hoofdstuk. Het eerste 
ontwerp dat behandeld zal worden is de radiale constructie. 

7.2.1 Radiale boogconstructie 

Zoals in 4.2.7 is beschreven, is bij het ontwerp van de radiale 
boogconstructie eigenlijk al ingespeeld op het architectonische 
ontwerp. Daarnaast zorgt het open ontwerp er ook nog eens voor 
dat doorgangen, maar ook ruimtes makkelijk geïntegreerd kunnen 
worden in het ontwerp. Enig punt van discussie zijn de trekstaven in 
het midden die door de bol gaan. Door de vele kolommen en de 
afmetingen die nodig zijn om de krachten te kunnen opvangen, is er 
eigenlijk geen doorkijk meer mogelijk (zie afbeelding 7.18).  De 
mogelijke oplossing hiervoor is om deze houten profielen te 
vervangen voor aluminium kabels.  

7.2.2 Vakwerkconstructie 

Het grootste probleem bij een vakwerkconstructie dwars door een gebouw heen, is dat de diagonalen 
het zicht veelal blokkeren. Tevens zijn in veel gevallen doorgangen niet altijd even gemakkelijk te 
creëren. In hoofdstuk vijf is hier  aandacht aan besteed en bleek dat bij dit ontwerp enkele 
mogelijkheden zijn om doorgangen te creëren. Echter blijft door de vakwerken de vrije indeelbaarheid 
beperkt, aangezien de ruimtes tussen de diagonalen bepalen waar de doorgangen komen en of een 
ruimte als een geheel kan worden gezien of dat hij als meerdere ruimtes moet worden beschouwd. 
Een ander nadeel ten opzichte van de vakwerkconstructie is dat niet het hele oppervlakte 
ondersteund wordt. Dit betekent dat er nog een tweede constructie verzonnen moet worden. Een 
andere mogelijkheid is het toepassen van meerdere vakwerken, echter zorgt dit voor grotere krachten 
in de huidige vakwerken, deze zullen ook deels ondersteund worden door de vier buitenste 
vakwerken van het huidige ontwerp, en zullen dan waarschijnlijk niet meer voldoen aan de 
ontwerpeisen voor de doorgangen. 

7.3 Materiaal en arbeid 
Waar het krachtenspel en het aanhouden van het architectonische ontwerp zwaar tellen, zijn de 
factoren materiaal en arbeid ook van belang, want in beide gevallen speelt geld een belangrijke rol. 
Zo kan een misschien iets minder gunstige constructie qua krachten er wel voor zorgen dat het 
ontwerp minder arbeid, onder andere het realiseren van verbindingen, nodig heeft. Daarnaast lijkt het 
in deze situatie dat door de dubbele elementen van de bogen, dat de boogconstructie veel meer 
materiaal bevat, maar weegt dit wel op aan de hoeveelheid extra diagonalen die worden gebruikt in 
het vakwerk. Verder moet ook niet worden vergeten dat de radiale boogconstructie de vierde tot en 
met de achtste verdieping compleet draagt en dat bij de vakwerkconstructie een extra constructie in 
de hoekpunten noodzakelijk is. 

7.3.1 Radiale boogconstructie 

Kijkende naar de arbeid van het ontwerp, valt vooral het monteren van de dubbele elementen en het 
realiseren van de profielen van de lange bogen, het inpassen van het aluminium profiel, op.  Een 
ander belangrijk punt zijn het aantal verbindingen in de constructie. Als de verbindingen van de 
kolommen buiten beschouwing worden gehouden, deze moeten in beide gevallen worden 
gerealiseerd, zijn er bij de radiale constructie achttien zware verbindingen te realiseren. Dit zijn de 
verbindingen van de voetpunten van de bogen met hun ondersteuningen en trekstaven en daarnaast 
moeten de knooppunten in de top van de bogen en in het midden van de trekstaven gerealiseerd 
worden.  

Afbeelding 7.18: Interne trekstaven 

in de architectonische bol 
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Voor de hoeveelheid materiaal kan in verhouding worden gekeken naar de bogen van het ontwerp, 
aangezien de liggers en kolommen ongeveer gelijk getrokken kunnen worden met die van de 
vakwerkconstructie. Met vier bogen van 110m en een profiel van 1500x280mm hout en 40x1500mm 
aluminium en vier bogen van 100m met een profiel van 2x1500x280mm is er een totale hoeveelheid 
van 520,8m

3
 hout en 26,4m

3
 aluminium aanwezig. 

7.3.2 Vakwerkconstructie 

Het alom bekende nadeel van een vakwerkconstructie ligt hem grotendeels in het maken van alle 
verbindingen van de diagonalen. In het geval van dit ontwerp zijn dit er 256 waarvan de helft aan 
trekverbindingen, totaal 143.000kN, gerealiseerd moet worden. Daarbij moet nog wel gezegd worden 
dat in dit geval de verbindingen met de onderliggende constructie en de knooppunten van de 
vakwerken niet mee zijn geteld. In dit geval komen er nog 40 verbindingen bij.  
Zodoende kan duidelijk worden gezegd dat een vakwerkverbinding met 296 verbindingen erg 
arbeidsintensief is als deze wordt vergeleken met de boogconstructie, waarbij achttien verbindingen 
gemaakt dienen te worden. 
Zoals in paragraaf 7.3.1 is aangegeven, zal voor de vergelijking van de hoeveelheid materiaal enkel 
gekeken worden naar de bogen en de diagonalen. Met 96 diagonalen (700x700mm) van elk 
ongeveer 20meter en nog 16 diagonalen (600x600mm) van ongeveer 10meter is er totaal 998.4m

3
 

aan hout nodig. Hoewel de gevelbogen een stuk slanker zijn dan die van de boogconstructie 
(1650x240mm ten opzichte van 2x1800x320mm), is er toch een verschil in negatieve zin met de 
radiale boogconstructie van bijna 480m

3
 hout. 

7.4 Conclusie constructie vierde tot en met achtste verdieping 
In dit hoofdstuk staat de keuze voor de constructie van de vierde tot en met de achtste verdieping 
centraal. Uit de hoofdstukken drie tot en met zes is gebleken dat drie verschillende ontwerpen 
mogelijk gebruikt kunnen worden als dienstdoende constructie, het gaat hier om de boogconstructie 
met acht gelijke bogen, de radiale boogconstructie en de vakwerkconstructie met acht 
vakwerkliggers. 
Als gekeken wordt naar de invloed van de constructies op de onderliggende constructie is de 
conclusie snel te trekken dat de rechte boogconstructie met acht bogen afvalt. De gevelboog wordt 
een stuk zwaarder uitgevoerd dan bij de radiale boogconstructie en bij deze variant is nog steeds een 
extra constructie nodig voor de hoekpunten. Het laatste punt geldt dan ook wel voor de 
vakwerkconstructie, maar als hier gekeken wordt naar de gevelboog is te zien dat deze met een 
profiel van 1650x240mm ten opzichte van 2x1800x320mm bij de radiale boogconstructie een stuk 
kleiner is.  
Een ander punt dat hier wordt bekeken is ook hoe de invloed is van de onderliggende constructie op 
de vakwerk- of boogconstructie. Hieruit blijkt dat door de vele schuine kolommen en bogen de extra 
horizontale krachten die hierbij ontstaan een stuk gunstiger zijn voor de radiale boogconstructie. Dit 
komt vooral doordat de meeste drukkrachten in het horizontale vlak van de vierde verdieping kunnen 
worden opgenomen als een tegenpool van de spatkrachten die uit de bogen ontstaan. Zodoende 
kunnen veel profielen een stuk lichter worden uitgevoerd. Als dan de invloed van de schuinstanden 
op de vakwerkconstructie worden beschouwd, valt vooral op dat de extra steunpunten die zijn 
gecreëerd voor hele grote extra horizontale drukkrachten zorgen. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de 
profielen op veel grotere krachten moeten worden gedimensioneerd dan gedacht in hoofdstuk vijf. 
Zodoende valt de conclusie te trekken dat een oogwaarschijnlijke goede constructie als de 
vakwerkconstructie een stuk ongunstiger is dan de radiale constructie. 
 
Een ander punt waarop de constructies zijn vergeleken is hoe de constructie in te passen is in het 
architectonische ontwerp. Het moge duidelijk zijn dat de vakwerkconstructie hierin een stuk 
ongunstiger is, omdat de diagonalen er voor zorgen dat de vrijheid van indelen een stuk kleiner is dan 
bij bijvoorbeeld de radiale boogconstructie, waar behalve de kolommen en op sommige lokale 
plekken een stuk boog, geen belemmeringen zijn. Dus ook op dit punt is de radiale boogconstructie 
een stuk gunstiger. 
 
Het laatste punt waar naar is gekeken is het materiaalverbruik en de arbeid die het ontwerp nodig 
heeft. Als hierbij de profielen worden vergeleken valt de maat van de bogen erg op, met afmetingen 
van 2x1500x280mm ten opzichte van diagonalen van maximaal 700x700mm. Echter is de totale 
lengte van de onderdelen van belang. Als alleen de bogen met de diagonalen worden vergeleken valt 
te zien dat bij de vakwerkconstructie op die onderdelen alleen al  480m

3
 hout meer bevat. 
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Het andere punt is de arbeid die geleverd moet worden. Bij de vakwerkconstructie zijn maar liefst 296 
verbindingen nodig om de diagonalen te bevestigen en voor de radiale boogconstructie slechts 
achttien.  Dus ook op de aspecten materiaalverbruik en arbeid is te concluderen dat de radiale 
boogconstructie een betere constructie is dan de vakwerkconstructie. 
 
Uiteindelijk valt dus de conclusie te trekken dat de op het oog slankere vakwerkconstructie op veel 
punten een heel stuk ongunstiger zijn dan de radiale boogconstructie. Zodoende is dan ook besloten 
om door te gaan met deze boogconstructie voor de constructie van de vierde tot en met de achtste 
verdieping.  

  



Seventh: The other way of living 

 

Afstudeerverslag Seventh piramide Page 46 

8 Bovenste verdiepingen 

8.1 Algemeen idee 
Nu eigenlijk is bepaald dat de constructie van verdieping negen tot en met vijftien niet wordt 
meegenomen bij de andere verdiepingen zal gekeken moeten worden naar een ander oplossing. Ook 
een constructie waarbij deels wordt gesteund op de andere constructie lijkt geen optie, voornamelijk 
omdat deze al erg groot is en bij voorkeur verkleind moet worden. 
Als gekeken wordt naar het architectonische ontwerp is te zien dat hier een rechte indeling is 
gemaakt. Dit geeft het voordeel dat er geen rare krommingen meer gemaakt hoeven worden. Waar 
wel rekening mee gehouden moet worden is de vide in het gebouw. Ook hier is er in midden van het 
gebouw een open ruimte (zie afbeelding 8.1). Daarnaast is bij deze verdiepingen de 
verdiepingshoogte terug gebracht van vier naar drie meter, dit betekent dat met een doorgangshoogte 
van 2.3meter het profiel niet hoger 
mag zijn dan 700mm. Zodoende 
kan al geconcludeerd worden met 
overspanningen van 55m dat een 
enkele constructie niet 
gerealiseerd kan worden. Daarom 
zal bij deze verdiepingen weer 
gekeken worden naar een 
boogconstructie en een 
hangconstructie. De 
vakwerkconstructie zal ook in dit 
geval weer veel constructies met 
zich meebrengen en het realiseren 
van doorgangen zal nog lastiger 
worden met een 
verdiepingshoogte van drie meter. Hierom is besloten om deze variant niet te bekijken. 
Omdat de boogconstructie bij de vorige verdiepingen het meeste succes heeft gehad, zal ook hier 
worden begonnen met een boogconstructie.  

8.2 Boogconstructie 

8.2.1 Het ontwerp 

Om een zo goed mogelijke constructie te kunnen krijgen, zal eerst het ontwerp bekeken worden. 
Zoals gezegd is er midden in het gebouw een grote vide geplaatst en is er maar een beperkte 
constructiehoogte. Om zo min mogelijk constructie door de vide te krijgen zullen de bogen zoveel 
mogelijk langs de vide worden geplaatst. Bij het beschouwen van de vijftiende verdieping, 
25,07x25,07m, is te zien dat de vide de vloer in drie gelijke lengtes verdeeld van ruim acht meter. Op 
zich is dit een mooie afstand voor de bogen. Echter betekent dit wel dat voor vloer negen een 
overspanning van vijftien meter overblijft aan de 
buitenzijden. Om te kijken of dit problemen gaat 
opleveren zal eerst de situatie bekeken moeten 
worden. Als het rooster van de bogen op de 
tekening geplaatst wordt, is te zien dat alleen in 
de hoeken deze overspanning overbrugd dient 
te worden (zie afbeelding 8.2). Aangezien hier 
de verticale stijgpunten van het gebouw zijn 
gesitueerd, kan deze constructie helpen om de 
vloeren te dragen. Zodoende zal er vanuit 
worden gegaan dat de buitenste bogen nog een 
derde van de belasting van de hoeken zullen 
dragen. In dit geval heeft de grootste enkele 
ligger een afmeting van acht meter. Met de 
belastingen genoemd in paragraaf 3.1 is voor 
deze overspanning een ligger nodig van (h.o.h. 

Afbeelding 8.1: Doorsnede piramide vanaf de achtste verdieping 

Afbeelding 8.2: Plaatsing bogen ten opzichte van de 

negende verdieping
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5meter):  01 = � ∗ 5 ∗ 21,2 ∗ 2 + 1,5 ∗ 54 ∗ 8	 = 39667�  

ℎ ≥ ��∗�?�∗
�	�
∗	
,	 = 700��  

Deze ligger zou dus net voldoen. Met dit gegeven kan het model verder worden bekeken. 

8.2.2 Boogberekening 

Het voordeel van de boogconstructie is dat er maar op twee plekken elementen horizontaal liggen, dit 
is bij het hoogste punt van de boog en de trekstaaf die de spatkrachten van de boog moeten 
opvangen. Als dan de plek wordt beschouwd waar de boog horizontaal loopt, valt op dat deze 
verdieping wel vier meter hoog is (zie ook paragraaf 4.3.1). Dit betekent dus dat op deze plek de boog 
wel hoger kan worden uitgevoerd dan de genoemde 700mm in paragraaf 8.1. Op de plek van de 
trekstaaf geldt de eis van een maximale profielhoogte van 700mm nog wel, het voordeel hierbij is 
echter dat de schuinstand van de gevel nog een eventuele tegendruk kan geven op de spatkrachten 
van de boog, waardoor de trekstaaf kleiner gedimensioneerd kan worden. Om eerst een indruk te 
krijgen van de boog is het eerste zwaartepunt berekend in bijlage B.7. Hieruit blijkt dat de x-
coördinaat van de totale belasting op 14,422m van het midden zit. De maximale verticale belasting is 
4675kN en zit op 27,425m van het midden. Hieruit volgt een horizontale kracht van: 

B = s�Z�∗uVi��∗E_ = ����∗	�.�	�i����∗�.�		? = 319967  

Nu de horizontale kracht en de maximale verticale kracht bekend zijn, kan de normaalkracht in de 
boog worden berekend: 7DE' = CADE'	 +B² = C4675² + 3199² = 566567  
Aan de hand van deze normaalkracht kan een eerste schatting van het profiel worden gegeven. 
Hierbij moet nog wel gezegd worden dat de druklijn verder nog niet is geconstrueerd. Dit zou nog 
kunnen betekenen dat door de vorm van de piramide en de druklijn er nog excentriciteit kan zijn 
tussen de druklijn en de systeemlijn zoals in paragraaf 4.3.1. Het profiel wat nodig is voor deze 
normaalkracht is: ��SS� = ,�Z�/.;`;� = ����∗
��,?� = 334020��²  
Het profiel dat hier bij hoort is 1500x240mm (σ = 15.74N/mm²) of een dubbel element 2x180x1000mm 
(σ = 15.74N/mm²). Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de profielafmeting van de boog geen 
probleem is in eerste instantie. Aangezien het erg belangrijk is hoe de druklijn eruit ziet, zal eerst 
deze behandeld worden. 
Om de druklijn te bepalen zullen eerst de overige x-coördinaten moeten worden berekend om een 
wat duidelijker beeld van de lijn te krijgen. De berekeningen zijn ook terug te vinden in bijlage B.8. De 
druklijn die gevonden is, is te vinden in afbeelding 8.3. Hierin is ook de gevellijn van de piramide 
opgenomen en is te concluderen dat de druklijn niet als systeemlijn kan worden aangehouden. 

 
Afbeelding 8.3: Druklijn boog negende tot en met vijftiende verdieping 

Wanneer de systeemlijn van de boog gelijk wordt gelegd aan de lijn van de gevel ontstaat er een 
excentriciteit van ez = 0,62m. Dit zorgt ervoor dat er meer dan een dubbel element van 
2x1700x240mm nodig is om de normaalkracht en het moment op te nemen. Dit is niet acceptabel en 
daarom zal deze variant niet worden uitgewerkt. Wel kan er naar twee andere oplossingen worden 
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gekeken. Zo is het misschien mogelijk om de boog een stukje naar binnen te zetten, hierdoor zal de 
druklijn iets veranderen, maar de mogelijkheid is ook aanwezig dat de boog dan binnen de piramide 
past. Een andere mogelijkheid is om, net zoals in paragraaf 4.3.2 is uitgewerkt, om de boog op een 
lagere verdieping uit te werken. Echter zal hierbij wel weer het probleem opduiken dat de maximale 
profielhoogte nog maar 700mm mag zijn wil er geen oppervlakte verloren gaan. Aangezien dit al niet 
opgelost gaat worden met de berekende normaalkracht en een kleinere boog ook betekent dat de 
horizontaalkracht weer een stuk groter wordt, zal deze optie niet worden uitgewerkt. 

