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1 Inleiding 

Als onderwerp voor de afstudeeropdracht aan de Technische Universiteit Eindhoven faculteit Bouwkunde 

met als afstudeerrichting Structural Design is er gekozen voor het ontwerpen en uitwerken van een 

nieuwe dakconstructie voor het Gelredome in Arnhem. De opdracht omvat het gehele proces van 

ontwerp tot volledige uitwerking van het project in constructieve berekeningen en tekeningen. De keuze 

voor het ontwerpen van een nieuw schuifbaar dak voor het Gelredome komt voort uit de interesse voor 

draagconstructies van stadions. Het ontwerpen van een nieuwe dakconstructie met een schuifbaar 

element voor het Gelredome staat garant voor een constructieve uitdaging. 

Dit document bestaat uit twee delen. In deel I wordt het afstudeerplan behandeld en in deel II het 

vooronderzoek. Het vooronderzoek zal gaan over stadions met schuifdaken. Hierin worden reeds 

gebouwde stadions met schuifdaken behandeld en gekeken welke principes zijn toegepast bij deze 

ontwerpen. Het doel van dit vooronderzoek is om kennis te vergaren over schuifdaken die als basis dient 

voor de nieuw te ontwerpen dakconstructie voor het Gelredome. 
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Deel I 

Afstudeerplan 
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2 Plan van aanpak 

2.1 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 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. 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 al eerder was komen te 

vervallen. 

Figuur 1: Gelredome, foto; ANP Figuur 2: maquette Akzodrome [6] 

2.2 Doelstelling ontwerp 

Het doel is om een nieuwe dakconstructie voor het Gelredome te ontwerpen. Uitgangspunten hierbij zijn: 

• De nieuw te ontwerpen dakconstructie mag niet meer kosten dan de huidige dakconstructie. 

• De massa 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. 
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• 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 massa van het nieuwe dak 

niet meer mogen bedragen dan de huidige constructie, het dak voldoet aan de eisen van FIFA en het dak 

architectonisch verantwoord is. 

Om een duidelijk lijn aan te geven van zaken die binnen en buiten de afstudeeropdracht vallen zijn er 

enkele ontwerpuitgangspunten 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. 

2.3 Aanpak/werkwijze 

Naar aanleiding van de afstudeeropdracht wordt er een vooronderzoek gedaan. Het doel van dit 

vooronderzoek is het vergaren van kennis over stadions met schuifdaken om zo een basiskennis te 

verzamelen voor een eigen ontwerp van de dakconstructie voor het Gelredome. 

In het vooronderzoek zal eerst worden gekeken naar de geschiedenis van voetbalstadions. Er wordt 

gekeken naar reeds gebouwde multifunctionele voetbalstadions. Er zal een analyse gemaakt worden van 

de huidige dakconstructie van het Gelredome. Verder zal er nog worden gekeken naar overige stadions 

met schuifdaken. Dit alles moet er toe leiden voldoende kennis te vergaren over schuifdaken wat als 

basis zal dienen voor een goed ontwerp. 

Het vooronderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 5 t/m 9 van dit document. 

2.4 Eindresultaat 

Het eindresultaat zal zijn een nieuw constructief ontwerp voor de dakconstructie van het Gelredome. De 

totstandkoming van het ontwerp zal beschreven worden in een afstudeerverslag met bijlagen. Het 

afstudeerverslag zal het gehele proces van ontwerp tot volledige uitwerking van het project in 

constructieve berekeningen en tekeningen moeten omvatten. Het eindresultaat zal mondeling toegelicht 

worden bij het eindcolloquium. 

2.5 Competenties die bij het afstuderen verder worden ontwikkeld 

In kader van het portfolio-onderwijs heb ik mij een enkele competenties eigen proberen te maken. Deze 

competenties zijn: 

• Inzicht vergroten in de achterliggende mechanica van constructieve berekeningen. 

Voor deze competentie heb ik de vakken mechanica la, 7b en 8 gevolgd en mechanica 5 

en 6 mezelf eigen gemaakt door middel van zelfstudie. 
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• Inzicht vergroten in niet standaard voorkomende constructiematerialen en deze kunnen 

toepassen. 

Mijn kennis in niet standaard voorkomende constructiematerialen heb ik vergroot door 

het volgen van de vakken COB, steen, glas en aluminium. 

• Onderzoek (houding) 

Deze competentie is uitvoerig aan de orde gekomen tijdens het onderzoeksproject in de 

mastertrack. Het doel van het onderzoek, uitgevoerd voor dhr. Schoenmakers, was het 

effect van spijkerplaten onderzoeken op de treksterkte van hout loodrecht belast op de 

vezelrichting. Ook zal ik deze competentie verder ontwikkelen tijdens mijn 

vooronderzoek. 

