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Aan de zuidelijke oever het Portugese Almada ligt een verlaten scheepswerf van scheepsbouwer Lisnave. 
Voor deze werf heeft de plaatselijke gemeente een stedenbouwkundlg masterplan Iaten maken en hierop 
l1eeft afstudeeratelier 'Lisnave' een zevental pioniersprojecten ontwikkelt. 

In het masterplan van de gemeente blijft de portaalkraan als enige object van de weri behouden zonder 
dat er een functie aan dit object wordt toegekend. Aangezien ik deze vorm van behoud afkeur, besluit ik 
een transformatieplan voor de kraan te ontwikkelen dat reeel uitvoerbaar is. 

Om de context te begrijpen is een studie gedaan naar stad, werf en kraan, waaruit bliJkt dat Almada in 
de vorige eeuw aan veel verandering heeft bloat gestaan. Aangezien er over de portaalkraan van Alma
da geen gedetailleerde informatie rs, wordt aan de hand van een studle naar een soortgelijke kraan een 
aanname gedaan betreffende het oorspronkelijke antwerp. Met dit beginsel is onderzoek gedaan naar 
mogelijke scenario's voor het transformatieplan, met als uitkomst een concept waarbij een museum 
wordt gecombineerd met een restaurant. 

I 

Bij de organisatie van de twee functies ontstaan twee routes die in elkaar overvloeien en waar op de 
scheiclslijn, doormicldel van zichten, een relatie wordt gelegd tussen beide. In l'let 11orecagedeelte is zicht 
overigens het item waar· het om draait. In de bar, die in de gesloten kraankoker llangt, is een zicht van 
60 meter de ene en 3.0 meter de andere kant op en bij llet restaurant, die bovenop de kraan staat, zor
gen de glazen langsgevels voor een nagenoeg volledig panoramisch uitzicht. 

Om de haalbaarheid te toetsen, is berekend of het gewicht van het antwerp door de kraan gedragen 
kan worden. Uit de berekeningen blijkt dat de krachten die het antwerp veroorzaakt kleiner zijn dan de 
krachten waarop de kraan is berekend, waarmee vast staat dat het plan constructief haalbaar is. 

Bij het antwerp en de keuze voor materialen is het belloud van llet karakter van de kraan uitgangspunt. 
Dit heeft geleid tot een totaalconcept waarbij alles, van de grove opzet tot het fijnste detail, industrie 
uitstraalt, op een manier zoals de kraan dat ook doet. 



IN LEIDING 
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AANLEIDING 
Aan de zuidelijke periferie van de Portugese stad Almada ligt Margueira; een voormalige scheepswerf 
van scheepsbouwer Lisnave. De werf die in de jaren '60 werd gebouwd ligt er al ruim 10 jaar troosteloos 
verlaten bij. Om weer nieuw Ieven in de werf te blazen heeft het gemeentebestuur van Almada in 2001 
een prijsvraag uitgeschreven waarbij gevraagd werd een masterplan te ontwikkelen voor de werf met 
daarbij inbegrepen de grenszone tussen stad en werf. Uit de vele inzendingen heeft het gemeentebestuur 
in oktober 2002 voor een plan gekozen gemaakt door het consortium Atkins, Santa-Rita en Richard Rogers 
(ASR). 

Vooruitlopend op het plan van ASR heeft het zevenkoppige 'Lisnave' afstudeeratelier zich gebogen over de 
vraag hoe om te gaan met zo'n megaproject. Na een masterclass onder Ieiding van Michiel Dehaene (TU 
Eindhoven) wordt het besluit genomen een zevental pioniersgebouwen te ontwikkelen binnen het gegeven 
masterplan van ASR. Deze pioniersgebouwen hebben als doe! de verdere ontwikkeling van het gebied 
stimuleren en de kwaliteit van deze ontwikkeling te bevorderen. 

Binnen het atelier heb ik mij gebogen over de vraag: 'Wat te doen met de portaalkraan'. Aangezien het 
plan van ASR de kraan behoudt zonder daar enige functie aan toe te kennen, dreigt de kraan te verworden 
tot de permanent blijvende stuiptrekking van een reeds gestorven omgeving. Om aan te tonen dat de 
kraan het waard is om meer mee te doen, heb ik een plan ontwikkelt waarbij ik de kraan presenteer als 
kapstok voor een ontwikkeling. Met het onderzoek dat parallel liep aan de ontwikkeling van het plan, 
heb ik bestudeerd hoe een industrieel object gebruikt kan worden binnen een nieuwe omgeving zonder 
het object als ru'ine in te zetten. Een onderzoek waarvoor ik relevantie heb gevonden in het feit dater in 
Europa veel industrie vertrokken is, die ons heeft achtergelaten met erfgoed waar wij zorg voor dienen te 
dragen om aan latere generaties de oorsprong van onze welvaart te tonen. 
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DOELSTELLING 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een transformatiesplan voor de portaalkraan van 
Almada. Hierbij zal gezocht worden naar een geschikt programma dat aanleiding zal zijn voor het maken 
van een realistisch en uitvoerbaar antwerp. Bij de uitwerking zal de hoofdlijn uit het masterplan van ASR 
worden gerespecteerd en zullen aspecten als de verbondenheid van stadsbewoners met de kraan en de 
betekenis van de kraan voor de stad niet worden ontkend. 

Met de kern van de doelstelling is de uiteindelijke probleemstelling als volgt gedefinieerd: 

'Bedenk voor de kraan van Almada een functie waarmee het object meer wordt dan enkel monument van 
het verleden '. 

RAPPORTSTRUCTUUR 
In dit afstudeerrapport zal als eerste de context van de kraan worden beschreven, waarbij de stad, de 
scheepswerf en de kraan behandeld worden. Daarop volgend wordt het onderzoek naar een geschikt 
programma getoond. Als laatste wordt het antwerp in al haar facetten gepresenteerd, waarbij als eerste 
onderbouwd wordt hoe het antwerp werkt om vervolgens het een en ander te visualiseren middels 
tekeningen en artist impressions. 

Atelier Lisnave met van links naar rechts: 
Job van Asperen, Heino Kamphorst, Ahmed el Faresse, 
Pepijn Bakker, Merian Koekkoek, Wouter van Balveren, 
Angela van der Hoek 
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STAD 

regio 

- ligging -
De stad Almada is gelegen aan Rio de Lisboa, een binnenzee van rivier de Taag. Aan de overzijde van 
Taag ligt Lissabon . Net als aile andere nederzettingen binnen de regio heeft Almada een sterke connec 
met het water. Ondanks dat het water verband legt tussen de verschillende steden, is het gelijk ook e 
grote barriere tussen het noorden en zuiden. Om de oevers met elkaar in contact te brengen zijn tw 
bruggen gebouwd. De 25 aprilbrug in het westen en de Vasco da Gamabrug in het oosten . 

Almada is met haar centrale ligging in aile opzichten goed bereikbaar: De belangrijkste snelweg v 
Portugalloopt v1a de 25 aprilbrug dwars door haar heen, in de richting van het zuiden. Via deze snelweg 
het vliegvelcl van Lissabon met 20 minuten te bereiken. Buiten cle goede verbindingen over land is Alma 
ook zeer goed te bereiken per boot door de vele pontverbindingen . 

- geografie -
Blnnen de stedelijke contour van Almada zijn het 100 meter hoge klif aan de noordoever en de landto 
die de Taag vernauwd, de kenmerkenclste geograAsche elementen. 

- meteorologie -
Het noordelijke klif, waarover hiervoor over werd verteid , zorgt dat de voornamelijk uit het noord 
komende wind grotendeels over de stad wordt gevoerd, waardoor het in de stad redelljk windluw is. 
tezamen met een zeeklimaat waar op jaarbasis ca. 750 mm regen valt bij een gemiddelde temperatu 
van 17 °C, maken van Almada een plaats waar menig Noord-Europeaan het goed zou kunnen uithoude 
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Almada 

- geschiedenis -
AI sinds mensenheugenis wordt de vernauwing in de Taag ten westen van Lissabon gebruikt als 
oversteekplaats. Op deze plek waar de zuidelijke handelsroute naar Lissabon over land eindigt, ontstaat 
een handelsknooppunt, waar zich gedurende de eeuwen steeds meer mensen vestigen. Deze plek kennen 
wiJ nu als Almada. 

Uit opgravingen aan de noordoostelijke oever is gebleken dat er al mensen woonden tijdens het Bronzen 
tijdperk. Bij de opgravingen zijn veel voorwerpen uit de grond gehaald die komen uit de tijd van de 
Arabische overheersing. Het belangrijkste overblijfsel uit deze tijd Is echter geen voorwerp, maar de naam 
van Almada. Almada is een afgeleide van het Arab1sche 'al-maan', wat 'mijn' betekent. Wat slaat op de 
goudwinning die in die tiJd plaatsvond op de oevers van de Taag. Aan de Arabische bezetting is in 1147 
een einde gekomen. 

In de eeuwen na de Arabische bezetting, groeien een aantal van de buurtgemeenschappen steeds dichter 
naar elkaar toe, tot het punt dat ze samen de stad Almada vormen. Almada is in de Middeleeuwen een 
stad van visserij en landbouw die wei vaart op de handel met Lissabon. 

Aan de uitdijing van het Middeleeuwse Almada komt plots een einde als regio Lissabon op 1 november 
1755 wordt opgeschrikt door een aardbeving welke een enorme tsunami veroorzaal<t. Almada lijdt zwaar: 
In een klap wordt l1et Middeleeuwse Almada met de grond gelijkgemaakt. 