8.2.3 Boog met kleinere overspanning 

De eerste variant die zal worden bekeken is om de afstand een stukje te verkleinen. Er zal gekozen 
worden om van de totale overspanning van 54,85m een booghoogte, 1700mm, af te halen. Deze 
verandering geeft geen verandering aan de x-coördinaten van de druklijn, omdat de belasting wel 
gelijk blijft en zodoende dus alleen de buitenste afstanden van de boog verkleind worden. Zoals te 
zien is in afbeelding 8.4 komt ook in dit geval de druklijn buiten de gevellijn. 

 
Afbeelding 8.4: Nieuwe druklijn boog negende tot en met vijftiende verdieping 

Als in dit geval de boog binnen de gevel wordt gehouden, komt hier een excentriciteit uit van ez = 
0,38m. Om te kijken wat de consequenties zijn voor de boog moeten de krachten opnieuw worden 
berekend. 

B = s�Z�∗uVi��∗E_ = ����∗	�.���i����∗�.�		? = 299167  

7DE' = CADE'	 +B² = C4675² + 2991² = 555067  
Om te berekenen wat het moment is op de plek van de maximale excentriciteit, zal eerst de 
normaalkracht op deze plek berekend moeten worden. Als gekeken wordt naar de verticale belasting, 
wordt op dit punt 3275kN afgedragen, dit levert de volgende normaalkracht op bij ez. 7� = CA�	 + B² = C3275² + 2991² = 443567  0� = FG ∗ 7� = 0,38 ∗ 4435 = 168567�  
Nu het moment en de normaalkracht bij de excentriciteit bekend zijn kan het profiel worden berekend. 
Omdat hier sprake is van een combinatie van axiale belasting en buiging, zal de toetsing gebruikt 
worden uit de eurocode van hout. Het profiel dat hier getest zal worden is 2x1700x240mm. 

��~;
;1P~;
;1�
	 + �D;
;1PD;�;1 = �4435 ∗ 10�1700 ∗ 24016.96 �

	
+ 1685 ∗ 10� ∗ 61700	 ∗ 48017.92 = 0.411 + 0.407 = 0.818 < 1 

Het profiel voldoet en kan waarschijnlijk bij het optimaliseren nog iets kleiner worden. Het andere punt 
dat nog gecontroleerd moet worden is de trekstaaf. Ook deze moet voldoen aan de eis van de 
profielafmeting.  �{��|}{EE_ = 	??∗
�	.�� = 239663��²  
Dit komt neer op een profiel van 2x700x180mm (11.87N/mm²). Dit lijkt al behoorlijk groot, maar hierbij 
moet nog wel gekeken worden of de druk die komt vanuit de schuinstand van de gevelboog de 
spatkracht kan tegengaan. Om dit te achterhalen moet eerst gekeken worden naar de mogelijkheden 
om de bogen van de negende tot en met de vijftiende verdieping af te steunen. Dit zal in paragraaf 
8.2.4 worden behandeld. 
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8.2.4 Draagconstructie voor de boogconstructie van de bovenste verdiepingen 

Om de boogconstructie van de bovenste verdiepingen te kunnen realiseren zal er ook een draagweg 
naar het maaiveld moeten zijn. Het meest voor de hand liggende is om ze recht naar beneden af te 
dragen en ze uiteindelijk op de gevelboog neer te zetten. Echter blijkt al uit hoofdstuk 7 dat dit in 
combinatie met de belasting die deze boog nu al dient op te vangen niet wenselijk is voor het formaat 
van de gevelboog. Zodoende zal dus naar een andere oplossing gezocht moeten worden. Een 
mogelijkheid is om een tweede gevelboog te plaatsen en deze af te laten dragen naar de hoekkepers 
(zie afbeelding 8.5).  

 
Afbeelding 8.5: Zijaanzicht piramide met gevelboog en boogconstructie negende tot en met vijftiende verdieping (zie T.2 

voor een vergrote versie) 

Voor deze gevelboog zijn in principe meerdere mogelijkheden aanwezig. Het verstandigste is om de 
peil van de boog zo groot mogelijk te houden. Zodoende is het onlogisch om de boog maar tot aan de 
achtste verdieping te laten gaan en hier op te vangen door de hoekkepers. De meest logische keuzes 
zijn om de boog tot aan de vierde verdieping te laten lopen of om deze te laten lopen tot aan het 
maaiveld en dat op deze manier de hoekkeper voor deze constructie buitenspel wordt gezet. Deze 
optie met de boog tot aan het maaiveld lijkt voor het peil en dus de normaalkracht in de boog het 
meest gunstig, maar een eventueel bijkomend voordeel bij de boog tot de vierde verdieping is dat 
door de spatkrachten een trekkracht ontstaat in de gevelliggers en deze zodoende de bestaande 
drukkracht in de gevelbalken van de gevelkolommen (zie hoofdstuk 7.1.2) elimineert. In beide 
gevallen dus een mooie constructie met op het oog een aantal voordelen. Om te kijken of ze kunnen 
worden toegepast zal een kleine calculatie worden gemaakt. Omdat in de berekening van de 
constructieboog voor de negende tot en met de vijftiende verdieping is uitgegaan van de middelste 
bogen is de verticale belasting van de buitenste bogen nog niet bekend. Omdat hier maar een halve 
overspanning wordt gedragen en de hoeken worden gedragen door een aparte constructie, zal 
worden uitgegaan van twee extra puntlasten van 3000kN (zie afbeelding 8.6). 
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Afbeelding 8.6: Systeem gevelboog maaiveld/vierde tot en met negende verdieping 

Het moge duidelijk zijn dat de druklijn van de gevelboog zich meer als spant gedraagt doordat hij 
wordt belast door vier puntlasten. Deze druklijn zal dan ook voor het vervolg als constructielijn worden 
aangehouden, maar zal voor de eenvoud nog even als boog worden beschouwd. 
De eerste optie die wordt beschouwd is de gevelboog tot aan het maaiveld, deze heeft de minste 
aanpassingen nodig en zal bij gunstigere profielafmetingen een lichte voorkeur krijgen. 

B�SS�;D� = s∗uViva∗EivV∗�_p\\[;�� = ����∗�	.�i����∗�.
�i�


∗	.��	 = 1083367  

7�SS�;D� = �A² + B�SS�;D�	 = C7675² + 10833² = 1327667  

Hieruit volgt een profiel van 2x1500x280mm (σ = 15.80N/mm² < 16,96N/mm²) 
 
Voor de boog tot aan de vierde verdieping geldt het volgende profiel: 

B�SS�;�� = s∗uViva∗EivV∗�_p\\[;�� = ����∗�	.�i����∗�.
�i�


∗	.�? = 1412567  

7�SS�;�� = �A² + B�SS�;��	 = C7675² + 14125² = 1607567  

Hieruit volgt een profiel van 3x1500x240mm (σ = 14.88N/mm² < 16,96N/mm²) 
 
Er valt te concluderen dat in het geval waar de boog tot aan het maaiveld loopt een kleiner profiel 
nodig heeft dan bij de boog tot aan de vierde 
verdieping. Het enige voordeel van deze laatste 
boog is dat de spatkracht de overige drukkracht in 
de boog kan elimineren. Dit betekent dus dat de 
optie van de boog tot aan de vierde verdieping zijn 
meer waarde moet vinden bij het beperken van de 
bestaande drukkracht van de gevelbalken van de 
vierde verdieping. Als deze drukkracht (-10617kN) 
wordt bekeken is te zien dat deze een stuk kleiner 
is dan de spatkracht van de gevelboog (14125kN). 
Omdat deze trekkracht niet overal gereduceerd 
wordt en op een deel in de gevelbalk de drukkracht 
van 10617kN al nodig is om de spatkrachten van de 
korte boog van de radiale constructie op te vangen 
(zie paragraaf 7.1.2), zal gekozen worden om de 
optie waarbij de gevelboog tot aan het maaiveld 
gaat toe te passen als deze variant zal worden 
uitgewerkt tot definitief ontwerp. 
 
De enige vraag die in dit geval overblijft is of de 
spatkrachten (2991kN) nog deels tegengewerkt 

Afbeelding 8.7: Systeem gevelboog tot en met negende 

verdieping 
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kunnen worden door de drukkracht die ontstaat uit de schuinstand van de boog. Om dit te 
achterhalen moet de horizontale kracht van de gevelboog worden berekend. Dit gebeurd aan de hand 
van de momentenstelling, waarbij de afstand tot aan de verticale kracht gelijk is aan het horizontale 
verschil van de lengte van de zijde op de begane grond en de lengte van de negende verdieping (zie 
afbeelding 8.7). Dit levert de volgende drukkracht op: B1�j| = s∗�_ = ����∗	�.
��	 = −366467  

Uit deze berekening is te concluderen dat de spatkrachten volledig worden opgenomen en dat er  nog 
een drukkracht overblijft in de ligger van 673kN. Om deze op te nemen is een profielafmeting nodig 
van: B{��|}{EE_ = ���∗
��.?� = 39683��² � 350x120mm (σ = 16.02N/mm² < 16,96N/mm²). 

 
Dit profiel voldoet wat  betekent dat een boogconstructie voor de negende tot en met de vijftiende 
verdieping tot de mogelijkheden behoord. Wanneer dit profiel geoptimaliseerd wordt kan eventueel 
worden uitgeweken naar normaal constructiehout in plaats van een gelamineerde ligger. Voordat 
deze uiteindelijke conclusie getrokken zal worden, zal eerst de optie voor de hangconstructie worden 
bekeken in paragraaf 8.3. 

8.3 Hangconstructie 

8.3.1 Het ontwerp 

In paragraaf 8.1 zijn een aantal eisen genoemd waarin het ontwerp moet passen. Ook hier geldt een 
maximale profielhoogte van 700mm. Het grote voordeel ten opzichte van de hangconstructie in 
hoofdstuk 6 is dat er nu een aantal verdiepingen niet meer aan de vijftiende verdieping hoeven te 
hangen. Omdat de negende tot en met de viertiende verdieping aan de vijftiende hieraan hangen, 
zullen de afmetingen van de vijftiende verdieping net zoals de boogconstructie de basis vormen van 
de hangconstructie. 
De eerste basis wordt gelegd aan de vorm van de vijftiende verdieping, omdat er zo min mogelijk 
momenten gecreëerd moeten worden, is het beste dat de trekstaven aangrijpen op de bestaande 
knooppunten. In dit 
geval de 
hoekpunten bij de 
hoekkepers en de 
nog te bepalen 
gevelkolommen. 
Om deze te bepalen 
kan naar de vide 
gekeken worden in 
het gebouw. Het is 
het meest logisch 
dat de kolommen in 
het verlengde van 
deze randen 

komen. Zodoende 
komt hier weer de 
afstand van ruim 
acht meter uit. 
Worden echter de andere verdiepingen bekeken, valt op dat het vide schuin loopt en deze randen dus 
verspringen. Dit betekent dat er gekozen moet worden welke lijn doorgezet wordt. In het ene geval 
kan er voor worden gekozen om de lijn van de randen door te zetten (zie afbeelding 8.8a). De andere 
mogelijkheid is dat de lijn van de vijftiende verdieping op alle verdiepingen wordt doorgetrokken en op 
deze manier een verspringing in zit. Dit levert het draadmodel op dat te zien is in afbeelding 8.8b. 
Het grote nadeel van de eerste optie, waarbij de hangconstructie de lijn aanhoudt van de vide, is dat 
de afstanden steeds verspringen en dat hierdoor op de lagere verdiepingen een extra constructie 
gekozen moet worden. Bij de tweede optie, waar de hangconstructie in rechte lijn loopt, is bekend 
vanuit paragraaf 8.2 dat bij deze afstand van de liggers de secundaire liggers maximaal een hart op 
hart afstand hebben van vijf meter. Zodoende ligt het voor de hand om deze optie verder te gaan 
bekijken. 

Afbeelding 8.8a: 3D-impressie waarbij de 

gevelkolommen gelijk lopen aan de 

interne vide 

Afbeelding 8.8b: 3D-impressie waarbij de 

gevelkolommen de lijn aanhouden van de 

vijftiende verdieping 
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Nu deze basis is gezet zal gekeken moeten worden naar de rest van de overspanningen.  

Het eerste probleem dat kan worden 
beschouwd is de mogelijke trekbelasting 
bij de balken langs de vide. Omdat deze 
halverwege de balken aangrijpt, komt 
hier weer een groot moment op te staan. 
Om een zo gunstig mogelijke situatie te 
laten ontstaan is het verstandig om hier 
steunpunten te creëren richting de 
hoekkepers. Zodoende zullen vanaf dit 
punt in een rechte lijn trekstaven worden 
doorgetrokken naar de hoekkepers. Voor 
de gevel kunnen twee gevallen worden 
bekeken. Enerzijds dat de trekstaven 
eindigen op de kolommen en hier een 
drukkracht naar beneden ontstaat. Dit 
betekent wel dat de horizontale balken 
een extra drukkracht ontvangen als 
tegenreactie van het schuin staan van de gevelkolommen (zie afbeelding 8.9). Een andere 
mogelijkheid is om de gevel kolommen door te trekken richting de hoekkepers en hier de belasting op 
te vangen (zie afbeelding 8.10). Het voordeel hiervan is dat de belasting van deze bovenliggende 
constructie niet ook nog eens moet worden opgevangen door de constructie van de vierde tot en met 
de achtste verdieping. Ook in deze situatie zal er horizontaal evenwicht moeten komen. Echter komt 
deze al grotendeels voort uit het evenwicht in de top. 
Om de constructie van verdieping vier tot en met negen zo min mogelijk te belasten, zal gekozen 
worden om eerst het ontwerp uit te werken waarbij alle belasting gaat via de hoekkepers. 
Ook in dit geval zal er vanuit worden gegaan dat de belasting in de hoeken afgedragen zal worden via 
de stijgpunten. Omdat er wel enige belasting zal moeten worden afgedragen door bovengenoemde 
constructie zal op de hoekpunten een derde van de belasting worden meegenomen. 

8.3.2 SCIA model richting hoekkepers 

Voor de berekening van deze hangconstructie is gebruik 
gemaakt van SCIA engineer. Het model bevat veelal statisch 
onbepaalde liggers, waarbij de liggers ook nog veel invloed op 
elkaar uitoefenen door de piramidevorm en de schuine vide in 
het midden. 
Voor het model wordt voor de liggers die de belasting dragen in 
het SCIA model een profiel aangehouden van 700x180mm. Voor 
de trekstaven zullen profielen van 300x300mm worden gebruikt 
met een uitzondering van de gevelkolommen, deze worden 
uitgevoerd in profielen van 400x400mm. In de literatuurstudie is 
een schatting gemaakt van de hoekkepers met een afmeting van 
1400x300mm. Omdat de verwachting echter is dat de profielen 
groter moeten zijn, doordat de hele top op de hoekkepers 
steunen, zal dit profiel in eerste instantie worden vergroot naar 
1700x320mm.  

Afbeelding 8.9: Links, krachtenspel waarbij de gevelkolom als drukstaaf wordt gebruikt; Rechts, 3D-impressie 

Afbeelding 8.10: 3D-impressie waarbij de gevelkolommen als 

trekstaven fungeren en worden doorgetrokken richting de nok 

Afbeelding 8.11: SCIA model 

hangconstructie bij de bovenste 

verdiepingen 
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Nu de profielen en de vorm bekend zijn zal het SCIA model (zie afbeelding 8.11) worden berekend.  
Uit de berekeningen van dit model (bijlage B.8) zijn de resultaten te halen die te zien zijn in tabel 8.1. 
Wat een logisch gevolg lijkt in het model is dat de hoekkeper extreem belast wordt met een belasting 
van bijna 20.000kN. Aangezien hier ook nog een behoorlijk moment bij komt te kijken kan al bijna 
geconcludeerd dat het profiel wat uit de literatuurstudie komt niet zal voldoen. Daarnaast zijn ook de 
trekbelastingen in de kolommen veel groter dan verwacht. Om toch te kijken in welke orde van grote 
er gekeken moet worden voor deze constructie, zullen de kolommen en de hoekkepers bekeken 
worden. 
 

Onderdeel Moment Normaalkracht 

Hoekkeper -1806kNm (13311kN) 
936kNm (19539kN) 

-19859kN (294kNm) 

Ligger verdiepingen -352kNm (390kN) -1005kN 

Ligger nok - -3738kN 

Gevelkolom - 5060kN 

Interne kolom - 1649kN 

 
 
 

Toetsing: 
Hoekkeper 
De lengte van de hoekkeper is op het punt van de grootste belasting is zes meter. Hieruit volgt de 
volgende toetsing: /.;`;�|.;�∗_.;`;� ≤ 1  

����;� = �pq.�� = �pq.
.	�?∗& = �



.	�?∗�

 = 12 ==> 	6~;� = 1.00  

�~;
;1 = ?��?∗
��

∗�	
 = 36.517/��²  ��.�∗�.?� = 2.15 < 1    Voldoet niet 

 
Het moment is in dit geval niet meegenomen, aangezien het profiel alleen al de drukbelasting niet kan 
opvangen. Wordt hierna ook alleen nog maar naar de drukbelasting gekeken, hiervoor is een profiel 
nodig van: �&| ≥ ?��?∗
��,?� = 1170932��	  

Met een breedte van 320mm is er een profielhoogte nodig van 3700mm. Een relatief groot profiel, 
maar met vier van deze profielen zijn wel de bovenste zeven verdiepingen te dragen. Een andere 
keuze hiervoor die zou kunnen is om een dubbele kolom toe te passen met twee profielen van 
2000x320mm.  
 
