
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp voor een nieuw beweegbaar dak voor het Gelredome

Krabbenborg, N.J.

Award date:
2010

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2e351e50-c057-4756-9088-e3e4f06e5ee5




Rapportnummer: 

Naam: 
Studentnummer.: 

Afstudeerdatum: 

Ing. N.J. Krabbenborg 
0619490 

3 december 2009 

Afstudeercommissie: Prof. ir. F. v. Herwijnen (voorzitter) 0 
Prof. ir. H.H. Snijder 
Ir. M.M.J. Vissers 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Unit Structural Design and Construction Technology 

V 

Afstudeeropdracht 

Ontwerp voor 

Een nieuw beweegbaar dak 

voor het Gelredome 



-------------------F~e=.~n..niPI 1111 hp1neeghnnn.. claJtli.• toon.. he% Gelnedom..:e::;;.... __ 

Samenvatting 
Naam afstudeerder: 

Titel afstudeeronderwerp: 

Afstudeerrichting: 

Afstudeercommissie: 

Datum afstuderen: 

Samenvatting: 

Trefwoorden: 

Ing. N.J. Krabbenborg (Nico) 

Een nieuw beweegbaar dak voor het Gelredome 

Structural Design 

Prof. ir. F. v. Herwijnen (voorzitter) 
Prof. ir. H.H. Snijder 
Ir. M.M.J. Vissers 

3 december 2009 

Het Gelredome is een multifunctioneel stadion in Arnhem. De huidige cilindervormige schaaldaken sluiten 
met hun vorm niet goed aan bij de onderbouw die blokvormig is met vlakke gevels en platte daken. In dit 
afstudeerproject is een nieuw beweegbaar dak ontworpen dat beter aansluit bij de onderbouw. Door 
architectonische vormgeving te combineren met constructieve vormgeving en rekening te houden met de 
uitvoering is een integraal ontwerp tot stand gekomen. 
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Elke zondagavond zitten miljoenen Nederlanders voor de tv 
voetbal te kijken. Voetbal is de populairste sport in 
Nederland. Op zondagmiddag stappen duizenden supporters 
in de auto om naar een voetbalstadion te rijden en hun ploeg 
aan te moedigen. De voetbalstadions zitten enkele uren vol 
met toeschouwers en na afloop van de wedstrijd zien ze er 
verlaten uit. De stadions worden maar enkele uren in de 
week volledig benut. Een oplossing voor dit probleem is 
gevonden in het bouwen van multifunctionele stadions. In 
deze stadions kunnen naast de voetbalwedstrijden ook 
andere evenementen en sporten plaatsvinden. De laatste 
jaren is er een opkomst zichtbaar van deze multifunctionele 

Figuur 1: Gelredome Figuur 2: Akzodrome 

stadions. Het Gelredome is zo'n multifunctioneel stadion met een schuifbaar dak (zie figuur 1 ). De eerste schetsen voor dit stadion, dat 
toen nog Akzodrome zou heten, dateren uit 1988. ABT maakte toen een constructief voorontwerp in samenwerking met de architecten 
Wund uit Friedrichshafen en van Ede uit Arnhem (zie figuur 2). Maar deze ambitieuze plannen pasten niet binnen het beschikbare budget. 
Na vele aanpassingen is men tot het huidige ontwerp gekomen. Dit is niet ten goede gekomen aan de architectonische en constructieve 
vormgeving van het stadion. 

De afstudeeropdracht luidde dan ook: Het ontwerpen van een nieuwe dakconstructie voor het Gelredome waarbij het stadion zijn 
multifunctionaliteit behoud, het gewicht van het nieuwe dak niet meer mag bedragen dan de huidige constructie, het dak voldoet aan de 
eisen van de FIFA en architectonisch verantwoord is. 

Het ontwerp is tot stand gekomen door de huidige dakconstructie te analyseren en verschillende mogelijke dakvormen te beoordelen op 
aspecten zolals: de complexiteit van de dakvorm, de logica van de constructie constructie, het schuifsysteem, esthetica, transformatie en 
behoud van bestaande tribunes en gevels. De uiteindelijke keus voor de dakvorm van de verplaatsbare daken is een lensvorm. In 
geopende toestand bevinden de verplaatsbare daken zich boven de langstribunes. Bij het sluiten verplaatsen deze zich over de rails op de 
boeksteunen (hoeken van het stadion) en inhangliggers. In gesloten toestand vormen de twee delen één geheel. Door het kiezen voor 
deze vorm kunnen de huidige boeksteunen waarover de rails van verplaatsbare dakdelen lopen worden behouden. Een groot voordeel 
van deze vorm is dat de constructie het momentenverloop over de lengte beter volgt en er zo optimaal gebruik wordt gemaakt van het 
toegepaste constructiemateriaaL Het verhoogd aanbrengen van de verplaatsbare daken leidt tot een duidelijke functiescheiding tussen de 
vaste en verplaatsbare daken. Ook wordt de doorkijk vergroot als het dak geopend is. De vaste daken van de dwarstribunes zullen hellend 
uitgevoerd worden waardoor ze goed aansluiten bij de kromming van de lensvorm. De vaste daken van de langstribunes hebben aan de 
veldzijde een kromming gekregen maar aan de gevelzijde blijft de dakrand horizontaal. 
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Bij het ontwerpen van de constructie zijn er voor vier constructieconcepten een ontwerpberekening en 
een gewichtsberekening gemaakt. De primaire draagconstructie bestond steeds uit meerdere 
lensliggers en de secundaire draagconstructie uit tussenvakwerken of stalen profielen. Gekozen is 
voor het constructieconcept met het laagste staalgebruik. Bij dit constructieconcept zijn drie stalen 
lensliggers toegepast met daartussen tussenvakwerken. Door de buitenste twee lensliggers enkele 
meters naar binnen te plaatsen wordt het staalgebruik sterk gereduceerd. De stabiliteit van de 
constructie wordt gehaald uit de windverbanden in het dakvlak en de diagonalen onder en in de 
vakwerken. Aan beide zijden van de lensliggers is een steunpunt gecreëerd. Aan één zijde is dit een 
scharnierende oplegging en aan de andere een pendelende oplegging. De pendelende oplegging 
zorgt ervoor dat de uitzetting ten gevolge van temperatuursstijging niet leidt tot extra krachten in de 
constructie en bij de opleggingen. 

Om ook rekening te houden met de maakbaarheid van de verplaatsbare dakdelen zijn 
enkele aspecten van de uitvoering bekeken. Zo is er een transportplan opgesteld voor de 
hoofddraagconstructie, de bouwvolgorde bepaald en een terreinplan gemaakt. Gekozen is 
om elke lensligger op te delen in 16 segmenten in verband met de vervoerbaarheid. De 
buisprofielen dienen in het Belgische Grimbergen gebogen te worden door de grote 
afmetingen van deze buisprofielen. Vanuit Grimbergen worden deze verscheept naar 
Hollandia in Krimpen aan den IJssel waar de segmenten en tussenvakwerken worden 
gemaakt. Vanuit Holland ia worden deze verscheept naar Arnhem waar deze gelost worden 
in de haven en over de weg naar de bouwplaats worden getransporteerd. Deze segmenten 
zullen op de bouwplaats aan elkaar gelast worden. De gehele dakconstructie zal naast het 
stadion opgebouwd worden en in zijn geheel op de uiteindelijke postitie geplaatst worden. 
Voor het optillen en verplaatsen van de draagconstructie zal gebruik worden gemaakt van 
rupskranen met voldoende hijsvermogen. 

Tot slot zijn er enkele essentiële details uitgewerkt zoals: de aansluiting van het vaste 
dak met de verplaatsbare dakdelen, het gootdetail, de opleggingen en de aansluiting 
tussen de twee verplaatsbare dakdelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er met een 
gelijk staalgebruik een dakconstructie realiseerbaar is die zowel architectonisch, 
constructief als uitvoeringstechnisch verantwoord is. 

Figuur 3: Draagconstructie 

Figuur 4: 3-0 impressie 1 

Figuur 5: 3-0 impressie 2 
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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag dat ik heb geschreven ter afronding van mijn studie bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als 
afstudeerproject heb ik gekozen voor het ontwerpen van een nieuwe dakconstructie voor het Gelredome. Reden hiertoe is de interesse 
voor draagconstructies van stadions. Tijdens dit project ben ik bijgestaan door mijn afstudeercommissie bestaande uit Prof. ir. F. v. 
Herwijnen, Prof. ir. H.H. Snijder en ir. M.M.J. Vissers. 

Als eerste wil ik mijn afstudeercommissie bedanken voor hun kundige begeleiding welke ervoor heeft gezorgd dat ik met plezier aan het 
project heb kunnen werken. Op de momenten dat ik het nodig had, stond u klaar om mij in de juiste richting te sturen. Hierbij wil ik u 
bedanken voor de samenwerking. 

Ten tweede wil ik mijn familie en vrienden bedanken. Jullie hebben steeds interesse getoond in mijn afstudeeropdracht en mij het 
vertrouwen gegeven dat er mede voor heeft gezorgd dat ik dit project heb kunnen afronden. In het bijzonder wil ik hierbij mijn ouders, 
broer, zus en mijn vriendin bedanken. 

Ten slotte wil ik mijn medestudenten van KOers bedanken. Zij stonden altijd klaar voor mij als ik advies nodig had. Tevens hebben zij 
ervoor gezorgd dat ik terug kan kijken op een plezierige tijd op vloer 5 in de KOers hoek. 

Varsseveld, december 2009 

Nico Krabbenborg 
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Inleiding 
In 1998 werd in Arnhem het Gelredome geopend. Al sinds de jaren '80 bestonden er plannen voor de bouw van een nieuw 
multifunctioneel stadion voor voetbalclub Vitesse, dat toen nog op Nieuw-Monnikenhuize speelde. Hoofdverantwoordelijke voor deze 
plannen was Karel Aalbers, de latere voorzitter van de Arnhemse club. Het zou echter tot 1996 duren voor er werd begonnen met de 
bouw. Op 12 juli 1996 werd de eerste paal in de grond geslagen in een weiland aan de Batavierenweg, ten zuiden van de Rijn. Op 
diezelfde dag werd de officiële naam voor het komende complex gepresenteerd: Gelredome. Het project had daarvoor al verschillende 
werknamen gekend, waaronder Eurodrome, Akzodrome (naar het chemieconcern AKZO Nobel, dat zich in 1994 echter terugtrok als 
naamgever) en Het Gelders Stadion. 

Het architectonisch ontwerp van het stadion is gemaakt door Alynia Architecten. Het constructieve ontwerp voor de verplaatsbare 
cilindervormige schaaldaken is gemaakt door ABT in Velp. De meningen over de architectonische vormgeving van het stadion lopen 
uiteen. Naar mijn mening sluiten de cilindervormige schaaldaken met hun vorm niet aan bij de onderbouw die blokvormig is met vlakke 
gevels. Met dit afstudeerproject is een nieuwe dakconstructie ontworpen, die beter aansluit bij de vormgeving van de onderbouw. 

Het verslag is opgebouwd uit drie delen: het vooronderzoek, het ontwerp en de uitwerking van het ontwerp. In het eerste deel, het 
vooronderzoek, wordt achtereenvolgens de probleemstelling c.q. aanleiding toegelicht, de doelstelling van het afstudeerproject behandeld, 
de locatie onderzocht, een literatuuronderzoek naar beweegbare dakconstructies behandeld en het programma van eisen opgesteld. In 
het tweede deel worden achtereenvolgens het huidige ontwerp van het Gelredome bekeken, een vormstudie naar dakvormen gemaakt, 
een ontwerp gemaakt voor de beweegbare dakdelen en de vaste dakconstructie, de belastingen vastgesteld, draagconstructieconcepten 
ontworpen en uiteindelijk een draagconstructieconcept gekozen. In het derde deel van dit verslag wordt er gekeken naar de uitvoering en 
de detaillering van de beweegbare dakdelen. Tot slot wordt er in de conclusie de afstudeeropdracht geëvalueerd aan de hand van het 
programma van eisen en de uitgangspunten die aan het begin van het afstudeerproject zijn opgesteld. 
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Deel I 

Vooronderzoek 
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1. Inleiding 
Het doel van het vooronderzoek is kennis te vergaren die als basis dient voor de nieuw te ontwerpen dakconstructie voor het Gelredome. 
Als eerste is de afstudeeropdracht omschreven met daarin de probleemstelling c.q. aanleiding en de doelstelling van het ontwerp. 
Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de locatie en de constructie van het huidige Gelredome. Tot slot is er ter voorbereiding op het 
ontwerp een literatuurstudie verricht naar multifunctionele stadions. 

2. Probleemstelling c.q. aanleiding 
Elke zondagavond zitten miljoenen Nederlanders voor de tv voetbal te kijken . Voetbal is de 
populairste sport in Nederland. Op zondagmiddag stappen duizenden supporters in de auto om 
naar een voetbalstadion te rijden en hun ploeg aan te moedigen . De voetbalstadions zitten enkele 
uren vol met toeschouwers en na afloop van de wedstrijd zien ze er verlaten uit. De stadions 
worden maar enkele uren in de week volledig benut. Een oplossing voor dit probleem is gevonden 
in het bouwen van multifunctionele stadions. In deze stadions kunnen naast de voetbalwedstrijden 
ook andere evenementen en sporten plaatsvinden. De laatste jaren is er een opkomst zichtbaar 
van deze multifunctionele stadions. Het Gelredome is zo'n multifunctioneel stadion met een 
schuifbaar dak (zie figuur 2). De eerste schetsen voor dit stadion, dat toen nog Akzodrome zou 
heten, dateren uit 1988. ABT maakte toen een constructief voorontwerp in samenwerking met de 
architecten Wund uit Friedrichshafen en van Ede uit Arnhem (zie figuur 1 ). Maar deze ambitieuze 
plannen pasten niet binnen het beschikbare budget. Na vele aanpassingen is men tot het huidige 
ontwerp gekomen. Naar mijn mening is dit niet ten goede gekomen aan de architectonische en 
constructieve vormgeving van het stadion. 

Ook zijn de eisen van de FIFA gewijzigd ten aanzien van de dakconstructie. Ten tijde van het 
ontwerpen van het bestaande dak mochten er zich geen belemmeringen· boven het grasveld 
bevinden wanneer er in 'open lucht' gevoetbald werd. Dit betekende dat er zich geen permanente 
constructie boven het grasveld mocht bevinden . Deze eis is komen te vervallen. Een goed 
voorbeeld van een stadion dat na de wijziging is gebouwd is de Veltins Arena in Gelsenkirchen 
(zie figuur 7) . Dit gegeven heeft mij aan het denken gezet van hoe het Gelredome er ook uit had 
kunnen zien als die eis van de FIFA ten tijde van het ontwerp niet had gegolden . 
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Figuur 1: maquette Akzodrome 

Figuur 2: Gelredome 
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3. Doelstelling afstudeerproject 
Het doel van mijn afstudeerproject is om een nieuwe dakconstructie voor het Gelredome te ontwerpen. 

Uitgangspunten voor het ontwerp hierbij zijn: 
• De nieuw te ontwerpen dakconstructie mag niet meer kosten dan de huidige dakconstructie. 
• Het gewicht van de dakconstructie mag niet meer bedragen dan de huidige dakconstructie. 
• Het stadion dient zijn multifunctionaliteit te behouden. 
• Het stadion dient te voldoen aan de eisen van de FIFA die golden in 1995 m.u.v. de eis ten aanzien van permanente belemmeringen 

boven het speelveld. 
• Het stadion dient architectonisch in de omgeving te passen. 

De doelstelling is als volgt samen te vatten: 
Het ontwerpen van een nieuwe dakconstructie voor het Gelredome waarbij het stadion zijn multifunctionaliteit behoud, de 
kosten en het gewicht van het nieuwe dak niet meer mogen bedragen dan de huidige constructie, het dak voldoet aan de eisen 
van FIFA en het dak architectonisch, constructief en uitvoeringstechnisch verantwoord is. 

Om een duidelijk kader aan te geven van zaken die binnen en buiten de afstudeeropdracht vallen zijn er enkele uitgangspunten opgesteld: 
• De gehele dakconstructie dient opnieuw ontworpen te worden. 
• De huidige tribunes dienen gehandhaafd te worden. 
• Er mogen nieuwe steunpunten gecreëerd worden waarop het dak kan dragen. 
• De buitengevel mag indien gewenst opnieuw ontworpen worden. 
• Het schuifbare veld valt buiten de afstudeeropdracht. 
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4. Locatie 

4.1. Algemeen 
Het Gelredome is gesitueerd in stadsdeel Elden in Arnhem . In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de bestaande situatie en de 
omgeving . 

4.2. Situatie 

4.2.1. ligging en bereikbaarheid 

Het Gelredome is gesitueerd nabij het knooppunt 
van de A325 en de N325. De A325 is de snelweg 
die Arnhem verbindt met Nijmegen. In de nabijheid 
van het stadion bevinden zich ook nog de Rijnhal 
en kantorenpark "Gelderse Poort". Bezoekers die 
met de auto komen kunnen hun auto op het terrein 
van het Gelredome parkeren. Behalve met de auto 
is het Gelredome ook te bereiken met het openbaar 
vervoer. Op 2 minuten lopen van het stadion 
bevindt zich bushalte Gelredome. 

Bij evenementen zoals concerten worden er 
pendelbussen ingezet tussen treinstation Arnhem 
centraal en het Gelredome. 
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4.2.2. Terrein en omgeving 

Het Gelredome is gelegen bij het drukke verkeersknooppunt van de A325 en N325. Vanaf het knooppunt is er nagenoeg vrij zicht op het 
terrein en het stadion. Het parkeerterrein is bereikbaar via een inrit aan de Batavierenweg. Het terrein wordt aan de westzijde begrensd 
door Park Westerveld. Goed te zien op de luchtfoto van het terrein is het uitschuifbare veld van het Gelredome (zie figuur 4). 

Figuur 4: Terrein en omgeving 
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5. Literatuuronderzoek 

5.1. Algemeen 
Multifunctionele stadions zijn vaak voorzien van een schuifdak. Een schuifdak is een architectonisch kinetisch element dat kan worden 
toegepast in veel sportstadions waar een dak gemaakt van geschikt materiaal mechanisch kan worden getransformeerd van een "in 
elkaar geschoven" of "open" positie naar een "uitgeschoven" of "dichte" dakconstructie. In de "uitgeschoven" of "dichte" positie wordt het 
gehele veld en de toeschouwers overdekt. Schuifdaken worden in het algemeen toegepast in stadions waar slecht weer, extreme hitte of 
extreme kou niet gewenst zijn tijdens het gebruik van het stadion. Het voordeel is dat er bij slechte weersomstandigheden toch onder 
gunstige omstandigheden kan worden gespeeld. Ook de toeschouwers zitten hierdoor behaaglijker bij deze weersomstandigheden. 

Bekend is dat er al in de stadions teruggaand tot de Romeinse colossea beweegbare constructies werden toegepast. De Romeinen 
pasten schuifbare zonwering toe in hun colossea vergelijkbaar met de beweegbare constructies zoals we die toepassen in huidige 
stadions. Deze beweegbare constructies zijn aanpasbaar aan het klimaat en de functie van het stadion. 

Sinds de Romeinse colossea heeft de ontwikkeling van schuifbare daken stilgestaan. Dit is te zien aan het feit dat tweederde van de 
stadions met schuifdaken in de laatste 15 jaar gebouwd zijn . De redenen dat de ontwikkeling zo langzaam verlopen is zijn : 
• Het ontwerp, de bouw en het installeren van deze grote gemechaniseerde elementen sluit niet naadloos aan bij het ontwerp en bouw 

van conventionele stadions. Er zijn geen standaard richtlijnen of normen voor het ontwerpen van schuifdaken. 
• Bij de eerste toepassingen van een schuifdak werd men nogal eens geconfronteerd met hoge kosten, grote bouwvertragingen, 

lekkende daken en mechanisch onbetrouwbare constructies. Dit wekte de indruk dat schuifdaken erg risicovol en kostbaar waren. 

Veel van deze redenen zijn tegenwoordig achterhaald door het werk van pioniers in het toepassen van schuifdaken. De technologie is 
verbeterd en de schuifdaken zijn rendabeler, gemakkelijker uit te voeren en betrouwbaarder geworden in de loop der jaren. 