Na de wederopbouw, waar ruim honderd jaar overheen gaat, staat Almada een nieuwe uitdaging te 
wachten. Aan het einde van de negentiende eeuw vestigen zich een aantal nieuwe industrieen in Almada. 
Het begint met de verwerking van kurk maar breidt zich snel uit met de productie van buskruit, het 
smeden van ijzer en het conserveren van voedsel. De oorzaak van de interesse van de industrie voor 
Almada is het teruglopen van winsten in de landbouwsector, waardoor veel boeren hun land voor een 
relatief lage prijs aanbieden. Met de komst van al deze industrie komt in het begin van de twintigste eeuw 
een migratiestroom op gang metals gevolg de eerste serieuze uitdijing van Almada . 
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Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zouden een aantal megaprojecten Almada echt ontdoen 
van haar pittoreske karakter. Het eerste megaproject is de bouw van 'Santuario do Cristo Rei'; een 110 
meter hoog standbeeld van Jezus Christus dat uitkijkt over de Taag. De bouw van het beeld begint in 1950 
en duurt negen jaar. Het beeld is sinds de opening een pelgrimsoord voor Katholieken van over de hele 
wereld. Ondanks de impact die dit beeld heeft, in de zin dat Almada hiermee op de kaart wordt gezet, is 
de bouw van de 25 april brug zondermeer het belangrijkst voor de definitieve gedaanteverandering . De 
brug, die op 6 augustus 1966 wordt geopend om Lissabon met het zuiden te verbinden, krijgt de naam 
van oud dictator Salazar. Maar deze naamvoering zal niet lang standhouden, want na de Anjerrevolutie 
van ' 74 wordt de brug vernoemt naar de dag dat het dictatoriale bewind va lt. Met de komst van de brug 
wordt Almada echter wei in tweeen geknipt. Niet zozeer als gevolg van de brug zelf, maar door de komst 
van de snelweg die over de brug loopt. Met de komst van de snelweg wordt de bereikbaarheid van Almada 
stukken beter. Op stedelijke schaal wordt ook gewerkt aan de bereikbaarheid. Midden Jaren vijftig wordt 
een verbindingsweg tussen Cacilhas en Cova da Piedade aangelegd. Bij de aanleg wordt de voorheen 
glooiende zuidoever van Almada in een lijn rechtgetrokken aan de nieuwe weg, waarmee het natuurlijke 
karakter van deze oever voorgoed verdwijnt. Een ingreep die daar midden jaren zestig nog een schep 
bovenop doet is de bouw van de Lisnave werf. De impact van de 45 hectare grote polder is echter maar 
klein vergeleken met gevolgen van de migratiestroom die de nieuwe werkgever op gang brengt. Ten 
gevolge van deze migratiestroom groeien aile dorpen binnen gemeente Almada vast tot een stad; Almada. 
Zelfs de oliecrisls van de jaren zeventig, die scheepsbouwer zwaar treft, kan de groeistulp niet meer 
tegenhouden. En wat uiteindelijk gebeurt: De industrie vertrekt naar lage-loon-landen en wat blijft zijn de 
mensen en objecten die de arbeidersstad vormden. 
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- stedelijke anatomie -
In het boel< 'The image of the city' ontleed Kevin Lynch het stedelijk beelcl in vijf afzonderlijke elementen 
die tezamen het kernbeeld van de stad vormen. Aan de hand van deze vijf kernbegrippen wordt hieronder 
dat gedeelte van Almada beschreven dat grenst aan de voormalige scheepswerf. 

routes 
Binnen de stadsgrenzen van Almada zijn een drietal hoofdroutes te onderscherden. De belangrijkste is de snelweg ult het zuiden In 
de richting van Ussabon. Deze staat volledig los van Almada, maar maakt wei dat Almada voor de hele regio goed bereikbaar is. De 
snelweg vormt een sterke grens tussen oost en west. Het stedeli]k verkeer maakt binnen de stadsgrenzen veelal gebruikt van de 
hoofdstraat door het oude stadscentrum of van de weg langs de voormalige scheepsweri. 

grenzen 
Binnen de grenzen van de stad ztjn zowel kunstmatige als natuurliJke grenzen te vinden. Zeals hrervoor al genoemd wordt de stad 
In tweeen geknipt door een snelweg die een harde grens vormt van noord naar zuld. Een andere kunstmatige grens wordt gevormd 
door de marinebasis rn het zuidoosten. Natuurlljke grenzen worden brnnen de contouren van Almada gevormd door een aantal steile 
klifwanden In het noorden en door het water dat Almada grotendeel omsluit. 

districten 
ln de noordoostelijl<e punl van Almada ZIJn een VIJftal buurten te onderscheiden: 
• Cacllhas • vertrekpunt van de pont, rommclig 
• Almada • het oude stadscentrum met grotendeels oude bebouwing, netJeS 
· Margueira "' voormallge wen, vervallen 
• Pragal • redelijk n i~uwe wijk, netjes 
·• Cova da Piedade •· oude volksbulllt gecombineerd met lndustrie, vervallen 

knooppunten 
Van aile knooppunten ZIJn er· twee die vrlj essenlieel zijn. De een is het klaverblad die het stedelijk verl<eer mengL mel hellnterregionale 
verkeer. De ander, de pontterrnrnal van Cacilhas, waar dlllzenden mensen per dag van en naar Lissabon gaan. 

landmarks 
Almada kent drie echte landmarks: 
' De 25 aprilbrug • een hangbrug van 2,5 kilometer lang 
• Cristo Re1 • een 110 meter hoog standbeeld van Jezus Chnstus die ultkijkl over de Taag 
• De Llsnave kraan • een portaalkraan van 125 meter lang en 80 meter hoog 
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toekoms t 

- plan -
Om de werf weer nieuw Ieven in te blazen heeft het gemeentebestuur van Almada in 2001 een prijsvraag 
uitgeschreven. Deze is in oktober 2002 gewonnen door het consortium Atkins, Santa-Rita en Richard 
Rogers (ASR). Samengevat bestaat hun plan ult een voortzetting van de bestaande linea ire structuur door 
lintbebouwing evenwijdig aan de bestaande dokken te plaatsen. De lintbebouwing wordt op de oostelijke 
kop beeindigd met een drietal torens die uitkijken op Lissabon. Om enigszins te breken met het rigide 
lineaire systeem zijn binnen het lineaire systeem een aantal schuine lijnen aangebracht. Kenmerkend aan 
het plan zijn de vele ruimten die gereserveerd worden voor green en publiek. De functies die gegeven 
worden aan de bebouwing zijn divers en worden vermengt binnen de kaders van de llntbebouwing. 
Een sterk punt aan het antwerp is de overzichtelijke, geabstraheerde onderbouwing hoe structuren van 
ontwikkelpunten, openbare ruimte, uitzicht, openbaar vervoer, autoverkeer en voetgangersstromen zijn 
opgebouwd en werken. 

- kritische noot -
Het plan is op de eerste plaats logisch, llelder en door de vele onderzoeken, goed onderbouwd. Ondanks 
dat zitten er toch oak minder sterke kanten aan het plan die de nodige aandacht verdienen. 

Als eerste is daar de vraag wat de meerwaarde is van het kanaal dat wordt toegevoegd aan het zuidelijk 
deel van de werf. Waarom water toevoegen aan een gebied dat al nagenoeg geheel door water wordt 
omsloten? Een dergelijke vraag kan oak gesteld worden bij de twee toegevoegde pieren aan de oostzijde 
van de werf. 

De overgangzone naar de stad is een tweede punt van l<ritiek. Tenzij het de bedoeling is dat de nieuwe wijk 
functioneel en relationeel los komt te liggen van de bestaande stad, Is de aansluiting op de bestaande stad 
zwak. Door de steilwandige grens weg schrijven als een openbare groene zone en niet te bebouwen, blijft 
de harde grens tussen de we1f en de stad bestaan. Wat we ons kunnen afvragen is of het niet beter is als 
hier gebouwen worden geplaatst die de muur, gevormd door de stelle helling, doorbreken: Gebouwen die 
als het ware een brug slaan tussen het hoge en lage niveau. 
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waarbij als volgt te werk is gegaan. Aan de hand van een gedetailleerde stadsplattegrond en een aantal 
afstandsfoto's is de basismaatvoering ingeschat. Om inzicht te krijgen In de inwendige structurering is 
een literatuuronclerzoek gestart. Boeken baden daarbij geen uitkomst aangezien aile kraan gerelateerde 
boeken zwijgen over dit type kraan. Het internet bood daarentegen wei uitkomst. Met de Engelse zoekterm 
'gantry' kwam ik terecht op een website met foto's van de 'Kockumskranen·. Een portaalkraan die 1500 ton 
kan tillen en die met zijn 138 bij 178 meter de grootste portaalkraan ter wereld is. Op een aantal fate's van 
de verhuisoperatie van dit gevaarte blijkt dat de huid van de kraan een constructieve functie heeft en dat 
de structuur grotendeels bepaald wordt door de spanten die de huid op zijn plaats houden. Jammer genoeg 
tonen de fate's nauwelijks hoe de kraan er van binnen uitziet en andere websites doen dit eveneens. Om 
verder te komen besluit ik ruim 400 scheepswerven te emaillen met een verzoek om informatie. In een 
van de reacties krijg ik een tip over de werf van Damen Shiprepair in Schiedam waar een soortgelijke 
kraan zou moeten staan. Na onderzoek bleek dit daadwerkelijk zo te zijn, waarop ik contact heb gezocht 
met de werf met als resultaat een bezoek waarbij ik hun portaalkraan van binnen en buiten heb mogen 
bestuderen. De kraan van Damen is er een met een capaciteit van 200 ton en een afmeting van 65 bij 100 
meter, waarmee deze kraan een ideaal referentiekader is. Zeker als deze naast de l<ockumskranen wordt 
gezet. Tijdens mijn observatie heb lk mij het meest over verbaasd over de stabiliteit van de kraan: Wind 
en het hijsen van zelfs grate lasten zijn niet voelbaar. 

- aannarnes -
Met de informatie uit bovengenoemd onderzoek zijn de volgende aannames gedaan. 

Globale maatvoering: 
- lengte kraan 
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hoogte kraan 
hoogte ligger 
breedte ligger top 
breedte ligger bodem 
hoogte spanlprofiel 
spantnens 
L profiel huidverstijving 
hUiddikte boven en ondcrnens llgger 
huiddikte z1jwanden llgger 

125 meter 
80 meter 
10 meter 
7 meter 
2,6 meter 
1 meter 
300x20 m1lhmeter 
200xl00x20 millimeter 
20 en 30 mill1meter 

10 millimeter 











VOORSTUDIE 
De eerste en gelijk ook moeilijkste vraag van mijn onderzoek is: 'Wat moet er gaan gebeuren met de 
kraan?' Aangezien de kraan maar weinig beperkingen kent, is het scala aan mogelijkheden ongekend. 
Oesondanks zijn er, voor zover ik te weten ben gekomen, geen Gantry's herbestemd. Om de keuze 
weloverwogen te maken heb ik daarop besloten bovenstaande vraag ontwerpend te beantwoorden in een 
voorstudie. 

Om enig kader te stellen aan de voorstudie, heb ik vooraf gesteld dat de mvulling praktisch uitvoerbaar 
moet zijn, om zo aan miJn doelstelling te kunnen voldoen. Daarbij heb 1k gemeend dat het karakter van 
de kraan n1et verloren mag gaan, om te voorkomen dat het hergebruik van de kraan ter discussie gesteld 
kan worden. Vanuit persoonl1jk vlak heeft ook meegewogen dat ik van mening ben dat het niet correct is 
dit object te behouden als monument en het daarbij volledig los te rukken uit ziJn natuurlijk habitat. 