Gevelkolom 

ℎ ≥ ��
�
∗
�	,�� = √405448 = 637��  

Met een profielgrote van 650x650mm is de kolom nog te realiseren. Echter is deze afmeting niet 
gewenst in het totaal plaatje. Een mogelijkheid is om hier een aluminium trekstaaf van te maken. 
 
Interne kolom 

ℎ ≥ ���?∗
�	,�� = √132131 = 364��  

Ondanks dat de kolom groter is dan van te voren gedacht, is dit wel een profiel (400x400mm) wat 
voldoet voor het gebouw. Daarnaast is hier ook op te merken dat het de trekstaaf betreft die vanaf de 
vijftiende verdieping aan de hoekkeper hangt. Zodoende kan er voor gekozen worden om deze in een 
kolom van 400x400mm uit te voeren en voor de overige kolommen een meer optimale maat te 
pakken. 

8.3.3 Model richting hoekkepers en gevelkolommen 

Als het ontwerp in 8.3.2 wordt vergeleken met het ontwerp uit de literatuurstudie, is te zien dat in het 
ontwerp van de literatuurstudie niet alleen belasting wordt afgedragen naar de hoekkeper. Hierbij is 

Tabel 8.1: Resultaten SCIA hangconstructie bovenste verdiepingen 
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het ook de bedoeling dat elke hoekkeper wordt ondersteunt door twee gevelkolommen. Omdat het 
vorige ontwerp voor een enorm grote hoekkeper zorgde zal deze optie ook bekeken worden. 
Het eerste punt wat bekeken moet 
worden is tot welke hoogte deze 
gevelkolom zal komen. Het is natuurlijk 
onlogisch om deze helemaal tot aan de 
nok door te trekken. In het ontwerp uit 
de literatuurstudie is gekeken naar een 
basis waarbij de gevelkolom tot aan de 
vijftiende verdieping komt. Een 
mogelijkheid hierbij is natuurlijk dat 
deze naar de trekstaven in het midden 
van de vijftiende verdieping wordt 
getrokken (zie afbeelding 8.12). 
Zodoende zijn de staven die een 
belasting van 5060kN moeten 
opvangen niet meer nodig en 
daarnaast valt deze belasting overal 
weg bij de hoekkeper. Hier ontstaat 
dus als ware een springwerk, waarbij twee puntlasten worden opgevangen. 
De tweede optie is dat de gevelkolom wordt doorgetrokken naar het knooppunt onder de nok (zie 
afbeelding 8.13).  Het voordeel 
hierbij is dat de totale belasting bij dit 
punt verdeeld wordt over drie paden 
en dus zorgt voor een aanzienlijke 
krachtafname in de hoekkeper. 
Echter zorgt deze methode wel voor 
een moeilijk knooppunt, aangezien 
er op dit punt acht profielen, waarvan 
een doorlopend, bij elkaar komen. 
Daarnaast zijn er in verhouding met 
de eerste optie meer profielen nodig. 
Zodoende zal eerst gekeken worden 
naar de eerste optie waarbij de 
gevelkolommen lopen tot aan de 
vijftiende verdieping. 
In het SCIA ontwerp (zie afbeelding 8.14) zullen dezelfde profielen aan worden gehouden als in het 
model dat in paragraaf 8.3.2 is gebruikt. De trekstaaf die op 400x400mm is berekend zal wel worden 
aangepast. Voor de gevelkolom zal een balk worden aangehouden van 700x180mm.  
Bij een resultaat waarbij de gevelkolom uitkomt op een 
profiel groter dan of gelijk aan 1000x320mm en de 
hoekkeper hierbij groter wordt dan of gelijk is aan een enkel 
element van 2000x320mm zal dit ontwerp niet worden 
toegepast. Dit is als maximum gesteld, omdat er anders 
evenveel materiaal wordt gebruikt als bij een dubbele 
hoekkeper en het ontwerp met de gevelkolommen 
arbeidsintensiever wordt. 
 
In tabel 8.2 worden de resultaten weergegeven uit de 
berekening van het SCIA model (Bijlage B.9). In deze tabel 
wordt in dit geval alleen aandacht besteed aan de krachten 
die betrekking hebben tot de hoekkepers en de 
gevelkolommen. Hiervoor is gekozen, omdat als deze 
waarden niet het gewenste resultaat geven het model 
verder niet meer bekeken hoeft te worden. Mochten deze 
waarden uiteindelijk wel voldoen zullen de overige resultaten 
ook worden behandeld. 
 
 
 

 

 

Afbeelding 8.12: Piramide met gevelkolommen tot aan de vijftiende 

verdieping, waarbij een springwerk wordt gecreëerd 

Afbeelding 8.13: Piramide met gevelkolommen tot aan de nok 

Afbeelding 8.14: SCIA model 

hangconstructie met gevelkolommen tot 

de vijftiende verdieping 
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Onderdeel Moment Normaalkracht 

Hoekkeper 1011kNm (-5380kN) 
-600kNm (9563kN) 

-10010kN (-168kN) 

Gevelkolom - -5225kN 

Zoals te zien zijn de momenten en normaalkrachten in de hoekkeper flink afgenomen. De toetsing zal 
uitwijzen of de profielen voldoen. 
Toetsing 
Hoekkeper: 
Uit paragraaf 8.3.2 is gebleken dat de kc;y voor de hoekkeper gelijk is aan 1. Zodoende kan het profiel 
worden bepaald met Q1/P~;
;1: ℎ ≥ 


∗
��,?�∗�	
 = 1844��  

 
Hieruit blijkt dat een enkel profiel van 2000x320mm tot de mogelijkheden behoort voor de hoekkeper. 
Dit zou dus voldoen. 
 
Gevelkolom: /.;`;�|.;�∗_.;`;� ≤ 1  

����;� = �pq.�� = �pq.
.	�?∗& = ��?	
.	�?∗�

 = 33 ==> 	6~;� = 0.93  

�~;
;1 = �		�∗
��

∗�
 = 41.477/��²  �,��
,?�∗�.?� = 2.63 < 1    Voldoet niet 

 
Zoals te zien is in de berekening voldoet het profiel 700x180mm niet. Om te kijken of het ontwerp 
verworpen kan worden zal nu de toetsing gedaan worden met de uiterste waarde van 1000x320mm. 
Uit deze berekening volgt een U.C. van 0,98. Dit profiel lijkt net te gaan voldoen. Echter zorgt deze 
optie niet voor het rendement wat gezocht wordt. De optie met de extra gevelkolommen zorgt voor 
meer verbindingen en heeft dus meer arbeid nodig dan de optie met de dubbele hoekkepers. 
Als de tweede optie wordt bekeken, is te concluderen dat hierbij de profielen nog groter zullen worden 
dan bij de onderzochte optie. Bij het hogere aangrijppunt zal een grotere normaalkracht ontstaan in 
de gevelkolom, wat uiteindelijk resulteert in een groter profiel. Zodoende zal naast het lastig te 
realiseren knooppunt meer materiaal gebruikt moeten worden dan wanneer de hoekkepers de 
bovenste verdiepingen alleen dragen. In bijlages T.3 tot en met T.11 zijn een gedetailleerde 
plattegrond en zijaanzichten van de hangconstructie te vinden. 

8.3.4 Conclusie hangconstructie 

De tweede constructie die voor de negende tot en met de vijftiende verdieping is bekeken is een 
hangconstructie. Hierbij is gekeken naar een tweetal opties waarbij de constructie alleen aan de 
hoekkepers hangt of dat de hoekkepers hulp krijgen van een aantal gevelkolommen. Doordat er veel 
statisch onbepaalde liggers in het ontwerp zitten die invloed hebben op elkaar, is voor deze 
vergelijking gebruik gemaakt van SCIA engineer. 
Als de twee opties worden vergeleken met elkaar, valt op dat de afmetingen van de profielen elkaar 
weinig ontlopen zitten. Bij de constructie waar alleen hoekkepers worden gebruikt zijn vier 
hoekkepers nodig van 2x2000x320mm en bij de constructie met de gevelkolommen dienen de 
hoekkepers uitgevoerd te worden als 2000x320mm en de acht gevelkolommen als 1000x320mm. De 
verschillen zitten hierbij in de overige constructie die nog nodig is. 
Als de constructie met alleen de hoekkepers wordt bekeken zijn er een aantal extra trekstaven vanaf 
de vijftiende verdieping tot aan de nok nodig om de hangconstructie compleet te maken. Dit levert in 
dit geval dus extra materiaal op, omdat deze bij de constructie met de gevelkolommen juist vervangen 
worden door deze kolommen. Echter zorgen de gevelkolommen ervoor doordat ze veel verdiepingen 
kruisen en de constructie doorbreken dat deze methode, door de vele extra benodigde verbindingen,  
een stuk arbeidsintensiever wordt dan de constructie over alleen de hoekkepers. Zodoende zal 
gekozen worden om alleen deze optie te vergelijken met de boogconstructie om tot een uiteindelijk 
ontwerp te komen voor de piramide. 

Tabel 8.2: Resultaten SCIA model hangconstructie met gevelkolommen tot de vijftiende verdieping 
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8.4 Keuze voor de constructie van de bovenste verdiepingen 
Voor de constructie van de negende tot en met de vijftiende verdieping zijn er twee opties die in 
aanmerking komen om uitgewerkt te worden als definitief ontwerp. Het gaat hier om de 
hangconstructie met alleen de hoekkepers en de boogconstructie waarbij de boog een stukje naar 
binnen is gezet.  
Als naar de boogconstructie wordt gekeken is het enige nadeel dat de boog een kleine excentriciteit 
heeft ten opzichte van de druklijn waardoor een moment in de boog ontstaat. Hierdoor is een 
boogprofiel nodig van 2x1700x240mm. Doordat het de verdieping waarover de boog horizontaal loopt 
wel vier meter hoog is, levert deze afmeting geen probleem op. Het grote voordeel van deze 
constructie is, is dat hij relatief eenvoudig is en dat voor het gehele gebouw een eenzijdige constructie 
wordt gebruikt. Om de krachten van de bogen naar beneden te leiden is gekozen om een gevelboog 
te plaatsen tot aan de begane grond. Om dit te kunnen realiseren is een profiel nodig van 
2x1500x280mm. Een profiel dat ten opzichte van de gevelboog (2x1800x320mm) voor de vierde tot 
en met de achtste verdieping aardig klein is. Er is gekozen voor een dubbel element met een breedte 
van 280mm in plaats van de hoogte te vergroten, omdat een groter profiel bij een verdiepingshoogte 
van drie meter het uitzicht naar buiten te veel blokkeert.  
De andere optie is de hangconstructie aan alleen de hoekkepers. Hierbij leiden alle krachten via 
trekstaven naar de nok toe. Om de krachten hier te brengen betekent dat niet alleen een constructie 
nodig is tussen de negende en de vijftiende verdieping, maar dat er ook een aantal niet geplande 
(gevel)kolommen in de vijftiende verdieping nodig zijn. Om deze gehele constructie te dragen zijn er 
vier hoekkepers nodig van 2x3000x240mm. Dus ook in dit geval een mooi ontwerp dat goed voldoet 
aan de eisen.  
Als gekeken wordt naar het architectonische beeld waarbij de vijftiende verdieping eigenlijk helemaal 
open is en dat het toepassen van de boogconstructie zorgt voor een totaal geheel in de constructie 
met de lager liggende verdiepingen, zal de keuze voor de constructie van de negende tot en met de 
vijftiende verdieping vallen op de boogconstructie. 

8.4 Conclusie bovenste verdiepingen 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de meest ideale constructie voor de negende tot en met de vijftiende 
verdieping. De keuze voor deze constructie ging uit de boogconstructie en de hangconstructie. De 
vakwerkconstructie is niet onderzocht, omdat in vergelijking met de vakwerkconstructie in hoofdstuk 
vijf, hier de verdiepingshoogte op veel verdiepingen maximaal drie meter is en zodoende het creëren 
van doorgangen onmogelijk wordt. 
Voor de hangconstructie is gekeken naar een optie waarbij alles werd opgehangen aan de 
hoekkepers en een variant waarbij de vier hoekkepers worden ondersteund door acht 
gevelkolommen. Voor het materiaalgebruik komt de constructie waarbij alles aan de hoekkepers 
hangt iets slechter uit doordat er in de gevel extra kolommen nodig zijn om de belasting te leiden 
richting de hoekkepers. Echter zorgen de gevelkolommen ervoor dat er veel extra verbindingen nodig 
zijn om deze naar beneden te geleiden, wat uiteindelijk nadeliger is dan het extra beetje 
materiaalgebruik. Zodoende moet er een keuze worden gemaakt tussen de boogconstructie en de 
hangconstructie aan alleen de hoekkepers. Als de twee constructie met elkaar worden vergeleken, 
valt te concluderen dat de verschillen tussen beide principes minimaal zijn. Het grootste nadeel in de 
boogconstructie is dat door een lichte excentriciteit een moment ontstaat in de boog, maar dit zorgt 
nog steeds voor maar een maximaal boogprofiel van 2x1700x240mm. Ook de hoekkepers zijn voor 
het feit dat ze zeven verdiepingen dienen te dragen relatief klein met 2x2000x320mm, het enige 
nadeel bij deze constructie is dat er veel hulpconstructie nodig is om het uiteindelijke ontwerp te laten 
staan. Om deze reden en dat door het kiezen van de boogconstructie een totaal geheel in de 
constructie ontstaat met alleen maar bogen, is er voor gekozen om de boogconstructie uit te werken 
tot het definitieve ontwerp.  
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9 Uitwerking definitieve ontwerp 
De vorige hoofdstukken hebben in het teken gestaan om het beste ontwerp te vinden voor de 
Seventh piramide. Uit die studie is gebleken dat het toepassen van een radiale boogconstructie voor 
de vierde tot en met de achtste verdieping het beste is. Ook voor de hoger liggende verdiepingen zal 
een boogconstructie worden uitgevoerd, deze zal wel een rechte indeling hebben. In de vorige 
hoofdstukken is alleen ingegaan op de maatgevende profielen. Dit hoofdstuk zal ingaan op het totaal 
plaatje van het ontwerp en zal waar nodig nog enkele profielen uitrekenen. 

9.1 Constructie maaiveld tot en met de derde verdieping 
Voor dit gedeelte van de constructie zijn drie onderdelen belangrijk. De eerste is de gevelboog die zal 
worden gebruikt voor de ondersteuning van de negende tot en met de vijftiende verdieping. Uit 
hoofdstuk acht is te halen dat het benodigde profiel 3x1500x240mm is.  
De twee andere elementen zijn de gevelboog en de gevelkolommen om de constructie van de vierde 
tot en met de achtste verdieping te dragen. Hierbij zal voor de gevelboog een profiel worden 
aangehouden 2x1800x320mm. Voor de gevelkolommen is voor de aansluiting het meest handige om 
in navolging van de lange boog, een samengesteld profiel te realiseren. Uit de berekening (bijlage 
B.11) volgt dat een profiel van 1400x280mm hout met een aluminium plaat van 40mm benodigd is. 
Daarnaast dient ook nog een afmeting bepaald te worden voor het profiel van de staaf die de korte 
boog ondersteund richting de gevelboog. Q}{EE_ = −1160067  �}{EE_ = v�eZZ�_.;`;� = �

∗
��,?� = 683962��²  
Hieruit volgt een profiel van 2x1300x280mm (σ = 15.93N/mm²) 
 
In afbeelding 9.1 zijn de elementen inclusief de afmetingen te zien. Voor de vergrote versie zie bijlage 
T.12. 

 
Afbeelding 9.1: Gevelaanzicht begane grond tot en met de derde verdieping 

9.2 Constructie vierde tot en met de achtste verdieping 
Uit de studie in de hoofdstukken drie tot en met zeven, is gebleken dat de radiale boogconstructie het 
meest ideale is om toe te passen. Hierbij zijn vooral de bogen behandeld en zullen dus de horizontale 
elementen, trekstaven en gevelbalken, nog berekend moeten worden. 
Voor de trekstaven van de lange en de korte boog zijn niet alleen de horizontale spatkracht van de 
bogen van belang (zie paragraaf 4.2.7), maar ook de drukkracht die de gevelboog en gevelkolom 
geven (zie paragraaf 7.1.2) richting deze trekstaven.  
 