5.2. Schuifdaken 
Schuifdaken verschillen per stadion in vorm, toegepast materiaal en wijze van beweging. Op basis van de wijze van beweging zijn de 
volgende principes te onderscheiden (zie figuur 5) 
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· Radiaal 
schuifbaar 

Terugtrekbaar 

Figuur 5: Principes 

De schuifdaken zijn ook in te delen in flexibele en vormvaste constructies. De flexibele constructies zijn hoofdzakelijk lichte 
membraanconstructies welke zijn toegepast met kabelprincipes die teruggetrokken/terug gerold kunnen worden. 

De vormvaste constructies kunnen parallel, centrisch of telescopisch schuiven. Dit type constructie zal als een lichtgewicht constructie 
uitgevoerd dienen te worden omdat het dak niet alleen zijn permanente en veranderlijke belasting moet kunnen dragen maar ook 
dynamische belastingen tijdens het schuiven van het dak. De dakafwerking bestaat hier vaak uit stalen of aluminium beplating. 

5.3. Reeds gebouwde multifunctionele voetbalstadions 
Het eerste multifunctionele voetbalstadion was de Amsterdam Arena in Amsterdam. Het stadion werd op 14 augustus 1996 geopend. Het 
overkappen van een voetbalstadion was tot de bouw van de Arena nog nooit toegepast, omdat de FIFA destijds eiste dat 
voetbalwedstrijden in de openlucht plaats moesten vinden. De basis voor een succesvolle exploitatie van de Amsterdam Arena maakte 
het nodig dat het stadion niet alleen voor voetbalwedstrijden gebruikt kon worden maar ook voor andere doeleinden geschikt moest zijn. 
Het beweegbare dak verschafte die multifunctionaliteit. 

Het tweede multifunctionele voetbalstadion dat gebouwd is betreft het Gelredome in Arnhem. Het door Alynia Architecten ontworpen 
stadion werd in 1998 in gebruik genomen. Bijzonder aan dit stadion is het uitschuifbare speelveld. Hierdoor is het probleem waarmee de 
Arena kamt opgelost, namelijk dat het gras niet wil groeien binnen de beslotenheid van de Amsterdam Arena. 
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Het derde stadion uitgerust met een schuifdak is de Veltins Arena in Gelschenkirchen. Het vierde en tevens nieuwste voetbalstadion met 
een schuifdak is het Toyota City Stadium in Toyota, Japan. In tegenstelling tot de vorige 3 stadions is hier een opvouwbaar dak toegepast 
i.p.v. een schuifbaar dak. 

Figuur 6: Multifunctionele voetbalstadions v.l.n .r.: Amsterdam Arena, Gelredome, Veltins Arena en Toyota City Stadium. 

5.4. Reeds gebouwde multifunctionele stadions 
Door de jaren heen zijn er al meerdere multifunctionele stadions gebouwd. Het Olympisch Stadion in 
Montreal, Quebec, werd uitgerust met het eerste schuifdak. Het stadion werd in gebruik genomen 
tijdens de zomerspelen van 1976. Echter, geplaagd door constructieproblemen, werd het dak pas in 
1987 geïnstalleerd, en was niet schuifbaar tot 1988. Zelfs in 1988 was het schuiven van het dak niet 
mogelijk bij harde wind. Een permanent (niet schuifbaar) dak werd in 1988 geplaatst op het Olympisch 
Stadion. In tegenstelling tot het Olympisch Stadion had het Rogers Center in Toronto (Ontario) een 
volledig functioneel schuifdak bij zijn opening in 1989. 

Het Rogers Center (voorheen Skydome) is een multifunctioneel honkbalstadion in het centrum van 
Toronto (zie figuur 7). Het stadion werd in 1989 geopend. Het was het allereerste stadion met een 
volledig beweegbaar dak. In het stadion spelen de Toronto Blue Jays (honkbal) en de Toronto 
Argonauts (Canadian football) . 

Het gebouw heeft een hoogte van 94.5 meter en het dak overspant maximaal208 meter. Het stadion 

Figuur 7: Rogers Center 

bied plaats aan 50.000 toeschouwers bij een honkbal wedstrijd en de maximale capaciteit voor dit stadion is 65.673 bezoekers. Het dak is 
opgebouwd uit 4 delen waarvan één vast deel, één radiaal schuivend deel en twee schuifbare delen. Een vergelijkbaar gebouw is het 
Fukuoka Dome in Fukuoka. Het dak bestaat hier echter uit drie radiaal schuivende delen. De delen van de koepel zijn opgebouwd uit 
driedimensionale vakwerkconstructies die als schaal werken en over een rails rijden . 
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Voorbeelden van een telescopisch schuifbaar dak zijn het Bank One Ballpark, Safeco Field en Minute Maid Park. Bij deze stadions 
bestaat het schuifdak uit meerdere delen die in "open positie" boven elkaar zijn geschoven en bij het sluiten telescopisch worden 
uitgeschoven en het dak afsluiten (zie figuur 8). 

Figuur 8: Multifunctionele stadions v.l.n.r. Bank One Bal/park, Safeco Field en Minute Maid Park 

In Tokyo staat het Ariake Colosseum, ook wel het Wimbiedon van Tokyo genoemd. Het dak van dit stadion bestaat uit twee delen die over 
rails kunnen worden verschoven. De constructie overspant 136 meter. De hoofddraagconstructie van het dak bestaat uit een stalen 
boogconstructie die het gehele stadion overspant (zie figuur 9). De bogen, h.o.h. 10,5 m., hebben aan de uiteinden een hoogte van 6,3 m. 
en in het midden 7,5 m. Elk boog is aan het uiteinde ondersteund door 4 schuine kolommen. De kolommen zijn 14 meter lang. 

Figuur 9: Ariake Colosseum 
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Het in Shanghai gelegen Qi Zhong 
Stadium is een multifunctioneel 
tennisstadion. Omdat Shanghai te 
leiden heeft van hevige regenval en 
sterk zonlicht was het nodig om het 
gebouw te voorzien van een dak. Het 
ontwerp, gemaakt door Mitsuru Senda, 
is gebaseerd op China's nationale 
bloem de magnolia (zie figuur 1 0). Het 
openen van het dak is gebaseerd op 
het openen van de Magnolia waarbij de 
acht delen van elkaar weg draaien. Het 
stadion biedt plaats aan 15.000 
toeschouwers. 

5.5. Analyse van schuifdaken 

Figuur 10: Qi Zhong Stadium 

Bij het bestuderen van de stadions met schuifdaken vallen enkele zaken op. Bijna alle schuifdaken verplaatsen zich over rails . De 
constructie bestaat veelal uit bogen evenwijdig aan elkaar of radiale bogen. Bij radiale bogen draaien de delen om een centraal 
scharnierpunt. Ook is er een combinatie mogelijk tussen deze systemen zoals te zien is bij het Rogers Center. 

Het toepassen van een vakwerkboog heeft ten opzichte van een recht vakwerk het voordeel dat de buigende momenten in de constructie 
afnemen. Ook kan er zo bespaard worden op constructiemateriaal waarmee de kosten en de permanente belastingen lager worden. 

5.5.1. Voor- en nadelen van een beweegbaar dak 

Aan het toepassen van een schuifdak zitten natuurlijk voor- en nadelen. 

Voordelen: - Het schuifdak verhoogt de multifunctionaliteit van het stadion. 
-Afhankelijk van het weer kan er in de open lucht of met een gesloten dak gespeeld worden. 

Nadelen: - De kosten van een stadion met een schuifbaar dak komen hoger uit dan één met een vast dak. 
-Een schuifbaar dak vergt meer onderhoud. 
- Een schuifbaar dak is minder bedrijfszeker. 
- Er is nog weinig ervaring met schuifdaken op deze schaal. 
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5.5.2. Beweegbaar dak voor een voetbalstadion 

Het kiezen van een beweegbaar dak voor een voetbalstadion heeft nogal wat consequenties. Ten eerste zal het een rendabele investering 
moeten zijn. De exploitatie van het stadion voor andere evenementen dan voetbal moet in grote mate plaatsvinden. Een ander 
aandachtspunt bij een stadion met schuifbaar dak is de conditie van de grasmat. Bij de Amsterdam Arena kwam men erachter dat het 
gras minder wil groeien. Voor dit probleem heeft men in Arnhem de oplossing gevonden door een uitschuifbare grasmat toe te passen. 
Echter neemt het aantal clubs met een kunstgrasmat ook toe. Door het toepassen van een kunstgrasmat kunnen de hoge kosten van een 
uitschuifbare grasmat ook teruggebracht worden. Er dient bij het ontwerpen rekening te worden gehouden met grote overspanningen wat 
weer leidt tot een hoger staalgebruik per m2

• Het ontwerpen van een beweegbaar dak is dus vooral een opgave om een zo economisch 
mogelijke constructie die ook nog eens architectonisch en constructief verantwoord is te ontwerpen. 
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6. Programma van Eisen 

6.1. Algemeen 
Nu alle voor het ontwerp belangrijke aspecten zijn onderzocht kan er een programma van eisen opgesteld worden. Dit programma van 
eisen is ontstaan uit conclusies die uit de voorgaande hoofdstukken getrokken kunnen worden en de eisen die aan de huidige constructie 
gesteld zijn . Het programma van eisen wordt hieronder samengevat en in de daarop volgende paragrafen toegelicht. 

Programma van Eisen: 
• Het gewicht (staalgebruiklm2

) van de nieuwe dakconstructie mag niet meer bedragen dan die van de huidige dakconstructie. 
• Het zicht vanaf de tribunes mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. 
• Het stadion dient zijn multifunctionaliteit te behouden. 
• Het stadion dient te voldoen aan de eisen van de FIFA die golden in 1995. 
• Het stadion dient architectonisch in de omgeving (Arnhem) te passen. 
• De belastingen zijn gelijk aan die zijn aangehouden bij de huidige constructie. 

6.1.1. Gewicht 

Kosten en gewicht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om het project reëel te houden is de randvoorwaarde gesteld dat het gewicht 
van het nieuw te ontwerpen dakconstructie niet meer mag bedragen dan de huidige dakconstructie. In vergelijking tot 1998 is de staalprijs 
en bouwkosten toegenomen. Om dit mee te nemen in het project mag het eigen gewicht van de staalconstructie in kN niet meer bedragen 
dan ca. 4585 kN (gewicht bestaande dakconstructie [bron: ABT]). 

6.1.2. Zicht vanaf de tribunes 

Het zicht vanaf de tribunes mag niet verslechterd worden door bijv. het plaatsen van grote kolommen voor de tribunes. In de huidige 
situatie zijn er enkele kolommen aanwezig op de Oost- en Westtribune; deze mogen dus ook terugkomen in het nieuwe ontwerp. 

6.1.3. Multifunctionaliteit 

Het stadion dient zijn multifunctionaliteit te behouden. Het moet dus mogelijk zijn om in het stadion naast voetbalwedstrijden ook andere 
evenementen te laten plaatsvinden. Er dient dus ook rekening te worden gehouden met podiagrootte en belastingen ten gevolge van 
installaties. 
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6.1.4. Eisen FIFA 

Zoals elk voetbalstadion dient het stadion te voldoen aan de eisen van de FIFA, in dit geval aan de eisen van de FIFA die golden in 1995. 
Er zit echter wel een uitzondering aan deze regel en dat is dat er wel een permanente constructie zich boven het speelveld mag bevinden. 
Dit is namelijk wel toegestaan bij de huidige eisen van de FIFA ten aanzien van de dakconstructie en leidt tot meer ontwerpvrijheid. 

6.1.5. Architectonische vormgeving 

Het stadion dient qua uiterlijk te passen in de omgeving/Arnhem. Dit betekent dat het ontwerp een positieve bijdrage moet leveren aan de 
kwaliteit van de omgeving en de te verwachten ontwikkeling daarvan. Ook dient er evenwicht te zijn tussen helderheid en complexiteit. 
Van het ontwerp mag worden verwacht dat er structuur is aangebracht in het beeld, zonder dat de aantrekkingskracht door simpelheid 
verloren gaat. Verder dient er nog rekening gehouden te worden met schaal, maatverhoudingen, materiaal, textuur, kleur en licht. 

6.1.6. Belastingen 

Om tot een vergelijkbaar ontwerp te komen dienen de belastingen ten aanzien van dakhuid en installaties overeen te komen met die van 
de huidige constructie [bron ABT] . 

Dakhuid: 
Installaties: 

0,25 kN/m 2 dakvlak 
0,10 kN/m 2 grondvlak 
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7. Inleiding 
Dit deel van het verslag zal ingaan op het ontwerp van de nieuwe dakconstructie. In hoofdstuk 2 zal er gekeken worden naar het huidige 
ontwerp. Hierbij zal gekeken worden naar de stabiliteit, opleggingen, dakafwerking en staalgebruik. Vervolgens zal er in hoofdstuk 3 een 
vormonderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor zullen diverse dakvormen ontworpen worden. Deze zullen worden getoetst aan enkele 
criteria om zodoende te bepalen wat de beste dakvorm is voor deze onderbouw en tribune lay-out. De dakvorm die als beste uit de 
toetsing komt zal verder worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bij deze uitwerking wordt er gekeken naar de afmetingen van de 
schuifbare delen en de dakhuid. In hoofdstuk 4 worden de belastingsgevallen opgesteld zodat in hoofdstuk 5 de meest economische 
draagconstructie berekend kan worden . 

8. Huidig ontwerp Gelredome 
In onderstaand figuur is de plattegrond te zien van het Gelredome. Duidelijk te zien is het uitschuifbare veld dat zich buiten het stadion 
bevindt en de cilindervormige schaaldaken die het stadion afsluiten. 
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In de dwarsdoorsnede zijn duidelijk de cilindervormige schaaldaken te onderscheiden (zie figuur 12). Deze dakdelen liggen op 
inhangliggers (zware vakwerken) tussen de "boek steunen" (hoeken van het stadion). De boek steunen aan weerszijden van de tribune 
bestaan elk uit twee vlakke wanden die ruimtelijk aan elkaar verbonden zijn. De in hangliggers in oost- en westrichting (korte zijden) die de 
rails voor het dak ondersteunen zijn uitgevoerd als dubbele vakwerkliggers. Voor de 167m. lange, engedilateerde constructie van boek 
steunen en inhangliggers was de temperatuurbelasting één van de belangrijkste ontwerpcriteria. De dakliggers van de noord- en 
zuidtribune rusten aan de kant van het veld op de inhangliggers. 

Figuur 12: links dwarsdoorsnede en rechts langsdoorsnede 

In de langsdoorsnede is er een duidelijk verschil te zien in de constructie van de tribune. Aan de rechterzijde is een "brievenbus" 
gecreëerd waardoor het veld onder de tribune door naar buiten kan worden geschoven. Deze tribune is in tegenstelling tot de andere 3 in 
staal uitgevoerd. De stalen tribune overspant (zonder belasting door personen) in één keer 84 meter (met extra steunpunten tijdens het 
gebruik van de tribune). 

De verplaatsbare daken hebben een ruimtelijke structuur van een schaal. Ze zijn opgebouwd uit langsliggers, diagonalen en 
verstijvingsschotten. De belastingen worden via de wielstelsels afgedragen op de inhangliggers. Aan de zuidzijde zijn de wielstelsels vast 
onder de schaalconstructie gemonteerd en aan de zuidzijde via pendelende draagarmen. Een pendelende draagarm zorgt ervoor dat er 
alleen maar een verticale normaalkracht afgedragen kan worden. 

8.1. Stabiliteit 
De vaste daken van de noord- en zuidtribune rusten aan de veldzijde op de inhangliggers en aan de gevelzijde op pendelkolommen, de 
daken van de oost- en westtribune kragen uit. Bij het dak boven de westtribune vormen de kolommen een portaal dat zorgt voor de 
stabiliteit in dwarsrichting van dit dak. Bij de andere vaste daken wordt de dwarsstabiliteit verzorgd door een langsverband in het dak en 
de twee kopwanden (boek steunen) van elke tribune. De stabiliteit in langsrichting van alle vaste dakdelen wordt verzorgd door een 
dwarsverband in het dak en verbanden in de gevel. De boek steunen zelf zijn in hun vlak stabiel. Voor de stabiliteit van de verplaatsbare 
dakdelen in dwarsrichting zorgen de boek steunen samen met de hoge inhangliggers daartussen. De verplaatsbare dakdelen rusten aan 
de zuidzijde op pendelopleggingen i.v.m. temperatuursbelastingen. Een pendeloplegging is een oplegging met een pendelstaaf. De 
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definitie van een pendelstaaf is: een staaf die alleen belast wordt in de beide scharnierende uiteinden. Een pendelstaaf kan alleen 
normaalkracht opnemen. Voor een uitgebreide toelichting op de constructie wordt verder verwezen naar een artikel dat gepubliceerd is in 
Bouwen met Staal editie 143, die opgenomen als bijlage I. 

8.2. Materiaalgebruik 
Bij het huidige ontwerp is in de gevel 
hoofdzakelijk glas toegepast (zie figuur 13). 
Transparant glas wordt afgewisseld met getint 
glas. Er is zowel een duidelijke verticale als 
horizontale structuur aanwezig. De witte 
gevelkolommen benadrukken de verticale 
structuur. De afwerking van de gevels bij de boek 
steunen is een aluminium gevelbeplating. De 
dakhuid van de verplaatsbare dakdelen bestaat 
uit 5 lagen. De eerste laag bestaat uit een 
geperforeerde staalplaat die is voorzien van 
cannelurevulling. Hierdoor vindt geluidsabsorptie 
plaats. Dan volgt een dampremmende laag 
bitumineuze dakbedekking (om inwendige 
condensatie te voorkomen, een zachte isolatie en 
tenslotte een aluminium afdeklaag. Als afwerking 
van de vaste daken is gekozen voor een 
bitumineuze dakbedekking. 

8.3. Staalgebruik 
Voor de draagconstructie van de schaaldaken is 4585 kNstaal per schaaldak gebruikt* (zie figuur 14). Het 
grondoppervlak van een schaaldak bedraagt 124,3 bij 41 ,53 meter. Door het gewicht te delen door het 
grondoppervlak komt dit neer op een staalgebruik van 0,89 kN/m 2 grondoppervlak (88,9 kg/m 2

). Voor de 
vaste daken, inhangliggers en kopwanden is totaal 2400 kg staal gebruikt. De gebruikte staalsoorten zijn 
8235 en 8355. 

*Bron ABT 

Figuur 13: Gelredome 

Figuur 14: Staalconstructie schaaldak 
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9. Vormstudie 

9.1. Inleiding 
Om tot een nieuw dakontwerp te komen wordt er eerst een 
vormstudie gedaan. Er worden verschillende dakvormen 
ontworpen. Deze worden getoetst aan enkele criteria om 
zodoende te bepalen welke de beste vorm is. De vorm die 
als beste uit de toetsing komt zal verder uitgewerkt 
worden. 

Een belangrijk deel van de vormstudie is ook een analyse 
van het huidige dakontwerp. Er dient duidelijk te worden 
wat de geslaagde punten zijn en de minder geslaagde 
punten. 

Uitgangspunt bij de vormstudie is de huidige onderbouw 
bestaande uit de tribune-elementen, gevels, kolommen en 
vloeren (zie figuur 15). Deze onderbouw dient 
gehandhaafd te worden. 

Van elke vormvariant wordt een 3-d visualisatie getoond 
vanaf het knooppunt tussen de A325 en de N325. Dit 
knooppunt wordt beschouwd als belangrijkste zichtpunt op 
het stadion. Om duidelijkheid te verschaffen over wat de 
bewegende delen zijn ten opzichte van de vaste delen 
wordt er steeds een 3-d visualisatie getoond van het 
stadion in zowel de geopende toestand als de gesloten 
toestand. 

Bij de 3-d visualisaties zijn de aanpassingen van de gevels 
nog niet doorgevoerd om duidelijk te maken wat het gevolg 
is van de betreffende dakvorm. 

Figuur 15: Onderbouw 
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9.2. Het huidige ontwerp 
Het huidige ontwerp van het Gelredome, met zijn cilindervormige schaaldaken, ontbeert subtiliteit in vormgeving. De schaaldaken sluiten 
met hun vorm niet aan bij de onderbouw die blokvormig is met vlakke gevels en platte daken. Ook in gesloten toestand vormen de twee 
schalen zelf niet één geheel (zie figuur 16 & 17). 

Geslaagde punten van het ontwerp zijn: 
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Duidelijke benadrukking van het schuifbare dak door het dak los te houden van het platte dak. 
Door het toepassen van een aluminium dakafwerking sluit het verplaatsbare dak qua materiaalgebruik goed aan bij de 
onderbouw. 