• Ontwerpende attitude 

Tijdens het afstuderen zal ik een ontwerpende attitude willen ontwikkelen. Dit wil ik 

bereiken door in overleg met mijn afstudeercommissie steeds het ontwerp verder te 

ontwikkelen. 
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3 Projectfasering 

Voor het afstudeerproject zullen de volgende fasen doorlopen worden: 

• Fase 1 afstudeerproject (vooronderzoek); 

• Begincolloquium; 

• Fase 2 afstudeerproject (ontwerpen en variantenonderzoek); 

• Tussencolloquium; 

• Fase 3 afstudeerproject (u itwerken gekozen ontwerp); 

• Eindcolloquium. 

Fase 1 afstudeerproject (vooronderzoek) 

Tijdens de eerste fase van het afstuderen zal er een vooronderzoek gedaan worden naar stadions met 

schuifdaken. De benodigde informatie zal gehaald worden uit boeken, vakbladen , publicaties en het 

internet. Enkele zaken die hierbij aan de orde komen zijn : 

• Geschiedenis van voetbalstadions; 

• Multifunctionele stadions ; 

• Constructieve analyse Gelredome; 

• Programma van Eisen. 

Begincolloquium 

Het begincolloquium zal gehouden worden als afronding van fase 1 van het afstudeerproject. Tijdens dit 

colloquium zal de afstudeeropdracht en het vooronderzoek toegelicht worden . 

Fase 2 afstudeerproject (ontwerpen en variantenonderzoek) 

Gedurende fase 2 van het afstuderen zullen er diverse varianten ontworpen worden die getoetst worden 

aan het programma van eisen. Deze fase word afgesloten door het kiezen van één variant die verder 

uitgewerkt zal worden en het houden van een tussencolloquium en het schrijven van een tussenrapport. 

Tussencolloquium 

Het tussencolloquium zal worden gehouden als afronding van fase 2. Tijdens dit colloquium zal fase 1 

kort en bondig worden toegelicht en uitgebreid fase 2 met de varianten die geleid hebben tot het 

gekozen ontwerp. 

Fase 3 afstudeerproject (uitwerken gekozen ontwerp) 

Tijdens fase 3 zal het gekozen ontwerp uit fase 2 verder uitgewerkt worden. Voor dit ontwerp zullen 

constructieve berekeningen en tekeningen gemaakt worden. Ook zal tijdens deze fase een concept van 

het afstudeerrapport en het definitieve afstudeerrapport geschreven worden. 

Eindcolloquium 

Als afsluiting van het afstuderen zal er een openbaar eindcolloquium gehouden worden. Het gehele 

afstudeerproject zal hierbij aan de orde komen echter zal de nadruk liggen op de werkzaamheden 

uitgevoerd in fase 3 van het afstudeerproject. 
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4 Projectbeheersing 

4.1 Tijdsplanning 

Tijdens het afstuderen zullen de fasen, zoals genoemd in het vorige hoofdstuk, doorlopen worden. De 

fasen zijn in tabel 1 uitgezet in een planning. De doelstelling is om half november fase 1 afgerond te 

hebben, eind februari fase 2 afgerond te hebben en eind juni klaar te zijn met het gehele 

afstudeerproject. Zoals te zien is wordt elke fase afgerond met een colloquium. De exacte data van deze 

colloquia zal t.z.t. bekend gemaakt worden. 

4.2 Kwaliteit 

Het afstudeerrapport zal voldoen aan de eisen gesteld in de Masterinformatie van de faculteit Bouwkunde 

TU/e. Het afstudeerrapport zal in het Nederlands opgesteld worden. 

4.3 Informatie 

• Afspraken zullen mondeling/via de mail of via de administratie gemaakt worden. 

• Definitieve data van de colloquia zullen worden verstuurd via de mail. 

• De rapporten zullen t.z.t. bij alle begeleiders ingeleverd worden voor controle. 

• Voor opmerkingen, vragen en suggesties ben ik te bereiken via: n.j.krabbenborg@student.tue.nl 
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Deel 11 

Vooronderzoek 
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5 Geschiedenis van voetbalstadions 

5.1 Ontstaan van voetbalstadions 

Het voetbal zoals wij dat tegenwoordig kennen is afkomstig uit Engeland. Ongeveer halverwege de 19de 

eeuw werd er op de Public Schools in Engeland gevoetbald. Voetbalstadions zoals we die nu kennen 

waren er toen nog niet. In 1848 deed men in Engeland pogingen om algemene spelregels voor het 

"football" op te stellen. Aan het eind van de 19de eeuw ontstonden de eerste clubs zoals Arsenal, 

Manchester United en West Ham United. 

Al snel kwamen de clubs erachter dat de terreinen niet groot genoeg waren voor het aantal 

toeschouwers dat kwam kijken naar de wedstrijd. Ook hadden de clubs een probleem dat niet iedereen 

entreegeld betaalde. Daarom werden er in korte tijd vele stadions gebouwd. De eigenaren en belangrijke 

mensen kregen zitplaatsen op een tribune. De "normale" toeschouwer keek naar de wedstrijd vanaf een 

staanplaats. Het eerst gebouwde voetbalstadion was Wembley in London. 

In de 2oste eeuw werden de stadions steeds groter en er leek geen eind te komen aan de toenemende 

populariteit van de sport. Toeschouwers voelden zich zeer betrokken bij de clubs en hun stadion. 