Trekstaaf korte boog: B};;-� = 1015367 (zie 4.2.7) B9� = −750967 (zie 7.1.2) �{��|}{EE_;-� = h��;��Rh��_e;`;� = 2
��i��
?4∗
�	.�� = 211859��²  
Hieruit volgt een profiel van 1300x180mm (σ = 11.30N/mm²) 
 
Trekstaaf lange boog: B};;�� = 183767 (zie 7.1.2) 
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�{��|}{EE_;�� = h��;u�Rh��_e;`;� = ���∗
�	.�� = 147196��²  
Hieruit volgt een profiel van 1000x150mm (σ = 12.25N/mm²) 
 
Voor de gevelbalken geldt de druk die ontstaat uit de schuinstand van de gevelkolom. In het eerste 
deel moet de gevelbalk de volle drukkracht opnemen die ontstaat. Doordat daarna een deel wordt 
opgenomen in de trekstaaf van de korte boog, kan na dit knooppunt de balk op een kleinere afmeting 
worden gedimensioneerd. B9-;	 = −1061767 (zie 7.1.2) �������E�| = h��;V_.;`;� = 
��∗
��.?� = 626002��²  
Hieruit volgt een profiel van 2x1350x240mm (σ = 16.38N/mm²) 
De drukkracht die wordt opgenomen in de trekstaaf van de korte boog is 2638kN (zie paragraaf 
7.1.1). Dit betekent dat het tweede deel van de gevelbalk, tussen de knooppunten van de korte 
bogen, gedimensioneerd dient te worden op een drukkracht van 7979kN. �������E�|;	 = h��;V;gf�_.;`;� = �?�?∗
��.?� = 470460��²  
Hieruit volgt een profiel van 2x1350x180mm (σ = 16.42N/mm²) 
 
Wat rest in de berekeningen zijn de kolommen die gebruikt worden 
in het ontwerp. De kolommen die het meest belast worden zijn de 
kolommen in de vierde ring van binnen (zie afbeelding 9.2). Deze 
trekstaaf dient vier vloervelden te dragen en heeft door de radiale 
vorm een groter oppervlak te dragen dan de kolommen die verder 
naar binnen staan. Het oppervlak dat de kolom dient te 
ondersteunen is 35,5m². Q|S�SD = 9.9 ∗ 35,5 + 3 ∗ 5,4 ∗ 35,5 = 92767  �|S�SD = v�\^\�_e;`;� = ?	�∗
�	.�� = 74279��²  
Hieruit volgt een profiel van 280x280mm (σ = 11.82N/mm²) 
 
Voor de kolommen in de binnenste cirkel zal worden uitgeweken naar 
kleinere profielen. Dit gebeurd omdat een te groot profiel er voor zal 
zorgen dat de bol een bijna gevulde koker wordt. De kracht die deze kolommen dienen op te nemen 
is 131kN. Dit zorgt voor een profiel van 120x120mm. 
 
In de afbeeldingen 9.3 tot en met 9.5 zijn de aanzichten van de bogen en een plattegrond te zien van 
de constructie inclusief de afmetingen. Voor een grotere versie kunnen bijlagen T.13 tot en met T.15 
worden geraadpleegd. 

Afbeelding 9.2: Vloeroppervlak 

voor de kolom 
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Afbeelding 9.3: Kwart constructieve plattegrond vierde verdieping (K = kolom 280x280mm & K2 = kolom 120x120mm 

 
Afbeelding 9.4: Zijaanzicht lange boog 
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Afbeelding 9.5: Zijaanzicht korte boog 

9.3 Constructie negende tot en met de vijftiende verdieping 
Voor de constructie van de negende tot en met de vijftiende verdieping zal gebruik worden gemaakt 
van een boogconstructie. Behalve de staaf die de kracht van de boog richting de gevelboog begeleid 
en de kolommen zijn alle profielafmetingen bekend (zie tabel 9.1). 

Onderdeel Afmeting 

Boog 2x1700x240mm 

Trekstaaf 350x120mm 

Verdiepingsligger 700x180mm 

Gevelboog 2x1500x280mm 

Tabel 9.1: Profielen constructie bovenste verdiepingen 

De gevelstaaf voor de middelste bogen dient een maximale belasting over te brengen van 5665kN en 
is 0,18meter lang. Zodoende is er weinig 
sprake van een echte staaf. Om de kracht 
door te leiden richting de gevelboog zal 
middelste boog een stukje langer worden 
doorgetrokken. Daarnaast dient ook nog 
de gevelstaaf van de buitenste bogen 
worden berekend, deze staaf is 2,4meter 
lang en zal een kracht van 3000kN 
moeten opnemen (zie afbeelding 9.6).  B = st∗E� = �


∗.?�.� = 414967 7�����}{EE_ = CAK	 + B² =C3000² + 4149² = 512067  
Hieruit volgt een profiel van 2x800x200mm (σ = 16.00N/mm²). 
 
Met een hart op hart afstand van de kolommen van vijf meter, is het maximale oppervlakte dat een 
kolom moet dragen 25m². Met maximaal zes verdiepingen, waarvan de onderste volledig wordt belast 
zorgt dit voor een totale belasting van: Q-S�SD = 25 ∗ 29,9 + 5 ∗ 5,44 = 922.567  
Deze kracht is nagenoeg even groot als de maximale kracht die opgenomen moet worden door de 
kolom bij de boogconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping. Zodoende zal hier ook 
het profiel 280x280mm worden aangehouden. In afbeeldingen 9.7 en 9.8 is een overzicht te zien van 
de constructie. Voor grotere versies kan bijlage T.16 tot en met T.17 worden geraadpleegd. 
 

Afbeelding 9.6: Systeem gevelstaaf tussen boog en gevelboog 

bovenste verdiepingen 
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Afbeelding 9.7: Plattegrond negende verdieping 

 
Afbeelding 9.8: Zijaanzicht piramide inclusief constructie bovenste verdiepingen 
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10 Conclusie voorstudie tot definitief ontwerp 
In dit onderzoek is gezocht naar de meest ideale constructie van de 67meter hoge Seventh piramide 
die is ontworpen door de projectgroep Seventh. Bij dit onderzoek zijn er gekeken naar meerdere 
varianten constructies zoals, de boogconstructie, hangconstructie en vakwerkconstructie. Hierbij is in 
eerste instantie gekeken hoe het krachtenspel loopt en wat de mogelijkheden per constructietype zijn. 
Om de meest ideale constructie te kunnen vinden is gekeken of er een ontwerp zou zijn om met een 
en dezelfde constructie de hele piramide te dragen of dat voor meerdere delen een eigen constructie 
ontworpen moest worden. Uiteindelijk is gebleken dat voor deze piramide geen enkele constructie 
mogelijk is en is het ontwerp uiteindelijk op twee verschillende basisconstructies uitgekomen. Bij deze 
constructies is er onderscheid gemaakt tussen de constructie van de vierde tot en met de achtste 
verdieping en de constructie van de negende tot en met de vijftiende verdieping. Deze scheiding is 
gemaakt doordat in het architectonische ontwerp hier al een scheiding zit en de overspanning van 
85meter is te groot om per verdieping een eigen constructie op te zetten. De hoekpunten kunnen wel 
met een normale basis worden opgebouwd, omdat deze doorloopt tot aan het maaiveld. 
 
Het eerste onderdeel dat is onderzocht is de constructie van de vierde tot en met de achtste 
verdieping. Hierbij is gekeken naar de boogconstructie, de vakwerkconstructie en de hangconstructie. 
Bij de boogconstructie is het eerste onderzoek gedaan naar het aantal en de mogelijke richting van 
de bogen. Al snel bleek dat bij de constructie met twee, vier of zes bogen te veel oppervlakte niet 
werd gedragen en zodoende bleven de opties met acht gelijke bogen over en de variant met een 
radiale boogconstructie van acht bogen. Het grote voordeel van de radiale constructie is dat het 
gehele oppervlak wordt gedragen en bij de variant met de gelijke bogen hebben de hoekpunten hun 
eigen constructie nodig. Daarnaast speelt de radiale constructie ook beter in op het architectonische 
ontwerp.  
Ook het ontwerp met acht vakwerkliggers blijkt te voldoen en ondanks de diagonalen blijven er 
plekken over om doorgangen te creëren. De reden waarom deze wel voldoet en de variant met vier 
vakwerkliggers niet, komt doordat er bij de acht vakwerkliggers een aantal echte en een aantal 
fictieve steunpunten worden gecreëerd. Dit zorgt voor een kleiner moment in de vakwerken en 
zodoende voor een kleinere normaalkracht in de boven- en onderregel.  
Bij de hangconstructie is het de bedoeling dat alle verdiepingen aan de vijftiende verdieping 
gehangen wordt. Vanaf hier leiden alle krachten richting de hoekkeper en dan weer richting maaiveld. 
Om de overspanningen klein te houden en te kunnen voldoen aan de maximale profielhoogte van 
1700mm, dit omdat de maximale verdiepingshoogte vier meter is en de vereiste vrije doorgang 
minimaal 2300mm is, moeten veel steunpunten worden gecreëerd. Dit zorgt voor veel grote 
momenten en deze zijn uiteindelijk niet op te vangen met dusdanige profielen. Zodoende valt deze 
constructie voor dit deel af, maar is deze optie wellicht wel toereikend voor de andere verdiepingen. 
Dit zou mogelijk moeten zijn, omdat de krachten kleiner zijn en de momenten dus ook. 
Als de radiale boogconstructie en de vakwerkconstructie met acht liggers naast elkaar worden gelegd 
zijn er uiteindelijk een aantal verschillen op te merken. De vakwerkconstructie is voor de constructie 
die de vakwerk- en boogconstructie naar beneden moet afdragen in een licht voordeel. Echter wordt 
er gekeken naar de vrije indeelbaarheid, het materiaalgebruik en hoe arbeidsintensief het ontwerp is, 
is de radiale boogconstructie veel voordeliger en in dit geval de veel betere constructie voor deze 
piramide. Zodoende zal dan ook de radiale boogconstructie verder worden uitgewerkt voor dit 
ontwerp. 
 
Het tweede onderdeel dat is onderzocht is de constructie voor de negende tot en met de vijftiende 
verdieping. Waar bij de vakwerkconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping nog wel 
kan voldoen betreft het creëren van doorgangen, wordt dit bij de hoger liggende verdiepingen 
onmogelijk gemaakt doordat de verdiepingshoogte van vier meter naar drie meter gaat. Dit betekent 
dat voor deze verdiepingen de boogconstructie en de hangconstructie nog overblijft. 
Voor de boogconstructie is gelijk uitgegaan van acht bogen, bij het toepassen van minder bogen 
worden de tussen afstanden te groot en is de maximale profielhoogte van 700mm niet te halen. Het 
voordeel is wel dat tussen de viertiende en vijftiende verdieping, het punt waar de boog horizontaal 
gaat, de verdiepingshoogte wel vier meter is en hier dus een maximale boog van 1700mm kan 
worden toegepast. Bij het bekijken van de druklijn van de bogen, is helaas te concluderen dat de 
druklijn buiten de piramide komt en dus voor excentriciteit in de boog zorgt. Wanneer de boog een 
stuk naar binnen wordt geplaatst is deze excentriciteit dusdanig binnen de perken dat in combinatie 
met de normaalkrachten de bogen voldoen binnen de profielafmeting. Om deze bogen te 
ondersteunen richting maaiveld is gekozen om hier niet de hoekkepers te gebruiken, maar vier extra 
gevelbogen te plaatsen. 
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Bij de hangconstructie is het weer de bedoeling dat de negende tot en met de veertiende verdieping 
worden opgehangen aan de vijftiende verdieping en dat vanuit hier de krachten naar de hoekkepers 
worden gebracht. Bij het minimale aantal steunpunten blijkt ook in dit geval dat de profielen te groot 
worden en zodoende moeten er extra steunpunten in de vorm van trekstaven worden gecreëerd. Het 
voordeel van deze verdiepingen is dat er een grote vide loopt en zodoende kan deze perfect fungeren 
als ophangsysteem. Waar wel opgelet moet worden is dat de vide taps loopt en dat de mechanische 
systemen per verdieping wisselt. Doordat deze ook veel invloed op elkaar hebben en de liggers 
allemaal statisch onbepaald zijn, is dit ontwerp als enige al in SCIA engineer gezet. Met vier extra 
trekstaven vanaf de vijftiende verdieping richting de nok voldoet ook dit systeem. Een andere optie 
die voor de hangconstructie is onderzocht is dat de constructie niet alleen via de hoekkepers 
afdraagt, maar ook via acht extra gevelkolommen. Hierbij is wel de eis dat de totale profielafmetingen 
kleiner moeten zijn dan die bij alleen de hoekkepers, omdat anders deze optie een stuk 
arbeidsintensiever is door de extra verbindingen. Omdat hier uiteindelijk geen verschil tussen zat, 
moet de keuze vallen tussen de boogconstructie en de hangconstructie aan alleen de hoekkepers. 
Als de overgebleven varianten worden vergeleken, is in beide gevallen weinig verschil te zien in het 
arbeidsproces. Als gekeken wordt naar het architectonische ontwerp, valt te zien dat de vijftiende 
verdieping geheel open is. Doordat dit bij de hangconstructie niet zo is en de boogconstructie meer 
een geheel vormt met de rest van de constructie, is gekozen om voor dit ontwerp ook te kiezen voor 
de boogconstructie. 
 
Voor een totaal plaatje van de voorlopige constructie die in het volgende deel gemodelleerd gaat 
worden, worden er een aantal impressies van de constructie weergegeven in afbeelding 10.1 tot en 
met 10.3. 

 
Afbeelding 10.1: 3D impressie constructie seventh piramide 
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Afbeelding 10.2: Bovenaanzicht constructie Seventh piramide 

 
Afbeelding 10.3: Zijaanzicht constructie Seventh piramide 
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Afstudeerverslag deel 2: Het definitieve ontwerp 

In dit verslag vindt u de weg die is vervolgd om tot een definitief ontwerp te komen  voor de 

constructie van de Seventh piramide. De keuze voor het definitieve ontwerp is een vervolg van het 

onderzoek dat is gedaan naar een voorontwerp in het eerste deel van dit afstudeerverslag.  
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Voorwoord 

In dit document zal worden ingegaan op het uitwerken van het definitieve ontwerp van de Seventh 
piramide. In het verslag van het voorontwerp zijn meerdere constructieprincipes behandeld om uit te 
vinden wat de beste constructie is voor de houten piramide. Er is onderzoek gedaan naar meerdere 
boogconstructies, vakwerkconstructies en een hangconstructies. Hierbij is gekeken naar een 
constructie over een enkele verdieping, maar ook naar constructies die lopen over meerdere 
verdiepingen. Ondanks dat een complete boogconstructie constructief de beste oplossing gaf, zorgde 
dit ontwerp ook voor obstakels in het architectonische ontwerp. Daarom is er in het onderzoek voor 
het voorontwerp uiteindelijk gekozen om een dubbele boogconstructie uitwerken. In dit verslag zal 
worden ingegaan op het modelleren van deze constructie. 
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop dat door de analyses en conclusies die in het rapport worden 
getrokken u een duidelijk beeld krijgt van het uitgewerkte ontwerp. 
 
Harold Spies
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1 Inleiding 
In het eerste deelverslag is onderzoek gedaan naar het voorontwerp van de houten constructie van 
de Seventh piramide. Uiteindelijk is gebleken dat een constructie van twee losstaande 
boogconstructies (zie afbeelding 1.1 en 1.2) het beste werkt als gekeken wordt naar het krachtenspel, 
materiaal en arbeid en de impact op het architectonische ontwerp. In de hierop volgende 
hoofdstukken zal verder worden gegaan op het modelleren en optimaliseren van de constructie in 
SCIA Engineer. Daarnaast zullen een aantal toonaangevende details worden uitgewerkt. Omdat in 
het ontwerp geen staal of beton mag worden gebruikt, zullen de verbindingen aluminium elementen 
gaan bevatten. 

 
Afbeelding 1.1: 3D impressie gekozen ontwerp 

 
Afbeelding 1.2: Zijaanzicht gekozen ontwerp 
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2 Het ontwerp 
Voordat het ontwerp uitgewerkt gaat worden aan de hand van SCIA engineer, zal in dit hoofdstuk nog 
een keer de basis van het ontwerp worden uitgelegd. Het ontwerp van de Seventh Piramide is 
ontworpen door de projectgroep Seventh en is onderdeel van een zevental piramides. Hierbij is een 
grote piramide ontworpen en daar omheen staan nog een zestal anderen. Het ontwerp van deze 
studie gaat in op de constructieve ontwikkeling tot een definitief ontwerp van de grote piramide.  
De grote piramide is samengesteld aan de hand van de theorieën feng-shui en piramidologie, om 
deze reden mag het ontwerp dan ook staal of beton (wapening) bevatten. Dit komt omdat staal een 
magnetisch is en zo de energiestromingen kan blokkeren. Hierom is er voor gekozen om gebruik te 
maken van een houten constructie, waarbij voor onder andere de verbindingen gebruik gemaakt zal 
worden van aluminium. 
Het doel van deze piramide is dat het een harmonie vormt, waarin een goede balans staat tussen 
werken, wonen en recreatie. Om deze balans goed te krijgen is er gekozen om al deze functies in de 
zeven piramides te plaatsen, waarbij de zes kleine piramides enkel een woonfunctie hebben. De 
grote piramide is een multicomplex waarin gewerkt, gerecreëerd en geleefd wordt. Met daarin 
kantoren, researchruimten en hotelkamers. 
 
Het ontwerp van de oorspronkelijke piramide had een footprint van 104x104m en een hoogte van 
67m. Echter is gebleken uit de literatuurstudie (zie hoofdstuk 3.3) dat als er sprake moet zijn van een 
juiste verschaling van de piramide van Cheops (piramidologie), de footprint vergroot dient te worden 
naar 105x105m. De grote uitdaging die in dit project ontstaat is de overspanning die overbrugd moet 
worden op de vierde verdieping. In het ontwerp is er namelijk voor gekozen dat de eerste drie 
verdiepingen enkel bestaan uit de hoekkolommen en dat het middengebied hier open is. Door deze 
keuze is de vierde verdieping pas de eerste volledige verdieping met een oppervlak van 84,6x84,6m. 
Doordat het hele gebied hieronder leeg is, met uitzondering op de hoekpunten, ontstaat er een 
maximale overspanning van 84,6m (zie afbeelding 2.1 en 2.2). 

 
Afbeelding 2.1: Plattegrond basis piramide 
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Afbeelding 2.2: Zijaanzicht piramide 

Vanuit deelverslag 1, waar wordt in gegaan op de keuze van  het voorontwerp van de constructie van 
de Seventh piramide, zijn er een aantal ontwerpen ontwikkeld die de constructie zouden kunnen 
dragen, dit zijn: 

- Een boogconstructie tot de twaalfde verdieping voor de hele piramide. 
- Een vakwerkconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping en van de negende 

tot en met de vijftiende verdieping een boog- of hangconstructie. 
- Een radiale boogconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping en van de 

negende tot en met de vijftiende verdieping een boog- of hangconstructie. 
- Een rechtlijnige boogconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping en van de 

negende tot en met de vijftiende verdieping een boog- of hangconstructie. 
 