Figuur 16: Huidig ontwerp; geopende toestand Figuur 17: Huidig ontwerp; gesloten toestand 
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9.3. Vormstudies 

9.3.1. Variant 1 

Bij dit ontwerp is een dubbelzijdig gekromd dakvlak toegepast (zie figuur 18 & 19). In open toestand bevinden de schuifbare delen zich 
boven de langstribunes. Bij het sluiten bewegen de schuifbare dakdelen zich over het vaste dak. Door het toepassen van een 
dubbelzijdige kromming voor de gehele dakconstructie vorm het dak één geheel. Een nadeel is dat de langsgevels hoger uitgevoerd 
dienen te worden. Een ander nadeel is dat de constructie ook dubbel gekromd uitgevoerd dient te worden en de transformatie van open 
naar dicht minimaal zichtbaar is. De maakbaarheid van een dubbel gekromd dak binnen het programma van eisen is twijfelachtig te 
noemen. 

Figuur 18: Variant 1; geopende toestand Figuur 19: Variant 1; gesloten toestand 
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9.3.2. Variant 2 

Bij dit ontwerp is een enkelzijdig gekromd dak in de lengterichting van het stadion toegepast (zie figuur 20 & 21 ). Door het toepassen van 
de kromming in de lengterichting van het stadion is de kromming goed zichtbaar vanaf het verkeersknooppunt. De kromming geeft het 
gebouw een richting. Een enkelzijdig gekromd dak is goed realiseerbaar. Echter dient er te worden onderzocht of het schuifbare deel 
genoeg constructiehoogte bezit. Het toepassen van de kromming heeft tot gevolg dat de langsgevel verhoogd wordt. De transformatie van 
open naar dicht is hier minimaal zichtbaar. Er ontstaat door deze dakvorm een groter inwendig volume van het stadion wat nadelige 
gevolgen heeft voor de nagalmtijd; deze wordt langer. 

Figuur 20: Variant 2; geopende toestand Figuur 21 : Variant 2; gesloten toestand 
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9.3.3. Variant 3 

Ook bij deze variant is een enkelzijdig gekromd dak toegepast. Echter is nu gekozen voor een kromming in de dwarsrichting (zie figuur 22 
& 23). De kromming is hier minder zichtbaar dan bij variant 2, echter hoeven alleen de gevels in de dwarsrichting van het veld hoger 
uitgevoerd te worden. Ook hier is de transformatie van open naar dicht minimaal zichtbaar. 

Figuur 22: Variant 3; geopende toestand Figuur 23: Variant 3; gesloten toestand 
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9.3.4. Variant 4 

Bij dit ontwerp is het dak gekromd in de lengterichting van het stadion (zie figuur 24 & 25). In open toestand bevinden de schuifbare delen 
zich boven de langstribunes. Door de schuifbare delen los te houden van de onderbouw is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 
de vaste en verplaatsbare delen van het dak. Bij het sluiten van het dak schuiven de verplaatsbare delen naar binnen. Het beeld van het 
stadion wijzigt als dit een transformatie ondergaat van open naar dicht. Het is goed te zien of het stadion gesloten dan wel open is. Door 
de kromming van de verplaatsbare delen door te trekken in de gevels van de tribunes aan de korte zijde vormt het zowel in open als 
gesloten toestand één geheel. Een groot voordeel is dat er in de bestaande gevels weinig wijzigt. Voor de uitvoering is er de keus om de 
gehele draagconstructie van de verplaatsbare dakdelen naast het gebouw te assembleren of op het vast dak van de langstribunes te 
assembleren. 

Figuur 24: Variant 4; geopende toestand Figuur 25: Variant 4; gesloten toestand 
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9.3.5. Variant 5 

De schuifbare delen bestaan bij deze variant uit twee platte delen die in open toestand zich boven de tribunes aan de dwarszijde bevinden 
(zie figuur 26 & 27). De schuifbare dakdelen overspannen in dwarsrichting. Hierdoor zal er een zware constructie toegepast dienen te 
worden in de langsrichting van het stadion waarover het dak zich kan verplaatsen. Het lage profiel van de schuifbare delen zal moeilijk 
realiseerbaar zijn. Beschikbare constructiehoogte is namelijk belangrijk bij grote overspanningen. Door een maximale openingsgraad 
boven het veld te houden ontstaat er in open toestand een overstek omdat de schuifbare delen uitsteken boven de platte daken. In open 
toestand komen de overstekken sterk naar voren en is het dus goed zichtbaar dat het dak open is. Ook zou door slim gebruik het zonlicht 
op dwarstribunes geregeld kunnen worden op de stand van de zon door het dak deels te sluiten. Nadelig is dat de overstekken het stadion 
nog langer en rechthoekiger maken. Een ander nadeel is dat het stadion er, in gesloten toestand, nog meer als een hal uitziet dan een 
multifunctioneel stadion. Het behoud van de bestaande gevels is echter wel mogelijk. 

Figuur 26: Variant 5; geopende toestand Figuur 27: Variant 5; gesloten toestand 
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9.3.6. Variant 6 

Bij deze variant is een antielastisch dak toegepast (zie figuur 28 & 29). Hier is het dak in één richting bol en in één richting hol. Gekozen is 
voor de holle kromming in de lengterichting van het stadion en bol in de dwarsrichting. Hierdoor is de antielastische vorm van het dak goed 
zichtbaar vanaf het verkeersknooppunt. De maakbaarheid van deze dakvorm is complex te noemen. Een ander groot nadeel is de 
verandering in hoogte van de dwarsgevels. 

Figuur 28: Variant 6; geopende toestand Figuur 29: Variant 6; gesloten toestand 
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9.3.7. Variant 7 

Deze variant is een doorontwikkeling op variant 5. Ook hier bevinden de schuifbare delen zich boven het platte dak van de dwarstribunes. 
In afwijking van variant 5 is in de schuifbare delen een kromming toegepast in de langsrichting van het stadion (zie figuur 30 & 31 ). Bij het 
sluiten van het dak suggereren de twee delen een boog welke vanaf het knooppunt goed te zien is. Een nadeel is dat het dak niet één 
geheel vormt met de onderbouw. 

Figuur 30: Variant 7; geopende toestand Figuur 31: Variant 7; gesloten toestand 
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9.3.8. Variant 8 

Deze variant is vergelijkbaar met variant 7 alleen is de kromming hier in de dwarsrichting toegepast (zie figuur 32 & 33). Dit ontwerp oogt 
in open toestand spectaculair. Het mogelijk voordeel van een kromming in deze richting is het daadwerkelijk kunnen toepassen van een 
boogconstructie. Bij het sluiten van het dak vormen de twee delen een enkele cilinder. Er ontstaat dan een vergel ijkbare toestand met de 
huidige toestand waarbij de schuifbare delen niet één geheel vormen met de onderbouw. Om dit op te lossen zou men de kromming weer 
door kunnen trekken over de langstribunes echter ontstaat dan hetzelfde probleem als bij variant 3. De boogconstructie bij de overstekken 
leidt tot problemen. Hier kunnen de belastingen vanuit het schuifbare dak niet afgedragen worden. 

Figuur 32: Variant 8; geopende toestand Figuur 33: Variant 8; gesloten toestand 
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9.4. Toetsing vormvarianten 
Om nu te bepalen wat de beste vorm is, worden ze getoetst aan de hand van enkele criteria . Om de scores goed bij elkaar op te kunnen 
tellen worden i.p.v.--,-, 0, +en++ de scores 1 t/m 5 gegeven waarbij 1 gelijk is aan-- en 5 aan++. Zie tabel1 . Omdat niet elk criterium 
even belangrijk wordt beschouwd is er gebruik gemaakt van weegfactoren. De belangrijkste criteria krijgen een weegfactor van 2 wat 
betekent dat de score voor deze criteria vermenigvuldigd wordt met 2. 

Verklaring van de criteria: 

• Complexiteit & maakbaarheid dakvorm: Een eenvoudige constructie is goedkoper dan een complexe constructie. Een complexe 
constructie vergt meer ontwikkelingstijd, productietijd en uitvoeringstijd wat natuurlijk leidt tot hogere kosten. Omdat er bij dit 
project vooral op het staalgebruik gelet moet worden dient de complexiteit van de dakvorm beperkt te worden en gekeken worden 
naar de maakbaarheid van de dakvorm. 

• Constructie: Een belangrijke eis in het programma van eisen is dat de kosten en gewicht (staalgebruik/m 2
) van de nieuwe 

dakconstructie niet meer mogen bedragen dan die van de huidige dakconstructie. De dakvorm heeft natuurlijk invloed op de 
kosten en het gewicht van de constructie. Ook hiervoor geldt dat een eenvoudige constructie goedkoper is. Standaard profielen en 
standaarddetails zijn goedkoper te maken en makkelijker toe te passen dan gekromde liggers en ingewikkelde details. 

• Schuifsysteem: Het ontwikkelen van een nieuw schuifprincipe brengt kosten met zich mee. Het is economischer om een beproefd 
systeem toe te passen. Ook verhoogt de mate van toepassing van een beproefd systeem de bedrijfszekerheid. De voorkeur gaat 
dan ook uit naar een schuifdak waarbij een eenvoudig schuifsysteem toegepast kan worden. 

• Esthetica: Het ontwerp dient er natuurlijk mooi uit te zien. Over het algemeen is het schuifdak dicht. Het dak wordt alleen geopend 
tijdens voetbalwedstrijden. De uitstraling in gesloten toestand telt daardoor ook zwaarder mee dan in geopende toestand . De 
dakvorm dient aan te sluiten bij de onderbouw. Het is hierbij belangrijk dat het schuifbare dak aan sluit bij de vaste dakconstructie. 

• Transformatie: Om visueel duidelijk te maken of het dak gesloten of geopend is , is een transformatie van de verschijningsvorm 
van het stadion nodig. Dit benadrukt het schuifbare dak. 

• Behoud van bestaande tribunes en gevels: Er dient een dakvorm gekozen te worden die goed aansluit bij de huidige tribunes en 
gevels. 
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Weegfactor 2 2 1 2 1 1 

Variant: 

1 3 2 2 4 3 4 18 27 

2 4 3 3 1 1 1 13 21 

3 4 3 2 1 2 1 13 21 

4 4 3 3 4 4 5 23 34 

5 3 3 2 3 4 5 20 29 
6 2 1 2 3 3 1 12 18 

7 3 2 3 2 4 5 19 26 

8 3 4 3 2 4 5 21 30 

Tabel 1: Toetsing ontwerpvarianten 

In de laatste kolom 'gewogen totaal' worden de criteria 'complexiteit', 'constructie' en 'esthetica' vermenigvuldigd met een weegfactor 2 
omdat dit belangrijke criteria zijn waaraan het ontwerp zeker dient te voldoen. 

Uit de toetsing blijkt dat varianten 4, 5 en 8 goede ontwerpen zijn, waarvan variant 4 de beste is. Het grote voordeel van variant 4 ten 
opzichte van variant 5 en 8 is dat de dakvorm zowel in open als gesloten toestand goed bij de onderbouw aansluit. Vormvariant 4 zal dan 
ook verder uitgewerkt worden. 
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10. Uitwerking van de dakvorm 
In dit hoofdstuk zal allereerst de gekozen dakvorm kort worden behandeld. Vervolgens zullen de afmetingen en dakhuid worden 
behandeld. 

1 0.1. Conclusies vormstudie 
Uit de vormstudie is gebleken dat variant 4 de beste dakvorm heeft (zie figuur 34 & 35). Alvorens met deze vorm verder te ontwerpen is 
het belangrijk om de kenmerken te benoemen waardoor deze als beste uit de toetsing is gekomen. Een verbetering t.o.v. de huidige 
situatie is dat de verplaatsbare daken vanaf het knooppunt gezien zowel in open als gesloten toestand aansluiten bij de vaste daken van 
de dwarstribunes. Ook wordt er door het loshouden van de verplaatsbare delen van het vaste dak een scheiding gecreëerd tussen deze 
delen. Hierdoor is er een duidelijke functiescheiding tussen de vaste en verplaatsbare daken. Wel moet er geconcludeerd worden dat de 
verplaatsbare delen nog massief overkomen. Dit komt vooral door het grote inwendige volume van de verplaatsbare delen en de hoekige 
onderkant. Door de daken van de dwarstribunes aan te laten sluiten op de verplaatsbare delen onstaat er bij het zicht vanaf de tribunes 
een geen fraai beeld. Er ontstaat namelijk een groot hoogteverschil tussen de vaste daken van de langs- en drwarstribunes. 

Figuur 34: Variant 4; geopende toestand Figuur 35: Variant 4; geopende toestand 

-33-



10.1.1. Aanpassing van het ontwerp 

Om de dakvormen een slanker en lichter uiterlijk te geven is de vorm van de 
schuifbare delen gewijzigd in een lens-vorm. Een groot voordeel van deze vorm 
is dat de constructie het momentenverloop over de lengte beter volgt en er zo 
optimaal gebruik wordt gemaakt van het constructiemateriaaL De doorkijk bij de 
boek steunen wordt namelijk versterkt. Het inwendige volume van de 
verplaatsbare delen is ook verkleind. Er zijn hiervoor 2 varianten bekeken. 

Bij variant 1 valt de lensvorm precies in de kromming van de vaste daken (zie 
figuur 36). Het voordeel van deze optie is dat het precies 1 geheel vormt in 
gesloten toestand echter verdwijnt dan de optische scheiding tussen de vaste 
daken en de verplaatsbare dakdelen. Doordat de lensvorm ook doorgetrokken is 
in de vaste daken ontstaat er een geknikt dak voor de tribunes aan de korte 
zijden. 

Bij variant 2 is het verplaatsbare deel verhoogd aangebracht (zie figuur 37). 
Hierdoor ontstaat er een duidelijke scheiding tussen de verplaatsbare dakdelen 
en de vaste daken. Een ander voordeel van deze variant is dat de vaste daken 
van de tribunes aan de korte zijden vlak uitgevoerd kunnen worden. 

Vanwege de voordelen daarvan is gekozen voor variant 2. Door de lensvorm 
verhoogd aan te brengen is deze in gesloten toestand ook beeldbepalend (zie 
figuur 39). Ook kan de constructie van de vaste daken eenvoudiger uitgevoerd worden. 

Wanneer er wordt gekeken naar de lensvorm in doorsnede is in de langsrichting 
de kromming goed zichtbaar en in de dwarsrichting ontstaat een rechthoekige 
doorsnede. Deze twee aspecten zijn terug te vinden in de dakconstructie van de 
vaste daken. De dakconstructie van de dwarstribunes kan nu eenvoudig hellend 
worden uitgevoerd waardoor deze goed aansluit bij de rechthoekige doorsnede. 
Door het kiezen van een eenzijdig hellende dakconstructie wordt het 
onderscheid tussen de verplaatsbare en de vaste dakconstructie versterkt. De 
vaste dakconstructie kan opgelegd worden op de inhangliggers waarover de 
verplaatsbare dakdelen zich verplaatsen. Om de lensvorm ook vanuit het 
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Figuur 36: Variant 1 

Figuur 37: Variant 2 

Figuur 38: Vaste dakconstructie variant 2 
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stadion te versterken hebben de vaste daken van de langstribunes aan de veldzijde een kromming gekregen die de vorm van de lens 
volgt (zie figuur 38). Aan de gevelzijde blijft de dakrand horizontaal. Hierdoor sluit de dakconstructie zowel aan bij de gevel en onderbouw 
als bij de verplaatsbare delen. De kromming aan de binnenzijde wordt verkregen door de uitkragende vakwerkliggers, vanuit het midden 
uit, onder een toenemende hoek aan te brengen. 

Om de lensvorm vanuit het stadion in gesloten toestand te versterken wordt de onderzijde voorzien worden van een hoogwaardig 
gaasdoek. Hierdoor wordt de lensvorm ook aan de onderzijde duidelijk zichtbaar. Het gaasdoek zorgt ervoor dat de draagconstructie nog 
steeds te zien is. 

Voor de gevelaanzichten, bouwkundige doorsneden en meer 3d-impressies van het gekozen ontwerp zie bijlage V en B-01. 

Figuur 39: 3-D impressies 
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1 0.2. Afmetingen verplaatsbaar dakdeel 
De huidige verplaatsbare schaaldaken hebben elk een 
afmeting van 124,3 m. bij 41,53 meter en een hoogte van 
13,9 meter. 

De nieuwe verplaatsbare dakdelen hebben elk een lengte 
van 146.2 meter, een breedte van 41,52 meter en een 
maximale hoogte van 10.6 meter. De lengte van de 
verplaatsbare dakdelen is dus toegenomen. Dit komt door 
de keuze om het verplaatsbare dak boven de vaste 
dakconstructie uit te laten steken. De h.o.h. afstand van de 
rails is net als in de bestaande situatie 124,3 meter. Bij het 
nieuwe ontwerp zullen ook boek steunen toegepast worden 
om de stabiliteit van de verplaatsbare dakdelen in 
dwarsrichting en langsrichting te verzorgen 

Om een indruk te geven van de grote van één verplaatsbare 
dakdeel wordt in figuur 40 de Eindhovense markt getoond 
met daarnaast één verplaatsbaar dakdeeL Zoals goed te 
zien is zou één verplaatsbaar dakdeel de gehele 
Eindhovense markt kunnen overkappen. 
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Figuur 40: indruk afmetingen verplaatsbaar dakdeel 
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10.3. Dakhuid 
De eisen die aan de dakhuid gesteld worden zijn: 

licht en sterk 
geluidisolerend 
thermisch isolerend 
goede geluid absoptie 
corrosiebestendigheid 

Het eigengewicht van de dakopbouw en de constructie dient zo licht mogelijk gehouden 
te worden zodat de permanente belasting op de draagconstructie zo laag mogelijk is. 
Omdat het Gelredome ook veelvuldig voor concerten en andere evenementen gebruikt 
wordt moet het dak zowel geluidsisolerend als thermisch isolerend worden. De eis die 
vanuit de gemeente gesteld werd was dat het geluid vanuit het stadion het geluid van de 
naastgelegen autoweg niet mag overstemmen. Dit betekent dat het dak een 
luchtgeluidsisolatie waarde (R'w) van 50 dBa moet hebben. Ook is een goede akoestiek 
van belang. Voor een goede akoestiek dient de nagalmtijd zo kort mogelijk gehouden te 
worden en dient men rekening te houden met reflectie en absorptie van geluid. 

Voor de dakhuid komen de volgende twee systemen in aanmerking: 
dakbedekking met een afwerking van aluminium flensplaten systeem: 
Kalzip 
dakbedekking met een bitumineuze afwerking systeem: Rockwaal 

Er wordt voor gekozen orn het dakvlak in te vullen met het systeem van 
Kalzip (zie figuur 41 ). Het grote voordeel hiervan is dat de schuifbare 
dakdelen door het toepassen van de aluminium flensplaten goed zichtbaar 
zijn. Om aan de geluidseis te kunnen voldoen zal het stalen trapeziumprofiel 
voorzien worden van perforaties en cannelurevulling. Voor meer informatie 
over Kalzip wordt verwezen naar bijlage 11. 
Als staalplaat word de SAB 153R/840 toegepast die 8,58 meter vrij kan 
overspannen (Bron: www.sab-profiel.nl). 

(:') Kalzlp"· proflelbaan 
0 Kalzlp"· aluminium 

clip met thermovoet 
3 . Thermische tsolatte 

(samendrukbaar) 
~,~G lpsvezetptaat 

® Harde lsolatte en 
omegaproflel 

@ Lucllt- en damprem
mendê laag 

0 Staten dakplaat 
geperforeerd met 
cannelurevulling 

@ Omegaproflel op 
rubberstroken 

Figuur 41: dakopbouw 
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11. Belastingen 
In deze fase kan worden volstaan met het globaal bepalen van de belastingen uit NEN-EI\1 1990 [1], NEN-EN 1991-1-1 [2], NEN-EN 1991-
1-3 [3] en NEN-EN 1991-1-4 [4] namelijk belastingen door eigen gewicht en veranderlijke belastingen zoals sneeuw en wind. Belastingen 
ten gevolge van verhinderde temperatuursuitzettingen en belastingen ten gevolge van het accelereren en afremmen van de verplaatsbare 
delen worden in dit stadium achterwege gelaten. In de definitieve controle berekening dienen deze belastingen wel meegenomen te 
worden. 