Een tweede vraag die enigzms voortkomt uit bovenstaande stellingen, is: 'Moet de kraan blijven bewegen?' 
Om antwoord te krijgen op deze vraag heb lk gekeken naar de relatie tussen kraan en bewegen. Als gekeken 
wordt naar wat de kraan bi]Zonder maakt, dan is wellicht het voornaamste dat dit enorme gevaarte kan 
bewegen. Daarmee kom ik tot de stelling dat het zonde zou zijn deze eigenschap verloren te Iaten gaan . 
Vandaar dat de kraan blijft bewegen. Hie1·bij moet wei opgemerkt worden dat de lengte waarover de kraan 
rijdt beperkt wordt in verband met de doorgang voor ponten aan de kop van dok 13. 

Bij de zoektocht naar geschikte functies is met name gezocht naar functies die enige affiniteit hebben met 
de specifieke karakteristiel<en van de kraan. functies die in aanmerking komen zijn: 
- een museum 
- een hotel 
- een ente1tainment I evenementengebouw 
- een restaurant 
- een brug voor de cruisterminal 

Met deze functies in het achterhoofd is begonnen aan het ontwerpend onderzoek, waarvan de concepten 
geleid hebben tot de u iteindelijke concept. Deze concepten zullen worden besproken in het overige deel 
van deze paragraaf. 

41 











ONTWERP 
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ONTWERPBEGINSEL 

concept 

In het vorige hoofdstuk is de keuze voor het concept van 'kraan als gebouw' reeds onderbouwd. Echter de 
beschrijving die daar wordt gegeven is onderdeel van het vooronderzoek en is in die zin geen onderdeel 
van de beschrijving van het uiteindelijke antwerp. Maar omdat dit concept het antwerp wei bepaald, wordt 
hier nag een nadere toelichting gegeven. Het concept is uiteindelijk als volgt gedefinieerd: 

'Het concept kraan en gebouw worden verenigd om tezamen vorm te geven aan de gecombineerde 
restaurant-museum-functie. Hierbij zal de vormgeving van dat wat wordt toegevoegd het industriele 
karakter van het bestaande navo/gen om samen een te worden, zonder dat de grens tussen bestaand 
en nieuw onzichtbaar wordt. Bij het toevoegen mag het bestaande worden aangetast, zolang het 
karakter van de kraan maar overeind blijft. ' 

Met het concept gedefinieerd is onderzoek gedaan naar de wijze waarop dit concept vertaald kan worden 
in een antwerp. Hierbij heeft het boek 'Re-arch' van Michelle Provoost gediend als leidraad. Samenvattend 
worden in dit boek acht wijzen van herbestemming benoemd, te noemen: 

- Ondergronds -- Het toegevoegde deel ligt volledig onder het maaiveld; 
- 1+1=2 -- Het bestaande en het toegevoegde vormen twee zelfstandige volumes; 
- 1+1=1 -- Het bestaande en nieuwe vormen samen een geheel; 
- Continu·lteit -- Het nieuwe wordt voortgebouwd op de architectuur opvatting van het bestaande; 
- Palimpsest -- Voortbouwing op sedimenten: Laag op laag bouwen waarbij iedere laag een eigen concept heeft; 
- Heremietkreeft -- Het bestaande uithollen om daar iets geheel eigens in aan te brengen; 
- Recapitulatie --De bestaande ontwerpmentaliteit overnemen voor het nieuwe- imitatie van bestaande aspecten; 
- Facelift -- Een update van het bestaande aan technische uitrusting en I of imago. 

Binnen dit kader heeft mijn concept het meeste raakvlak met de benadering van 1+1=1. 
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afkadering 

Aangezien concept en thema ruim op te vatten zijn, volgt hier een korte toelichting hoe het een en ander 
op het antwerp wordt toegepast: 

- Iedere afzonderlijke ruimte zal het gegeven 'kraan' op een eigen wijze presenteren, waarmee het bela pen 
van de kraan een variatie indrukken oplevert die de geest doen prikkelen . 

- Het industriele karakter van de kraan zal binnen het antwerp gestalte krijgen in de vorm van een afwerking 
die industrie uitstraalt. Restaurant en museum hebben daarbij een eigen plan van aanpak. Daar waar het 
museum het authentieke nastreeft krijgt het restaurant een stoer industrieel jasje aangemeten. 

- Omwille van het karakter is de bestaande constructie met bijbehorende principes uitgangspunt voor 
nieuwe constructies. Hierbij worden voorzieningen die het totale draagvermogen van de kraan vergroten 
vermeden. Aanpassingen in het bestaande deel worden gemaakt volgens bestaande principes en nieuwe 
constructies, die aansluiten op de bestaande, volgen bestaande afdraagprincipes. 
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PROGRAMMA 

In de kraan komen, zoals hiervoor al ter sprake kwam, een restaurant en een museum. Seide dragen het 
aspect kraan op een geheel eigen wijze uit. Daar waar bij het museum de kraan topstuk van de collectie is 
en de nadruk ligt op het beleven van het object, is in het restaurant de kraan gebruikt als spannend decor 
waar op een totaalbeleving wordt ingezet. 

In de kraanligger zullen een aantal voorzieningen gedeeld worden door beide functies en zullen een aantal 
de potentie daartoe hebben. De functiemenging zal daarbij geen problemen in overbezetting geven gezien 
de gebruikspieken voor beiden varieren. Het delen van voorzieningen zal als voordeel hebben dat de 
bezoekers van de een verleid kunnen worden door de ander. 

programma museum: 
- entree maaiveld 
- kraancabine 
- gesloten expositieruimten 
- open ruimte 
- bioscoopzaal 

programma restaurant: 
- entree maaiveld 
- keuken 
- kantoorruimte 
- opslag 
- entreehal 
- ontvangst I garderobe 
- bar 
- toiletten 
- restaurant 
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ORGANISATIE 

a/gemeen 

Bij het organiseren van het programma is het behoud van het open karakter van de kraanligger zeer 
bepalend geweest. Om deze reden zijn er twee groten open ruimten behouden om de bezoeker de 
grootsheid van de kraan te Iaten ervaren. 

Door de gerektheid van de kraan is de binnenruimte, met zijn extreme maatverhoudingen, zeer uniek. 
Om de gerektheid optimaal te genieten, is de bar in het midden van de kraanligger geplaatst, waarbij 
een zicht in beide richtingen wordt geboden. Door de bar op de scheidslijn tussen museum en horeca 
te plaatsen kan deze gelijktijdig dienstdoen als verleider om bezoekers van de een aan te zetten oak de 
ander te bezoeken. 

restaurant 

Het restaurantdeel van de kraan is geplaatst aan de waterzijde van het dok omwille van de route en het 
uitzicht over het water. Aangezien de pier onbebouwd blijft is het een prachtige promenade naar het 
restaurant. Met een lift die tegen de kraan geplaatst is komen de bezoekers, onderweg genietend van het 
panoramisch uitzicht, aan in een gang waarboven zich het kantoor, de keuken en een opslag bevinden. 
Deze ruimten staan volledig los van het bezoekersdeel en zijn enkel te bereiken als gebruik wordt gemaakt 
van een chipsleutel in de lift. In de gang richting de entreehal is een tweede lift geplaatst die bedoeld is 
voor mensen die slecht ter been zijn. Deze stopt voor bezoekers op kantoor en restaurantniveau . De reden 
waarom de lift op kantoorniveau stopt, is dat het invalidentoilet zich oak op dit niveau bevindt. Met de 
lift kan overigens oak op keukenniveau gestopt worden als men gebruik maakt van een chipsleutel. Door 
deze stop is bedoeld als bypass voor de etenslift, als deze mocht uitvallen. Vanuit de gang, die enigszins 
benauwend is, komen de bezoekers de entreehal in die ruimte schept om de grootsheid van de kraan 
te ervaren en het tevens mogelijk maakt de trap, die de contouren van de kraan gebruikt, optimaal te 
aanschouwen. De volgorde van ruimtes aan de trap werkt als een machine voor de bezoekers die naar 
het restaurant gaan. Op de eerste verdieping is de ontvangst waar de bezoeker zijn jas kan inleveren om 
zijn weg op de trap te vervolgen. Op de tweede verdieping van de kraan aangekomen vindt de bezoeker 
so 
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ten eerste aan beide zijden een toilet. Deze liggen op een centrale plek en zijn daarmee voor zowel het 
museum als horecadeel te gebruiken. Tussen de toiletten bevindt zich een gang die leid naar de bar. In 
de bar heeft de bezoeker aan de bar een zicht van 60 meter het museum en 30 meter de ontvangsthal 
in, waarmee het gesloten volume volledig opengebroken is. De bar is een plek waar de bezoeker wat kan 
drinken maar ook kan afspreken met mensen waarmee zein het restaurant gaan eten. Waarmee we bij de 
laatste stap aangekomen zijn: het betreden van het restaurant. Het laatste deel van de trap breekt tussen 
de twee grate liggers door het plafond van de kraan heen. Door juist hier de trap door te Iaten breken kan 
de bezoeker de spierballen van de kraan even aanraken, om vervolgens het restaurant binnen te !open. 
Aangezien de hoogte van de kraan een fantastisch uitzicht biedt op de Rio de Lisboa, die's avonds volledig 
omringt wordt door een groat lichtjesfestijn, is dit uitzicht het aspect waarmee dit restaurant zich kan 
onderscheiden. Aangezien het constructief niet haalbaar is een panoramische gevel in de kraanligger te 
bouwen is het restaurant bovenop de kraan geplaatst als een doosje dat sterke associaties oproept met 
de hijswagens die worden verwijdert. De volledig glazen langsgevels van het volume zorgen voor een 
nagenoeg compleet panoramisch beeld. 

museum 

De bestaande lift in de zware poot zal de entree zijn voor het museum. Het is daarmee een entree die 
door zijn authenticiteit goed aansluit op het thema van het museum. Door de geringe afmetingen van 
de lift kunnen maximaal 2 mensen tegelijk omhoog, wat op zich gunstig is omdat hierdoor de kans op 
ophopende mensenmassa's behoorlijk wordt gereduceerd. De eerste stop van de lift zal zijn op het niveau 
van de kraancabine. Het bordes dat leidt naar de kraancabine wordt via een trap buitenlangs verbonden 
met de kraankoker. Maar voor wie dit te eng vindt is er de mogelijkheid met de lift verder omhoog te gaan . 
Middels een trappenhuis worden de bezoekers geleid naar de eerste twee gesloten expositieruimten. Deze 
zijn hoog geplaatst omwille van de routing van zichten. Door de expositieruimten te schakelen over twee 
niveaus en daarbij de trap aan de open ruimte te grenzen ontstaat een fantastisch zicht de kraan in. Na 
het doorlopen van de open ruimte bieden zich twee routes aan die beiden eindigen waar ze beginnen. De 
eerste is een route die leidt naar de derde en vierde gesloten expositieruimten boven in de kraan. Deze 
zijn te bereiken via een trap die deels buitenlangs loopt. Deze ruimten zijn los geplaatst van de andere 
expositieruimten om het mogelijk de maken daar probleemloos een ander thema in te exposeren dat 
afwijkt van het thema in de open ruimte. Na het belopen van deze route biedt zich de tweede route aan, 
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die leidt naar de bioscoop. Gezien een bezoek aan het museum een redelijk klim is, kunnen de bezoekers 
hier even bijkomen en gelijk een film bekijken. De museumroute eindigt uiteindelijk in de entreehal van 
het restaurant, waar men vervolgens een bakje koffie kan drinken of de kraan kan verlaten met de lift van 
het restaurant. 