Ondanks dat het ontwerp met de boogconstructie tot de twaalfde verdieping constructief gezien de 
beste oplossing is, is er voor gekozen om deze niet toe te passen. Het probleem ontstaat met de 
hoogte van de profielen, welke er voor zorgen dat een complete verdieping wordt afgesloten. Dit zou 
aangepast kunnen worden, maar vraagt architectonisch de nodige maatregelen. Zodoende zijn er nog 
drie opties over, waarbij uiteindelijk is gebleken dat het ontwerp met een radiale boogconstructie voor 
de vierde tot en met de achtste verdieping en een boogconstructie voor de overige verdiepingen het 
beste blijkt. Hierbij is gekeken naar het krachtenspel, de architectonische invulling en materiaal en 
arbeid. 
 
Bij de radiale boogconstructie zijn twee verschillende bogen betreft lengte en de belasting, de korte 
bogen en de lange bogen. De korte bogen komen meer vanuit het midden van de gevel en de lange 
bogen beginnen in de hoeken (zie afbeelding 2.3) In het voorontwerp is er voor gekozen om eerst 
alleen te kijken hoe de bogen (druklijnen) reageren door middel van een q-last. Hierdoor is een 
resultaat te vinden, welke redelijk overeenkomt met de werkelijk belasting waarbij alleen puntenlasten 
worden gebruikt. De bogen die gebruikt wordt voor de negende tot en met de vijftiende verdieping zijn 
allemaal even lang (zie afbeelding 2.4), echter zit hier een verschil in qua belasting, welke dus invloed 
heeft op de druklijn van de boog. 
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Afbeelding 2.3: Bovenaanzicht radiale constructie 

 
Afbeelding 2.4: Bovenaanzicht boogconstructie negende tot en met de vijftiende verdieping 
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Hoe dit ontwerp zich verder ontwikkelt en of dit ook de uiteindelijke constructie is die toegepast gaat 
worden in de Seventh piramide, is te lezen vanaf hoofdstuk 3. 
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3 Modellering constructie Seventh piramide 

3.1 Basisgegevens 
Om het model van de boogconstructie te bepalen, is bij het voorontwerp gebruik gemaakt van een 
globale druklijn die zou ontstaan uit de belasting welke gedragen dient te worden door de bogen. 
Omdat in het model de belasting aan de hand van puntlasten aan de boog komt, zullen eerst de 
nieuwe druklijnen worden bepaald. De berekeningen van zowel de bogen van de vierde tot en met de 
achtste verdieping en de bogen van negende tot en met de vijftiende verdieping zijn terug te vinden in 
bijlage B.11. 
Een andere verandering in het ontwerp is te vinden bij de trekstaaf van de lange bogen. In het 
ontwerp van het voorontwerp was hierbij gekozen om de trekstaaf door te trekken tot aan de 
tegenoverliggende boog. In het nieuwe ontwerp is gekozen om deze trekstaven in te korten en de 
verbinding in elke hoek te realiseren tussen twee bogen (zie afbeelding 3.1).  

 

 
Het voordeel hierbij is niet alleen dat de trekstaaf veel korter wordt en dus een kleinere verlenging 
heeft, maar dat de druk- en trekkrachten die ontstaan in het ontwerp gunstiger worden gebruikt. In het 
vorige deel verslag is namelijk gebleken dat de resulterende spatkracht, de som van de spatkracht 
van de boog en de drukkracht van de gevelkolom, in dezelfde richting loopt als de resterende 
drukkracht van de gevelkolom van de tweede boog (zie afbeelding 3.2).  
 
Door er voor te zorgen dat hier een verbinding 
ontstaat, neemt dus de drukkracht in de gevel af en 
wordt er voor evenwicht in de constructie gezorgd. 
Het bijbehorende profiel van deze trekstaaf wordt: 
��� = 1873	�  

�
���
 = �1873² + 1873² = 2649	�  

�
���
 =
�������
��;�;�

=  !"#∗%&'

% .")
= 212260++²  

Dit levert een profiel op van 180x1200mm. De 
resterende drukkracht in de gevel is nu 10617-
1873=8744kN, hiervoor is een profiel benodigd van 
2x220x1200mm. 
 
Voor het model zullen in eerste instantie de 
profielen worden gebruikt zoals is weergegeven in 
tabel 3.1. 
 
 

Afbeelding 3.2: Richting van de krachten met nieuwe 

trekstaaf 

Afbeelding 3.1a: Bovenaanzicht radiale constructie met 

trekstaven naar de overkant 
Afbeelding 3.1b: Bovenaanzicht radiale constructie met 

trekstaven in de hoeken verbonden 
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Tabel 3.1: Profielafmetingen constructie vanuit berekeningen vooronderzoek 

Onderdeel Profiel (bxh) 

Gevelboog BG tot vierde verdieping 2x320x1800mm  

Gevelkolom BG tot vierde verdieping 3x320x1500mm (profiel is oorspronkelijk met 
aluminium, maar deze is niet in SCIA in te 
voeren) 

Hoekkeper 240x1000mm 

Staaf gevelboog – korte boog 2x240x1300mm 

Korte boog 2x280x1500mm 

Trekstaaf korte boog 180x1300mm 

Lange boog 3x320x1500mm (profiel is oorspronkelijk met 
aluminium, maar deze is niet in SCIA in te 
voeren) 

Trekstaaf lang boog 180x1200mm 

Gevelligger 4.1 (hoekkeper – gevelkolom) 220x1200mm 

Gevelligger 4.2 (gevelkolom – staaf GB/KB) 2x220x1200mm 

Gevelligger 4.3 (staaf GBKB – staaf GB/KB) 2x180x1200mm 

Ligger vierde tot en met achtste verdieping 240x1350mm 

Kolom vierde tot en met achtste verdieping 280x280mm 

Kolommen in architectonische bol 120x120mm 

Gevelboog BG tot negende verdieping 2x280x1500mm 

Boog negende tot vijftiende verdieping 2x240x1700mm 

Staaf tussen gevelboog 2 en boog negende 2x200x800mm 

Trekstaaf negende verdieping 120x350mm 

Ligger negende tot en met vijftiende verd. 180x700mm 

Kolom negende tot en met vijftiende verdiep. 280x280mm 

 

3.2 SCIA model van radiale constructie en rechte constructie 

3.2.1 Testmodel 

Om een duidelijk zicht te krijgen hoe de constructie reageert is er voor gekozen om eerst de 
constructiedelen los van elkaar te bekijken en uiteindelijk samen te voegen inclusief de gevelbogen. 
Als eerste wordt de radiale boogconstructie voor de vierde tot en met de achtste verdieping bekeken. 
In het SCIA model (zie afbeelding 3.3) zijn nog wel enkele momenten (maximaal 3688kNm) te vinden, 
echter zijn deze zoals het lijkt, op te nemen met profielen van maximaal 1700mm hoog.  

 
Afbeelding 3.3: SCIA model van alleen radiale constructie met maximale momenten 
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De volgende stap die gemaakt moet worden is het controleren van de resultaten van de constructie 
van de negende tot en met de vijftiende verdieping. Ook in dit geval zijn er momenten aanwezig in de 
bogen (zie afbeelding 3.4). Mede doordat de loop van de belasting rond de vide niet helemaal 
nauwkeurig is bepaald, kan er een klein verschil in de drukbogen ontstaan. In dit model is er een 
maximaal moment te vinden van 2190kNm. Hierbij kan de druklijn nog iets worden aangepast om de 
momenten kleiner te krijgen, maar dit is niet noodzakelijk. 

 
Afbeelding 3.4: SCIAL model constructie negende tot en met vijftiende verdieping zonder gevelbogen 

Uit de model van afbeelding 3.3 en 3.4 valt te concluderen dat niet alleen de handberekening 
toegepast kan worden, maar ook het computermodel. Wel is belangrijk dat de verticale belasting en 
de normaalkrachten in zowel de handberekening als het computermodel overeenkomen. De totale 
verticale belasting die volgt uit de handberekening is 212.247kN, vergeleken met de verticale 
belasting uit het SCIA model (217.223kN) kan geconcludeerd worden dat de verticale belastingen 
overeenkomen. Daar bovenop geteld is het verschil tussen de normaalkracht van de lange boog uit 
de handberekening en de computerberekening 200kN. Een procentueel verschil van 1% is zeer 
acceptabel en zodoende kan worden geconcludeerd dat de modellen correct zijn. 
 
Nu de eerste testen zijn gedaan voor het definitieve model, kan het complete model worden 
ingevoerd. Ook in dit model komen de normaalkrachten en de verticale belasting overeen met de 
handberekening. Wat wel in dit model op valt is de aanwezigheid van de grote momenten in de 
gevelbogen en de bogen van de negende tot de vijftiende verdieping (zie afbeelding 3.6). Vooral het 
moment bij de buitenste boog van de negende tot en met de vijftiende verdieping. In het eerste model 
zit hier een moment van 930kNm, echter in het totale model is dit moment opgelopen tot 15637kNm. 
Dit moment is te groot om op te nemen. Zodoende zal gekeken moeten worden naar een andere 
oplossing. Om de oplossing te vinden, moet eerst het probleem worden bepaald.  
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Afbeelding 3.5: Momenten constructie negende tot en met de vijftiende verdieping inclusief gevelbogen 

Om zeker te weten dat de modellen van de boogconstructie hetzelfde zijn, is bij de constructie van 
het totale model de gevelboog weggehaald en worden de bogen weer ondersteund door  simpele 
scharnieren. Dit levert dezelfde resultaten op als in het model van afbeelding 3.5. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de gevelbogen invloed hebben op de statisch bepaalde constructie van de 
boogconstructie. Het verschil tussen de beide modellen komt doordat de gevelboog niet werkt als een 
steunpunt, maar meer als een veer. Daarnaast zorgt de schuinstand van de gevelboog een extra 
horizontale drukkracht welke een verandering geeft in de druklijn. Deze twee punten samen zorgen 
ervoor dat het systeem zich statisch onbepaald gaat gedragen en zodoende resulteert in een 
verandering van de momentenlijnen van het model. 
Zoals gezegd levert een te slap steunpunt, voor de boogconstructie, een statisch onbepaald systeem 
op. Een oplossing zou dus kunnen zijn om te zorgen dat de veer een stuk stugger wordt en het 
systeem zodoende zich weer als een statisch bepaald systeem gaat gedragen. Om dit voor elkaar te 
krijgen is er voor gekozen om de trekstaaf groter te maken. Deze verandering geeft een afname van 
het moment naar rond de 10000kNm, echter blijft dit moment te groot.  
Een tweede oplossing zou zijn om op de plekken van de grootste momenten een scharnier te 
plaatsen. Het voordeel hiervan is dat er op dit punt geen moment meer kan ontstaan. Hierbij moet wel 
worden opgelet dat het moment in deze situatie zal verplaatsen en niet volledig zal verdwijnen. 
Aangezien deze oplossing het beste lijkt, zal dit worden meegenomen naar het tweede model. 

 
Afbeelding 3.6: Momenten radiale constructie met gevelbogen 
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Het andere probleem wat zich voordoet is het grote moment van 10373kNm in de gevelboog van de 
vierde tot en met de achtste verdieping (zie afbeelding 3.6). Gezien de resultaten en de richting van 
het moment is te concluderen dat de systeemlijn onder de daadwerkelijke druklijn ligt en zodoende 
veranderd moet worden. Omdat er maar sprake is van een enkele punt per zijde van de boog, is er 
gekozen om deze te vervangen voor een kolom die direct aansluit op de korte boog. Met deze 
verandering en die van de scharnieren in de hoger liggende constructie zal het tweede model worden 
opgezet. 

3.2.2 Tweede model 

Zoals in paragraaf 3.2.1 wordt besproken, dient het constructieve ontwerp wat was bedacht in deel 1 
van het afstudeerverslag op sommige punten aangepast te worden. Door grote momenten in de 
(gevel-)bogen is het nodig om de druklijn van de lage gevelboog evenals de bogen van negende tot 
en met de vijftiende verdieping, door middel van het plaatsen van extra scharnieren, aan te passen. In 
afbeelding 3.7 zijn de resultaten te zien van het SCIA-model van de radiale constructie. De momenten 
in de gevelbogen zijn inderdaad weg, echter is het moment in de bogen van vierde tot en met de 
achtste verdieping vergroot naar 81269kNm. Dit moment is te groot om op te nemen en zodoende zal 
hier een andere oplossing voor moeten komen, zoals het plaatsen van scharnieren. 

 
Afbeelding 3.7: Momenten radiale constructie met gevelkolommen in plaats van de gevelboog 

Het andere onderdeel dat is veranderd, is het plaatsen van extra scharnieren in de bogen van de 
negende tot en met de vijftiende verdieping. Als hiervan de resultaten worden bekeken blijkt dat het 
maximale moment nog steeds ruim 7500kNm is (zie afbeelding 3.8). Dit zou ook betekenen dat het 
verkleinen van de momenten in de bogen van de vierde tot en met de achtste verdieping niet 
significant zal helpen om het model te laten voldoen. 

 
Afbeelding 3.8: Nieuwe constructie negende tot en met de vijftiende verdieping, met extra scharnieren 
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3.2.3 Conclusie model met twee constructies 

Uit de paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 valt te concluderen dat het beoogde model van de Seventh piramide 
niet voldoet. Hierin is gebleken dat de gevelbogen de boogconstructie statisch onbepaald maakt, 
doordat de gevelbogen meer als een verende steunpunt werken dan als een vast steunpunt. 
Daarnaast leveren de gevelbogen en –kolommen een extra horizontale drukkracht die de druklijnen 
van de bogen beïnvloeden. Aangezien elke verandering weer invloed heeft op een ander punt van het 
systeem, welke weer doorwerkt in het eerste onderdeel kan geconcludeerd worden dat dit systeem 
niet statisch bepaald is op te lossen.  
Doordat de bogen elkaar kruizen op meerdere plekken en er sprake is van verschillende stijfheden 
tussen de bogen is te concluderen dat de bogen invloed op elkaar hebben. Om dit op te lossen is 
gekeken om in de constructiebogen extra scharnieren te plaatsen. Echter veranderen de momenten 
niet significant genoeg om uiteindelijk tot een werkende constructie te komen. Daarnaast bevat de 
gevelboog van de vierde tot en met de achtste verdieping een dusdanig moment die opgelost dient te 
worden. Uiteindelijk zorgt de oplossing van dit probleem er voor dat het moment van de radiale 
constructie oploopt tot ruim 80000kNm en zodoende een groter probleem veroorzaakt. 
Deze twee punten samengenomen geeft de conclusie dat gekeken zal moeten worden naar een 
alternatief van de constructie. 
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4 SCIA model constructie tot de twaalfde verdieping 

4.1 Het nieuwe model 
Het grootste nadeel van het model dat is besproken in hoofdstuk 3, is dat er meerdere gevelbogen in 
staan die als veer reageren. Het zou dus gunstiger zijn als op een of andere manier een aantal 
gevelbogen geëlimineerd kunnen worden. Uit de studie van het voorontwerp, bleken er een aantal 
opties constructief goed te werken (zie ook hoofdstuk 2), namelijk: 

- Radiale boogconstructie voor de onderste verdiepingen met hangconstructie voor de 
negende tot en met de vijftiende verdieping; 

- Vakwerkconstructie met hangconstructie voor bovenste verdiepingen; 
- Boogconstructie tot de twaalfde verdieping voor het hele gebouw. 

 
Het eerste alternatief is een oplossing voor de boogconstructie van het bovenste gedeelte, maar in dit 
model blijft ook de radiale constructie staan. Aangezien hierin uiteindelijk het grootste probleem zit om 
de constructie te laten werken, zal deze oplossing afvallen. De andere oplossing die gebruikt kan 
worden, is de vakwerkconstructie met een hangconstructie voor de bovenste verdiepingen. Het grote 
nadeel hierbij is de vakwerkconstructie zelf, deze constructie vraagt veel arbeid en heeft veel 
materiaal nodig om te kunnen voldoen. Daarnaast zorgen de diagonalen voor een beperkte indeling. 
De laatste oplossing is waarbij een boogconstructie tot aan de twaalfde verdieping loopt en de 
complete constructie draagt. Het grote voordeel is dat hier maar een enkele constructie nodig is voor 
het hele gebouw en het kwam constructief gezien ook het beste uit het vooronderzoek. De reden 
waarom het niet gekozen was, kwam omdat het ontwerp architectonisch een aantal aanpassingen 
nodig had. Er zal gekozen worden om bij dit model de verdiepingshoogte van de elfde verdieping van 
drie naar vier meter te verhogen. Zodoende kan de maximale profielhoogte van de boog worden 
verhoogd van 700mm naar 1700mm en zou de boogconstructie volgens de handberekening kunnen 
voldoen. 