11.1. Permanente belasting (NEN-EN 1991-1-1) 
Eigen gewicht van de dakconstructie 

E.G. dakplaat + Dakhuid 
Installaties 
Totaal eigen gewicht 

0,35 kN/m 2 

0.10 kl\l/m 2 + 
0,45 kN/m 2 

De aanname voor het eigen gewicht van de dakplaat en dakhuid is afwijkend van het programma van eisen. Dit omdat er voor gekozen is 
om een zwaardere dakplaat toe te passen die 8,32 meter kan overspannen. Bij het totaal eigen gewicht is nog geen rekening gehouden 
met het eigen gewicht van de draagconstructie (staalprofielen). Eigen gewicht (excl. eigen gewicht staalprofielen) rustend op 
tussenvakwerken (h.o.h. 8,32 m.): 8,32 x 0,45 = 3,74 kN/m 1 

Belastingen aan randen lensligger voor het ophangen van extra installaties ed.: 1,50 kN/m 1 

11.2. Sneeuwbelasting (NEN-EN 1991-1-3) 
De berekening van de sneeuwbelasting is gemaakt met behulp van de Eurocode NEN-EN 1991-1-3. Voor platte daken en cilinderdaken 
met een zeer kleine h/b verhouding hoeft er maar één belastingsgeval te zijn onderzocht. Voor dit belastingsgeval dient er een gelijkmatig 
verdeelde belasting aangebracht te worden over het gehele dakvlak (zie figuur 42). 
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b. 

1 
Figuur 42: a: sneeuwbelasting op tussenvakwerken, b: sneeuwbelasting op lensliggers 

De formule voor het bepalen van de belasting is opgebouwd uit 4 factoren. De eerste is de sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt. Deze is 
afhankelijk van de vorm van het dak. De tweede is de karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond. In Nederland is deze 
belasting voor elke locatie 0,7 kN/m2

• De derde factor is de blootstellingcoëfficiënt Deze factor is afhankelijk van de omgeving waarin het 
gebouw zich bevindt. Voor iedere locatie in Nederland is de blootstellingscoëfficiënt 1,0. De laatste factor is de warmtecoëfficiënt De 
warmtecoëfficiënt behoort te zijn gebruikt om rekening te houden met vermindering van sneeuwbelasting op daken met een hoge 
warmtedoorgang, zoals onder meer glasdaken. Voor alle andere gevallen kan voor deze warmtecoëfficiënt de waarde 1,0 aangehouden 
worden. 

Door dit in de formule in te vullen lijdt dit tot een belasting van 0,56 kN/m 2
. 

1-li = 0,8 
sk = 0,7 kN/m 2 

Ce= 1 
Ct= 1 

sneeuwbelastingsvormcoëfficiënt 
karakteristieke waarde sneeuwbelasting op de grond 
blootstellingcoëfficiënt 
warmtecoëfficiënt 

s = 0,8 x 1 x 1 x 0,7 kN/m2 = 0,56 kN/m 2 

Per tussenvakwerk komt dit neer op een belasting van 8,32 x 0,56 = 4,66 kN/m 1 

11.3. Windbelasting (NEN-EN 1991-1-4) 
De berekening van de windbelasting op een gebouw is in hoofdlijnen opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel is het bepalen van de 
extreme stuwdruk qp(z) in kN/m2

. Deze waarde is afhankelijk van de locatie, omgeving en hoogte ten opzichte van het omliggende terrein. 
Aan de hand van deze gegevens kan de extreme stuwdruk worden afgelezen in tabel NB.4 uit deNEN-EN 1991-1-4. 
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Het tweede deel van de berekening van de windbelasting bestaat uit het bepalen van de drukcoëfficiënten. De norm maakt onderscheid in 
uitwendige drukcoëfficiënten Cpe.1o en inwendige drukcoëfficiënten Cpi· De uitwendige drukcoëfficiënten zijn afhankelijk van de vorm, 
afmetingen en het beschouwde deel van het bouwwerk. De inwendige drukcoëfficiënten zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de grootte 
van de openingen in de gevel van een gebouw. De drukcoëfficiënten kunnen per windrichting verschillen. NEN-EN 1991-1-4 geeft voor 
een aantal veel voorkomende basisvormen waarden voor deze drukcoëfficiënten. Echter is er in deNEN-EN 1991-1-4 niet voorzien in de 
berekeningsmetheden voor de drukcoëfficiënten van zeer specifieke dakvormen zoals de verplaatsbare delen bij dit stadion. 

Het derde en laatste deel van de berekening van de wind bestaat uit het bepalen van de windkrachten op de constructie. Hieronder valt de 
bouwwerkfactor C5 Cd. Voor de bouwwerkfactor wordt de waarde 1 aangehouden omdat het gebouw lager is dan 100 meter en de hoogte 
minder is dan 4 maal de gebouwdiepte in de richting van de wind. 

Dit kan als volgt worden samengevat: 

Windbelasting conform NEN-EN 1991-1-4: We= extreme stuwdruk x 
= qp(z) x 

d ru kcoëfficienten 
(Cpe,10, Cpi) 

x windkrachten 
X C5 Cd 

In de norm worden de drukcoëfficiënten voor een lensvorm niet gegeven. Deze drukcoëfficiënten zullen in de praktijk worden bepaald met 
behulp van een modelonderzoek in een windtunnel of literatuurgegevens. Gezien de aard van dit project zou een modelonderzoek in een 
windtunnel noodzakelijk zijn. Een windtunnelonderzoek uitvoeren voor dit afstudeerproject is niet haalbaar. Daarom zal met behulp van 
een vereenvoudiging van de dakvorm de drukcoëfficiënten bepaald worden. Ook zal er rekening gehouden dienen te worden met de 
windwrijving. Deze is afhankelijk van de ruwheid van het dakvlak. Omdat voor het dakvlak aluminium flensplaten als afwerking worden 
gebruikt kan worden volstaan met een wrijvingscoëfficiënt Ccr van 0,01. 

Voor het berekenen van de windbelasting wordt er gekeken naar 2 windrichtingen: wind in dwarsrichting (voor de tussenvakwerken) en 
wind in langsrichting (belasting op lensliggers). Ook zal er worden gekeken naar 2 toestanden: gesloten en geopend. 

11.3.1. Windbelasting in dwarsrichting 

Bij de windbelasting in dwarsrichting zijn er 5 belastingsgevallen die onderzocht dienen te worden: 
WB1: Geopende toestand en wind van links die er onder slaat (opwaartse belasting) 
WB2: Geopende toestand en wind van links die er onder slaat (neerwaartse belasting) 
WB3: Geopende toestand en wind van rechts 
WB4: Gesloten toestand in combinatie met overdruk 
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WB5: Gesloten toestand in combinatie met onderdruk 

In tabel 2 staan de windbelastingsgevallen voor de dwarsrichting aangegeven. 

wind in dwarsrichtin tussenvakwerken 

wind links 1 
WB1 

dak open 

wind links 2 
WB2 

wind rechts 
WB3 

overdruk 
WB4 

dak dicht 

onderdruk 
WB5 

Tabel 2: Windbelastingsgevallen dwarsrichting 

De drukcoëfficiënten voor WB1 en WB2 zijn bepaald aan de hand van een eenzijdig hellende overkapping met een helling van a = oo en 
een belemmering van <p = 1. Aan de veldzijde sluit het verplaatsbare dak namelijk aan bij de vaste dakconstructie en aan de gevelzijde is 
deze deels open. Conform de norm dient het horizontale dakvlak ingedeeld te worden in 3 zones. Voor de verticale delen kunnen de 
drukcoëfficiënten worden bepaald aan de hand van de drukcoëfficiënten voor gevels. Door de verhouding h/d te bepalen kunnen de 
drukcoëfficiënten voor de gevels afgelezen worden. Voor de verticale delen komt dit neer op een drukcoëfficiënt van 0,8 aan de windzijde 
en een drukcoëfficiënt van -0,7 aan de andere zijde. De drukcoëfficiënten zijn weergegeven in onderstaande figuren. 

1,1 1,1 
- 2,2 -1,5 -2,2 0,5 

... o.of I Yl ... 
o,a 

4,15 . 33,22 4,15 fo 1 ~~ 33,22 ~,15 / 
41,52 41,52 7 7 

Figuur 43: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeva/1 (WB1) Figuur 44: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 2 (WB2) 
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Bij WB3 komt de wind vanaf de veldzijde tegen het dak aan. Omdat het dak deels open is aan de gevelzijde hoeft er niet gerekend te 
worden met onder- en overdruk en leidt dit tot de drukcoëfficiënten zoals weergegeven in figuur 45. 

-1,2. -0,7 -0,2 

0,8 ~ 
t f 

~0,7 .... 

2,12 8 ,48 
/ 7 ' 7 

( 
30,92 

/ 

41,52 

Figuur 45: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 3 (WB3) 

Wanneer het dak gesloten is dient er wel rekening gehouden te worden met inwendige druk. Voor de inwendige druk moet voor de Cpi 

zowel de waarde -0,3 als 0,2 te zijn gehanteerd. Dit leidt tot de volgende figuren: 

-1,2.-0,3=-1,5 -0,7-0,3=-1 --Q,2-0,3=-0,5 

_U i 

0,8-0 ,3=0,5 ft> Overdruk - 0,3 

~ 
4,24 / 16,96 20,32 

41,52 

Figuur 46: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 4 (WB4) 

-1,2+0,2 = -1 -0,7+0,2.=-0,5 0 2+0 2=0 4 

T t i t .... 
0,6+0,2=1 """ Onderdruk + 0,2 

\D 

0 
.-i 

~~, 7~?L__1_0~,6--~~---------3_0~,9_2 __________ 7// 
41,52 

Figuur 47: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 5 (WB5) 

Voor de berekening van de windbelastingen dienen de factoren die gegeven zijn in de figuren vermenigvuldigd te worden met de extreme 
stuwdruk en windkrachten . Het bouwwerk is gelegen in windgebied lil. De hoogte van het gebouw bedraagt 37,35 meter en er wordt 
gerekend met terreincategorie 11 (onbebouwd gebied). Rekening houdend met deze zaken kunnen de windbelastingen per m2 bepaald 
worden door de drukcoëfficiënten te vermenigvuldigen met 1 ,05 kN/m2

. 

42-



---------------------~E~ec:.~n.. nie• 1111 hpll•eeghnnn..d.oJ.tt.••nnn.. he% Gelnednm ... e-...... __ 

11.3.2. Windbelasting in langsrichting 
Bij de windbelasting in langsrichting zijn er 6 belastingsgevallen die onderzocht dienen te worden: 

WB6: Geopende toestand en wind van links met overal druk 
WB7: Geopende toestand en wind van links met asymmetrische druk 
WB8: Geopende toestand en wind van links met overal trek 
WB9: Geopende toestand en wind van links met asymmetrische trek 
WB 10: Gesloten toestand in combinatie met overdruk 
WB 11: Gesloten toestand in combinatie met onderdruk 

In onderstaande tabel staan de windbelastingsgevallen voor de langsrichting aangegeven. 