PLATIEGRONDEN, DOORSNEDEN EN AANZICHTEN 

Op de komende 5 pagina's is een gedeelte van de technische tekeningen te zien, waar het antwerp is 
vastgelegd . 
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CONSTRUCTIEVE ONDERBOUWING 

beginsel kraan 

Het constructieve principe achter de Lisnave portaalkraan is vrij eenvoudig. Zoals in de schema's hieronder 
te zien, wordt de last uit de hijswagens via een denkbeeldige drukboog lopende door de huid afgevoerd 
naar de paten. Hierbij pakt de bovenflens druk en de onderflens trek. De stabiliteit wordt in de rijrichting 
van de kraan gewaarborgd door de driehoeksvorm waar de poot in uitloopt. In de portaalrichting haalt de 
kraan zijn stabiliteit uit de momentvaste verbinding van de dikke poot. 
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Opbouw constructie: vloerbalken verbonden aan de bestaande constructie 



inpassing van het antwerp 

- structuur -
Bij het structureren van het antwerp zijn, zoals bedoeld in het concept, de principes van de kraan zoveel 
mogelijk aangehouden. Zo worden verzamelde krachten vanuit wanden en vloervelden overgebracht naar 
de spanten, die er op gemaakt zijn grate puntlasten gelijkmatig over te brengen in de constructieve 
huid. De puntlasten veroorzaakt door de vloerbalken dragen daarentegen wei direct af in de huid. Binnen 
het antwerp zijn twee wijzen van afdracht te onderscheiden. De eerste (3D afbeelding vorige pagina) 
brengt de krachten uit het vloerveld deels direct in de huid en deels via een balk in de vloer. De balk in 
de vloer is hierbij aan de koppen verbonden met een steunbalk die tussen de bestaande spantprofielen is 
aangebracht. Het krachtenverloop ziet er uit zoals te zien is op de linker illustratie hieronder. 
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Bij de tweede wijze van afdracht worden de krachten, net als bij de eerste, deels direct in de huid gebracht 
en deels via de spanten. Wat deze manier anders maakt, is dat deze gebruik gemaakt van de twee grote 
liggers in de bovenflens van de kraan. Het tweede deel van de krachten uit het vloerveld wordt afgedragen 
via een randbalk die met hangkolommen aan deze bestaande balk is verbonden. Illustratie 2 op de vorige 
pagina geeft het principe hiervan weer. De stabiliteit binnen in de kraan wordt voor het ontwerp volledig 
gewaarborgd met de bestaande huid en spanten. 

Ook het restaurant bovenop de kraan (illustratie rechts) werkt volgens het eerder genoemde beginsel. Het 
is opgebouwd uit secties die een afmeting hebben overeenkomend met de onderliggende kraanspanten. 
In deze secties, die overigens op de grond worden opgebouwd, zitten 2 vakwerkspanten die afdragen op 
de kraanspanten. Over de vakwerkspanten lopen per sectie 5 breedflensbalken die tezamen een pakket 
van houten vloerbalken dragen met daar bovenop een houten vloer. De kolommen die het dak dragen 
zijn opgebouwd uit UNP-profielen die na het aaneen bouten van de secties een H-profiel vormen. Het 
dak zelf bestaat uit een damwandprofielr 1J die de beukmaat zelfstandig overspant. De stabiliteit wordt 
gewaarborgd door windverbanden in vloer en dak, twee stijve kopschotten en twee stijve glasvlakken in 
de lengterichting. 

- profielmaten -
Vanuit een esthetisch ideaal is de keuze gemaakt om gelijkogende belastingsituaties uniform op te lossen. 
Bij de keuze van de profielen betekent dit dat gelijkende situaties een profielmaat krijgen. Om deze reden 
zijn enkel de meest negatieve situaties berekend. 

De profielmaten, die uitsluitend indicatief bedoeld zijn, zijn voor het ene deel bepaald door middel van de 
vuistregels uit het boek 'Overspannend staal', die als bijlage 2 zijn bijgevoegd. Voor het andere deel zijn 
eenvoudige ontwerpberekeningen gemaakt die in bijlage 4 worden getoond. 

[1] Corus SAB200 l,Smm- bij PB 0,25kN/m2, VB l,OOkN/m2 en 2-zijdige oplegging -max. 9,28m overspanning 
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HAALBAARHEID ONTWERP 

Een van de belangrijkste vragen voor het antwerp, is de vraag of de kraan het antwerp kan dragen. Om 
antwoord te krijgen op deze vraag zijn een aantal indicatieve berekeningen gemaakt, enkel bedoeld 
om met een zekere marge de mogelijkheid van het antwerp vast te stellen. De berekening is als volgt 
samengesteld: 
- Als eerste is het draagvermogen van de kraanligger bepaald; 
- Als tweede is ter controle een berekening gemaakt die test of de gebruikte maatvoering aannemelijk te 
noemen is; 
- Als derde is berekend of de belasting van het antwerp binnen de grenzen van het draagvermogen valt. 

draagvermogen van de kraan 

Om het draagvermogen van de kraan te bepalen is het maximaal opneembare moment van de kraan 
berekend. Dit is gedaan door de weerstandsmomenten van de (vereenvoudigde) doorsnede te bepalen 
en deze vervolgens met de materiaalspanning te vermenigvuldigen: M = a * W. Uit de berekening, die 
onderdeel uitmaakt van bijlage 3, blijkt dat het maximaal opneembare moment boven 181796 kNm is en 
onder 197270 kNm. 

De draagkracht van de paten kan door beredenatie bepaald worden. De meest negatieve belastingsituatie 
doet zich namelijk voor wanneer de hijslast uiterst nabij de poot staat. Deze maximale last is 3000 kN + 
500 kN van de hijswagens, die in mijn antwerp worden verwijderd. Dit betekent dat beide paten 3500 kN 
kunnen dragen, los van de belasting veroorzaakt door het eigen gewicht van de kraan. 

controle geschatte maatvoering 

Om te controleren of de maatvoering bij de berekening van het draagvermogen enigszins redelijk te 
noemen is, is berekend hoe groat het uitwendige moment is als de kraan op de meest ongunstige plek 
wordt belast. Als eerste is de ligger van de kraan geschematiseerd tot een rekenmodel. Vervolgens is met 
de vergelijkingen uit de vergeet-mij-nietjes-lijst het steunpunts- en veldmoment berekend. 
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Uit de berekening blijkt het maximale steunpuntsmoment 120221 kNm te zijn (bijlage 3) en het maximaal 
veldmoment 156490 kl\lm. Bij de berekening van het maximaal opneembare moment is in eerste instantie 
gerekend met een onderflensdikte van 20 mm. Echter de waarde voor het maximale moment in de 
onderzijde werd met ca. 1000 kl\lm overschreden. Daarom is de dikte van de onderflens veranderd in 30 
mm. Met deze verandering vallen de waarden die optreden met een enige marge binnen de waarden van 
wat de kraan kan verdragen. 

Gezien het verschil na de wijziging van de onderflens tussen wat kan en wat optreed niet schikbarend 
groat is, wordt de geschatte doorsnedemaatvoering als reeel beschouwd. 

berekening antwerp 

Om het antwerp te toetsen is van het antwerp een gewichtsberekening gemaakt waarbij de kraan per 
verdieping in secties van een beuk is opgedeeld. Van iedere sectie is het gewicht berekend en is gelijktijdig 
vastgesteld of deze de meest bepalende vloer is voor de beuk ten behoeve van de berekening met 
belastingcombinaties. Bij deze bepaling is ervan uit gegaan dat het restaurant een bezoekersaantalbeperking 
krijgt, waardoor deze vloer niet bepalend is. Op basis van deze resultaten, die als bijlage 5 zijn bijgevoegd, 
zijn de momenten en de reactiekrachten berekend. Bij het berekenen van de momenten is in tegenstelling 
tot het berekenen van de reacties, het eigen gewicht meegenomen, zodat de resultaten overeenkomen met 
de hiervoor genoemde berekeningen. Voor de reacties is het enkel interessant te weten of de toegevoegde 
belasting de maximaal toelaatbare belasting niet overschrijdt. Daarom is voor deze berekening het eigen 
gewicht buiten beschouwing gelaten. 

Uit de berekening zijn de volgende waarden gekomen: 
- Maximaal inklemmingsmoment 

- Maximaal veldmoment 

- Reactiekracht inklemming 

- Reactiekracht roloplegglng 

111883 kNm 

139297 kNm 

2507 kN 

3192 kN 

Als deze waarden vergeleken worden met de belasting waarop de kraan berekend is, dan kan geconcludeerd 
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worden dat deze waarden niet overschreden worden (grafiek volgende pagina). Waarmee wat betreft dit 
aspect gesteld kan worden dat de kraan het voorgestelde antwerp kan dragen. Zeker als in ogenschouw 
wordt genomen dat de veiligheidsfactor over de gerekende toelaatbare belasting niet is meegerekend. 
Dit in tegenstelling tot de belasting veroorzaakt door het antwerp, waar wei met een veiligheidsfactor 
gerekend is. 
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MATERIALISERING EN DETAILLERING 

Bij het materialiseren van de nieuwe ruimtes is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het museum 
en het horecadeel. Bij het museum is enkel materiaal toegevoegd waar nodig, terwijl het horecadeel 
volledig in een nieuw jasje is gestoken. Ondanks dat de materialen gekozen zijn om hun industriele en 
rauwe karakter, zijn ze allemaal op een fijne wijze uitgedetailleerd, om daarmee het industriele tach 
chic te maken. Een van de meest in het oog springende materiaalkeuzes is die voor het aluminium 
strekmetaal. Dit materiaal heeft veel in zich: Het is het grof, ruw en voelt akelig a an, maar het valt door 
de vele weerkaatsingen en Iichte kleur, op een donkere achtergrond van zwart schuim, wei zacht op het 
netvlies. Bij het uitdetailleren van het strekmetaal is gekozen voor aluminium strips van 30 mm breed die 
verbonden zijn met aluminium inbusboutjes. 