4.2 De indeling 
Bij het voorontwerp van de boogconstructie is uitgegaan van een constructie tussen de lijnen van de 
vijftiende verdieping. Dit komt omdat het oorspronkelijke idee was om de bogen tot aan de vijftiende 
verdieping te laten lopen. Doordat in dit geval de druklijnen van de bogen buiten de lijnen van de 
piramide lopen, is gekeken wat de maximale lijn van de druklijn zou zijn om binnen de piramide te 
blijven. Hieruit volgde dat een boogconstructie tot de twaalfde verdieping het hoogste peil op zou 
leveren en dat de druklijn, en dus ook de systeemlijn, binnen de piramide valt. 
Voor het nieuwe ontwerp zal de constructie vanuit de lijnen van de twaalfde verdieping worden 
bekeken. Het voordeel hierbij is ook dat er een grote oppervlak wordt gedragen door de 
boogconstructie. Voor de constructie zijn er meerder opties mogelijk, omdat de meeste verdiepingen 
rechtlijnig zijn opgezet, zal voor de constructie niet meer gekeken worden naar een radiale 
constructie. Wat nog wel bepaald moet worden zijn het aantal bogen dat gebruikt gaat worden. Als 
wordt vastgehouden aan het principe met acht bogen valt te zien dat een deel van de verdiepingen 
maar door twee bogen wordt gedragen (zie afbeelding 4.1). Daarnaast zorgt een tussenafstand van 
veertien meter ervoor dat bij de verdiepingen met een verdiepingshoogte van drie meter de maximale 
hart op hart afstand van de secundaire liggers nog geen twee meter mag zijn wil het profiel niet groter 
worden dan 700mm.  

 
Afbeelding 4.1: Indeling nieuwe constructie met acht bogen 
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Een betere oplossing zou zijn om in elke richting zes bogen te plaatsen (zie afbeelding 4.2). Het 
voordeel hierbij is niet alleen dat de tussenafstand kleiner wordt en zodoende dat alle bogen een 
kleinere belasting hebben, maar ook dat de middelste vier bogen precies tussen de lijnen van de 
vijftiende verdieping vallen. Zodoende kan er gezegd worden dat bij het originele idee van deze 
constructie twee bogen zijn toegevoegd voor elke zijde. 

 
Afbeelding 4.2: Bovenaanzicht nieuwe constructie met twaalf bogen 

4.3 SCIA model 

4.3.1 Druklijnen 

Voordat het SCIA-model wordt opgezet, moeten eerst de druklijnen van de constructiebogen worden 
bepaald. Omdat bij het eerste model al is gebleken dat het bepalen van de druklijn aan de hand van 
de puntlasten een betere benadering geeft dan met een q-last, zal ook hier de gewerkt worden met 
puntlasten. In bijlage B.12 zijn de berekeningen te vinden. 
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Als de druklijnen worden uitgetekend valt op dat twee van de drie druklijnen ruim buiten de gevel 
lopen (zie afbeelding 4.3). Met een excentriciteit van twee meter voor de buitenste bogen en een 
normaalkracht van 7343kN op dit punt, is de conclusie dat de momenten ook in dit ontwerp te groot 
worden om op te kunnen vangen. Een andere conclusie die te trekken is, is dat dit moment wellicht 
gunstig werkt voor het moment dat ontstaat door de gevelboog (zoals in paragraaf 3.2). In het geval 
van de excentriciteit ontstaat er namelijk een positief moment en door de gevelboog een negatief 
moment, zodoende kan dit er voor zorgen dat het moment uiteindelijk minimaal is en dat er een 
constructief ontwerp ontstaat dat werkt. 

 
Afbeelding 4.4: Gevelaanzicht inclusief druklijnen van de bogen 

4.3.2 Het computermodel 

Om het eerste model op te kunnen zetten, moeten eerst een aantal profielen worden bepaald. 
Aangezien de derde boog (zie afbeelding 4.2) de meeste belasting draagt, zal eerst een algemeen 

Afbeelding 4.3a: Druklijn boog 1 Afbeelding 4.3b: Druklijn boog 2 

Afbeelding 4.3c: Druklijn boog 3 
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profiel voor de bogen worden aangehouden aan de hand van de normaalkracht van deze boog. Met 
een normaalkracht van 12412kN komt dit uit op een profiel van: 

�,-	/001 =
�'2	3445
6;�;�

= % "% ∗%&'

%!.#!
= 731819++²  

78ℎ = 2824081550++	(< = 16.68�/++²)  

 
Afbeelding 4.5: 3D SCIA model 

 
Afbeelding 4.6: Bovenaanzicht SCIA model 

Als dit profiel wordt vergeleken met de boogprofielen van de radiale constructie, valt te zien dat het 
profiel van de korte boog nagenoeg even groot is, terwijl de verticale belasting bij deze boog een stuk 
groter is. Dit komt vooral door een veel gunstiger pijl wat resulteert, negentwintig meter hoog in plaats 
van zestien meter, in een kleinere horizontale kracht (spatkracht). 
 
De gevelboog geeft ondersteuning aan boog twee en drie. Hij dient in vergelijking met de gevelboog 
van de radiale constructie meer belasting te dragen. Aangezien het pijl van de boog gelijk blijft zal ook 
de normaalkracht een stuk groter worden. De berekening van de nieuwe normaalkracht en de 
profielafmeting van de gevelboog is terug te vinden in bijlage B.13. Uit deze berekening volgt dat een 
profiel nodig is van 960x2500mm (σ = 16.68N/mm²). 
 
Nu de twee belangrijkste profielen bekend zijn kan het model worden opgezet. Het belangrijkste is om 
te kijken of de gevelboog inderdaad zorgt voor een betere momentenverdeling in de bogen. 
Daarnaast zal gekeken moeten worden naar de som van de verticale belastingen en of deze 
overeenkomt met de handberekening. In afbeelding 4.7 is de momentenlijn te zien van het model, 
hierin valt te zien dat de grootste momenten nog steeds rond de 10000kNm zitten. Aangezien het 
moment in de gevelboog het moeilijkste is op te vangen zal hier een oplossing voor gevonden moeten 
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worden, omdat er vanuit de belasting al een normaalkracht van ruim 40000kN moet worden 
opgenomen. 

 
Afbeelding 4.7: Momenten eerste model constructie van de vierde tot de twaalfde verdieping 

In de gevelboog zit een negatief moment, wat betekent dat de systeemlijn hoger ligt dan de 
daadwerkelijke druklijn. Zodoende zal de systeemlijn naar beneden moeten worden gebracht. 
Aangezien de gevelboog meer als een spant is opgebouwd, zal het punt waar de belasting op het 
spant aangrijpt verlaagd moeten worden. Vanuit de waarden van SCIA (M = 9807kNm en N = 
54631kN), volgt een excentriciteit van 180mm, wat dus betekent dat de systeemlijn in dit punt 180mm 
zou moeten zakken. Echter voldoet deze aanpassing nog niet en zorgt een verlaging van 1000mm 
voor een maximaal moment van 5151kNm en een bijbehorende normaalkracht van 47062kNm. 
Aangezien hier ongeveer hetzelfde profiel voor benodigd is om de maximale drukkracht van 50381kN 
op te nemen, zal met dit resultaat verder worden gewerkt. 

 
Afbeelding 4.8: Nieuwe momenten met aangepaste gevelboog 

De laatste controle die nog gedaan dient te worden is het controleren van de verticale belasting van 
het model. De totale verticale belasting vanuit de handberekening vanaf alleen de bogen is per een 
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achtste constructie 10401 + 7864 + 5590 = 23855kN. Als dit naast de berekening van het SCIA model 
(zie afbeelding 4.9) wordt gelegd zit er een maximale afwijking van 170kN in, omgerekend is dit 0.7% 
van de verticale belasting. 

 
Afbeelding 4.9: Verticale belasting SCIA model 

4.3.3 Optimalisatie 

Zoals is vermeld in paragraaf 4.3.2 is voor alle drie de constructiebogen een profiel gebruikt van 
2x240x1500mm, welke is berekend aan de hand van resultaten uit de handberekening van de 
druklijn. Echter is dit gebaseerd op het zwaarste profiel en kan gezegd worden dat de andere twee 
bogen niet optimaal gebruikt worden. Om te kunnen berekenen hoe groot de profielen moeten zijn, is 
het van belang om te weten wat de maximale normaalkrachten en momenten zijn in de constructie. In 
tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de berekende krachten uit het SCIA model (zie bijlage 
B.14). De tabel is zo uitgewerkt dat eerst het onderdeel wordt weergegeven, dan de bepalende 
krachten en uiteindelijk met wel profiel minimaal gewerkt dient te worden. 
Tabel 4.1: Profielafmetingen op basis van SCIA berekening 

Onderdeel Maatgevende normaalkracht en moment Profiel (bxh) 

Hoekkeper N = -5102kN 280x1100mm 

Gevelkolom N = -11844kN 2x240x1500mm 

Gevelboog N = -47062kN, M = 5151kNm 1280x2500mm 

Boog 1 N = -6650kN, M = -702kNm 280x1700mm 

Boog 2 N = -6373kN, M = -2872kNm 2x240x1700mm 

Boog 3 N = -9364kN, M = -2955kNm 2x280x1700mm 

Trekstaaf boog 1 N = -103kN, M = 917kNm 200x1250mm 

Trekstaaf boog 2 N = -331kN, M = -819kNm 200x1250mm 

Trekstaaf boog 3 N = 605kN, M = -1008kNm 240x1400mm 

Verdiepingsligger N = -56kN, M = 1195kNm 240x1300mm 

Trekkolom N = 1360kN 2x170x340mm 

Drukkolom N = -1931kN 2x300x590mm 

Drukligger gevel 4e N = -9148kN 2x200x1350mm 

Wat vooral opvalt in tabel 4.1 is dat de normaalkrachten in de ‘trekstaven’ van boog een en boog twee 
negatief zijn. Dit betekent dus dat de drukkracht die komt uit de gevelkolom respectievelijk de 
gevelboog groter zijn dan de spatkrachten die ontstaat uit de boog. Als dit wordt vergeleken met de 
resultaten uit het eerste model kan gezegd worden dat dit redelijk klopt. Ook hier wordt een groot deel 
van de horizontaal spatkracht tegengewerkt door de drukkracht vanuit de gevelboog. Waar in het 
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geval met boog twee en de korte boog uit de radiale constructie de totale verticale belasting niet veel 
scheelt (7864kN om 8619kN), zijn de spatkrachten vanuit de korte boog een stuk groter (9650kN om 
5770kN). Aangezien de verticale belasting van de korte boog zorgt voor een horizontale drukbelasting 
vanuit de gevelboog van 7030kN, kan bij boog twee een dergelijke drukkracht worden verwacht en is 
het aannemelijk dat de normaalkracht in de trekstaaf negatief is. Het moment in deze ligger wordt 
veroorzaakt doordat een deel van de ligger gebruikt wordt als ondersteuning van de vloerdelen. 
Ook in dit model bevindt zich een drukkracht in de gevelelementen op de vierde verdieping, net zoals 
in het eerste model, door de schuinstand van de gevelkolom. Deze is groter in vergelijking met de 
drukkracht uit het model met de radiale constructie, omdat in dit model de spatkrachten van de bogen 
loodrecht staan op deze richting en dus niet zorgen voor een tegengestelde kracht. 
 
Nu de profielen bekend zijn, kan het nieuwe model worden opgezet. Aangezien in SCIA maximaal 
een profiel van drie elementen kan worden ingevoerd, zal het profiel in SCIA worden uitgevoerd als 
een profiel van 3x430x2500mm. De verwachtingen van het nieuwe model zijn dat de krachten zich 
weer herverdelen. In eerste instantie waren de stijfheden van de bogen gelijk, omdat gold dat bij elke 
boog het oppervlakte en de elasticiteitsmodulus (AE) gelijk was. Aangezien boog 3 nu een twee keer 
zo groot oppervlak heeft als boog 1 zal de AE dus ook twee keer groter zijn. In tabel 4.2 zijn de 
nieuwe waarden opgenomen. Naast de maatgevende waarden zullen in deze tabel ook de maximale 
normaalkrachten en momenten van dit model en het vorige model worden vergeleken. Let wel op dat 
bij deze vergelijking het maximale moment niet op dezelfde plek hoeft te zitten als de maximale 
normaalkracht en dat deze combinatie dus niet maatgevend hoeft te zijn. 
Tabel 4.2: Vergelijking krachten in SCIA model naar optimalisatie 

Onderdeel Maatgevende 
normaalkracht en 
moment 

Max normaalkracht 
en moment Model 1 

Max normaalkracht 
en moment Model 2 

Hoekkeper N = -5360kN N = -5102kN N = -5360kN 

Gevelkolom N = -10635kN N = -11844kN N = -10635kN 

Gevelboog N = -47763kN, 
M = 5314kNm 

N = -50381kN 
M = 5151kNm 

N = -51224kN 
M = 5314kNm 

Boog 1 N = -6169kN,  
M = 158kNm 

N = -7069kN 
M = -702kNm 

N = -6169kN 
M = -184kNm 

Boog 2 N = -6115kN,  
M = -2695kNm 

N = -8455kN 
M = -2871kNm 

N = -6721kN 
M = -2695kNm 

Boog 3 N = -9376kN,  
M = -3112kNm 

N = -13958kN 
M = -2955kNm 

N = -13952kN 
M = -3112kNm 

Trekstaaf boog 1 N = 8kN,  
M = 721kNm 

N = -148kN 
M = 917kNm 

N = 44kN 
M= 721kNm 

Trekstaaf boog 2 N = -358kN,  
M = -821kNm 

N = -341kN 
N = -819kN 

N = -358kN 
M = -821kNm 

Trekstaaf boog 3 N = 616kN,  
M = -933kNm 

N = 613kN 
M = -1008kN 

N = 625kN 
M = -933kNm 

Verdiepingsligger N = -73kN,  
M = 1195kNm 

N = -56kN 
M = 1195kNm 

N = -73kN 
M = 1195kNm 

Trekkolom N = 1424kN N = 1360kN N = 1424kN 

Drukkolom N = -1925kN N = -1931kN N = -1925kN 

Drukligger gevel 4e N = -8722kN N = -9148kN N = -8722kN 

 
In het geval van boog 1 en 2 zorgt de krachtenverdeling voor een kleinere normaalkracht en moment. 
Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de nieuwe krachtenverdeling  gunstig is voor de systemlijn, 
omdat deze de druklijn meer weet te benaderen. Voor boog 1 kan het profiel worden bijgesteld naar 
een profiel van 240x1700mm. Het nieuwe model is wel iets ongunstiger voor boog 3 en de gevelboog. 
Doordat er meer belasting wordt gedragen door boog 3 is er een kleine verschuiving aanwezig bij de 
druklijn. Aangezien bij een negatief moment de systeemlijn hoger ligt dan de druklijn, is te 
concluderen dat in het midden van de boog meer belasting wordt aangetrokken dan is berekend bij 
de handberekening. Dit komt overeen met de herverdeling van de belasting, aangezien juist hier veel 
elementen worden gedragen door verschillende bogen. Het positieve moment in de gevelboog geeft 
aan dat het punt van de systeemlijn lager ligt dan die van de druklijn. Dit komt overeen met het eerste 
model, hier is ook al geconcludeerd dat het spant direct bij de voet van de derde boog moet eindigen 
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wil er geen moment in komen. Aangezien de verticale belasting op dit punt groter wordt in vergelijking 
met het eerste model, zal met eenzelfde excentriciteit van de gevelboog ook een groter moment 
aanwezig zijn. Ondanks de grotere momenten en normaalkrachten in deze elementen zijn er geen 
grotere profielen nodig om deze krachten op te nemen. 
Naast het profiel van boog 1 zal ook nog het profiel van de drukligger in de gevel van de vierde 
verdieping worden aangepast. Om de drukkracht van 8722kN op te vangen zal een profiel nodig zijn 
van 2x200x1300mm. 

4.4 Conclusie model tot de twaalfde verdieping 
In dit hoofdstuk is het nieuwe model behandeld waarbij de constructie tot aan de twaalfde verdieping 
loopt. Er is gekozen om de bogen tot de twaalfde verdieping te laten lopen, omdat de druklijn binnen 
de piramide moet blijven en uit berekening is gebleken dat de boog dan maximaal tot de twaalfde 
verdieping kon komen (zie deel 1, paragraaf 4.3.2).  
Voor het model is eerst gekeken naar het aantal bogen in het ontwerp. Aangezien vier bogen per 
richting voor een grote secundaire overspanning van negentien meter zorgde op sommige plekken is 
gekozen om aan elke zijde zes bogen te plaatsen. Hierdoor is de maximale secundaire overspanning 
nog maar elf meter. 
Het probleem waar bij dit model tegenaan is gelopen is dat de druklijnen van de buitenste twee bogen 
buiten de gevel liepen en zodoende zorgde voor een maximale excentriciteit van twee meter. Echter 
is gebleken in het model met de radiale constructie dat het model statisch onbepaald is en er geen 
directe bepaling is hoe de bogen zich reageren. Daarnaast zorgt de verende ondersteuning en de 
horizontale drukkracht vanuit de gevelboog en gevelkolom voor een afwijking in de druklijn welke 
positief uit valt voor de berekende excentriciteit. Bij het invoeren van het computermodel blijkt dat 
deze conclusie klopt en werkt de gevelboog dusdanig positief dat de overgebleven momenten en 
normaalkrachten in de bogen van de vierde tot de twaalfde verdieping opgenomen kunnen worden 
met maximale profielen van 2x280x1700mm. Ook na het optimaliseren van de profielen in het model 
kan de conclusie getrokken worden dat het model werkt en dat de normaalkrachten en de momenten 
vanuit het computermodel goed opgenomen kunnen worden met profielen van maximaal 1700mm 
hoog. Voor de gevelboog is wel een zwaarder profiel nodig, maar met een profiel dat minder dan 1/6 
van de hoogte van de boog is kan geconcludeerd worden dat ook dit profiel binnen de eisen valt. 
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5 Details 
In dit hoofdstuk zullen een aantal maatgevende details van het ontwerp worden besproken. Omdat de 
krachten in deze piramide behoorlijk groot zijn is gekozen om de verbindingen te realiseren met 
aluminium. Hiervoor is gekozen omdat vanuit het oogpunt van de projectgroep staal magnetisch is en 
zodoende niet gebruikt mag worden. Aangezien aluminium qua sterkte en toepassingsmogelijkheden 
veel op staal lijkt en het niet magnetisch is, heeft dit de voorkeur gekregen. 
 