'~I!' l~ f:};."'j U U ~ !;1.• ~rl1i!ml 

wind in lengterichting (lensliggers) 
dak open 

~~~ ------· ------ - ; ----
- ~ 

/'" 
/ 

/-,r: 

overal druk 

I 
asymmetrisch druk 

I 
overal trek 

I 
asymmetrisch trek 

WB6 WB7 WB8 WB9 

r 

IÎ _ 

overdruk 
WB10 

dak gesloten 

,. A.··'./ o/" .. - -

-::. - -:::.- ..:::..::. 
;i 

I 
onderdruk 

WB11 
Tabel 3: Windbelastingsgevalfen lengterichting 

De onderzijde van de verplaatsbare delen is voorzien van een open doek. Om de windbelasting in geopende toestand te kunnen bepalen 
dient de dakvorm vereenvoudigd te worden tot een tweezijdig hellende overkapping. Wanneer dit wordt gedaan leidt dit tot een tweezijdig 
hellende overkapping met een helling van 4°zie figuur 48. 

146 ,2 3 

Figuur 48: Vereenvoudiging dakvorm 
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Bij een tweezijdig hellende overkapping dient het dakvlak opgedeeld te worden in 5 zones. Omdat het doek de doorgang van de wind 
onder het dak door deels verhinderd dient er te worden gerekend op blokkering. Doordat de maaswijdte van het doek 50 procent van het 
oppervlak is wordt de minimale blokkering lineair geïnterpoleerd uit de waarden gegeven in de norm. 

Rekeninghoudend met deze zaken leidt dit tot de volgende drukcoëfficiënten voor de windbelastingsgevallen in geopende toestand: 

l, ::·:6 

,r r 14

~:: 1, 

~ --~ --~ -~-- ---------- ----
----------------~--~---

Figuur 49: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 6 (WB6) 
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146,23 Figuur 50: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 7 (WB7) 
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Figuur 51 : Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 8 (WBB) 
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146,23 

43,87 14,98 73,11 

1 .. J l 
·1,3 

Figuur 52: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 9 (WB9) 

In gesloten toestand dienen er twee windbelastingsgevallen bekeken te worden. Er dient hier namelijk rekening gehouden te worden met 
onderdruk en overdruk. De drukcoëfficiënten voor deze gevallen zijn gegeven in figuur 53 en 54. 

.. 
· 1,6o0,3•·J..9 

- ;t!!-0.3•·2.8 

146, 23 

142,08 

t t 

-~----~~---------------------~-~---
Figuur 53: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeva/10 (WB10) 

146,23 

• 73,11 ~.15 , 66,96 • 

O.O-Hl,2•0.2 9 l ~~ l 
..,. -o,.;~,2s-o.-t ~ 

.. ;:~------------------------------------------ .,_ __ _ 
·1.6+0 .~·1,4 

·2.5+0-2•·2.3 Figuur 54: Drukcoëfficiënten Windbelastingsgeval 11 (WB11) 

Voor de berekening van de windbelastingen per m2 dienen de factoren die gegeven zijn in de figuren vermenigvuldigd te worden met 1 ,05 
kN/m2

• 
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11.4. Overzicht van de belastingsgevallen en combinaties 

11.4.1. Belastingsgevallen en combinaties in dwarsrichting 

In onderstaande tabel staan de belastingsgevallen waarmee gerekend dient te worden bij het berekenen van de tussenvakwerken. 

Permanente belasting BG1 
Sneeuwbelasting BG2 
WB1: Geopende toestand en wind van links die er onder slaat (opwaartse belasting) BG3 
WB2: Geopende toestand en wind van links die er onder slaat (neerwaartse belasting) BG4 
WB3: Geopende toestand en wind van rechts BG5 
WB4: Gesloten toestand in combinatie met overdruk BG6 
WB5: Gesloten toestand in combinatie met onderdruk BG7 

Tabel 4: Belastingsgevallen tussenvakwerken 

Overzicht van belastingscombinaties in de bruikbaarheids grenstoestand. 

IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 
BG1 Permanente belasting 1 1 1 1 1 1 
BG2 Sneeuwbelasting 1 
BG3 Windbelastingsgeval 1 1 
BG4 Windbelastingsgeval 2 1 
BG5 Windbelastingsgeval 3 1 
BG6 Windbelastingsgeval 4 1 
BG7 Windbelastin s eval 5 1 

Tabel 5: Belastingcombinaties bruikbaarheids grenstoestand tussenvakwerken 
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Bij de belastingcombinaties in uiterste grenstoestand dient er rekening gehouden te worden dat het eigen gewicht gunstig kan werken ten 
opzichte van de windbelasting. In dit geval moet het eigen gewicht met 0,9 vermenigvuldigd worden en niet met 1 ,2. Dit leidt tot de 
volgende belastingcombinaties met bijbehorende factoren. 

FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 FC6 FC7 FC8 
BG1 Permanente belasting 1,2 0,9 1,2 0,9 0,9 1,2 0,9 1,35 
BG2 Sneeuwbelasting 1,5 
BG3 Windbelastingsgeval 1 1,5 
BG4 Windbelastingsgeval 2 1,5 
BG5 Windbelastingsgeval 3 1,5 
BG6 Windbelastingsgeval 4 1,5 
BG7 Windbelastin s eval 5 1,5 1,5 

Tabel 6: Belastingcombinaties uiterste grenstoestand tussenvakwerken 

11.4.2. Belastingsgevallen en combinaties in langsrichting 

De belastingsgevallen voor de berekening van de lensligger staan in onderstaande tabel weergegeven. 

Permanente belasting 
Sneeuwbelasting 
WB6: Geopende toestand en wind van links met overal druk 
WB7: Geopende toestand en wind van links met asymmetrische druk 
WB8: Geopende toestand en wind van links met overal trek 
WB9: Geopende toestand en wind van links met asymmetrische trek 
WB 10: Gesloten toestand in combinatie met overdruk 
WB 11: Gesloten toestand in combinatie met onderdruk 

BG1 
BG2 
BG8 
BG9 
BG10 
BG11 
BG12 
BG13 

Tabel 7: Belastingsgeva/len lensligger 
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Overzicht van belastingscombinaties in de bruikbaarheids grenstoestand. 

IC7 IC8 IC9 IC10 IC11 IC12 IC13 
BG1 Permanente belasting 1 1 1 1 1 1 1 
BG2 Sneeuwbelasting 1 
BG8 Windbelastingsgeval 6 1 
BG9 Windbelastingsgeval 7 1 
BG10 Windbelastingsgeval 8 1 
BG11 Windbelastingsgeval 9 1 
BG12 Windbelastingsgeval 1 0 1 
BG13 Windbelastin s eval 11 1 

Tabel 7: Belastingcombinaties bruikbaarheids grenstoestand lensligger 

Bij de belastingcombinaties in uiterste grenstoestand dient er wederom rekening gehouden te worden dat het eigen gewicht gunstig kan 
werken ten opzichte van de windbelasting . In dit geval moet het eigen gewicht met 0,9 vermenigvuldigd worden en niet met 1 ,2. Dit leidt 
tot de volgende belastingcombinaties met bijbehorende factoren. 

BG1 
BG2 
BG8 
BG9 
BG10 
BG11 
BG12 
BG13 
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Permanente belasting 
Sneeuwbelasting 
Windbelastingsgeval 6 
Windbelastingsgeval 7 
Windbelastingsgeval 8 
Windbelastingsgeval 9 
Windbelastingsgeval 10 
Windbelastingsgeval 11 

FC9 
1,2 
1,5 

FC10 
1,2 

1,5 

FC11 
1,2 

1,5 

FC12 
0,9 

1,5 

FC13 
0,9 

1,5 

FC14 
0,9 

1,5 

FC15 
0,9 

1,5 

FC16 
1,2 

1,5 

FC17 
1,35 

Tabel 6: Belastingcombinaties uiterste grenstoestand lensligger 
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12. Concepten draagconstructie 
Het verplaatsbare dak overspant het voetbalveld in de lengterichting. De verplaatsbare dakdelen bewegen over rails in de dwarsrichting 
van het stadion. De overspanning van hart rails tot hart rails bedraagt 124,8 meter. De verplaatsbare dakdelen hebben een lensvorm. 
Hierdoor ligt het voor de hand om voor de primaire draagconstructie een lensligger toe te passen. Voor de secundaire draagconstructie en 
de positie van de primaire draagconstructie zijn verschillende mogelijkheden (zie figuur 55). 

Zo is het mogelijk om de lensliggers aan de buitenzijde van de verplaatsbare dakdelen te plaatsen en als secundaire draagconstructie 
tussenvakwerken toe te passen. De stabiliteit dient dan gehaald te worden uit windverbanden en de diagonalen in de constructie. 

Figuur 55: v.l.n.r. Lensligger aan buitenzijde, Lensligger naar binnen geplaatst en Meerdere lensliggers 

Een andere mogelijkheid is om de lensligger naar binnen te plaatsen. Hierdoor zal de normaalkracht in de onder- en bovenrand afnemen. 
Dit is geïllustreerd in fig. 56. Een vakwerk kan worden geschematiseerd als een ligger met een hoogte h. Het optredende moment gedeeld 
door de hoogte van het vakwerk is de normaalkracht in de boven- en onderrand van het vakwerk. Door het naar binnen plaatsen van de 
steunpunten wordt er een steunpuntmoment gecreëerd en zal het veldmoment afnemen. De meest ideale positie van de steunpunten is 
als het steunpuntmoment gelijk is aan het veld moment. Door het maken van een simpele berekening blijkt dat de ideale steunpuntpositie 
zich bevindt op een afstand van 0,207 x de lengte van het vakwerk gemeten vanaf de zijkant. Verder is te zien dat bij het verplaatsen van 
de steunpunten over een afstand van 0,2 x de lengte de normaalkracht nog maar 20% bedraagt van de oorspronkelijke situatie. Hierdoor 
kan de hoogte van het vakwerk afnemen en kunnen er lichtere profielen toegepast worden waardoor het staalgebruik afneemt. 

-49-



Ir x 1.: 
;>J 11 

Hv. 
y 

't 'l. 

~.x = y 

V"8·x" = y 
)( 

y : 

r.. x~~ 'I 

~M-1~.., 

~-

T: ti 
cY·h 

~ .('" 
T:. ....:..--

4o·h 

Figuur 56: Optimaliseren vakwerk 

Ook zou ervoor gekozen kunnen worden om meerdere lensliggers toe te passen. Door het toepassen van meerdere lensliggers kan er 
i.p.v. tussenvakwerken worden volstaan met standaard staalprofielen. Ook moeten er bij deze laatste twee concepten 
stabiliteitsvoorzieningen worden aangebracht. Er is natuurlijk ook een combinatie mogelijk door zowel meerdere lensliggers toe te passen 
en de buitenste twee lensliggers naar binnen te plaatsen. 

Om een goede keuze te kunnen maken tussen deze vier concepten dient er een gewichtsberekening gemaakt te worden ten behoeve van 
de bepaling van het staalgebruik. Ook is het interessant om te zien hoe het staalgebruik verdeeld is over de primaire draagconstructie (de 
lensliggers), de secundaire draagconstructie (tussenvakwerken) en het overige staalgebruik. In de volgende subparagrafen wordt bij elk 
constructieconcept een afbeelding getoond van de draagconstructie met daarin aangegeven in blauw de primaire draagconstructie, in 
rood de secundaire draagconstructie en met grijs het overige staalgebruik. Ook worden van deze vier concepten de resultaten van de 
gewichtsberekening getoond (voor de berekeningen van deze concepten wordt verwezen naar bijlage VI). Verder zullen de voor- en 
nadelen van elk concept behandeld worden. Afsluitend zal er een beargumenteerde keuze gemaakt worden voor een constructieconcept 
welke verder uitgewerkt zal worden. 
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12.1. Constructieconcept 1: Lensligger aan buitenzijde 
Bij dit concept zijn de lensliggers aan de buitenzijden geplaatst (zie figuur 57). 
Tussen de lensliggers zijn de tussenvakwerken geplaatst. De tussenvakwerken 
dragen de belastingen van het dakvlak af aan de lensliggers. De lensliggers 
dragen deze krachten af aan de opleggingen op de rails aan weerszijden van de 
lensliggers. De tussenvakwerken zijn h.o.h. 8,32 meter geplaatst zodat de stalen 
dakplaat optimaal benut wordt en er geen gordingen nodig zijn. Om de 
kniklengte van de bovenrand van het tussenvakwerk te verkleinen zijn er 
kniksteunen in het dakvlak aangebracht. Bij de onderregel is het profiel 90° 
gedraaid zodat de grootste kniklengte is gekoppeld aan de sterkste richting van 
het profiel. 

De stabiliteit van de constructie wordt verzorgd door de windverbanden in het 
dak en de diagonalen in en onder de tussenvakwerken. In het dakvlak zijn zowel 
aan de voor- als achterzijde windverbanden geplaatst. Hierdoor zal de extra 
normaalkracht ten gevolge van de wind op de verticale gevelbekleding in de 
bovenrand zo klein mogelijk gehouden worden. 

De tussenvakwerken overspannen een lengte van 41,52 m. De hoogte van de 
tussenvakwerken bedraagt 41,52/12 = 3,46 m. Wanneer de tussenvakwerken 
opgedeeld worden in twee delen bedraagt de lengte nog 20,76 m. Deze lengte en 
breedte is met exceptioneel transport nog over de weg te vervoeren naar de 
bouwplaats. Door de grote afmetingen is het echter wel nodig dat er tijdens dit 
transport begeleiding aanwezig is. 

12.1.1. Schematisering 

Figuur 57: Constructieconcept 1 

In eerste instantie wordt er gekeken naar het tussenvakwerk. In figuur 58 is de schematisering weergegeven. De buitenste verticale 
staven zijn de verticale wandstaven van de lensligger. De opleggingen van de lensliggers zijn geschematiseerd als een horizontale rol en 
de oplegging halverwege de bovenrand van het tussenvakwerk is geschematiseerd als een verticale rol. De boven- en onderrand van het 
tussenvakwerk bestaan uit een doorgaand profiel en de knopen zijn dan ook als momentvast geschematiseerd (vierkant = momentvast en 
rondje = scharnierend). De aansluitingen van de wandstaven en diagonalen aan de boven- en onderrand zijn als scharnierend 
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geschematiseerd. Het tussenvakwerk is scharnierend verbonden met de lensligger. Ook de extra diagonaal die de onderzijde van de 
lensligger met het tussenvakwerk verbindt is scharnierend verbonden aan het tussenvakwerk en de lensligger. Deze diagonaal zorgt voor 
de stabiliteit in dwarsrichting. Als kniklengte voor de bovenrand is 3 x 3,46 m. = 10,38 m. aangenomen omdat de bovenrand op deze 
afstand telkens wordt gesteund door een knikverkorter. De onderrand wordt niet gesteund dus als kniklengte wordt de totale lengte van 
het tussenvakwerk aangenomen. 

41520 
3460 / 3460 / 3460 { 3460 { 3460 { 3460 / 3460 / 3460 / 3460 { 3460 / 3460 

; ) ; ) 

Figuur 58: Schematisering tussenvakwerk constructieconcept 1 

Beide lensliggers zijn identiek aan elkaar. Voor de schematisering geldt dat alle verbindingen van de wandstaven en diagonalen aan de 
boven- en onderrand als scharnierend zijn aangenomen (zie figuur 59). De verbinding van de onderrand aan de bovenrand is als een 
momentvaste verbinding ingevoerd. De oplegging aan de linker zijde is geschematiseerd als een scharnier en aan de rechterzijde als een 
roloplegging. Bij een licht dak, en dat is hier het geval, kan de opwaartse windbelasting maatgevend worden. Een vakwerktype met een V
vormig wandstavenpatroon, met verticale wandstaven, geniet dan de voorkeur. De verticale wandstaven zijn nodig om de 
tussenvakwerken aan de lensligger te kunnen verbinden en verkorten de kniklengte van de boven- en onderrand van de lensligger. 

Figuur 59: Schematisering lensligger constructieconcept 1 
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12.1.2. Berekening profielen 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van het programma Matrix-frame. Zowel de tussenvakwerken als de lensligger zijn met behulp van 
dit programma berekend. De gehele invoer en uitvoer zijn terug te vinden in bijlage Vl. In deze subparagraaf zullen de maatgevende 
krachten gegeven worden. 

Tussenvakwerk 
Voor sterkte is de maximale normaalkracht van 1024 kN in de bovenrand van het tussenvakwerk maatgevend. Het benodigde profiel om 
de krachten op te kunnen nemen is een HE360A. Gekozen is voor een HEA profiel omdat de dakplaten op dit profiel moeten worden 
bevestigd. In zijn zwakke richting wordt het profiel om de 10,38 m. gesteund door een kipsteun. 

De maximale normaalkracht in de onderrand is 864 kNdruk en 919 kN trek. Om deze krachten op te kunnen nemen is een IPE600 nodig. 
Het profiel is hierbij 90°gedraaid waardoor de sterke as van het profiel gekoppeld is aan de grootste kniklengte. De kniklengte bedraagt 
hier de totale lengte van het tussenvakwerk. 

Voor de wandstaven zijn een HE160A toegepast. Dit profiel kan de optredende belasting van 320 kNdruk en 313 kN trek opnemen. De 
hoogte van het tussenvakwerk is als kniklengte aangenomen. Ook voor de diagonalen is gekozen om een HE160A toe te passen. 

De diagonaal die de lensligger aan de onderzijde verbindt met het tussenvakwerk wordt uitgevoerd in een HE 180A. 

De maximale doorbuiging treedt op halverwege het tussenvakwerk en bedraagt 35 mm. Het dak mag volgens de norm 0,004 x lengte 
doorbuigen. De toegestane doorbuiging is dus 0,004 x 41520 = 166 mm. 

Lensligger 
De maatgevende normaalkracht in de boven- en onderrand van de lensligger bedraagt 9106 kN druk. De aangenomen kniklengte 
bedraagt de h.o.h. afstand van de tussenvakwerken ( = 8,32m. ). Om deze grote drukkracht op te kunnen vangen is een buisprofiel met 
een diameter van 660,4 mm. en een wanddikte van 16 mm. nodig. Gekozen is voor een buisprofiel omdat het profiel om beide assen even 
sterk is. 

Voor de verticale wandstaven en de diagonalen is een buisprofiel met een diameter van 305,7 mm. en een wanddikte van 7,5 mm. 
gekozen. Voor de eerste twee diagonale staven vanaf de oplegging is voor een zwaarder profiel gekozen om de toenemende 
normaalkracht op te kunnen nemen. 

De maximale doorbuiging van de lensligger bedraagt 451mm. De maximaal toelaatbare doorbuiging is 0,004 x 124300 = 497 mm. 
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Windverbanden dak 
De windverbanden in het dak zullen de stabiliteit moeten waarborgen bij windbelasting. In onderstaande berekening is op een eenvoudige 
manier een inschatting gemaakt van de benodigde profielen voor deze windverbanden. Als gemiddelde hoogte van de lensligger is 8,5 
meter aangehouden. Dit is een veilige aanname, de werkelijke belasting zal minder zijn. Gekozen staalsoort is 8355. 

druk + zuiging = 
wrijving = 

qw;1;d = 16,72 kNim
1 

qw;2 = druk + zuiging = 
wrijving = 

1 
qw;2;d = 18,36 kNim 

Dakverband in langsrichting: 

qw;l;d 

125 

R 

Dakverband in dwarsrichting: 

qw;2;d 

! * l 
1 41,52 f 
R R 
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1,05 x 8,5 x (0,8 +0,4) = 
41,52x1 ,05x0,01 = 

1,05 x 8,5 x (0,8 +0,4) = 
146 x 1,05 x 0,01 = 

10,71 kNim 1 

0 144 kNim 1 + 
11,15 kNim 1 

10,71 kNim 1 

1153 kNim 1 + 
12,24 kNim 1 

/1 1 
·l 

~I 
q w:2 .· ~ . i', il - - r--
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~0~'- 125 
q \'1;1 _; o.s. 
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Figuur 60: Plattegrond stabiliteit 

Rd =~x 146 x 16,72 = 1221 kN 
Ft:s:d = 1221 x --J(10,38~8.322) I 10,38 = 1565 kN 
Aben ~ 4408 mm2 

0) 
(Y) 

0 .... 

J 

R 

~ = ~x41,52 x 18,36 = 381 kN 

Gekozen profiel: Bu isprofiel 0193,7 x 8 mm 
(A = 4667 mm 2

) 

Ft:s:d = 381 x --J(10,382+8,322
) I 8,32 = 609 kN 

~en~ 1716 mm 2 

Gekozen profiel: Buisprofiel 0193,7 x 8 mm. (A= 4667 mm2
) 
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12.1.3. Staalgebruik 

Nu de benodigde profielen berekend zijn kan het staalgebruik in kaart worden gebracht. In onderstaande tabel staat het staalgebruik voor 
één verplaatsbaar dakdeeL 

- L1iHr 1!JTI; 
Primaire draaÇJconstructie 2 x 949 = 1898 37,6% 
Secundaire draaÇJconstructie 18 x 135 = 2430 48,2% 

Windverbanden dak 400 7,9% 

Overig 316 6,3% 

Totaal 5044 100% 

Tabel 7: Staalgebruik constructieconcept 1 

In de tabel is goed te zien dat het grootste aandeel in het staalgewicht komt van de secundaire staalconstructie. Verder is goed te zien dat 
het overig staalgebruik en het staal voor de windverbanden slecht een 14,2% van het totale gewicht is. Er wordt dus weinig staal 
toegepast dat niet gebruikt wordt voor de primaire en secundaire draagconstructie. 

12.1.4. Conclusie 

Uit de ontwerpberekening blijkt dat het staalgebruik 5044 kN bedraagt. Dit is aanzienlijk meer dan het staalgebruik bij de huidige 
schaaldaken. De grote normaalkracht in de boven- en onderrand van het vakwerk leidt tot zware profielen . Ook moet er rekening 
gehouden worden met een grote kniklengte van de onderrand. Naast deze nadelen zijn er ook voordelen te noemen. Er hoeft geen extra 
draagconstructie aangebracht te worden voor de kopgevelwanden van de verschuifbare dakdelen. Ook is het dak gemakkelijk uit te 
voeren. 
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12.2. Constructieconcept 2: Lensligger op 1/5 van de breedte 
Bij dit concept zijn de lensliggers 1/5 van de breedt van het dakdeel naar 
binnen geplaatst (zie figuur 61 ). De tussenvakwerken kragen nu deels uit. De 
afstand tussen de tussenvakwerken bedraagt wederom 8,32 m. De 
tussenvakwerken worden in het veld zijdelings gesteund door kipsteunen. 
Aan de gevelzijden moet een constructie aangebracht worden waarop de 
gevelbeplating aangebracht kan worden. Door de lensliggers naar binnen te 
plaatsen zal de normaalkracht in de boven- en onderrand van de 
tussenvakwerken afnemen en kan er dus worden volstaan met een lichter 
profiel. 

De stabiliteit van de constructie wordt verzorgd door de windverbanden in het 
dak en de diagonalen in en onder de tussenvakwerken. In het dakvlak zijn 
wederom zowel aan de voor- als achterzijde windverbanden geplaatst. 
Hierdoor zal de extra normaalkracht ten gevolge van de wind in de bovenrand 
zo klein mogelijk gehouden worden. 

De hoogte van de tussenvakwerken bedraagt 41,52/20 = 2,076 m. Voor de 
uitvoering zouden de tussenvakwerken opgedeeld kunnen worden in 4 delen 