De vloeren worden gemaakt van een zwart geplastificeerde traanplaat, die op een aantal plaatsen aan de 
zijkanten wordt gecombineerd met gegalvaniseerde roostervloeren op niveau 0 en zwart linoleum in de 
bar en het restaurant. 

De buitengevels van het restaurant en de entreeruimte bij de lift zijn net als de zichtwanden van de 
keuken voorzien van een gezet, geborsteld RVS. 

Scheidingswanden worden gemaakt van metal-studprofielen met een gipsplaten dek voorzien van 
glasvezelbehang, geschilderd met danker antracietkleurige latex. De keuze voor metal-stud met gipsplaat 
komt voort uit het beginsel dat deze Iicht van gewicht zijn en daarbij makkelijk bijgewerkt kan worden 
na beschadiging. lets dat zeker zal gebeuren bij de museumwanden, waar overigens tussen de meta l
stud en gipsplaat een laag underlayment is opgenomen om een vrij indeelbare wand voor exposities te 
verkrijgen. 
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glasvezel behang 
zwarte latex afwerking, zijdeglans 
scheidingswand 
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linoleum 
zwart gevlamd, zijdeglans 
vloer 

aluminium strekmetaal 
zwart schuimrubber onderlaag 
wandafwerking binnen 

traanplaat 
zwart geplastificeerd, zijdeg Ia ns 
vloer 

geborsteld RVS 
RVS met anisotrope glans 
wandafwerking binnen en buiten 

persrooster 
gegalvaniseerd, zinkkleurig 
vloer 

gegalvaniseerd staal 
gebloemd zink 
bestaa nde constructie 



-meta lie beplatlng 
- waterkerende laag 
- stalen klang 
- T60.30 pronet 
- structureel glas op koker 
- UNP240 pronet 

- melalic beplallng 
- waterkerende laag 
• staten klang 
- undertayment betlmmer1ng 
-Isola He 
- dempremmende laag 

_I 
- aluminium zetwerk. 
.. aluminium strekmetaal 
.. zwert schulmrubber 

detail 1: dakrand restaurant 1:10 

- kunststof dakbedekklng 
- waterkerende laag 
- drukvaste lsolatleplaal 
- dampremmende laag 
- zelrdragende damwandproflelplaat 
- samengesteld proHel 
-INindverband 

- structureal glas op koker 
- alumlnk.tm zetwerk 
- dampwerenda laag 
- uncler1ayment 
-UNP200 

- zwart linoleum 
- dampremmende laag 
- under1ayment 
- vloerbalk 
- isolatieplaat 
- HE220B 

~· 

I\ 

_J 

0 

- melallc bepleting 
- waterkereode laag 
.. stalen klang 
- houten regelwerk 

detail 2: vloerrand restaurant 1:10 
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- - bestaande kraenconstructle 
- lsolaUaplaat 
- dampremmende laag 
- zwan sehulmrubber - • aluminium strekmetaal 

- bestaande kraanconstrucUe 
-lsolalleplaat 
- dampremmende laag 
- zwan sehulmrubber 
-aluminium strekmetaal 

• nylon dopfe 
• aluminium hoeklijn 
- aluminium lnbusbout 
- elumlnlum 

detail 4: afwerking strekmetaal 1 :5 

-
- bestaande kraanconstrucde 
- staten patrljs met lekjjootje 

detail 3: patrijsraam 1 :5 
- kunststof slultrlng 
- dubbel glas 
- ruitenkit 
- kunststof dekrlng 
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IMPRESSIES 
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Zicht tot plafond kraan bij uitstappen lift 

Uitstappen lift met zicht de an in 
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Mijn afstudeerproject is zondermeer het meest leerzame project geweest aan de TU/e. Doordat de opdracht 
zo uitzonderlijk was heb ik de vaardigheden die ik beheers volledig kunnen tonen en heb ik kunnen Iaten 
zien dat ik om kan gaan met voor mij volledig onbekend terrein. Het ontdekken van mijn creativiteit om 
toch aan de informatie te komen die voor velen onbereikbaar zou blijven heeft mij veel deugd gedaan, 
zeker bij het bezoeken van de portaalkraan van Damen in Schiedam. 

II< ben van mening dat l1et antwerp dat ik voor de Lisnave kraan heb gemaal<t voortkomt uit een helder 
concept dat zonder vragen het transformeren van de kraan rechtvaardigt. Door de kraan die voor veel 
stadsbewoners vele emoties oproept te transformeren met behoud van karakter, is een antwerp ontstaan 
dat meer is dan een toevoeging van functies aileen . In mijn proces ontdekte ik dat ik veel oog heb voor 
de gevoeligheden die aan een object kunnen kleven. Ik ben normaliter een ontwerper die het randje van 
extremen opzoekt om een project tot het uiterste te brengen. Maar in dit project was dat anders. In het 
begin stuitte ik op veel problemen toen ik mijn gebrulkelijke we~kwijze hanteerde, maar na verloop van 
tijd, toen ik ontdekte dat dit antwerp om een veel subtielere aanpak vroeg, begon ik lot te krijgen in het 
fijngevoelig aanpakken van dit monster. Na mijn bezoek aan de kraan van Damen had ik het gevoel dat 
1k nodig had om de kraan te begrijpen pas echt goed te pakken. Na mijn bezoek ben ik direct begonnen 
ben met de bouw van mijn bakjesmaquette. Door de grate flexibiliteit van deze maquette kon ik iedere 
beuk doorontwikkelen door telkens een geevalueerd bakje te bouwen . Met deze maquette kreeg ik kreeg 
ik uiteindelijk weer volledig grip op mijn proces. 

Wat ik tijdens het afstuderen spijtig vond is dat de samenwerking binnen ons atelier nooit goed gelopen 
heeft. Doordat ieder voor zich werkte was het erg moeilijk om gezamenlijk werk te verrichten. Het gegeven 
dat we met te veelleiders in de groep zaten is naar mijn idee hoofdoorzaak hiervan. Desondanks ging het 
op het persoonlijke wei goed. Het gezamenlijk luncl1en en de vele vrijdagmiddagsessies in De zwarte doos 
maal<te de onderlinge sfeer zeer aangenaam. 
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BIJLAGEN EN VERANTWOORDINGEN 
1 - Verantwaarding en literatuur 
2 - Vuistregels staalcanstructie 
3 - Sterkte van de kraan 
4 - Berekeningen prafielen 
5 - Gewichtsberekening antwerp 
6 - Reacties en mamenten ten gevalgen van het antwerp 



Bijlage 1: Verantwoordingen 



Verantwoording en literatuur 

Foto's en illustraties 

pag. omschrljvlng 
om slag kraan 

10 groepsfoto 

13 luchtfoto regia top 

15 luchtfoto Almada top 

16-17 Almada vanaf Cristo Rei 

18 kaart 1860 

21 luchtfoto's 20e eeuw 
22-23 collage Almada 
24-25 collage bewoners Almada 

27 kaart Lynchanalyse 

28 landmarks Cristo Rei 

28 landmarks kraan 

28 landmarks brug 

29 werfschema 

30 collage de werf 
32-33 plan Rogers 
34 kraan Almada 

35 kraan Damen Shlprepalr 

37 collage Damen Shlprepalr 

38-39 tekenlng kraan 
42 concept vormen in kraan 
43 concept tent In kraan 

43 concept toren om kraan 
44 concept kraan als tool 

45 concept kraan als gebouw 

51 organlsatie 

54-58 technlsche tekenlngen 

59-66 constructie 
68 material en 
69-70 details 
71-87 artist Impressions 

bron 
http:/ /static. panoramlo.com/photos/ original/916 7321 .jpg 
bewerklng - Pepijn Bakker 

maps.live.com 

maps.llve.com 
bewerklng - http://www. filckr.com/photos/23689463@N05/2273194538/slzes/l/2273194538_0b31c9d 200_b. 

jpgen 2273198370_eac6elfb71_b.Jpg 

gemeente Almada 
gemeente Almada, GulaDesenhoUrbano_VP _pt.pdf 

Heino Kamphorst 
Heino Kamphorst 
bewerklng - maps.live.com 

Heino Kamphorst 

http://www. n ickr. com/photos/ joaoabreu/ 44 2 73 3 71/ sl zes/ 44 2 7 3 3 71_5 2 Oc 29b0ba_o .j pg 
http: 1 /www. nickr. com/ photosjba sajauntxo/ 1006164 346/ sizes/ o/ 1 006164 34 6 _ 4 0905 7 2dbb _ o. jpg 

Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 
gemeente Almada, GulaDesenhoUrbano_VP _pt.pdf 

Heino Kamphorst 
Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 
Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 

bewerk/ng - http://www. n/ckr.com/photos/gandra_198 7/22064966 71/slzes/l/ 22064966 71_e 7638d0f64_b.Jpg 
Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 
Heino Kamphorst 
Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 
http:/ jwww.materla.ni 
Heino Kamphorst 

Heino Kamphorst 



Boeken 
Atkins, Richard Rogers Partnership en Santa-Rita arqultectos 
John F. Pile 
Michelle Provoost 
Franco Bertoni 
Ir. T.G.M. Spierlngs, ir. ing. R.P. van Amerongen, W.J. Bakker 

Internet 
'Kockumskranen' 
Almada en kraan 
Almada en kraan http://www. flickr.com 

Almada Nascente - Eastern Almada 

Design : purpose, form and meaning 
Re-arch 

The architecture of Philippe Starck 

Jellema - 3 Draagstructuur 

Camara Municipal de Almada 
University of Massachusetts Press 
Ultgeverij 010, Rotterdam 
Academy Editions, Londen 

Spruyt, Van Mantgem & De Does, Leiden 

http://www. v a rvsh lstorl a. se/ kra nens-webbs Ida/ bllder. htm 
http://www. panoramlo.com 

2006 
1979 
1995 
1994 
1998 



Bljlage 2: Vuistregels staalconstructie 



Tabe/6.6 Vuistregels dimensionering stalen kolommen 
Bron: Basisboek 'Overspannend staa/' 

Gewalst ot 
gelast profiel 

Kokerprofiel 

Kolom 
samengesteld uit profielen 

I 
J-.d 

[ 
JJ-~ 

2-8 

2-4 

····--.·····~"··~-····~-··--· 

2-8 

2-4 

4-10 

··--···-·····------·--···-·------------· 

Staalbetonkolom 2-4 

20 25 

7 18 

20 35 

1 

7 28 

6 

.1 

25 

15 

een bouwlaag 

meer bouwlagen 

een bouwlaag 

meer bouwlagen 



Tabel 6. 7 Vuistregels dlmensionering stalen verdiepingvloerliggers 
Bron: Basisboek 'Overspannend staa/' 

Breedflcns
profielen 
of k"okers 

100-500 4-12 

- ----------·---·- ·-·--···- ····-······------

Profielstaal 

Vakwerk van 
warmgewalste 
profielen 

;:_-::r :::: ~ t~ ~ ~~ r--I 
j_j __ j. 