Voor het project is gekozen om enkele maatgevende details uit te werken. Een kolom-ligger-
verbinding is natuurlijk noodzakelijk om uitgewerkt te worden, maar dit is meer iets voor de fase 
waarin het project echt gerealiseerd zal worden. Uiteindelijk is er gekozen om een viertal details 
uitwerken, dit zijn: 

- Verbinding tussen gevelkolom – boog 1 – trekstaaf (4.1); 
- Verbinding tussen gevelboog/staaf – boog 3 – trekstaaf (4.2); 
- Scharnier tussen twee bogen (4.3); 
- Aansluiting kolommen met boog (4.4). 

 
Afbeelding 5.1: Zijaanzicht piramide met locaties van de details 

Voor de verbinding van de gevelboog met boog 2 geldt dat hetzelfde principe gebruikt zal worden als 
bij de aansluiting van de gevelboog met boog 3. 
Voor de verbindingen kunnen verschillende principes gebruikt worden. Er kan gekozen worden om 
staven in de elementen te lijmen. Dit is een sterke verbinding en met het oog op aluminium is het 
verbindingsmateriaal beschermd tegen brand. Door een grote diameter en inlijmdiepte te kiezen 
kunnen zeer grote krachten worden overgebracht. De andere optie is om een boutverbinding te 
maken, om hier een sterke verbinding te krijgen zullen de bouten niet alleen een grote diameter nodig 
hebben, maar zullen er ook meerdere sneden gemaakt moeten worden. Daarnaast zullen er meer 
voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om de verbinding te beschermen tegen brand. 
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Afbeelding 5.2: Bovenaanzicht piramide met locaties details 

5.1 Verbinding tussen gevelkolom – boog 1 – trekstaaf 
In afbeelding 5.3 wordt de situatie geschetst van de elementen die mee doen in de verbinding tussen 
de gevelkolom en boog 1. Hierbij is de hoekkeper getekend om de locatie meer duidelijkheid te 
geven. 

 

Afbeelding 5.3a: Locatie verbinding gevelkolom - boog 1 – trekstaaf in 3D Afbeelding 5.3b: Knooppunt met 3D 

elementen 
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Om een duidelijk beeld te krijgen hoe de verbinding eruit komt te zien, zullen eerst de reacties uit alle 
elementen moeten worden bepaald. In tabel 5.1 zijn deze gegevens te vinden. 
Tabel 5.1: Krachten in de verbinding (- en + staat voor de richting in het assenstelsel) 

Onderdeel Rz Rx Ry 

Boog -4554kN -3612kN 0kN 

Gevelkolom 5665kN 4439kN -8676kN 

Kolom -1111kN -871kN 0kN 

ΣR 0kN -44kN -8676kN 

Voor dit detail is het belangrijk dat de snijpunten van alle hartlijnen van de elementen door een enkel 
punt komen. Op deze manier wordt een excentriciteit in de verbinding voorkomen en zodoende dus 
ook de momenten. Daarnaast moet er evenwicht zijn in de verbinding. Als naar tabel 5.1 wordt 
gekeken is te zien dat dit niet het geval is in de Rx- en de Ry-richting. Voor de richting Rx zal een 
trekkracht van 44kN moeten worden opgenomen door de trekstaaf en in de richting Ry een drukkracht 
van 8676kN door de liggers in de gevel. 
Naast de enorme krachten die zich in de verbinding afspelen, speelt ook de stand van de gevelkolom 
een rol in de verbinding. Door zijn schuinstand is het onmogelijk om de boog en de kolom direct op de 
gevelkolom te laten aansluiten, zodoende zal er dus een verbindingselement gebruikt moeten 
worden. Hierbij kan gekozen worden om het materiaal Lignostone te gebruiken of door een element 
uit aluminium te vervaardigen. 
Als gekeken wordt naar het detail waarbij aluminium wordt gebruikt (zie afbeelding 5.4), ligt het 
probleem vooral hoe de krachten zich moeten leiden. Het is namelijk geen massief blok en zal zich 
dus via de platen moeten geleiden richting de gevelkolom. Dit probleem zal op te lossen zijn door er 
ongewapend beton in te storten, maar dit is geen ideale oplossing.

  
Het grote voordeel van Lignostone bij dit detail (zie afbeelding 5.5) is dat het een massief blok is en in 
principe in elke vorm gefreesd kan worden. Dit is van belang voor de aansluitingen van de elementen 
op het blok, omdat hiermee ook scheve vlakken  gemaakt worden die aansluiten op de boog en de 
gevelkolom.  

Afbeelding 5.4: Linksboven: Bovenaanzicht aansluiting 

gevelkolom-boog 1 met een aluminium 

Rechtsboven: Vooraanzicht aansluiting gevelkolom-

boog 1 met een aluminium  

Linksonder: Zijaanzicht aansluiting gevelkolom-boog 1 

met een aluminium 
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Voor de gevelkolom kan gekozen voor twee opties om deze aan te sluiten op het Lignostone-element. 
De eerste optie is dat de aansluiting aan het Lignostone-element wordt vastgezet, het probleem 
hierbij is dat op een relatief klein contactoppervlak een verticale kracht moet worden overgedragen 
van 5665kN (zie afbeelding 5.6). Om dit op te 
lossen kan er gekozen worden om de 
verbinding te versterken met lijmstaven, echter 
is het blok te klein om genoeg body te hebben 
om de lijmstaven in te lijmen en de krachten 
over te brengen. De tweede optie is om het 
blok inclusief de aansluiting voor de gevelkolom 
uit te frezen, zoals getekend in afbeelding 5.5. 
Het voordeel hiermee is dat de verbinding 
tussen de aansluiting en de rest van het 
element direct gerealiseerd wordt en zo de 
krachten kan overdragen. 
Nu deze aansluiting niet meer gemaakt hoeft te 
worden, zijn er enkel nog drukkrachten, op de 
44kN in de trekstaaf na, die moeten worden 
overgebracht. Dit betekent dat de staven alleen 
nog maar gefixeerd moeten worden en dat de 
trekstaaf bevestigd moet worden. Om de 
trekstaaf te bevestigen zal gebruik worden 
gemaakt van aluminium lijmstaven. Aan de hand 
van de volgende formule zal de op te nemen 
kracht per lijmstaaf berekend worden.  

?@A;� = BC�D�E�F1 (lg ≥ 200mm) 

Hierin is: 
Rax;k: De op te nemen belasting per staaf. 
fws: Spanningssterkte van de lijm in N/mm. Voor brosse lijm zoals phenol-resorcinol en epoxy is 
de waarde 0,520. En voor niet brosse lijmen zoals een twee componentenlijm polyurethaan is de 
waarde 0,650. 
ρk:  karakteristieke dichtheid in kg/m

3
. Voor GL28h is dat 262,4kg/m

3
. 

Afbeelding 5.5: Linksboven: Bovenaanzicht aansluiting 

gevelkolom-boog 1 met lignostone 

Rechtsboven: Vooraanzicht aansluiting gevelkolom-

boog 1 met lignostone  

Linksonder: Zijaanzicht aansluiting gevelkolom-boog 1 

met lignostone 

Afbeelding 5.6: Krachtsafdracht lignostone op 

aansluiting gevelkolom  
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d: maximale diameter van de bout of het gat in mm. 
lg: ingelijmde lengte van de staaf in mm, met lg< 20d. 
 
Om de trekstaaf te verbinden zal gebruik worden gemaakt van staven ø10mm met een inlijmlengte 
van 200mm, deze kunnen een kracht opnemen van: 

?@A;� = 0.650 ∗ 262,4 ∗ 10 ∗ √200 = 24121� = 24.1	�  

Voor deze verbinding zijn twee staven nodig. 
 
Voor de overige verbindingen is er sprake van enkel druk en deze elementen zullen alleen nog maar 
gefixeerd hoeven te worden op het element. In afbeelding 5.7 is een 3D impressie te zien van het 
element, in bijlage T.18 zijn alle aanzichten van het detail te vinden. 

    

5.2 Verbinding tussen gevelboog – boog 3 – trekstaaf 
In deze paragraaf zal de verbinding tussen de gevelboog en boog 3 worden behandeld. Het voordeel 
van  deze verbinding ten opzichte van de verbinding die in paragraaf 5.1 is besproken, is dat de staaf 
die boog 3 moet ondersteunen in dezelfde lijn loopt als de boog (zie afbeelding 5.8).  

 
Afbeelding 5.8: Knooppunt detail gevelboog - boog 3 - trekstaaf 

Hierdoor ontstaat er enkel een horizontale component in dezelfde lijn als de spatkracht en niet zoals 
bij de gevelkolom ook in de gevelligger. Aangezien er tussen de voet van boog 3 en de gevelboog 
maar 138mm zit, zal boog 3 worden doorgezet tot aan de gevelboog. 
Tabel 5.2: Krachten in verbinding gevelboog - boog 3 

Onderdeel Rz Rx Ry 

Boog -10756kN -8891kN 0kN 

Gevelboog 11193kN 8650kN 0kN 

Kolom -437kN -344kN 0kN 

Afbeelding 5.7a: 3D-impressie verbinding gevelkolom – 

boog 1 Exploded  

Afbeelding 5.7b: 3D-impressie verbinding gevelkolom – 

boog 1 
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Waar wel naar gekeken dient te worden is hoe de verticale kracht wordt overgedragen aan de 
gevelboog. Het probleem dat namelijk ontstaat is dat deze kracht loodrecht op de vezel staat en dus 
maar een beperkte kracht kan opnemen, namelijk: 

IJ = 	K0J
L�
MN

BO;#&;J = 0,8 ,

%, P
= 1.92�/++²  

Dit zou betekenen dat een verticale kracht van 11193kN pas 
opgenomen wordt bij een oppervlakte van 1280x5830mm, 
waarbij 1280mm de breedte is van de gevelboog. Hierbij zou 
de verticale kracht zich dus moeten verdelen, wil de 
gevelboog de belasting kunnen dragen. Om deze belasting te 
verdelen kan gekozen worden om de voet van de boog te 
vergroten, zodat de kracht zich daadwerkelijk goed verdeeld. 
Een andere optie zou zijn om een aluminium plaat (zie 
afbeelding 5.9) of een Lignostoneblok als verbinding te 
plaatsen, welke de krachten verdeeld over de gevelboog. Het 
probleem is echter wel dat bij een te dunne plaat de verdeling 
niet goed is en dat de belasting nog steeds te gecentreerd is 
en dat de zijkanten van de plaat eigenlijk alleen maar 
opkrullen en verder niks doet (zie afbeelding 5.10). Een betere oplossing zou zijn om de plaat met 
draadstangen vast te zetten, met een kleine hart op 
hart maat voor de verdeling van de kracht, en op 
deze manier de verbinding te realiseren. Het voordeel 
hierbij is, is dat de lengte van de plaat afhankelijk is 
van de kracht die de draadstangen kan opnemen en 
niet van het contactoppervlak van de gevelboog. Om 
de plaat te versterken zullen tussen alle elementen 
een aluminium flens worden gemaakt (zie afbeelding 
5.11). 
Met een breedte van 320mm per element van de 
gevelboog is een draadstang van ø52mm goed toe te 
passen. Met een maximale inlijmlengte van 20d is de 
op te nemen kracht per stang: 

?@A;� = 0.650 ∗ 262,4 ∗ 52 ∗ √1040 = 286021� = 286	�  

Met deze kracht zijn er 11193/286 = 40 draadstangen 
nodig.  

 

De tweede kracht die overgebracht moet worden in deze verbinding is de resterende kracht in de x-
richting van 585kN. Dit is een trekkracht welke opgenomen dient te worden door de trekstaaf. Om 
deze verbinding te realiseren zal een draadstang van ø32mm worden gebruikt met een inlijmlengte 
van 500mm. Dit levert een kracht op per stang van: 

?@A;� = 0.650 ∗ 262,4 ∗ 32 ∗ √500 = 122043� = 122	�  

Voor deze verbinding zijn vijf draadstangen nodig van ø32mm. Om deze draadstangen aan de 
verbinding van de gevelboog en boog 3 te bevestigen zijn een aantal opties mogelijk. Er kan gekozen 
worden om aan het aluminium element een lip te lassen en hieraan de staven te bevestigen (zie 
afbeelding 5.12). Hierop wordt dan de trekstaaf bevestigd. Hierbij dient de lip wel een dusdanig 
onderdeel van het aluminium element te zijn, want anders is de kans zeer groot dat de lip krom trekt. 

Afbeelding 5.9: Locatie aluminiumplaat 

 

Afbeelding 5.10: opkrullen aluminiumplaat 

 

Afbeelding 5.11a: Zijaanzicht versteviging 

aluminiumplaat 

Afbeelding 5.11b: Vooraanzicht versteviging aluminiumplaat 
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Een betere optie is om de draadstangen door de boog heen te laten schieten en deze achter het 
element vast te zetten (zie afbeelding 5.13). 

 

De overige krachten die overgebracht dienen te worden zijn drukkrachten, welke in hun eigen richting 
overgebracht dienen te worden. In afbeelding 5.14 is een 3D impressie van het detail te vinden. Voor 
meer gedetailleerde tekeningen kan bijlage T.19 worden geraadpleegd. Let er wel bij op dat in dit 
detail de gevelligger geen krachten hoeft op te nemen, hierbij dienen enkel de drukkrachten die 
ontstaan vanuit de gevelkolom uit detail 4.1 en de hoekkeper door te lopen richting de 
gevelkolom/hoekkeper aan de andere kant van de gevel om evenwicht te krijgen. In de uiteindelijke 
situatie is gekozen om in plaats van een opvulstuk onder het aluminium een verdikking van aluminium 
op de plaat te zetten. Het voordeel hierbij is dat de kolommen en boog 3 beter op de gevelboog 
aansluiten, aangezien Er zit nog een kleine hoek tussen de elementen, en het aluminium krijgt nog 
extra stijfheid. Een andere optie is om een lignostone-element op het aluminium te zetten, nadeel is 
dat dit weer een los stukje is en er gemakkelijk tussenuit kan worden gedrukt. 

 
Afbeelding 5.14a: 3D-impressie verbinding gevelboog en boog 3 Exploded 

      

   

Afbeelding 5.12: Zijaanzicht verbinding trekstaaf door 

middel van een aluminium lip 

Afbeelding 5.13: Zijaanzicht verbinding trekstaaf door 

middel draadstangen 

Afbeelding 5.14b: 3D-impressie verbinding gevelboog 

en boog 3, vanaf links bekeken 
Afbeelding 5.14c: 3D-impressie verbinding gevelboog 

en boog 3, vanaf rechts bekeken 
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5.3 Scharnier tussen twee bogen 
Voor de verbinding tussen twee bogen zal eerst gekeken moeten worden waar de grootste krachten 
overgedragen moeten worden. Omdat het gaat over een verbinding tussen twee elementen waarbij 
voornamelijk in dezelfde lijn krachten doorgegeven dienen te worden is het vooral belangrijk om te 
zien waar de grootste dwarskrachten zitten. Dit komt omdat bij deze elementen sprake is van 
drukkrachten en zodoende de schuifspanningen tussen de elementen het belangrijkste zijn. Zou er 
sprake zijn van een trekkracht, dan is het belangrijk dat in eerste instantie deze belasting over 
gedragen wordt. 

 
Afbeelding 5.15: Knooppunt maatgevende aansluiting boogdelen 

Zoals te zien is in afbeelding 5.15 sluiten behalve de vier boogdelen ook nog een druk- en trekkolom 
aan op de verbinding. De grootste dwarskracht van 438kN zit in de verbinding tussen de twee 
boogdelen van boog 3. 
Voor deze verbinding kan gekozen worden voor een boutverbinding. Hierbij zullen een aantal 
schetsplaten de boogdelen verbinden, voor de kolommen kan hierbij gekozen worden om een lip aan 
de plaat zetten. Voor de drukkolom zal in dit geval een voetje geplaatst moeten worden (zie 
afbeelding 5.16) om er voor te zorgen dat de kolom niet door de verbinding heen drukt.  

 

 
De verbinding tussen de trekkolom en de boogdelen dient een trekkracht op te nemen van 1410kN. 
Aangezien deze trekkracht bepalend is voor de verbinding zal dit onderdeel eerst worden bekeken. 
Om de boutverbinding te realiseren is het van belang om te weten wat de op te nemen kracht per 
bout is, de ontwerpformule voor deze kracht is als volgt:  

Q/0R
 = S ∗ JT

√,
∗ �BU ∗ B@VR  

Met: 
BU = 25�/++²  

Afbeelding 5.16a: Zijaanzicht aansluiting boogdelen 

met een aluminium 
Afbeelding 5.16b: Bovenaanzicht aansluiting boogdelen 

met een aluminium 
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B@VR = 240�/++²  
S = 2	WSXEXS (het aantal maal dat de bout van materiaal veranderd) 
Met een bout ø52mm volgt een op te nemen kracht van: 

Q/0R
 = 2 ∗ P T

√,
∗ √25 ∗ 240 = 241.9	�  

Dit betekent dat er voor deze verbinding zes bouten nodig zijn. Als echter wordt gekeken naar de 
verbindingslengte van het element betekent dat 
zes bouten een minimale kolomlengte behoeft 
van 2184mm. Aangezien dit te groot is, zal 
gekeken moeten worden naar een andere 
variant. De mogelijkheid hierbij is om het aantal 
sneden te vergroten door een extra aluminium 
plaat in de verbinding te brengen en/of een 
kleinere boutdiameter toe te passen zodat er 
twee rijen bouten geplaatst kunnen worden. 
Bij het toepassen van deze combinatie waarbij de 
boutdiameter van 52mm naar 30mm gaat en er 
een dubbele plaat wordt toegepast, zijn er in 
totaal acht bouten nodig en een minimale 
kolomlengte van 1050mm. Dit is nog steeds een 
grote verbinding en daarnaast wordt het 
realiseren van de dubbele platen in de verbinding 
een stuk lastiger (zie afbeelding 5.17). 
 