waardoor deze gemakkelijk via de openbare weg vervoerd kunnen worden. 
Echter zal dan op de bouwplaats zelf meer tijd nodig zijn om de constructie 
op te bouwen. 

Er zal dus moeten blijken of de besparing op het staal van de tussenvakwerken 
opweegt tegen het extra staalgebruik voor het opnemen van de windbelasting op de 
kopgevels en het gewicht van de gevelbeplating. 

12.2.1. Schematisering 

Figuur 61: Constructieconcept 2 

In eerste instantie wordt er gekeken naar het tussenvakwerk. In figuur 62 is de schematisering weergegeven. De verticale staven vanuit 
de steunpunten zijn nu de verticale wandstaven van de lensligger. De opleggingen van de lensliggers zijn geschematiseerd als een 
horizontale rol en de oplegging halverwege de bovenrand van het tussenvakwerk is geschematiseerd als een verticale rol. De boven- en 
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onderrand van het tussenvakwerk bestaan uit een doorgaand profiel en de knopen zijn dan ook als momentvast geschematiseerd. De 
aansluitingen van de wandstaven en diagonalen aan de boven- en onderrand zijn als scharnierend geschematiseerd. De extra staven die 
nodig zijn voor de bevestiging van de gevelbeplating zijn scharnierend verbonden met de lens ligger. Als kniklengte voor de bovenrand is 4 
x 2,076 m. = 8,30 m. aangenomen omdat de bovenrand op deze afstand telkens wordt gesteund door een knikverkorter (bestaande uit 
een IPE180). De onderrand wordt niet gesteund dus als kniklengte wordt de totale breedte van het tussenvakwerk aangenomen tussen de 
wandstaven van de lensligger. 

0 
0 
<D v s: N 

lf) 
00 

,r· -------·a~3~o4r--------------------------------~~~ia~1~~--------------------------------------~a3~o~4--------~/ 
1,2076, .2076, .2076, .2076, 2076, 2076, ,?076,.2076, .2076,2 076,2076, .2075, 2076, 2 076,,.2076,,2076,.2076, 2076, 2076,2076/ 

Figuur 62: Schematisering tussenvakwerk constructieconcept 2 

De schematisering en berekening van de lensligger is gelijk aan die van constructieconcept 1 (zie figuur 59). Het enige verschil in de 
berekening is het verschil in eigen gewicht dat de lensligger moet dragen. Dit verschil is verwaarloosbaar klein. Voor de 
gewichtsberekening zal dan ook het gewicht van de lensligger van constructieconcept 1 worden toegepast. 

12.2.2. Berekening profielen 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van het programma Matrix-frame. Zowel de tussenvakwerken als de lensligger zijn met behulp van 
dit programma berekend. De gehele invoer en uitvoer zijn terug te vinden in bijlage Vl. In deze subparagraaf zullen de maatgevende 
krachten gegeven worden. 
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Tussenvakwerk 
De maximale normaalkracht in de bovenrand van het tussenvakwerk is 40 kN druk en 465 kN trek. Het benodigde profiel om de krachten 
op te kunnen nemen en voor voldoende oplegging te zorgen voor de staalplaat is een HE 180A. Gekozen is voor een H EA profiel omdat 
de dakplaten op dit profiel moeten worden bevestigd. In zijn zwakke richting wordt het profiel om de 8,30 m. gesteund door een kipsteun. 

De maximale normaalkracht in de onderrand is 440 kNdruk en 101 kN trek. Om deze krachten op te kunnen nemen is een IPE360 nodig. 
Het profiel is hierbij 90ogedraaid waardoor de sterke as van het profiel gekoppeld is aan de grootste kniklengte. De kniklengte bedraagt 
hier de totale lengte van het tussenvakwerk tussen de lensliggers (12 x 2,076 = 24,912 m.). 

Voor de wandstaven zijn een HE160A toegepast. Dit profiel kan de optredende belasting van 141 kNdruk en 116 kN trek opnemen. De 
hoogte van het tussenvakwerk is als kniklengte aangenomen. Ook voor de diagonalen is gekozen om een L 1 00x1 00x8 toe te passen. 

De overige staven aan de zijkanten bestaan uit HE220A's. Deze staven zijn nodig om de gevelbeplating aan vast te maken en voor 
stabiliteit te zorgen. 

Lensligger 
Bij dit constructieconcept kan dezelfde lensligger toegepast worden als bij constructieconcept 1. De boven- en onderrand van de 
lensligger is een buisprofiel met een diameter van 660,4 mm. en een wanddikte van 16 mm. Voor de verticale wandstaven en de 
diagonalen is een buisprofiel met een diameter van 305,7 mm. en een wanddikte van 7,5 mm. gekozen. Voor de eerste twee diagonale 
staven vanaf de oplegging is voor een zwaarder profiel gekozen om de toenemende normaalkracht op te kunnen nemen. 

Windverbanden 
Het naar binnen plaatsen van de lensliggers heeft slechts beperkte gevolgen voor het staalgebruik van de windverbanden. Het verschil in 
gewicht is dan ook verwaarloosbaar zodat hetzelfde gewicht voor de windverbanden aangehouden is als bij constructieconcept 1 . 
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12.2.3. Staalgebruik 
Nu de benodigde profielen berekend zijn kan het staalgebruik in kaart worden gebracht. In onderstaande tabel staat het staalgebruik voor 
één verplaatsbaar dakdeeL 

I. mtr_ 
Primaire draagconstructie 2 x 949 = 1898 41 ,9% 
Secundaire draagconstructie 18x65,6= 1181 26,0% 
Windverbanden dak 400 8,8% 

OveriÇJ 1059 23,3% 

Totaal 4538 100% 
Tabel 8: Staalgebruik constructieconcept 2 

Het staalgewicht van de primaire draagconstructie is gelijk gebleven. Het aandeel van het totale gewicht van de secundaire 
draagconstructie is aanzienlijk teruggebracht echter is er bij dit concept meer staal nodig voor het overige staal. Hieronder vallen de 
knikverkorters in het dakvlak en de boven- en onderrand aan de buitenkant die nodig zijn om de tussenvakwerken te koppelen. 

12.2.4. Conclusie 

Wanneer er gekozen wordt voor dit constructieconcept komt het staalgebruik neer op 4538 kN. Dit is nog steeds meer dan er gebruikt is 
voor de huidige schaaldaken. Gebleken is dat het naar binnen plaatsen van de lensliggers wel degelijk een gunstig effect heeft op het 
staalgebruik. Door de lensligger dichter bij elkaar te plaatsen nemen de normaalkrachten in de onder- en bovenrand van de 
tussenvakwerken af. Ook wordt de kniklengte van de onderrand kleiner. Een nadeel is dat er meer overig staal gebruikt moet worden voor 
bevestiging en krachtsafdracht van de windbelasting . 
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12.3. Constructieconcept 3: Meerdere lensliggers 
Bij dit constructieconcept zijn er vier lensliggers toegepast (zie figuur 
63) . De reden hiervoor is dat er in plaats van de tussenvakwerken een 
standaardprofiel voor de dakligger gebruikt kan worden. De h.o.h. 
afstand tussen de buitenste lensliggers en de binnenste lensliggers 
bedraagt 14,95 meter. Dit heeft tot gevolg dat de afstand tussen de twee 
binnenste lensliggers 11 ,62 meter bedraagt. Door de twee middelste 
lensliggers dichter bij elkaar te plaatsen wordt de belasting beter 
verdeeld over de vier lensliggers. 

Door twee lensliggers aan de buitenzijde te houden hoeft er geen extra 
constructie gemaakt te worden waaraan de gevelbeplating aangebracht 
kan worden. De secundaire dakliggers liggen weer 8,32 meter h.o.h. in 
verband met de stalen dakplaat 

Voor de stabiliteit worden er in het dakvlak windverbanden aangebracht 
en in de dwarsdoorsnede diagonalen toegepast. 

Voor de uitvoering zouden er vier lensliggers per schuifbaar dakdeel 
gemaakt moeten worden. De overige profielen zouden per vrachtwagen 
gemakkelijk over de openbare weg vervoerd kunnen worden. 

Er zal dus moeten blijken of de besparing op het staal in de doorsnede en 
knikverkorters opweegt tegen het extra staalgebruik door het toepassen van 
meerdere lensliggers. 

12.3.1. Schematisering 

Figuur 63: Constructieconcept 3 

In dwarsdoorsnede kan de constructie geschematiseerd worden zoals is weergegeven in figuur 64. De verticale staven zijn de verticale 
wandstaven van de lensliggers. Aan de bovenkant zijn de lensliggers scharnierend verbonden met elkaar door middel van een dakligger. 
De diagonalen zorgen voor de stabiliteit. De lensliggers worden ook aan de onderzijde gekoppeld. 
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Figuur 64: Schematisering tussenvakwerk constructieconcept 3 

De schematisering van de lensligger is gelijk aan die van constructieconcept 1 &2 (zie figuur 59). De belasting die de lensliggers moeten 
dragen verschilt natuurlijk wel tussen constructieconcept 1 en 3. 

12.3.2. Berekening profielen 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van het programma Matrix-frame. Zowel de profielen in dwarsdoorsnede als de lensligger zijn met 
behulp van dit programma berekend. De gehele invoer en uitvoer zijn terug te vinden in bijlage Vl. In deze subparagraaf zullen de 
resultaten van deze berekening getoond worden. 

Dwarsdoorsnede 
De staalprofielen die de bovenkanten van de lensliggers met elkaar verbinden en de dakplaat dragen zijn uitgevoerd in een HE550A. Voor 
deze liggers was de doorbuiging maatgevend. Onder de belasting buigen deze maximaal 30,5 mm. door. Dit is nog altijd binnen de eis dat 
de ligger maximaal 0,004 x 14950 =59.8 mm mag doorbuigen. 

Voor de onderligger is het nodig een buis van rond 207 met een wanddikte van 7,1 mm. toe te passen. Gekozen is voor een buisprofiel 
omdat deze voor buiging in beide richtingen even sterk is. 
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Voor de diagonalen moet een buisprofiel met een diameter van 267 mm. toegepast worden met een wanddikte van 10 mm. 

Lensligger 
Uit de berekening blijkt dat voor de buitenste en binnenste lensliggers dezelfde profilering aangehouden kan worden. De bovenranden 
moeten minimaal bestaan uit buisprofielen met een diameter van 521 mm. en een wanddikte van 11,5 mm. 

De wandstaven kunnen uitgevoerd worden met een diameter van 305 mm. en een wanddikte van 7.5 mm. 

De maximale doorbuiging van de lensliggers bedraagt 363mm. De maximaal toelaatbare doorbuiging is 0,004 x 124300 = 497 mm. 

Windverbanden 
De trekkracht door de windbelasting in de windverbanden zal door te kiezen voor dit constructieconcept niet toenemen. Voor de 
windverbanden volstaat een buisprofiel 0193,7 x 8 mm echter niet. Door de toename in lengte van -.J( 10,382 + 8,322

) = 13,3 meter bij 
constructieconcept 1 naar -.J( 14,952 + 8,322

) = 17,1 meter bij dit constructieconcept is de doorbuiging ten gevolge van eigen gewicht 
maatgevend. Er zal dan ook een buisprofiel 0219,1 x 8 toegepast dienen te worden. 

12.3.3. Staalgebruik 

Nu de benodigde profielen berekend zijn kan het staalgebruik in kaart worden gebracht. In onderstaande tabel staat het staalgebruik voor 
één verplaatsbaar dakdeeL 

,-.. , .~ .11 ~'~ t.JN 't&:O] 

Primaire draagconstructie 4 x 622 = 2488 54,9% 
Secundaire draagconstructie 18 x 69.01 = 1242 27,4% 
Windverbanden dak 549 12,1% 

Overig 256 5,6% 

Totaal 4535 100% 

Tabel 9: Staalgebruik constructieconcept 3 

Goed te zien is de toename in het gewicht voor de lensliggers. In vergelijking met constructieconcept 2 is het staalgebruik voor de 
secundaire draagconstructies ook toegenomen. Het overige staalgebruik is wel terug gebracht naar 5,6 %. 
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12.3.4. Conclusie 

Er kan geconcludeerd worden dat het voordeliger is voor het staalgebruik om een licht tussenvakwerk toe te passen i.p.v. van één groot 
staalprofieL Het staalgewicht voor de secundaire draagconstructie is namelijk toegenomen ten opzichte van constructieconcept 2. In 
vergelijking met constructieconcept 2 is het staalgebruik nagenoeg gelijk gebleven. Een voordeel van dit concept is dat de belasting per 
lensligger is afgenomen waardoor de belasting op het aandrijfmechanisme terug kan worden gebracht. Aan beide zijden van de 
lensliggers kan nu een trollie aangebracht worden. Verder bespaart het kiezen voor één profiel in de fabricagekosten. 
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12.4. Constructieconcept 4: Meerdere lensliggers +buitenste lensliggers naar binnen geplaatst 
Constructieconcept 4 is een combinatie van de vorige concepten (zie figuur 
65). Bij dit concept worden er drie lensliggers toegepast waarbij de twee 
buitenste 4,15 meter naar binnen zijn geplaatst om de normaalkracht in de 
boven- en onderrand te laten afnemen. Hierdoor zal er wel een extra 
draagconstructie voor de gevelbeplating aangebracht dienen te worden. De 
afstand tussen de lensliggers is daardoor 16,6 meter. Om de kniklengte van 
de bovenrand van de tussenvakwerken te verkleinen wordt er tussen de 
tussenvakwerken een kniksteun aangebracht. Bij de engesteunde onderrand 
wordt het profiel 90° gedraaid zodat de sterke rich ting van het profiel 
gekoppeld is aan de grootste kniklengte. 

De stabiliteit van de gehele draagconstructie wordt wederom verzorgd door 
de windverbanden en diagonalen in en onder de vakwerken. 

Voor de uitvoering zouden de tussenvakwerken tussen de lensliggers in zijn 
geheel uit 1 stuk over de weg vervoerd kunnen worden. De lengte van deze 
tussenvakwerken bedraagt namelijk 16,6 meter en de hoogte 2,076 meter. 

12.4.1. Schematisering Figuur 65: Constructieconcept 4 

In dwarsdoorsnede kan de constructie geschematiseerd worden zoals is weergegeven in figuur 66. De dikke verticale staven zijn de 
verticale wandstaven van de lensliggers. De tussenvakwerken zijn scharnierend verbonden met de lensliggers . De diagonalen onder de 
tussenvakwerken zorgen voor stabiliteit in de dwarsrichting. De bovenrand van de tussenvakwerken tussen de lensliggers wordt 
halverwege het tussenvakwerk gesteund door een knikverkorter. 

De schematisering van de lensligger is gelijk aan die van constructieconcept 1 (zie figuur 59). De belastingen die de lensliggers moeten 
dragen verschilt natuurlijk wel tussen constructieconcept 1 en 4. De belastingverdeling over de drie lensliggers is bepaald aan de hand 
van de oplegreacties uit de tussenvakwerken. 
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12.4.2. Berekening profielen 

Figuur 66: Schematisering tussenvakwerk constructieconcept 4 

Voor de berekening is gebruik gemaakt van het programma Matrix-frame. Zowel de profielen in dwarsdoorsnede als de lensligger zijn met 
behulp van dit programma berekend. De gehele invoer en uitvoer zijn terug te vinden in bijlage Vl. In deze subparagraaf zullen de 
resultaten van deze berekening getoond worden. 

Tussenvakwerk 
De maximale normaalkracht in de bovenrand van het tussenvakwerk is 188,79 kNdruk en 193,72 kN trek. Het benodigde profiel om de 
krachten op te kunnen nemen en voor voldoende oplegging te zorgen voor de staalplaat is een HE200A. Gekozen is voor een HEA profiel 
omdat de dakplaten op dit profiel moeten worden bevestigd. In zijn zwakke richting wordt het profiel om de 8,30 m. gesteund door een 
kipsteun. 

De maximale normaalkracht in de onderrand is 275,63 kN druk en 157,87 kN trek. Om deze krachten op te kunnen nemen is een IPE200 
nodig. Het profiel is hierbij 90°gedraaid waardoor de sterke as van het profiel gekoppeld is aan de grootste kniklengte. De kniklengte 
bedraagt hier de totale lengte van het tussenvakwerk tussen de lensliggers (8 x 2,076 = 16,61 m.). 

Voor de wandstaven zijn een HE160A toegepast. Dit profiel kan de optredende belasting van 178,95 kNdruk en 137,19 kN trek opnemen. 
De hoogte van het tussenvakwerk is als kniklengte aangenomen. Voor de diagonalen is gekozen om een L 100x100x8 toe te passen. 
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De overige staven aan de zijkanten bestaan uit HE220A profielen. Deze staven zijn nodig om de gevelbeplating aan vast te maken en 
voor stabiliteit te zorgen. De diagonalen onder de vakwerken zijn uitgevoerd met een HE180A profiel. 

Binnenste Lensligger 
De maatgevende normaalkracht in de boven- en onderrand van de lensligger bedraagt 6090 kN druk. De aangenomen kniklengte 
bedraagt de h.o.h. afstand van de wandstaven (=8,32 m.). Om deze grote drukkracht op te kunnen vangen is een buisprofiel met een 
diameter van 559 mm. en een wanddikte van 12,5 mm. nodig. Gekozen is voor een buisprofiel omdat het profiel bij buiging om beide 
assen even sterk is. 

Voor de verticale wandstaven en de diagonalen is een buisprofiel met een diameter van 298.5 mm. en een wanddikte van 7,1 mm. 
gekozen. Voor de eerste twee diagonale staven vanaf de oplegging is voor een zwaarder profiel gekozen om de toenemende 
normaalkracht op te kunnen nemen. 

Buitenste Lensligger 
De maatgevende normaalkracht in de boven- en onderrand van de lensligger bedraagt 5766 kN druk. De aangenomen kniklengte 
bedraagt de h.o.h. afstand van de wandstaven (=8,32 m.). Om deze grote drukkracht op te kunnen vangen is een buisprofiel met een 
diameter van 559 mm. en een wanddikte van 12,5 mm. nodig. 

Voor de verticale wandstaven en de diagonalen is een buisprofiel met een diameter van 298.5 mm. en een wanddikte van 7,1 mm. 
gekozen. Voor de eerste twee diagonale staven vanaf de oplegging is voor een zwaarder profiel gekozen om de toenemende 
normaalkracht op te kunnen nemen. 

Windverbanden 
Het naar binnen plaatsen van de lensliggers heeft slechts beperkte gevolgen voor het staalgebruik van de windverbanden. Het verschil in 
gewicht is ook dan ook verwaarloosbaar en er wordt dan ook hetzelfde gewicht voor de windverbanden aangehouden als bij 
constructieconcept 1 . 

12.4.3. Staalgebruik 

Nu de benodigde profielen berekend zijn kan het staalgebruik in kaart worden gebracht. In onderstaande tabel staat het staalgebruik voor 
één verplaatsbaar dakdeeL 
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rn ~ ~ 'tlb: 
Primaire draaÇJconstructie 2265 52,6% 
Secundaire draaÇJconstructie 18 x 58.8 = 1058 24,5% 

Windverbanden 400 9,3% 

Overig 587 13,6% 

Totaal 4310 100% 

Tabe/10: Staalgebruik constructieconcept 4 

In de tabel is goed te zien dat meer dan 50% van het staalgebruik voor rekening van de primaire draagconstructie komt. 

12.4.4. Conclusie 
Door een extra lensligger in het midden van de overspanning kan het staalgebruik van de tussenvakwerken zodanig worden 
teruggebracht dat het opweegt tegen het staalgebruik van de extra lensligger. 
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12.5. Keuze van het constructieconcept 
Eén van de belangrijkste eisen uit het programma van eisen is 
dat de kosten en gewicht (staalgebruiklm 2

) van de nieuwe 
dakconstructie niet meer bedragen dan die van de huidige 
dakconstructie. De keuze is dan ook gevallen op 
constructieconcept 4. Dit constructieconcept heeft namelijk het 
laagste staalgebruik. Het staalgebruik van één verplaatsbaar 
dakdeel van het huidige ontwerp bedraagt 4585 kN . Dit is 
inclusief staal voor verbindingen. Bij de berekeningen van het 
staalgebruik van de concepten is dit niet meegenomen. Het 
staalgebruik van de concepten wordt dan ook nog 
vermenigvuldigd met 1 ,07 (zie tabel 11 ). Door deze 7% extra voor 
verbindingen voldoet constructieconcept 4 qua totaalgewicht van 
het staal net niet aan het programma van eisen. Het verschil 
tussen deze twee is echter maar 0,6%. 

Uit de detailberekeningen zal moeten blijken of de constructie ook 
op detailniveau voldoet aan de eisen of dat er enkele profielen 
toch zwaarder uitgevoerd dienen te worden. 
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Ori ineel 

5044 5397 
4538 4856 

4535 4852 

4310 4612 

4285 4585 

Tabel 11 : Overzicht staalgebruik 

Figuur 67: Gekozen constructieconcept 
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13. Uitvoering 
Om de maakbaarheid van het ontwerp te toetsen wordt er ook gekeken naar enkele aspecten van de uitvoering. Het belangrijkste en 
maatgevende onderdeel bij de uitvoering voor dit project is de hoofddraagconstructie. Voor deze fase is dan ook een transportplan 
gemaakt, de bouwvolgorde vastgesteld en een terreinplan gemaakt. Als eerste is er gekeken naar het transportplan. Bij het transportplan 
wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het transport van de hoofddraagconstructie naar de bouwplaats toe (zie figuur 68) maar ook 
naar het transport van de hoofddraagconstructie op de bouwplaats. Door de grote afmetingen van deze constructie zal de constructie op 
de bouwplaats geassembleerd moeten worden. De afmetingen van de lensliggers zijn namelijk zo groot dat deze niet in zijn geheel over 
de weg vervoerd kan worden. 

Vervolgens is er in grote lijnen 
gekeken naar de bouwvolgorde. 
Hierbij is een keuze gemaakt 
tussen het assembleren van de 
hoofddraagconstructie naast het 
stadion en het assembleren van de 
hoofddraagconstructie op het vaste 
dak van het stadion. De 
bouwvolgorde kan in twee fases 
opgedeeld worden. De eerste fase 
waarin de hoofddraagconstructie 
geassembleerd word en fase 2 
waarin de dakhuid aangebracht 
wordt. 

Tot slot is er een terreinplan 