F::51 
J ___ L __ J 

200-500 6-30 
1 1 

15 20 

········-···-··--·····-···-······-···- ---···-···--·-······- --- ------· 

1000- 4000 12-45 
1 1 

8 15 

---··-----------·-·- - ---···---···- ·--····-----··-··---·····-···-···- ····-- - --

Vierendeell igger i--,--=!- ln 

Staalbeton
ligger 

f I I I I I I 
~ II J_.w 

1 000···3000 6- 18 
1 
4 12 

····-- - - ···--------------------

300--1000 7- 15 
1 1 

20 25 

J_ -+J 



Tabel 6.8 Vuistregels dimensionering stalen primaire dakliggers 
Bron: BtHf~·tJo~k ~overspannend Had/' 

·Raatligger 

Vakwerk met 
evenwijdige 
randen van warm
gewalste profielen 

~~ ~~} flli:4lh 
. . L--~ ~ 

6-18 

12-15 
(met zeeg) 

1 1 

8 12 

....................................... _. ________ _ 
Vakwerk van 
koudgevorrnde 
pro fie len 

Vakwerk. met 

schuine randen 

van warrn qewalste 
profielen 

B reedfl ensprotiele n 

of kokers 

Ruimtevakwerk 

n 
W, " 
U ..... 

I 

AK" __ __ , 

.X/ \~ i ;, 
~ -!·····~ 
)'~- )' 

'( \'. ,;·;v\/ v ·/·r~t,, 

·/· ..... ___ _L____j_ 

5-28 

8-20 

6-14 

30-150 

1 

15 25 

5 10 

1 

20 30 

1 

15 30 

/1:{300-1 000) 

h~( 1 00-500) 



Tabe/6.9 Vuistregels dimensionering secundaire dakliggers 
Bron: Basisboek 'Over.spannend sraal' 

Koudgevorrnde .C S JT :th· r 120- 300 
profielen 

__ _L _ _ _J 

Profielstaal 

I [__ 
T "' 200-1000 

h I! 
I 

·;( J 

3-12 
1 1 ---

25 35 

6--40 
18 26 



Bijlage 3: Sterkte van de kraan 



Berekening maximaal opneembaar moment 

verklaring symbolen 
Aetg oppervlakte eigen doorsnede 
a afstand eigen zwaartepunt t.o.v. de y-nullijn 
tr;boven dikte flens boven 
tr;onder dikte flens onder 
tw dikte zijwanden 
e afstand tot neutraallijn 
S statisch moment = A*a 
W weerstandsmoment 
Ivv opervlaktetraagheidsmoment 

dee I 

eenheid 
iflens boven 
lens onder 

zijwand links 
izijwand rechts 
s 

e 

Iyy 

Wbov 

Wond 

breedte dikte 

mm mm 
7000,0 20,0 
2600,0 30,0 

10,5 9950,0 
10,5 9950,0 

(Aelg I 2) - Aelg; flens boven 

734751 2*tw;90 
e = tr;boven + 
I = som(Ae19 * a2

) = 

Wbov = Iyy I Zbov = 
Wand = Iyy I Zond = 

Aeig 

mm 2 

140000 
78000 

104475 
104475 
426950 

3499= 

Mbov = materiaalspanning 23SN/mm2 * o,s * Wbciv = 
Mond = materlaals_pannlng 235N/m 2 * W ond = 

a 

mm 
3509 
6466 
1456 
1456 

7000 

.z 

s 
mm 3 

a 

mm 
491233333 12311744 
504362857 41811619 
152135500 2120491 
152135500 2120491 

1299867190 

73475mm 2 

3499mm 
3519mm 

5428x 10 9 mm4 

1547x 10 6 mm 3 

839x 10 6 mm 3 

181769kNm 

Ae;g * a2 

mm4 

1,72364E+12 
3,26131E+12 
2,21538E+ll 
2 21538E+ll 
5 42803E+12 

197270kNm ____ ~----~~ 



Berekening lasten 

Aelg constr. huid 
liggers klein in huid 
liggers groot in huid 
uitstulping onderaan 
spanten 

gewicht hijsmaterieel hijswagen top 1 
hijswagen top 2 

max. last 

qextr 

Fextr 

A* (rho = 7850 kg/m 3
) * (10/1000) = 

7m*1 *1,5kN/m 2 = 

426950 
99000 
52000 

104000 
81600 

681950= 

250kN 
250kN 
500ki'J 

3000kl\l 
3500kN 

0,68195m 2 

53,5kN/m 1 

10,5kN/m1 

3500kN 



Berekening moment bij maximale kraanbelasting in huidige situatie 

Moment in de stijve hoek 
q*l3 I 24EI - F*l2 I 16EI 

Mb(70+120) I 3EI=-62*120"3 I 24EI- 3500*120"2 I 16EI 

=-4464000 3150000 

=-120221 kNm 

moment veld 
Mv;F 

Mv;q 

= F*l I 4 
= q*l2 I 8 

r~ 

= 3 50 0 * 12 0 1 4 = 1 0 5 00 0 kN m ... ~=========::::±:rq:::= 
82

=kNirn==
1 

= 62 * 120" 2 1 8 = __ ____:::.1..::..1 ::....16::....0:....;0;...;.k::....N::....m~ 
216600kNm 

= C -120221 1 2) + 221600 = 156490kNm 



Bijlage 4: Berekeningen profielen 



BEREKENING 1: LIGGER TUSSEN SPANTEN 

Belasting: 

permanent 
belastend vloeroppervlak = 5.3m*1/2*8.5m = 22.5m2 

schatting gewicht constructie voor vloeroppervlak: 
- ligger (HE300B) = 8.5m*1.17kN/m 
- balklaag (HElOOB hoh 600) = 0.24kN/m*(5.3m/2)*(8.5m/0.6m) 
- vloer 22.5m2*0,05m*SkN/m3 

- binnenwanden = 22.5m 2*1,0kN/m 2 

- eigengewicht (HE360A) 3.4m*1.12kN/m 

- totaal 

veranderlijk 
type gebouw: horecagebouw 

- veranderlijke vloerbelasting 

rekenbelastinq 
51 *1.2 + 112.5*1.5 = 230kN 

Berekening: 

= (230*3.4)/4 = 195.5kNm 

Wy = (195.5kNm*10"6)/235N/mm2 = 832*10"3mm3 

keuze : HE360A W=1890*10"3mm3 (ivm uiterlijk 360 ipv 260 (836*10"3mm3
)) 

vloerbalk 

r 
3400 

= lO.OkN 
= 9.1kN 
= 5.6kN 
= 22.5kN 
= 3.8kN 

= SlkN 

= 112.5kN 



BEREKENING 2: VLOERLIGGER 

Belasting: 
l w 1 *I* 1 * l *I w l w I w I* I w 1 * l * l w l w l * l * l w l w l * l *l 

8500 

permanent 
belastend vloeroppervlak = 5.3m*1/2*8.Sm = 22.Sm2 

schatting gewicht per m 1 constructie voor vloeroppervlak: 
- balklaag (HElOOB hoh 600) = 0.24kN/m*(5.3m/2)*(1m/0.6m) 
- vloer = 5.3m/2*0,05m*SkN/m3 

- binnenwanden = 5.3m/2*1,0kN/m2 

- eigengewicht (HE300B) = 

- totaal 

veranderlijk 
type gebouw: horecagebouw 

- veranderlijke vloerbelasting = SkN/m2*5.3m/2 

rekenbelasting 
8.8*1.2 + 13.3*1.5 = 30.5kN/m1 

Berekening: 

= 275.4kNm 

= (275.4kNm*lOA6)/235Njmm2 = 1172*10A3mm3 

= 1.6kN/m1 

= 0.7kN/m1 

= 5.3kN/m 1 

= 1.2kN/m1 

= 8.8kN/m 1 

= 13.3kN/m1 

keuze: HE300B W=1680*10A3mm3 (uit voorzorg 1 profielmaat groter gekozen ivm doorbuigen) 



BEREKENING 3: SPANT ONDER RESTAURANT 

dak+ vloer vloer vloer vloer dak + vloer 

F F F F F 
., ,, 'f ,, ,, 

~ l CSJCSJL;?1[Z 
1725 1725 1725 1725 

Belasting: 

permanent 
belastend vloeroppervlak = 1.73m*1/2*7m = 6.0m2 

schatting gewicht constructie voor vloeroppervlak: 
- ligger (HE220B) = 3.4m*0.715kN/m 
- balklaag (50X140 hoh 520) = (1.73m*0.05m*0.14m)*SkN/m3 * 

- vloer 
- glas 
- eigengewicht (100.100.4) 

- totaal 

(3.4m/0,52m) 
= 6.0m2*0,04m*SkN/m 3 

= 2.8m*l. 73m*0.015m*24kN/m3 

= 23,9m*1/4L *0.123kN/m 

= 2.4kN 

= 0.4kN 
= 1.2kN 
= 1.7kN 
= 0.7kN 

= 6.4kN 



veranderlijk 
type gebouw : horecagebouw 

- veranderlijke vloerbelasting = SkN/m2*6.0m2 

rekenbelastinq 
6.4*1.2 + 30*1.5 = 52.7kN 

Berekening: 
(moment volgens tabel met standaard belastingsgevallen) 

bovenbalk 
Mmax = 0.5*52.7kN*(1.73m*4) = 181kNm 
N = 181kNm/0.80m = 226kN 

Aben = 226*103/(0.5*235N/mm 2)= 1923mm2 

keuze: 100.100.6 A=2256mm 2 

diaqona/en 
Vmax = 4* 52. 7kN/2 
Fdiag. = 105.4kN*(0.8mA2+1.73mA2)"0.5 
Aben = 200.9kN*103/235N/mm 2 