Een andere oplossing hierbij zou zijn om in plaats van de boutverbinding een Lignostone element te 
plaatsen waarin de bogen en kolommen door middel van lijmstaven worden verbonden. Het voordeel 
hierbij is dat het element in elke vorm gefreesd kan worden waardoor ook een goede aansluiting 
gerealiseerd kan worden voor de kolommen (zie afbeelding 5.18). Daarnaast is al het aluminium 
beschermd en hoeft hier ook geen extra voorzorgsmaatregelen te worden toegepast. Om de 
trekkolom aan het element te bevestigen zullen bij deze verbinding lijmstaven worden gebruikt. Dit 
betekent dat met een lijmstaaf van ø50mm (lg = 1000mm, Rd = 269.7kN) zes staven nodig zijn om de 
verbinding te realiseren. Met een profiel van 2x170x340mm zouden er per element drie staven 
moeten worden gebruikt. Echter is er met drie lijmstaven ø52mm een minimaal elementgrootte nodig 
van bxh = 3dx7d = 156x364mm. Zodoende zal bij deze keuze het profiel vergroot moeten worden 
naar 2x170x370mm. 

 

 
Naast deze verbinding is het belangrijk dat het Lignostone element niet tussen de bogen uit wordt 
getrokken, zodoende moet niet alleen de dwarskracht van 438kN worden opgenomen, maar dient het 
zich ook te wapenen tegen de trekkracht van 1410kN. Bij het gebruik van een diameter van 36mm 
(lg= 700mm, Rd = 162,5kN) per lijmstaaf zijn er 1848/162.5 =  12 lijmstaven nodig om de verbinding te 
realiseren. Het nadeel van zoveel lijmstaven is dat er een ‘momentvaste’ verbinding gecreëerd wordt. 

Afbeelding 5.18a: Zijaanzicht aansluiting boogdelen 

met een lignostone element 
Afbeelding 5.18b: Bovenaanzicht aansluiting boogdelen 

met een lignostone element 

Afbeelding 5.17: Aluminiumverbindingselement 3D 
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Dit is niet wenselijk, aangezien dit punt juist als scharnier moet fungeren om de momenten niet te 
groot te laten worden. Een betere optie zou zijn om het 
lignostone-element als een soort trechter te maken (zie 
afbeelding 5.19). Hierdoor is hij niet van zijn plaats te 
trekken en kunnen de drukkrachten in de boogdelen gewoon 
worden doorgegeven en hoeft het element enkel nog te 
worden gefixeerd. 
Aangezien de verbinding waarbij het Lignostone-element in 
de trechter wordt gestopt gemakkelijker dan het 
aluminiumelement toe te passen is in het detail, zal deze 
worden uitgevoerd. Ondanks de aanpassing van de het 
profiel van de trekkolom is de hoeveelheid arbeid een stuk 
lichter dan het maken van de boutverbinding die nodig is bij 
het aluminium element. 
 
De drukkolom dient gefixeerd te worden op de verbinding, dit zal gebeuren met vier lijmstaven van 
ø20mm (elk element twee staven). Voor een 3D impressie kan afbeelding 5.20 worden bekeken, in 
bijlage T.20 zijn de aanzichten te vinden. 

         

5.4 Verbinding kolom – boog 
Het laatste detail dat wordt behandeld is de aansluiting van de kolommen op de bogen. In paragraaf 
5.3 is al een voorschot genomen aangezien bij deze verbinding ook een aantal kolommen zaten. Het 
verschil hierbij is echter wel dat er gebruik wordt gemaakt van de verbinding die nodig is om de 
boogdelen aan elkaar te zetten. Het principe dat voor dat detail wordt gebruikt met de lijmstaven kan 
bij deze verbinding ook goed van pas komen. Hier zal natuurlijk geen Lignostone worden gebruikt, 
maar zullen de lijmstaven direct in het boogprofiel gelijmd worden.  

 

Afbeelding 5.20a: 3D-impressie detail aansluiting 

boogdelen exploded 
Afbeelding 5.20b: 3D-impressie verbinding tussen twee 

boogdelen 

Afbeelding 5.21: Locatie verbinding boog – 

kolom 

Afbeelding 5.19: Zijaanzicht van 

trechtervormige verbinding 
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Eventuele andere opties voor deze verbinding zijn door met een aluminium schetsstuk te werken in 
plaats van de lijmstaven. Voordat de verbinding bepaald kan worden, zal eerst de locatie van het 
knooppunt worden bepaald. Het meest logische is om het punt te pakken waar de trek- en/of 
drukkracht vanuit de kolom het grootste is. Dit is eigenlijk op het punt welke is behandeld in paragraaf 
5.3, zodoende zal het knooppunt worden behandeld in afbeelding 5.21. In deze verbinding is sprake 
van een trekkracht vanuit de kolom van maximaal 1156kN en een maximale drukkracht van 141kN. 

 
Met een dergelijke trekkracht in de trekkolom valt direct het eerste probleem op in de verbinding bij 
het gebruik van de schetsplaten. Dit is namelijk dat ook hier een minimale kolomhoogte nodig is van 
1050mm (bij bouten van ø30mm en twee aluminium platen). Als het detail verder wordt bekeken zijn 
er twee mogelijkheden die om de krachten te verbinden met de boog. Hier kan gekozen worden om 
twee aparte platen te gebruiken voor zowel de drukkolom als de trekkolom (zie afbeelding 5.22) of er 
kan gebruik worden gemaakt van een plaat die volledig doorloopt (zie afbeelding 5.23). 

 
Het probleem bij de eerste optie is dat door de grote trekkracht vanuit de kolom het complete stuk, 
waar de verbinding met de boog wordt gemaakt, 
uit het hout wordt getrokken (zie afbeelding 5.24). 
Hierbij kan deze plaat ook hoger worden gelegd 
en dat er zodoende genoeg body is om dit 
probleem niet te krijgen. Echter moet er dan ook 
plaats zijn om de verbinding voor de drukkolom te 
creëren en is de optie die wordt weergegeven in 
afbeelding 5.23 een betere optie. 
Ook deze optie kent zo zijn problemen, het eerste 
punt wat wordt tegengekomen is dat de 
boutafstand tussen de buitenste bouten niet te 
groot mag zijn (<600mm). Dit betekent dus dat de 
plaat ook hier de breedte in moet gaan om de 
kolom te kunnen houden. Het andere probleem 
wat in dit detail ontstaat is dat de drukkracht niet 
in de boog wordt opgenomen, maar dat de 

Afbeelding 5.25: Het 

doorlopen van de drukkracht 

richting de trekkolom 

Afbeelding 5.24: Het kapot 

trekken van de boog door de 

trekkolom 

Afbeelding 5.23: Links: 

Zijaanzicht boog-kolom 

verbinding met een 

doorlopende plaat  

Midden: Vooraanzicht boog-

kolom verbinding met een 

doorlopende plaat 

Rechts: Bovenaanzicht boog-

kolom verbinding met een 

doorlopende plaat 

Afbeelding 5.22: Links: 

Zijaanzicht boog-kolom 

verbinding door middel van 

meerdere platen 

Midden: Vooraanzicht boog-

kolom verbinding boog-

kolom verbinding door 

middel van meerdere platen  

Rechts: Bovenaanzicht boog-

kolom verbinding boog-

kolom verbinding door 

middel van meerdere platen  



Seventh: The other way of living 

 

Afstudeerverslag Seventh piramide deel 2 Page 34 

Afbeelding 5.26b: bovenaanzicht boog-

kolom aansluiting met draadstangen 

Afbeelding 5.27b: 3D-impressie 

kolom-boog verbinding door middel 

van draadstangen 

belasting direct doorloopt richting de trekkolom en zodoende niet meer door de boog wordt gedragen 
(zie afbeelding 5.25). 
Met deze constateringen voor het detail is het de logische keuze om ook bij deze verbindingen met 
lijmstaven te gaan werken (zie afbeelding 5.26). Wanneer er gekozen wordt voor lijmstaven van 
ø45mm (lg = 900mm, Rd = 230.3kN) zijn er zes staven nodig om de trekkracht op te nemen. Per 
element zullen dan drie lijmstaven worden ingelijmd wat betekent dat er een minimale breedte nodig 
is van 7d = 315mm. Dit betekent dat het profiel van 2x170x340mm niet hoeft te worden aangepast. 
De drukkolom kan op twee manieren zijn belasting over dragen richting de balk. De meest gebruikelijk 
is via contactoppervlak en de drukkracht van 141kN is met een oppervlak van 480x590mm (σ = 
0.50N/mm²) ook op te nemen loodrecht op de vezel. De twee optie is het overbrengen van de 
drukkracht door middel van lijmstaven, deze zijn hoe dan ook nodig voor het fixeren van de kolom. 
Aangezien met vier lijmstaven, het aantal dat al nodig is om de kolom vast te zetten, de drukkracht al 
kan worden overgedragen. Zal gekozen worden om de lijmstaven vier ø20mm te gebruiken voor 
zowel de fixatie als het overbrengen van de drukkracht naar de boog. 

     

Met deze gegevens betekent het dat het detail voor de kolom-boog verbinding er uit zal gaan zien 
zoals is weergegeven in afbeelding 5.27. Afmetingen en verdere tekeningen zullen te vinden zijn in 
bijlage T.21. Bij de verbinding is in deze situatie wel gekozen om de tussenruimte tussen de 
drukkolom en de boog op te vullen met een Lignostone-element.  

         

Afbeelding 5.26a: Zijaanzicht boog-

kolom aansluiting met draadstangen 

Afbeelding 5.27a: 3D-impressie 

kolom-boog verbinding door middel 

van draadstangen Exploded 
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Het voordeel bij vooral de drukkolom is dat er een plateau ontstaat waar de kolom op leunt en niet 
enkel op de lijmstaven hoeft te steunen. Dit voorkomt dus dat de lijmstaven niet door de kolom 
worden heen gedrukt. Bij de trekkolom zal de kolom schuin worden afgezaagd. 

5.5 Conclusie details 
In dit hoofdstuk zijn de meest maatgevende details van het ontwerp van de piramide behandeld. Voor 
alle details is een ontwerp gemaakt aan de hand van ontwerpregels. Hierbij is gekeken naar een 
verbinding waarbij aluminium of Lignostone gebuikt kan worden. Het grote voordeel van Lignostone is 
dat het verbindingselement in veel vormen gemaakt kan worden en samen met het toepassen van 
lijmstaven een stevige en gemakkelijke verbinding kan creëren.  
Voor de details waarbij kolommen aansluiten op de boog is in eerste instantie gekeken om een 
boutverbinding toe te passen. Het nadeel hierbij is dat bij de enorme krachten die vrijkomen ook grote 
diameters nodig zijn om de krachten over te brengen. Dit zorgt ervoor dat een grote hart op hart 
afstand nodig is om de hoeveelheid bouten te kunnen monteren. Om deze bouten dus te kunnen 
plaatsen zijn lange kolommen nodig (tot 2,1m voor een halve kolom) en in sommige gevallen zelfs 
langer moesten zijn dan ze daadwerkelijk waren (tot twee meter voor een halve kolom). Een betere 
optie voor deze verbindingen is om lijmstaven in te brengen. De voordelen die hierbij mee spelen is 
dat de hart op hart afstanden een stuk kleiner zijn en dat met een diameter van 52mm een maximale 
inlijmlengte van 1000mm voldoende is om met een paar lijmstaven de krachten op te nemen.  
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6 Eindconclusie constructieve ontwerp Seventh piramide 
Dit verslag is gebruikt om inzicht te krijgen in de constructie die is gekozen in het eerste deelverslag. 
In het eerste deelverslag is onderzoek gedaan naar de best werkende constructie, waarbij ook het 
architectonische ontwerp zoveel mogelijk wordt gerespecteerd, op basis van ontwerpberekeningen. 
Het tweede deel verslag gaat in op het uitwerken van het gekozen ontwerp met behulp van het 
computerprogramma SCIA engineer. 
Het ontwerp dat is gekozen om uit te werken voor deze piramide is opgezet uit twee constructies. 
Voor de vierde tot en met de achtste verdieping wordt gebruikt gemaakt van een radiale 
boogconstructie. De overige verdiepingen, negende tot en met de vijftiende, worden ook gedragen 
door middel van een boogconstructie waarbij de indeling rechtlijnig is. Beide constructies worden 
gedragen door hun eigen gevelbogen. 
 
Bij het doorrekenen van de constructie valt op dat de momenten die in de bogen zitten relatief groot 
zijn. Deze momenten zijn een product van de excentriciteit van de systeemlijn met de druklijn en de 
normaalkracht die door de boog gaan. Als deze resultaten worden vergeleken met de constructies 
waarbij de gevelbogen zijn vervangen voor vaste steunpunten, is te zien dat de momenten die nu 
ontstaan in deze bogen een stuk kleiner zijn. De conclusie die hierbij getrokken moet worden, is dat 
de gevelbogen een invloed uitoefenen op de bogen in de rest van de constructie. Zodoende kan 
gezegd worden dat de totale constructie statisch onbepaald is. Een groot verschil tussen de 
constructie zonder gevelbogen en met gevelbogen is dat de constructie zonder bogen scharnierende 
opleggingen heeft. Aangezien de gevelbogen niet oneindig stijf zijn, is hier meer sprake van een 
verende oplegging. Naast dat de oplegging dus anders is, leveren de gevelbogen nog een extra 
horizontale drukkracht in tegengestelde richting van de spatkrachten uit de bogen. 
Om de momenten tegen te gaan is er voor gekozen om op de punten waar de grootste momenten 
zitten scharnieren te plaatsen. Het voordeel hiervan is dat op dit punt geen moment kan ontstaan. 
Hierbij moet er wel gelet worden dat dit niet de momenten laten verdwijnen, maar dat ze in de meeste 
gevallen verplaatsen en kleiner worden. Uit de nieuwe berekeningen blijkt dit inderdaad het geval te 
zijn, echter zijn ze nog steeds te groot om naast de normaalkrachten opgenomen te worden door de 
houten profielen. Zodoende is er voor gekozen om een ander ontwerp uit te zoeken. 
 
Voor het nieuwe ontwerp is gekozen om het constructief beste ontwerp uit het vooronderzoek uit te 
werken. Dit ontwerp was in eerste instantie niet gekozen, omdat het architectonisch de nodige 
aanpassingen nodig had. Hierbij dragen twaalf bogen vanaf de vierde tot de twaalfde verdieping de 
hele constructie. Het grote voordeel van dit ontwerp is dat er nog maar een enkele constructie 
gebruikt wordt in plaats van twee. Dit levert ook het voordeel op dat er minder gevelbogen zijn. 
Om de constructie tot een goed einde te laten komen zijn eerst de druklijnen uitgerekend. Het 
probleem dat hierbij werd ontdekt, is dat de druklijnen buiten de gevel treden en dat er zodoende een 
excentriciteit van ongeveer twee meter met de systeemlijn is. Het voordeel hierbij is wel dat uit de 
berekeningen van het eerste ontwerp blijkt dat de gevelboog een negatief moment geeft op de 
verdiepingsboog en de excentriciteit een positief moment. Zodoende werken beide gevallen elkaar 
tegen en levert dit een gunstig moment op in de verdiepingsboog. Bij het doorrekenen van het tweede 
ontwerp blijkt de conclusie die gemaakt is betreft de momenten in de bogen te kloppen. Ondanks dat 
ze nog wel deels aanwezig zijn, zijn ze samen met de normaalkrachten in het ontwerp op te nemen 
door de profielen. Dit betekent dat er een werkend ontwerp is voor de Seventh piramide. 
Voor de details is gekeken naar varianten met aluminium en Lignostone. Het grote voordeel met 
Lignostone is dat het erg gemakkelijk te bewerken is en goed aangepast kan worden om een 
aansluiting te creëren tussen elementen. Dit is van belang bij dit model, aangezien veel elementen 
met verschillende hoeken op elkaar aansluiten. Daarnaast is gekeken of de verbinding het beste 
gerealiseerd kon worden door middel van een boutverbinding of met lijmstaven. Niet alleen in 
combinatie met Lignostone is het gebruik van lijmstaven makkelijker, ook ontwerptechnisch heeft het 
grote voordelen. Door een kleine hart op hart afstand die nodig is tussen de lijmstaven, zijn kleinere 
profielen nodig dan bij een boutverbinding.  
 
Waar een op het oog waarschijnlijke statisch bepaalde constructie is ontworpen, blijkt door de vorm 
van de piramide de constructie toch statisch onbepaald te zijn. Door een verandering van het ontwerp 
naar een eenvoudigere constructie, maar waarbij wel het ontwerp op sommige punten aangepast 
dient te worden, is te concluderen dat het ontwerp, waarbij een boogconstructie met twaalf bogen die 
van de vierde tot aan de twaalfde verdieping lopen en ondersteund worden door vier gevelbogen, 
constructief toepasbaar is. Dit ontwerp zal dan ook gelden als definitief voorontwerp en kan worden 
uitgewerkt tot de uiteindelijke constructie van het Seventh piramide project. 



Seventh: The other way of living 
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