opgesteld waarin de bouwvolgorde 
en transportplan terug komen. 

De uitvoeringsaspecten tijd en 
kosten zijn in dit project niet 
meegenomen. 
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13.1. Transportplan 
De hoofddraagconstructie van de verplaatsbare dakdelen is opgebouwd uit grote stalen lensliggers met daartussen vakwerken welke 
uiteindelijk wordt afgewerkt met een dakhuid. Het vervoer van de dakhuid naar de bouwplaats is geen probleem. Dit kan met 
vrachtwagens via de openbare weg. Voor de hoofddraagconstructie is dit echter een probleem. De afmetingen van de lensliggers zijn 
namelijk zodanig dat er een oplossing gezocht moet worden om deze met zo minimaal mogelijk hinder voor het overige verkeer op de 
bouwplaats te krijgen. 

Voor de hoofddraagconstructie wordt een transportplan opgesteld. Het transportplan kan in twee delen worden opgesplitst. Het eerste 
deel in het transport naar de bouwplaats en het tweede deel is het transport op de bouwplaats. 

13.1.1. Transport naar de bouwplaats 

Door de grote afmetingen van de lensliggers en tussenvakwerken zullen 
deze gesegmenteerd worden en op de bouwplaats weer geassembleerd 
worden. De stalen buisprofielen met een diametervan 521mm. en een 
wanddikte van 12,5 mm. kunnen hier in Nederland niet gebogen worden. 
Het buigen van een buisprofiel van deze afmetingen moet geschieden via 
inductie buigen. Bij inductie buigen wordt de buis eerst verhit waarna hij 
gebogen wordt. Het in België gelegen bedrijf Fabricom GTI is in staat de 
buisprofielen voor de lensliggers te buigen. Fabricom GTI is gelegen in 
Grimbergen, tussen Mechelen en Brussel, aan het kanaal Leuven-Dijle Het 
is dan ook voor de hand liggend om de buisprofielen via de Belgische en 
Nederlandse waterwegen naar Arnhem te verschepen. Het kanaal Leuven
Dij Ie mond uit in de Rupel. Via de Rupel, Schelde, Schelde Rijnverbinding, 
Volkerak, Hollands Diep, Dordtsche Kil, en Lek is de Neder Rijn te bereiken 
waar Arnhem aan ligt. 

Er zal in Krimpen a/d IJsseleen tussenstop gemaakt worden bij Hollandia. 
Hier worden de segmenten uit de buisprofielen gehaald en worden de 
verbindingen voor de wandstaven en tussenvakwerken aan de segmenten 
aangebracht. Ook zal Holland ia de tussenvakwerken produceren en het 
overige staal voor de draagconstructie leveren. Figuur 69: Transport naar Arnhem 
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Eenmaal aangekomen in Arnhem dient de draagconstructie nog naar de bouwplaats in stadsdeel Elden te worden vervoerd. Het laatste 
stuk van het transport zal plaats moeten vinden via de openbare weg. De Rijksdienst voor wegverkeer (RDW) bepaald wat er wordt 
toegelaten op de Nederlandse wegen. De toelaatbare afmetingen van een vrachtwagen met een ondeelbare lading zijn 22 meter lang, 3,0 
meter breed en 4,0 meter hoog. Dit betekend dat de lensliggers segmenteert dienen te worden. Voor de segmentering is gekeken naar 
twee opties (zie onderstaand figuur). 

I 

I I I I 

Figuur 70: Segmentering 

Bij de bovenste optie wordt de lensligger zo gesegmenteerd dat er minimaal mogelijk segmenten zijn die nog via de openbare weg 
vervoerd kunnen worden. Ook zijn de delingen zo dicht mogelijk bij de knopen gehouden. De puntstukken zullen als één geheel vervoerd 
worden. De puntstukken hebben een afmeting van 20,55 meter x 5,68 meter. Hiervoor zal ontheffing aangevraagd dienen te worden bij 
het RDW. Tijdens het transport van deze delen moeten twee transportbegeleiders aanwezig zijn. Op de bouwplaats worden de segmenten 
en wandstaven aan elkaar gelast worden tot een lensligger. Bij de tweede optie worden de alle knopen als segment gemaakt. Hierdoor 
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zijn de afmetingen van de onderdelen kleiner en dus makkelijker vervoerbaar. Er zal hierdoor wel meer gelast moeten worden op de 
bouwplaats en het vergt meer voorbereidingstijd. Gekozen is voor de bovenste optie (zie bijlage B-02). Het grote voordeel hiervan is dat 
het aantal segmenten zo minimaal mogelijk is waardoor er minder op de bouwplaats gelast hoeft te worden. 

Via de Neder Rijn zijn er drie mogelijkheden om de 
segmenten naar de bouwplaats te krijgen (zie figuur 71 ). Dit 
kan via de Eldenseweg, Nijmeegseweg en de Pleijweg. Er 
zal bekeken moeten worden welke van deze drie zorgt voor 
de minste overlast voor het wegverkeer. 

De eerste optie is op de segmenten via de Eldenseweg en 
vervolgens via de Batavierenweg te transporteren naar de 
bouwplaats. De Eldenseweg is een dubbele twee baans 
weg. Het voordeel van deze route is dat de afstand die 
afgelegd wordt via de openbare weg klein is. De 
buisprofielen kunnen aan de Mijnerswijk gelost worden 
zodat de Nelson Mandela Brug vermeden wordt evenals het 
Roermondsplein. Hiervoor dient wel een tijdelijk aanlegpunt 
gecreëerd te worden voor het vrachtschip zodat de 
segmenten gelost kunnnen worden. Door de buisprofielen 
via de Eldensedijk en Eldenseweg te transporteren is de 
overlast voor het overige verkeer minimaal. De Eldenseweg 
gaat over in de Batavierenweg waaraan de bouwplaats ligt. 
De bocht waarbij de Eldenseweg overgaat in de 
Batavierenweg is ruim opgezet waardoor de vrachtwagen 
geen enkel probleem zal hebben met zijn draaicirkel. Figuur 71: Transport naar de bouwplaats 

Optie twee is om de stalen buisprofielen te vervoeren over de Nijmeegseweg. De segmenten zouden dan aan de Rijnkade gelost kunnen 
worden en over de John Frost Bridge via de Nijmeegseweg naar de Batavierenweg getransporteerd worden. Een nadeel is dat het 
transport over de brug moet plaatsvinden wat de hinder voor het overige verkeer zal doen toenemen. Ook de route vanaf de Rijnkade naar 
de John Forst Bridge bevat enkele nadelen zo zou het transport eerst naar het drukke Airborneplein moeten plaatsvinden omdat de enige 
mogelijk is om op de Nijmeegseweg te komen. De draaicirkel die gemaakt kan worden op het Airborneplein zal tot problemen leiden voor 
het vervoer van de segmenten. De Nijmeegseweg is echter wel ruim van opzet dat het vervoer zal vergemakkelijken. 
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De derde optie is de optie met de grootste af te leggen afstand over de openbare weg. Aan de kant van de Nieuwe Haven aan de 
Westervoortsedijk zouden de segmenten overgeladen kunnen worden op het exceptioneel vervoer. Door de aanwezigheid van deze 
haven kunnen de segmenten eenvoudig van het schip op de oplegger geladen kunnen worden. Via de Westervoorsedijk zouden de 
segmenten via de Pleijweg naar de Batavierenweg vervoerd kunnen worden. Een groot voordeel van deze route is dat de Pleijweg geen 
scherpe bochten bevat die het transport zouden vertragen. 

In deze afweging is de derde optie de beste het grote voordeel 
hiervan is dat de segmenten makkelijk gelost kunnen worden 
en op de oplegger geplaatst kunnen worden. Ook zijn de 
wegen waarover het transport plaats zal vinden ruim van opzet. 
De Pleijweg is namelijk een twee baans weg. 

Voor het transport over de weg is natuurlijk een grote oplegger 
en een sterke vrachtwagen nodig. Het grootste segment heeft 
een lengte van 20,55 meter. De gekozen oplegger heeft een 
laadlengte van 21,25 meter. De capaciteit van de totale 
oplegger is 261.3 ton. Het gewicht zal dus geen probleem zijn. 
Voor meer informatie over de oplegger wordt verwezen naar 
bijlage 111. 
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Figuur 72: Oplegger 
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13.1.2. Transport op de bouwplaats 

Als de segmenten en onderdelen de bouwplaats 
bereikt hebben zullen deze ook nog over de 
bouwplaats vervoerd moeten worden. Hiervoor 
zullen bouwwegen aangelegd worden. Ook zal er 
voor het lossen van de segmenten, het 
verplaatsen van de lensliggers en het optillen van 
de gehele draagconstructie kranen aanwezig 
moeten zijn. Er zal hiervoor gekeken moeten 
worden naar de locatie en specificaties van deze 
kranen. Zo zal er bepaald moeten worden welk 
type kraan gebruikt kan worden en op welk tijdstip 
deze aanwezig dient te zijn. 

Locatie bouwwegen 
Het zwaarste segment dat vervoerd dient te 
worden weegt een kleine 10.000 kg en heeft een 
afmeting van 20,55 x 5,68 meter. Deze dient met 
behulp van een kraan gelost te worden op de 
bouwplaats. Door de grote afmetingen van de 
puntstukken is ervoor gekozen om de bouwwegen 
6 meter breed te maken. Aan de zijde van de 
Batavierenweg is een ingang en uitgang 
gecreëerd. Zo wordt er voorkomen dat er tegenliggers 

Figuur 73: Bouwwegen 

op de bouwwegen kunnen komen. Aan de zijde van de A325 is tevens een uitgang en ingang gecreëerd. Door de radius van de bochten 
op het bouwkavel groot te houden kan de vrachtwagen met oplegger zonder probleem de bocht maken. 

Locatie en specificatie bouwkranen 
Tijdens het bouwproces zullen er verschillende kranen ingezet worden op verschillende tijdstippen en locaties. Zo zal er eerst een mobiele 
kraan gebruikt moeten worden om de segmenten van de oplegger af te tillen (zie figuur 74, 1 ). Omdat de bouwweg parallelloopt aan de 
tijdelijke werkplek waarin de lensliggers gelast worden kan de vlucht die de kraan moet maken geminimaliseerd worden waardoor er met 
een relatief lichte kraan gewerkt kan worden. Gekozen is om hier een Liebherr L TM 1250-1 voor te gebruiken. De technische gegevens 
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van deze kraan kunt u terug vinden in bijlage 
lil. Een korte samenvatting van het 
specificaties zie tabel 12. Deze kraan zal 
naarmate de lensligger verder in elkaar gelast 
wordt enkele malen mee moeten verplaatsen. 

De rupskranen die gebruikt worden om de 
complete lensligger op de tijdelijke 
steunpunten te plaatsen zijn een Dernag CC 
1400 (figuur 7 4, 2). Het voordeel van het 
gebruiken van een rupskraan is dat de te 
gebruiken radius beperkt kan blijven. 
De rupskranen kunnen zich evenwijdig aan de 
tussenvakwerken verplaatsen. Voor een 
samenvatting van de technische specificaties 
wordt verwezen naar tabel 12 en voor de 
volledige technische specificaties naar bijlage 
lil. 

/\ 
'-

Als de gehele draagconstructie gereed is zal 
deze opgetild worden en op het dak geplaatst 
worden. De kranen die dit zullen doen zijn 
twee Dernag CC 2800-1 's. Het dak zal ruim 35 
m opgetild dienen te worden en de verste zo'n 
180 meter verplaatst dienen te worden. Grote houten Figuur 74: Bouwkranen 
balken zullen ervoor zorgen dat de rupskraan niet veel 
verzakt onder het grote gewicht van de constructie. Deze balken liggen evenwijdig met de lensliggers en over de gehele afstand van de 
opbouwplaats tot aan het stadion. 

Liebherr L TM 1250-1 
Dernag CC 1400 

Dernag CC 2800-1 

76-

836 tm 
4480 tm 
7266 tm 

176 ton 
250ton 
600ton 

92 m. 
80 m. 
146 m. 

Tabel 12: Kraanspecificaties 
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13.2. Bouwvolgorde 
Om te kunnen onderzoeken of het ontwerp ook uitvoerbaar is, dient er duidelijk te zijn wat de bouwvolgorde van het project is . Voor de 
verplaatsbare dakdelen is de bouwvolgorde op te delen in twee fases. In de eerste fase zal de bouwvolgorde bepaald worden van de 
hoofddraagconstructie en voor de tweede fase zal er gekeken worden naar het plaatsen van de dakhuid. 

13.2.1. Fase 1: Hoofddraagconstructie 

In deze fase zal de hoofddraagconstructie geassembleerd worden. Er zal een keuze gemaakt worden tussen het assembleren naast het 
stadion en het assembleren van de hoofddraagconstructie op het vaste dak van het stadion. Voor beide zal in het kort de bouwvolgorde 
bepaald worden en uiteindelijk zal er een keus gemaakt worden tussen deze twee alternatieven. 

Assemblage geheel naast het stadion: 
Wanneer er voor wordt gekozen om de gehele draagconstructie naast het stadion te assembleren dient hiervoor natuurlijk ruimte 
beschikbaar te zijn. Door het grote bouwkavel is dit geen probleem. De gesegmenteerde lensliggers zullen met behulp van exceptioneel 
vervoer vanuit de haven de bouwplaats bereiken. Voordat de segmenten de bouwplaats bereiken zullen er al enkele voorbereidingen 
getroffen dienen te worden. Zo zal de ondergrond waarop de assemblage plaatsvindt geprepareerd moeten worden om het gewicht van 
de constructie op te kunnen nemen. Dit kan men doen door het de ondergrond goed te verdichten en het aanbrengen van rijplaten waarop 
gewerkt kan worden. Elke lensligger bestaat uit 16 segmenten voor de boven- en onderrand en de wandstaven. Het grote voordeel van 
het assembleren van de hoofddraagconstructie, voor het verplaatsbare dak, naast het stadion is dat er niet op grote hoogte gewerkt dient 
te worden. Een nadeel is echter dat voor het ophijsen van de verplaatsbare delen tijdelijk een zware en dure kraan nodig is. Het zal dan 
ook de voorkeur hebben om beide verplaatsbare delen in kort tijdsbestek na elkaar op het stadion te plaatsen. 

Assemblage deels op vast dak stadion. 
Wanneer er wordt gekozen om de verplaatsbare delen op het dak van het stadion op te bouwen hoeft er een minder zware kraan 
toegepast te worden. De lensliggers zullen dan nog wel op de grond opgebouwd worden en vervolgens op het dak getild worden. Een 
nadeel is dat er gewerkt dient te worden op grote hoogte en voor het bevestigen van de tussenvakwerken zal in verhouding tot het op de 
grond opbouwen een zwaardere kraan toegepast dienen te worden. 

Er is voor gekozen om de draagconstructie geheel naast het stadion te assembleren en in z'n geheel in één keer op het dak te plaatsen. 
Het grootste voordeel hiervan is dat er niet op grote hoogte gewerkt hoeft te worden en dat er tijdens het assembleren gebruik gemaakt 
kan worden van lichte kranen. 
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Nu ervoor gekozen is om de constructie in z'n geheel op te tillen en op het dak te plaatsen kunnen de volgende stappen onderscheiden 
worden: 

1. Grond preparen, werkvloer aanbrengen en tijdelijke 
overkapping maken. 

2. Oplegblokken voor opleggingen maken. 
3. Trollies op oplegblokken plaatsen en verankeren. 
4. Aanvoeren segmenten lensligger. 
5. Assembleren lensliggers in tijdelijke overkapping. 
6. Lensliggers op opleggingen plaatsen m.b.v. rupskranen. 
7. Lensliggers afschoren. 
8. Aanvoeren tussenvakwerken. 
9. Tussenvakwerken aan lensliggers bevestigen m.b.v. 

mobiele kranen. 
10. Diagonalen aanbrengen. 
11. Schoren verwijderen. 
12. Aanbrengen overig staal. 
13. Ophijsen verplaatsbaar deel m.b.v. rupskranen 
14. Plaatsen verplaatsbaar deel op bouwsteunen en 

verankeren. 
15. Aanbrengen opwaai-verankering. 
16. Verplaatsbare deel naar overzijde verplaatsen. 

2de Verplaatsbare deel plaatsen. 
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Figuur 75: Bouwvolgorde 
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Voor de assemblage van de lensliggers zal gebruik worden gemaakt van een tijdelijke overkapping. In de tijdelijke overkapping worden de 
segmenten aan elkaar gelast. Het in elkaar lassen van de segmenten in een tijdelijke overkapping heeft als voordeel dat er onder gunstige 
omstandigheden gelast kan worden en men niet afhankelijk is van de weersomstandigheden. Voor de tijdelijke overkapping is gekeken 
naar twee systemen. Eén is een systeem van Van Ginkei Groep en het andere systeem is van Combisafe. 

De tijdelijke overkapping van Van Ginkei Groep is een water- en winddichte tunnelvormige constructie, opgebouwd uit opblaasbare 
slangen omspannen met zeil (zie figuur 76). De tunnel bestaat uit delen van 6 meter. De maximale lengte die toegepast kan worden is 850 
meter. De breedte varieert van 5,5 tot 14,5 meter. Een groot voordeel van dit systeem is dat de tijdelijke overkapping snel gemonteerd en 
gedemonteerd kan worden. De tunnel beschikt alleen aan de achter en voorzijde een opening. De segmenten zullen dus de tunnel 
ingerold dienen te worden en als de lensligger geassembleerd is zal de tijdelijke overkapping gedemonteerd dienen te worden. 

Combisafe heeft een tijdelijke overkapping ontwikkeld genaamd Ubix (zie figuur 76). De tijdelijke overkapping wordt gemaakt met lichte 
vakwerkelementen die eenvoudig met elkaar kunnen worden verbonden zodat de gewenste afmeting gemaakt kan worden. Voor de 
dakhuid wordt een PVC doek aangebracht. Ubix kan uitgevoerd worden met het Runway systeem dat ook ontwikkeld is door Combisafe. 
Bij het Runway systeem wordt de tijdelijke overkapping op rails geplaatst waardoor er een verplaatsbare tijdelijke overkapping gemaakt 
kan worden. Hierdoor kan de tijdelijke overkapping mee verplaatsen met de assemblage van de lensliggers en is er dus een relatief kleine 
overkapping nodig. 

Gekozen is om de verplaatsbare tijdelijke overkapping van Combisafe op rails toe te passen. De afmetingen van de overkapping zijn 
18m.x14,5m.x6,35m. De grote van de overkapping is gebaseerd op de afmetingen van de segmenten. De overkapping zal met de 
assemblage mee verplaatsen (zie figuur 76). Voor productinformatie over Combisafe zie bijlage 111. 

Figuur 76 v.l.n.r.: Tijdelijke overkapping Van Ginkef Groep, tijdelijke overkapping Combisafe, Runway systeem en assemblage lensligger _ 
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13.2.2. Fase 2: Dakhuid 

In deze fase is de hoofddraagconstructie van de schuifbare dakdelen al op de rails geplaatst en boven de langstribunes gesitueerd. Als 
eerste zullen de geperforeerde stalen dakplaten aangebracht dienen te worden met behulp van een mobiele kraan. Vervolgens wordt er 
een lucht- en dampremmende laag aangebracht. Op deze laag wordt een harde isolatie aangebracht dat zowel thermisch isolereerd en 
geluid isoleerd. Voor de bevestiging van de thermovoet en aluminium clip wordt er een gipsvezelplaat met omegaprofielen aangebracht 
waarop deze kan worden bevestigd. Na het plaatsen van de thermavoeten word er nog een laag samendrukbare isolatie aangebracht en 
als laatste worden de profielbanen van Kalzip aangebracht. 

De afwerking van de onderkant van de verplaatsbare delen bestaat uit een glasvezeldoek. De wordt aangebracht als de gehele dakhuid 
geplaatst is. Het doek wordt strak gespannen door een inwendig roterend mechanisme en spanveren. 

Figuur 77: Dakhuid 
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13.3. Terreinplan 
In het terreinplan komen natuurlijk de bouwvolgorde en transportplan terug. In figuur 78. is het terreinplan te zien. Goed te onderscheiden 
zijn de twee opbouwplaatsen voor de lensligger aan weerszijden van de aanvoerweg. Deze keuze hiervoor is dat de afstanden tussen de 
opbouwplaatsen en bouwweg geminimaliseerd wordt. In het midden is de assemblageplaats van de lensliggers met tijdelijke overkapping 
gelegen. Evenwijdig aan deze assemblageplaats zal een mobile kraan meebewegen om de segmenten in te hijsen. Door deze 
assemblageplaats in het midden te plaatsen kan de afstand waarover de lensliggers verplaatst dienen te worden geminimaliseerd worden. 

Tijd 

Figuur 78: Terreinplan -81-



14. Detaillering 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op detaillering van verschillende onderdelen van de dakconstructie. Als eerste zal er worden 
gekeken naar detaillering van de lensligger. Vervolgens zal er gekeken worden naar de opleggingen van de lensliggers. Daarna zal er 
naar de detaillering in dwarsrichting van de verplaatsbare daken worden gekeken en tot slot zal het gootdetail worden behandeld. Voor de 
uitgewerkte details zie de detailbladen D-01, D-02 en D-03. 

14.1. Lensligger 
In de Eurocode NEN-EN 1993-1-8 staat dat wandstaven in een vakwerk minimaal een hoek van 30omoet maken met de randstaven. Dit 
heeft tot gevolg dat de staven in de eindsegmenten vervangen dienen te worden door een stalen plaat met eventueel dwars- en/of 
langsverstijvingen (zie figuur 79). Voor de lensligger zijn er dan ook twee zaken gecontroleerd: als eerste is de benodigde plaatdikte 
bepaald in de eindsegmenten en als tweede is gecontroleerd of de dikte van de boven- en onderrand voldoende is om pons en vloeien 
van de boven- en onderrand tegen te gaan. 

14.1.1. Bepaling plaatdikte 

Voor de berekening van de benodigde 
plaatdikte is gekeken naar het maatgevende 
plaatveld. Dit is het plaatveld met de grootste 
afmetingen en/of de dwarskracht. Het 
maatgevende plaatveld is het eerste plaatveld 
meteen na de oplegging. Uit de berekening 
van de hoofddraagconstructie blijkt dat er in 
het profiel maximaal een drukkracht van 31 08 
kN zat. De plaat zal dus een dwarskracht van 
3108 kN moeten kunnen opnemen. 

Als vereenvoudiging zal de plaat worden 
berekend als een rechthoekige plaat met de 
afmetingen van 7,94 x 4,22 meter (zie figuur 
80). 