= 105.4kN 
= 200.9kN 
= 854 mm2 

keuze: 100.100.4 A=1536mm 2 (aansluitend op bovenbalk) 

= 30kN 



Bijlage 5: Gewichtsberekening ontwerp 



Overzicht be!astinqen 

-lasf er sectie in kN m 1 -
OA = 7,24 1A = 15,35 2A = 43,92 3A = 54,38 
08 = 17,54 18 = 4,09 28 = 4,55 38 = 50,18 
oc = 19,01 1C = 12,54 2C = 46,92 
00 = 5,60 10 = 11,48 20 = 16,04 
OE = 15,27 1E = 12,51 2E = 7,51 
OF 14,63 1F = 7,50 2F = 8,19 
OG 9,96 1G = 16,44 
OH = 4,11 

' 19 ' 18 ' 1T ' 18 ' 16 ' 1. ' 13 12 11 ' 10 9 ' 8 ' 7 ' 6 5 ' • ' 3 ' 2 '1 



-last er beuk in kN/ml _ 
1= nvt 117,5m 
2= 66,51 112,5m 
3= 120,89 107,0m 
4= 116,69 101,0m 
5= 67,72 94,5m 
6= 67,72 87,5m 
7= 77,84 80,0m 
8= 66,71 71,5m 
9= 64,01 63,0m 

10= 43,82 54,5m 
11= 29,64 46,0m 
12= 9,96 37,5m 
13= 9,96 30,0m 
14= 9,96 23,0m 
15= 9,96 16,5m 
16= 28,74 10,5m 
17= 28,74 5,0m 
18= 28,74 O,Om 



Gewichtsberekening per beuk 

eigen q in 
I 

code Oa I gang restauraflt 
- vloer hout 5,00 1,00 1,20 40,00 0,20 0,24 
- alu vloer 27,00 1,00 1,20 4,00 0,11 0,13 
- HE300B 1,17 2,00 2,34 
- roosters 2,00 0,80 0,15 0,24 
- wandafwerking 2,00 3,00 0,21 1,26 
- isolatie bodem 0,35 1,00 5,00 60,00 0,11 
- aftrek verw. best. vloer -0,30 

- overig 3,00 0,10 0,30 

q.g 
qeg;d 4,31X 1,20= 
meest negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 
q. 1,10X 5,00X 0,25= 
qe;d 1,38X 1,50= 

qd kN/m1 

code ObI ~n,g,restaurant atrium 
- vloer hout 5,00 1,00 3,20 40,00 0,20 0,64 
- alu vloer 27,00 1,00 3,20 4,00 0,11 0,35 
- HE300B 1,17 2,00 2,34 
- wandafwerking 2,00 8,80 0,21 3,70 
- isolatie bodem 0,35 1,00 5,00 60,00 0,11 
- plafond 1,00 5,60 0,11 0,62 
- aftrek verw. best. vloer -0,30 
- overig 3,00 0,10 0,30 



q.g 

qeg;d 7,74X 1,20= 
meest negatieve vloer? ja 7 mom = 1,00 

q. 1,10X 5,00X 1,00= 
qe;d 5,50X 1,50= 

qd kN/m1 

~code Oc L traP-
- vloer hout 5,00 1,00 3,20 40,00 0,20 0,64 
- alu vloer 27,00 1,00 3,20 4,00 0,11 0,35 
- HE300B 1,17 2,00 2,34 
- wandafwerking 2,00 8,80 0,21 3,70 
- isolatie bodem 0,35 1,00 5,00 60,00 0,11 
- plafond 1,00 5,60 0,11 0,62 
- aftrek verw. best. vloer -0,30 
- overig 3,00 0,10 0,30 

- tra!:! 1,50 3,00 0,60opm. (/ 7,5 m) 

q.g 8 34kN/m1 
q eg;d 8,34X 1,20 kN/m1 
meest negatieve vloer? ja 7 mom = 1,00 

qe;mom 1,20X 5,00X 1,00= 

qe;mom;d 6,00X 1,50= 

qd kN/m1 



code Od J gang mu•euM 
- vloer hout 5,00 1,00 1,20 40,00 0,20 0,24 
- alu vloer 27,00 1,00 1,20 4,00 0,11 0,13 
- HE300B 1,17 2,00 2,34 
- roosters 2,00 0,80 0,15 0,24 
- aftrek verw. best. vloer -0,30 

- overig 3,00 0,10 0,30 

Qeg 

Qeg;d 2,95X 1,20= 
meest negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 
Qe 1,10X 5,00X 0,25= 
Qe;d 1,38X 1,50= 

Qd kN/m1 

code OeJ museum sJ)I(tvloer 
- vloer 1,00 1,30 0,15 0,20 
- HE140B 0,34 2,00 0,67 
- roosters 2,00 0,80 0,15 0,24 
- binnenwanden 1,00 2,80 1,20 3,36 
-trap 1,50 2,00 3,00 1,06opm. (I 8,5 m) 

- overig 3,20 0,10 0,32 

Qeg 

Qeg;d 5,85X 1,20 
meest negatieve vloer? ja -7 mom = 1,00 

Qe;mom 1,10X 5,00X 1,00= 
Qe;mom;d 5,50X 1,50= kN/m1 

Qd kN/m1 



- vloer 1,00 1,30 0,15 0,20 
- HE140B 0,34 2,00 0,67 
- roosters 2,00 0,80 0,15 0,24 
- binnenwand 1,00 2,80 1,20 3,36 
-trap 1,50 1,00 3,00 0,53opm. (! 8,5 m) 

- overi9 3,20 0,10 0,32 

q.g 

qeg;d 5,32X 1,20 
meest negatieve vloer? ja ~ mom = 1,00 
qe;mom 1,10X 5,00X 1,00= 
qe;mom;d 5,50X 1,50= kN/m1 

qd kN/m1 

~od-= Og J. 
- vloer 1,00 1,30 0,15 0,20 
- HE140B 0,34 2,00 0,67 
- roosters 2,00 0,80 0,15 0,24 

- overi9 3,20 0,10 0,32 

qeg 

qeg;d 1,43X 1,20 
meest negatieve vloer? ja ~ mom = 1,00 

qe;mom 1,10X 5,00X 1,00= 

qe;mom;d 5,50X 1,50= 

qd kN/m1 



cod.!' oa. I museumhalve vloer stadzljde 
- vloer 
- HE140B 
-trap 
- roosters 
- overig 

q.g 

qeg;d 

meest negatieve vloer? nee 

qe;mom 

Qe;mom;d 

-7 

1,10X 

1,00 
0,34 2,00 
1,50 1,00 

2,00 

1,71X 
mom = 

5,00X 
1,38X 

1,30 

3,00 
0 ,80 
3,20 

1,20 
0,25 
0,25= 
1,50= 

0,15 

0 ,15 
0,10 

0,20 
0,67 
0,28opm. (/ 16 m) 
0,24 
0,32 

kN/m1 



gewicht eigen q in P in 

code 1a I kantoor restaurant 
- vloer 5,00 1,00 3,90 46,00 0,90 
- 1 HE300B 1,17 1,00 1,17 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 3,70 1,03 
- plafond onder 1,00 3,80 0,11 0,42 
- wandafwerking 2,00 3,00 0,16 0,96 
- binnenwanden 3,70 0,50 1,85 
- overig 3JO 0,10 0,37 

q.g 

qeg;d 6,70X 1,20= 
me est negatieve vloer? nee 7 mom = 0,25 
qe;mom 3,90X 5,00X 0,25= 

qe;mom;d 4,88X 1,50= 

qd 1 

code lb I tra.p 
- bordes 1,00 1,56 0,60 0,94 

- tra~ 1,5o 3,00 o,60opm. (/7,5 m) 

q.g 1 54kN/m1 
qeg;d 1,54X 1,20 kN/m1 
me est negatieve vloer? nee 7 mom = 0,25 
qe;mom 1,20X 5,00X 0,25= 
qe;mom;d 1,50X 1,50= 

qd kN/m1 



- vloer 5,00 1,00 3,90 46,00 0,90 
- HE300B 1,17 1,00 1,17 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 3,90 0,28 
- plafond 1,00 4,90 0,11 0,54 
- wandafwerking 2,00 3,00 0,18 1,08 

- overig 3,90 0,10 0,39 

q.g 

qeg;d 4,36X 1,20 
meest negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 
qe;mom 3,90X 5,00X 0,25= 

q e;mom;d 4,88X 1,50= 

qd kN/m1 

eode ld I bioscoo~ 
- vloer 5,00 1,00 3,90 46,00 0,90 
- HE300B 1,17 1,00 1,17 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 3,90 0,28 
- plafond 1,00 4,90 0,15 0,74 

- overig 3,90 0,10 0,39 

q.g 3 48kN/m1 
qeg;d 3,48X 1,20 1 kN/m1 
me est negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 

qe;mom 3,90X 5,00X 0,25= 

qe;mom;d 4,88X 1,50= 

qd kN/m1 



code le mu~eum splltvloer 
- vloer 1,00 1,30 0,15 0,20 
- HE140B 0,34 2,00 0,67 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 1,30 0,28 
- binnenwanden 2,00 2,80 1,20 6,72 
- bordes 0,60 2,00 0,14opm. (! 8,5 m) 
- overi!:j 3180 0110 0138 

q.g 

qeg;d 8,39X 1,20 kN/m1 
meest negatieve vloer? nee ~ mom = 0,25 
qe;mom 1,30X 5,00X 0,25= 
qe;mom;d 1,63X 1,50= 

qd kN/m1 

0,34 1,00 0,34 
- binnenwand 1,00 2,80 1,20 3,36 
- bordes 0,60 2,00 0,14opm. (! 8,5 m) 
- overi!:j 3180 0110 0138 

q.g 

qeg;d 4,22X 1,20 
me est negatieve vloer? nee ~ mom = 0,25 
qe;mom 1,30X 5,00X 0,25= 1,63kN/m1 
qe;mom;d 1,63X 1,50= kN/m1 

qd kN/m1 



code 1g J muaeum llalve vloer stadzijde 
- vloer 
- HE260B 
- HE100A hoh 600 
- binnenwand 
- overig 

qeg 
qeg;d 

meest negatieve vloer? ja 

qe;mom 

qe;mom;d 

5,00 

-7 

1,30X 

1,00 
0,93 1,00 
0,17 1,67 

1,00 

5,57X 
mom = 

5,00X 
6,50X 

2,70 46,00 0,62 
0,93 

1,30 0,28 
2,80 1,20 3,36 
3,80 0,10 0,38 

1,20 
1,00 
1,00= 
1,50= 

N/m1 



gewicht din P in 

- vloer 5,00 1,00 5,10 46,00 1,17 
- HE300B 1,17 1,00 1,17 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 5,10 0,28 
- plafond onder 1,00 4,80 0,11 0,53 
- wandafwerking 2,00 3,00 0,18 1,08 
- plafond boven 1,00 5,60 0,11 

- overig 5,00 0,10 

q.g 

qeg ;d 5,35X 1,20 
meest negatieve vloer?ja ~ mom = 1,00 
qe;mom 5,00X 5,00X 1,00= 
qe;mom;d 25,00X 1,50= 

qd 1 

cod.e 2b I trap 
- bordes 1,00 1,20 0,60 0,72 

- trae 1,50 6,00 1,20opm. (/ 7,5 m) 

q.g 1 92kN/m1 
qeg;d 1,92X 1,20 kN/m1 
meest negatieve vloer? nee ~ mom = 0,25 
qe;mom 1,20X 5,00X 0,25= 
qe;mom;d 1,50X 1,50= 

qd kN/m1 



·code 2c: l bar 
- vloer 5,00 1,00 5,10 46,00 1,17 
- HE300B 1,17 1,00 1,17 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 5,10 0,28 
- plafond onder 1,00 4,80 0,11 0,53 
- wandafwerking 2,00 3,00 0,18 1,08 
- plafond boven 1,00 5,60 0,11 0,62 
- binnenwanden 5,00 0,50 2,50 

- overi!:J 5,00 0,10 0,50 

q.g 

qeg;d 7,85X 1,20 kN/m1 
meest negatieve vloer?ja ~ mom = 1,00 
qe;mom 5,00X 5,00X 1,00= 
qe;mom;d 25,00X 1,50= 

qd kN/m1 

rn_u~eum ~~llWio~.r 
- vloer 2,00 1,90 0,15 0,57 
- HE140B 0,34 2,00 0,67 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 3,80 0,28 
- binnenwanden 2,00 2,30 1,20 5,52 

- overi9 3,80 0,10 0,38 

qeg 

qeg;d 7,43X 1,20 kN/m1 
meest negatieve vloer? nee ~ mom = 0,25 
qe;mom 3,80X 5,00X 0,25= 
qe;mom;d 4,75X 1,50= 

qd kN/m1 



code 2e I museum halve vloer 
- HE140B 0,34 1,00 0,34 
- binnenwanden 1,00 2,30 1,20 2,76 

- overi9 1,90 0,10 0,19 

q.g 

qeg;d 3,29X 1,20 
meest negatieve vloer? nee 7 mom = 0,25 

qe;mom 1,90X 5,00X 0,25= 

qe;mom;d 2,38X 1,50= 

qd kN/m1 

I museum halve vloer stad ljde 
- vloer 1,00 1,90 0,15 0,29 
- HE140B 0,34 1,00 0,34 
- HE100A hoh 600 0,17 1,67 1,90 0,28 
- binnenwanden 1,00 2,30 1,20 2,76 

- overi9 1,90 0,10 0,19 

q.g 

qeg;d 3,86X 1,20 
meest negatieve vloer? nee 7 mom = 0,25 

qe;mom 1,90X 5,00X 0,25= 

qe;mom;d 2,38X 1,50= 

qd kN/m1 



- vloer 5,00 1,00 7,00 46,00 1,61 
- balklaag hoh 520 0,04 1,92 7,00 0,47 
- HE160B hoh 1600 0,43 0,63 7,00 1,86 
- vakwerkliggers 0,12 3,00 22,50 8,30 
- plafond 1,00 7,00 0,11 0,77 
- glas 2,00 2,80 0,40 2,24 
- binnenwanden 7,00 0,50 3,50 
- lijstconstructie (unp ... ) 0,70 2,00 1,40 
- verticaal globaal 1,00 1,00 
- dak 7,00 0,54 3,78 
- overig 7,00 0,10 OJO 
q.g 

qeg;d 25,63X 1,20 
meest negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 
qe;mom 7,00X 5,00X 0,25= 
qe;mom;d 8,75X 1,50= kN/m1 
qe;dak;d 7,00X 1,00X 1,50= kN/m1 

qd kN/m1 



code 3b I restaurant 
- vloer 5,00 1,00 7,00 46,00 1,61 
- balklaag hoh 520 0,04 1,92 7,00 0,47 
- HE160B hoh 1600 0,43 0,63 7,00 1,86 
- vakwerkliggers 0,12 3,00 22,50 8,30 
- plafond 1,00 7,00 0,21 1,47 
- glas 2,00 2,80 0,40 2,24 
- lijstconstructie (unp ... ) 0,70 2,00 1,40 
- verticaal globaal 0,30 0,30 
- dak 7,00 0,54 
- overig 7,00 0,10 

Qeg 

Qeg;d 22,13X 1,20 
meest negatieve vloer? nee -7 mom = 0,25 
Qe; mom 7,00X 5,00X 0,25= 

Qe;mom;d 8,75X 1,50= 

Qe;dak;d 7,00X 1,00X 1,50= 

Qd kN/m1 



Bijlage 6: Reacties en momenten ten gevolgen van het ontwerp 



Reactiekrachten 

Nodes 
Node X y z 

(m) (m) (m) 

1 0.000 0.000 0.000 

2 117.500 0.000 0.000 

Beams 
Beam Node A NodeB Length Property!, ll 

(m) (degrees) 

1 1 2 117.500 1 I 0 

Load 1 

I!Vhole Structure Loads 3.40426kN:1m 1 LOAD CASE 1 
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Beam Loads · 1 LOAD CASE 1 
Beam Type Direction Fa Da Fb Db Ecc. 

(m) (m) 

1 UNI kN/m GY -28.740 0.000 - 5.000 -
UNI kN/m GY -28.740 5 .000 - 10.500 -
UNI kNim GY -28.740 10.500 - 16.500 -
UNI kN/m GY -9.960 16.500 - 23.000 -
UNI kN/m GY -9.960 23.000 - 30.000 -
UNI kNim GY -9.960 30.000 - 37.500 -
UNI kN/m GY -9.960 37.500 - 46.000 -
UNI kN/m GY -29.640 46.000 - 54.500 -
UNI kN/m GY -43.820 54.500 - 63.000 -
UNI kN/m GY -64.010 63.000 - 71 .500 -

UNI kN/m GY -66.710 71 .500 - 80.000 -
UNI kN/m GY -77.840 80.000 - 87.500 -
UNI kN/m GY -67.720 87.500 - 94.500 -
UNI kN/m GY -67.720 94.500 - 101.000 -
UNI kN/m GY -116.690 101.000 - 107.000 -
UNI kN/m GY -120.890 107.000 - 112.500 -
UNI kN/m GY -66.510 112.500 - 117.500 -
CON kN GY -60.000 107.000 - - -
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4000 

1 
2000 

4000 

Fy(kN) 

25 

Be.am 1, Fy, 1 LOAD CASE 1 

Reactions 
Horizontal 

Node L/C FX 
(ldll) 

1 1:LOAD CASE 0.000 

2 1:LOADCASE 0.000 

Beam End Forces 

Vertical 
FY 

(kN) 

2.52E 3 

3.24E 3 

nf 1gn conve 10n Js as th I" fth . . t the b e ac1ono BJOJn on 
Axial 

Beam Node L/C Fx 
(kN) 

1 1 1:LOAD CASE 0.000 

2 1:LOADCASE 0.000 

Pnnt T1me11Jate 12/0912008 23 :03 

4000 

-3244 4000 

Horizontal Moment 
FZ MX MY MZ 

(\<N) (ldllm) (kNm) (\<Nm) 

0.000 0.000 0.000 71 .5E 3 

0.000 0.000 0.000 0.000 

eam. 
Shear Torsion Bending 

Fy Fz Mx My Mz 
(kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm) 

2.52E 3 0.000 0.000 0.000 71 .5E 3 

3.24E 3 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Momenten 

Nodes 
Node X 

(m) 

1 0.000 

2 117.500 

3 0.000 

Beams 
Beam Node A 

1 1 
2 1 

y 

(m) 

0.000 
0.000 

-70.000 

Node B 

2 

3 

Print Timei!Jate 01/10/2008 07 .56 

z 
(m) 

0.000 

0.000 

0.000 

Lenlth Property!. P 
(m) (degrees) 

117.500 3 I 0 

70.000 3 I 0 
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! . . , I· 

L 
Load 1 

Whole Structure Loads 3.9309kN:1m 1 LOAD CASE 1 
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Beam Loads · 1 LOAD CASE 1 
Beam Type Direction Fa Da Fb Db Ecc. 

(m) (m) 

1 UNI kNhn GY -28.740 0.000 - 5.000 -
UNI kNhn GY -62.000 0.000 - 117.500 -
UNI kNhn GY -28.740 5.000 - 10.500 -
UNI kNhn GY -28.740 10.500 - 16.500 -
UNI kNhn GY -9.960 16.500 - 23.000 -
UNI kN/m GY -9.960 23.000 - 30.000 -
UNI kN/m GY -9.960 30.000 - 37 .500 -
UNI kNhn GY -9.960 37.500 - 46.000 -
UNI kN/m GY -29.640 46.000 - 54.500 -
UNI kN/m GY -43.820 54 .500 - 63.000 -
UNI kN/m GY -64.010 63.000 - 71 .500 -
UNI kNhn GY -66.710 71 .500 - 80.000 -
UNI kNhn GY -77.840 80.000 - 87.500 -
UNI kN/m GY -67.720 87.500 - 94.500 -
UNI kNhn GY -67.720 94 .500 - 101 .000 -
UNI kN/m GY -116.690 101 .000 - 107.000 -
UNI kNhn GY -120.890 107.000 - 112.500 -
UNI kN/m GY -66.510 112.500 - 117.500 -
CON kN GY -60.000 107.000 - - -
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Mz(kNm) 

68.5 

75 

-139297 

Beam 1, Mz, 1 LOAD CASE 1 

Beam Maximum Moments 
JS ances o max1ma are qrven rom be ndA ame 
Beam Node A Length L/C d Max My d MaxMz 

(m) (m) (kNm) (m) (kNm) 

1 1 117.500 1:LOADCASE Max -ve 0.000 0.000 0.000 112E 3 

Max +ve 0.000 0.000 68.542 -139E 3 
2 1 70.000 1:LOADCASE Max -ve 0.000 0.000 70.000 0.000 

Max +ve 0.000 0.000 0.000 -112E 3 
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