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Figuur 79: Platen in eindsegment 
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VolgensdeNEN 6771, artikel13.6, geldt voor de kritieke plooischuifspanning r;:k = kr * aE. De plooicoëfficiënt kr hangt af van de 

verhouding a tussen de lengte en hoogte van het plaatveld. De dwarskrachtcapaciteit met een plaatdikte van 18mm. wordt als volgt 
berekend: 

a = a = 7 490 = 177 
b 4220 ' 

4 
kr = 5,35 + --

2 
= 6,63 

1,77 

1[
2 *21*10 5 

= 6 63 * ' 
' ( 2) (4220)

2 

= fy ;d = 235 = 136 N/mm2 
ry;di J3 J3 

0,9 * ry:d = 0,9 * 136 = 50 N/mm2 
rplooi ;d = 

Àp/aat;re/ 2,44 

12* 1-0,3 * ~ 

Vu;d = hw * tw * rp,ooi ;d = 4220 * 18 * 50 * 10-
3 = 3798 kN 

= 22,89 N/mm2 

. V. 3108 
De toets1ng verloop dan als volgt: ___!!!_ = - - = 0,82 :::; 1 dus een plaatdikte van 18mm. voldoet. 

vu;d 3798 

a= 7940 

Figuur 80: Vereenvoudiging plaat 

Conclusie: Een plaat met een dikte van 18 mm. voldoet. De benodigde plaatdikte zou nog verder terug gebracht kunnen worden door het 
aanbrengen van dwarsverstijvingen. Hier is echter niet voor gekozen omdat de benodigde plaatdikte meevalt en het aanbrengen van 
dwarsverstijvingen duur is en de vormgeving van de lensliggers niet ten goede komt. De plaat is namelijk zichtbaar vanaf de tribunes. 
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14.1.2. Aansluiting wandstaven op boven- en onderrand 

Voor de aansluiting van de wandstaven op de boven- en onderrand dient gecontroleerd te worden of de verbinding voldoende capaciteit 
bezit om pons of vloeien van de randstaaf te voorkomen. In de berekening is de maatgevende verbinding gecontroleerd (zie figuur 81 ). Dit 
is de verbinding waar de grootste trek- en drukkracht in de wandstaven zit. Voor de totale berekening zie bijlage IV. 

146320 
-; 

10760 15 x 8320 =124800 10760 

De hiervoor maatgevende belastingsgevallen zijn: 
FC3: Permanente belasting + windbelasting WB6 (pons bovenrand) 
FC1 0: Permanente belasting + windbelasting WB8 (vloeien bovenrand) 

Figuur 81: Positie maatgevende verbinding 

Uit de geometrie volgt dat zonder excentriciteit sprake is van een verbinding met overlap. Omdat de overlap te klein is voldoet de 
verbinding niet aan de voorwaarden uit deNEN-EN 1993-1-8. Hierdoor is ervoor gekozen om de aansluiting van de wandstaven zo te 
verschuiven dat er een verbinding met een tussenruimte ontstaat (zie figuur 82). Er ontstaat hierdoor ook een excentriciteit in de 
aansluiting van 88 mm. 

Wandstaaf 1 
0355.6/8 
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Bij de berekening op pons van de bovenrand is FC3 maatgevend. Bij deze belastingcombinatie ontstaat er een drukkracht van 2073 kN in 
wandstaaf 1, een drukkracht van 3 kN in wandstaaf 2 en een trekkracht van 1045 kN in wandstaaf 3. Uit de berekening volgt een unity
check van 0,24 waarmee de verbinding ruim voldoet. 

Bij de berekening op het vloeien van de randstaaf is FC10 maatgevend. Bij deze belastingcombinatie ontstaat er een trekkracht van 1464 
kN in wandstaaf 1, een trekkracht van 31 kN in wandstaaf 2 en een drukkracht van 761 in wandstaaf 3. Uit de berekening volgt een unity
check van 0,92 waarmee deze voldoet. 

Conclusie: De wanddikte van de boven- en onderrand is voldoende om de trek- en drukkrachten vanuit de wandstaven op te kunnen 
nemen. 

14.2. Opleggingen 
Elk verplaatsbaar dakdeel heeft aan weerszijden drie steunpunten. Onder elke lensligger is aan elke zijde een steunpunt gecreëerd die 
voorzien moet worden van een wielstelsel met een spoorbreedte van 2,5 meter, precies de breedte van de boeksteunen en inhangliggers. 
De wielstelsels aan de noordzijde zijn scharnierend onder de schaalconstructie gemonteerd en die aan de zuidzijde pendelend. Zo kunnen 
de verplaatsbare dakdelen bij temperatuurveranderingen vrij verlengen en verkorten. De aandrijfmotoren zijn ondergebracht in de vaste 
onderbouw en zetten tandheugels in beweging die aan de verplaatsbare dakconstructie zijn bevestigd. 

Onder temperatuurveranderingen zal de constructie willen uitzetten. ConformdeNEN 6702 art. 8.8 is de horizontale verplaatsing bepaald: 

Zomer- buiten (niet directe zonbestraling) 
Winter - buiten 
Temperatuursverschil 

30 'C 
-25 'C -
55 'C 

De lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal is 12 x 1 o·6 K"1 

Dit geeft een uitzetting van 55 x 12 x 1 o·6 = 6,6 x 1 o·4 m/m 1 = 0,66 mm/m 1 

Het dak zal dan tussen de steunpunten 124,8 x 0,66 = 82,37 mm horizontaal willen verplaatsen. 
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14.2.1. Scharnierende oplegging 

De aan de noordzijde gecreëerde opleggingen dienen scharnierend 
uitgevoerd te worden in de richting van de lensligger (zie figuur 83). Dit 
detail is terug te vinden in bijlage D-02. Het scharnier moet belastingen in 
alle richtingen kunnen overdragen. De hoofdrichting van de oplegkracht 
in loodrecht naar beneden gericht. Echter mag de opname van 
opwaartse belasting niet verwaarloosd worden. Door de windbelasting 
kan er een negatieve reactiekracht ontstaan. 

Aan de onderkant van de lensligger wordt een stuk buisprofiel gelast met 
een diameter van 470 mm. en een wanddikte van 10,5 mm. Aan deze 
buisprofielen zit een voetplaat die gelast wordt aan de stalen plaat van 
het scharnier. De scharnierende verbinding is uitgerekend als een pen
en gatverbinding met als uitgangspunt de maximale oplegreactie. Voor 
de berekening zie bijlage IV. Bij de berekening van de as op afschuiving, 
buiging, stuik en een combinatie van afschuiving en buiging bleek het 
buigend moment maatgevend. De benodigde asdiameter bedraagt 
130mm. De platen die de kracht op de as over moeten brengen zijn aan 
de bovenzijde 60mm. dik en aan de onderzijde 50mm. Het verschil 
tussen de waarden komt doordat er aan de bovenzijde een enkele plaat 
is toegepast en aan de onderzijde twee platen per as. De platen worden 
zijdelings nog gesteund door aangelaste platen. 

De krachten uit het scharnier worden afgedragen aan het frame van het 
wielenstelseL Het frame verspreidt de krachten over de 6 loopwielen per 
wielenstelseL De benodigde loopwielen zijn berekend conform de 
I\IEN6786 (Voorschriften voor het ontwerpen van beweegbare bruggen). Figuur 83: Scharnierende oplegging 

Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage IV. Uit de berekening volgt dat de wielen een diameter van 450 mm. moeten hebben met 
een breedte van 160 mm en een afrondingsstraai van 5 mm. De benodigde staalkwaliteit is 8460. Deze hoge staalkwaliteit is nodig om de 
afmetingen van de wielen te beperken. Aan de buitenzijde is het frame voorzien van platen die voorkomen dat het wielstelsel van de rails 
getild kan worden onder opwaartse belasting. De platen grijpen in de rails. De aandrijfunit bevindt zich aan de onderzijde van het 
wielenstelsel en drijft de assen aan van de loopwielen. 
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14.2.2. Pendelende oplegging 

Aan de zuidzijde zijn de opleggingen pendelend uitgevoerd (zie figuur 
84 ). Om het pendellen van de oplegging mogelijk te maken zal er ook 
aan de bovenzijde een verbinding gemaakt moeten worden die om zijn 
as vrij kan roteren. Om dit mogelijk te maken is ervoor gekozen om een 
buisprofiel in de lensl igger te lassen waarin een gelagerde as 
aangebracht kan worden. Aan weerszijden van de lensligger wordt een 
koker van 200x400x12.5 mm. aangebracht die ook aan de bovenzijde is 
voorzien van een ingelast buisprofieL Het grote voordeel van deze 
verbinding is dat de oplegging los van de lensligger opgebouwd kan 
worden. Wanneer deze dan tijdelijk afgeschoord wordt kan de lensligger 
in de oplegging getild worden. 

De benodigde asdiameter is berekend in bijlage IV. De grote afmetingen 
van de profielen heeft tot gevolg dat het optredend buigend moment 
groot is. Hierdoor is een as nodig met een diameter van 275mm. 

De kokerprofielen aan weerszijden van de oplegging dragen de 
krachten af aan het scharnier aan de onderzijde. De afmetingen van de 
platen en as in deze verbinding is gelijk aan de scharnierende 
verbinding van de noordzijde. 

Om te controleren of het dak onder windbelasting wil gaan rollen is de 
rolweerstand berekend. Deze berekening is ook terug te vinden in 
bijlage IV. Uit de berekening blijkt dat het dak wil gaan rollen onder een 
horizontale belasting van 461 kN. De maximale horizontale 
windbelasting is 2457 kN. Het wielen zullen dus voorzien moeten 
worden van remmen die het dak op z'n plaats moeten kunnen houden. 
Met remmen zou het dak een horizontale belasting van 5884 kN moeten 
kunnen weerstaan. 
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Figuur 84: Pendellende oplegging 
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14.3. Gootdetail 
Voor het afvoeren van hemelwater zullen er goten en hemelwaterafvoeren aangebracht moeten worden. Door gebruik te maken van de 
lensvorm hoeft er geen afschot aangebracht te worden. Het water zal door de kromming naar de punten lopen. Zo'n 10 meter voor het 
uiteinde is de hoofdgoot gesitueerd die al het water dient op te vangen tussen as 2 en 19 (zie figuur 85 en bijlage D-03) en aan het 
uiteinde een tweede goot. Er is gekozen voor een dubbele goot om de belasting van het regenwater voor het uiteinde op te vangen en af 
te kunnen dragen aan de lensliggers. De hoofdgoot heeft een afmeting breedte van 1200 mm. en een hoogte van 325 mm. De tweede 
goot aan het uiteinde vangt het overige water op. Om te berekenen hoeveel afvoeren er nodig zijn is de regenbelasting bepaald. De 
regenbelasting is bepaald aan de hand van de volgende formule conform NEN3215: 

Qh =(a*i)*(/J*F) 
waarbij: 
a = 1 voor een hellend dak 
i = regenintensiteit 1 ,8 I/min m2 

~ = 1 (reductiefactor voor dakbreedte) 
F = dakoppervlakte 

Dit leidt tot een regenbelasting van: 
Qh =(1*1,8)*(1*42*75)=56701/min 

Om deze regenbelasting af te kunnen 
voeren zijn er 18 h.w.a. afvoeren nodig 
met een diameter van 120 mm. over de 
breedte van de goot. Deze h.w.a. 
afvoeren worden aangesloten op een 
verzamelleiding met een diameter van 
300 mm. die het water naar de vaste 
daken van de langstribunes leidt. 
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14.4. Dwarsdoorsnede 
In de detaillering van de dwarsdoorsnede is goed de plaats 
van het tussenvakwerk te zien (zie figuur 86 en bijlage D-
01 ). Deze is met zijn bovenrand gepositioneerd bovenop de 
bovenrand van de lensligger. Omdat de tussenvakwerken in 
segmenten aangevoerd worden zijn er lasverbindingen 
toegepast met uitzondering van de verbindingen van de 
tussenvakwerken met de lensligger en randstaven. De 
segmenten kunnen hierdoor eenvoudig aan de lensligger en 
randstaven verbonden worden met bouten. De 
gevelconstructie aan de veldzijde is verder naar beneden 
doorgezet dan aan de voorzijde zodat de lensvorm in 
geopende toestand nog verder versterkt wordt en er minder 
te zien is van de opstaande rand van het vaste dak. De 
verbinding tussen het vast dak en de verplaatsbare delen is 
voorzien van een RVS bladveer voorzien van een 
stootrubber. Bij de aansluiting tussen de twee verplaatsbare 
dakdelen is gekozen voor een verspringende goot. Hierdoor 
kan er geen regen in het stadion vallen terwijl er wel 
natuurlijke ventilatie mogelijk is. Deze goten worden 
bevestigd aan de tussenvakwerken en volgen de kromming 
van de lensvorm. 

Figuur 86: Detaillering dwarsdoorsnede 
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Evaluatie en Conclusie 
In het kader van dit afstudeerproject is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe beweegbare dakconstructie voor het Gelredome. Uit het 
onderzoek is gebleken dat het ontwerp voor dit stadion architectonisch, constructief en uitvoeringstechnisch haalbaar is. In dit hoofdstuk 
wordt het ontwerp geëvalueerd en worden de resultaten van het afstudeerproject teruggekoppeld naar het programma van eisen 

Tijdens het schrijven van het afstudeerplan is er een programma van eisen opgesteld waaraan het ontwerp dient te voldoen. Het 
programma van eisen bestond uit de volgende punten: 

• Het gewicht (staalgebruiklm2
) van de nieuwe dakconstructie mag niet meer bedragen dan dat van de huidige dakconstructie. 

• Het zicht vanaf de tribunes mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. 
• Het stadion dient zijn multifunctionaliteit te behouden. 
• Het stadion dient te voldoen aan de eisen van de FIFA die golden in 1995. 
• Het stadion dient architectonisch in de omgeving (Arnhem) te passen. 
• De belastingen zijn gelijk aan die welke zijn aangehouden bij de huidige constructie. 

Ten aanzien van de kosten en het gewicht van de nieuwe dakconstructie dient er een 
afsluitende gewichtsberekening gemaakt te worden. De kosten zijn alleen gekoppeld aan 
het staalgebruik. Uitgangspunten voor de gewichtsberekening zijn de waarden uit de 
berekeningen van het tussenvakwerk en de lensliggers van constructieconcept 4. Uit de 
detailberekening is gebleken dat er in de eindsegmenten geen diagonalen toegepast 
mogen worden. Uit de berekening blijkt dat een staalplaat met een dikte van 18mm. de 
krachten op kan nemen. In het overzicht op de volgende pagina is dan ook te zien dat de 
diagonalen van het gewicht zijn afgetrokken en het gewicht van de staalplaat is 
meegenomen. Dit heeft een negatief effect op het totaalgewicht Het gewicht voor de 
opleggingen is niet meegenomen in het totaalgewicht Uit de berekening blijkt dat het totale 
staalgebruik neer komt op 511618 kg= 5116,18 kN. Dit is meer dan het gewicht van de 
huidige dakconstructie (4585 kN). De overschrijding komt voornamelijk door de toename 
van de afmetingen van het dak. Wanneer er wordt gekeken naar het staalgebruik/m2 is 
deze afgenomen van 88,9 kg/m2 naar 84,3 kg/m 2

. Hiermee voldoet het aan de eis dat 
het staalgebruik per m2 niet meer mag bedragen dan dat van de huidige constructie. 
Echter moet hierbij wel een kanttekening gemaakt worden dat het totale staalgebruik 
met 11 ,6% is toegenomen, vanwege de grotere oppervlakte van het dak. 
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Figuur 87: Staalconstructie 
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Staalgebruik draagconstructie voor één verplaatsbaar dakdeel 

Lensligger N559/12,5 Boven- +onderrand 167,8 880,5 147713 
N419/1 0 Diagonaal 100,5 77,6 7803 
N298,6/7 ,1 Diagonalen +kolommen 51 .0 812,4 41435 
t=18mm. Plaat A= 214,2 m2 30266 + 

227217 

T usse nv akwerken HE220A Bovenrand 50.5 109713 55438 
HE160A Kolommen 30.4 67 4,4 20503 
IPE330 Onderrand 49,1 581,3 28541 
L1 00x100x8 Diagonalen 12 ,2 2243 ,1 27366 + 

131848 

Windver ban den N193,7 !8 Windverban den dakvlak 36,7 1034,1 37952 

Overig sta alge bruik 
randstaven HE180A staaf on der naar lensligger 35.5 116 ,3 4127 

HE220A randstaven 50.5 821 ,5 41487 + 
45614 

knikverkorters HE180A 35.5 293,5 10419 

diagonalen onder HE180A diagonalen zijkant 35.5 415 ,8 14761 
HE220A diagonalen midden 50.5 204 .7 10337 + 

25098 

Figuur 88: Staalgebruik per verplaatsbaar dakdeel 
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Over het tweede uitgangspunt kan geconcludeerd worden dat het zicht vanaf de tribunes niet verslechterd is. Er zijn geen extra kolommen 
geplaatst, de openingsgraad is gelijk gebleven en er bevindt zich in geopende toestand geen permanente constructie boven het veld. Wel 
is het zicht op de verplaatsbare dakdelen in geopende toestand verbeterd. Deze sluit nu mooi aan bij de vaste dakconstructie van de 
langstribunes. 

Het stadion voldoet nog steeds aan de eisen van de FIFA die golden in 1995. Er bevindt zich geen permanente constructie boven het 
speelveld. 

Ten aanzien van de architectonische vormgeving kan geconcludeerd worden dat er een dakconstructie is ontworpen die goed aansluit bij 
de huidige onderbouw. Vanaf het knooppunt A325 en N325 is de dakconstructie goed zichtbaar. Door de moderne uitstraling, goede 
maatverhouding en het gebruik van aluminium dakplaten sluit het dak aan bij de onderbouw en zijn omgeving. Wanneer de zon op het dak 
schijnt is de dakvorm al van grote afstand zichtbaar. Er is evenwicht gecreëerd in de architectonische en constructieve vormgeving. De 
uiterlijke verschijning van de lensvorm is terug te vinden in de primaire draagconstructie. Er is dus een eerlijke constructie toegepast die 
volgt uit het architectonisch gewenste beeld. 

Voor het laatste uitgangspunt moesten de belastingen ten aanzien van de dakhuid en installaties overeenkomen met die van de huidige 
constructie. Hier is vanaf geweken omdat er voor een zwaardere dakopbouw is gekozen om een grote overspanning van de staalplaat 
mogelijk te maken. Hier is bij de permanente belasting rekening mee gehouden. De belasting van installaties is meegenomen in de 
berekening. Tevens is er rekening gehouden met extra belastingen aan de randen van de lensliggers voor het ophangen van 
geluidsinstallaties voor concerten e.d. 

Samenvattend kan er dus geconcludeerd worden dat er een ontwerp is gemaakt dat architectonisch verantwoord is, constructief 
verantwoord is en uitvoeringstechnisch haalbaar is. Het ontwerp voldoet aan alle punten van het programma van eisen. Hier moet echter 
wel een kanttekening bij gemaakt worden omdat het totale staalgebruik met 11,6% is toegenomen ten opzichte van de huidige 
schaaldaken . Het staalgebruik per m2 is wel teruggebracht. Het toepassen van een dakoverstek heeft geleid tot de toename in het 
staalgebruik maar men krijgt hiervoor wel veel terug. Zo sluit het dak nu zowel in geopende als gesloten toestand beter aan bij de 
onderbouw. Door het toepassen van een overstek ontstaat er een duidelijke functiescheiding tussen de vaste daken en de verplaatsbare 
daken. Door het toepassen van een lensvorm ontstaat er een slank en licht ogende constructie die ook nog eens het momentenverloop 
over de lengte goed volgt en zo optimaal gebruik wordt gemaakt van het toegepaste constructiemateriaaL Door de grote mate van 
prefabricage kunnen de bouwkosten op de bouwplaats teruggebracht worden. 
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Slotwoord 
Nu mijn eindrapport klaar is is het tijd om terug te kijken naar mijn afstudeeropdracht. Als eerst wil ik zeggen dat ik tevreden ben over het 
eindresultaat. Het is een uniek architectonisch ontwerp geworden waarvan is aangetoond dat deze zowel constructief als 
uitvoeringstechnisch uitvoerbaar is. Bij een dergelijk project blijven er echter zaken die nog verder uitgezocht hadden kunnen worden . In 
verband met de tijdsdruk ben ik hier niet aan toe gekomen. Ik mij ervan bewust dat deze zaken bij echte uitvoering nog wel onderzocht 
hadden moeten worden. 

Tijdens het ontwerpproces heb ik in eerste instantie dakvormen opgesteld . Dit heeft mij erg geholpen bij het vinden van een geschikte 
dakvorm voor deze onderbouw. Door meerdere varianten te analyseren en te toetsen aan enkele criteria kunnen de sterke en zwakke 
punten in kaart gebracht worden. Het gekozen ontwerp uit de variantenstudie heb ik vervolgens verder ontwikkeld en heeft geleidt tot de 
uiteindelijke lensvorm. Door rekening te houden met o.a. vorm, materiaal en verhoudingen heb ik een ontwerpende attitude proberen te 
ontwikkelen. De keus om van elke dakvorm meerdere 3-d impressies te maken heeft mij geholpen bij het maken van een keuze . Echter de 
tijd die het gekost heeft om al deze 3-d impressies te maken is één van de oorzaken dat de planning meerdere malen aangepast moest 
worden . 

Het ontwerpen van verschillende draagconstructies heeft mij doen realiseren dat de meest voor de hand liggende constructie niet de 
meest economische constructie hoeft te zijn. Door het in kaart brengen van het staalgebruik kan er een gegronde keus gemaakt worden 
voor een constructieprincipe. Dit proces heeft mij wel te veel tijd gekost doordat ik meerdere malen belastingen heb aangepasten/of voor 
andere profielen heb gekozen. In de toekomst zal ik dit met meer structuur gaan doen door de belastingen nog beter in kaart te brengen 
en een beargumenteerde keuze te maken voor een type profiel. 

Door ook rekening te houden met enkele uitvoeringsaspecten is de maakbaarheid van deze dakvorm ook aangetoond. Het was voor mij 
zeer nuttig om ook naar deze zaken te kijken. Het is mij duidelijk geworden dat er in een vroeg stadium rekening gehouden moeten 
worden met de uitvoering om in een later stadium niet voor verrassingen komen te staan . In mijn verdere carrière zal ik dan naast de 
constructieve eisen en vormgeving ook rekening gaan houden met architectonische vormgeving en de uitvoerbaarheid. 
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