Ondanks de grote aantallen toeschouwers investeerden de eigenaren weinig geld in de faciliteiten van 

hun stadion. Maar het was iets speciaals om samen met je vrienden op een terras te staan kijken naar 

de wedstrijd. Hoe oncomfortabel het soms ook was, er heerste toch een vorm van kameraadschap 

tussen de supporters. 

Figuur 3: Historische foto Uruguay tegen Argentinië [7] 

5.2 Geschiedenis multifunctionele voetbalstadions 

Het eerste multifunctionele voetbalstadion was de Amsterdam Arena in Amsterdam. Het stadion werd op 

14 augustus 1996 geopend. Het overkappen van een stadion 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 vormde dat het stadion niet alleen 
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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. 

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. 

Deze vier stadions zullen in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde komen. 
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6 Multifunctionele stadions 

6.1 Algemeen 

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 onder deze weersomstandigheden. 

Door het toepassen van een schuifdak i.p.v. een permanent gesloten dak kan het grasveld ook op 

natuurlijke wijze groeien. Ook in regio's waar een dergelijk veld niet zou kunnen groeien, door extreme 

kou of hitte, zou door het sluiten van het dak en het regelen van de klimatologische omstandigheden 

binnen een veld in prima staat gehouden kunnen worden. 

6.2 Geschiedenis multifunctionele stadions 

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's 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 geworden, gemakkelijker uit 

te voeren en betrouwbaarder geworden in de loop der jaren. 

Het Olympisch Stadion in Montreal, Quebec, werd uitgerust met het eerste schuifdak. Het stadion werd 

geopend 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 
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Olympisch Stadion. In tegenstelling tot het Olympisch Stadion had het Skydome in Toronto Ontario een 

volledig functioneel schuifdak bij zijn opening in 1989. 

6.3 Type Schuifdaken 

Schuifdaken verschillen van stadion tot stadion in vorm, materiaal en beweging. Als voorbeeld, het dak 

van het Gelredome in Arnhem heeft twee enorme cilindervormige schaaldaken terwijl de Amsterdam 

Arena in Amsterdam bestaat uit twee vlakke schuivende vakwerken. Het merendeel van de schuifdaken 

wordt gemaakt van staal terwijl enkele andere daken, zoals het dak van de University of Phoenix 

Stadium zijn gemaakt uit een waterdicht membraan. In de verscheidenheid van stadions zijn er enkele 

principes te onderscheiden (zie figuur 4) 

Figuur 4: Principes [1] 

Naast deze principes zijn de schuifdaken ook in te delen in twee hoofdgroepen namelijk: 

• flexibele constructies en 

• vormvaste constructies. 

De flexibele constructies zijn hoofdzakelijk lichte membraanconstructies welke zijn toepast 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 van het schuiven van het 

dak. De dakafwerking bestaat hier vaak uit stalen of aluminium beplating. 

Voor het schuiven van de daken is een aandrijfsysteem nodig. Voor een overzicht van enkele 

aandrijfsystemen zie bijlage B. 
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6.4 Overzicht van voetbalstadions met schuifdaken 

6.4.1 Amsterdam Arena, Amsterdam 1996 

Amsterdam Arena - -· · ---- Foto - ·- -
:Grabowski & Poort B.V. 
:Grabowski & Poort B.V. 
: Schuifbaar 
:30 minuten 
:Amsterdam, Nederland 
:1996 

lilTr..,.,Oironroon :180 X 250 m., hoogte 75 m. 

:Voetbalstadion I mutifuntioneel stadion 
:Stalen vakwerken 
:Doorzich · 

De Amsterdam Arena is een sportstadion met plaats voor 51.628 toeschouwers in Amsterdam. Het 

stadion bestaat uit een hoofgebouw, vier tribunes, een parkeergarage met daarop het speelveld met 

gracht en de tribune-overkapping met de twee verrijdbare delen. Het hoofdgebouw en de vier tribunes 

zijn geheel uitgevoerd in (prefab) beton . De vijftig tribunespanten, een aantal wanden en de tribune

elementen verzorgen samen de stabiliteit. De overkapping rust op vier trappenhuizen die losstaan van de 

tribunes. Elk van deze trappenhuizen bestaat uit twee zeshoekige betonnen kokers met op elke koker 

vier ronde stalen kolommen. De tribune overkapping is opgebouwd uit een primaire draagconstructie, 

een secundaire draagconstructie, de dakhuid en de verrijdbare delen (zie figuur 5). De primaire 

draagconstructie bestaat uit twee stalen boogliggers met een driehoekige dwarsdoorsnede, twee stalen 

opvangliggers en vier ondersteuningen (de betonnen trappenhuizen) met op elk trappenhuis 2x4 stalen 

kolommen. Vijftig stalen dakliggers, uitgevoerd met een driehoekige doorsnede, vormen de secundaire 

draagconstructie, waarop de dichte dakpanelen liggen. De twee beweegbare dakdelen overspannen in de 

lengterichting het veld en rijden over de bovenrand van de boogliggers. Tussen het beweegbare en het 

vaste dak blijft een spleet open, die opwaaien van het dak voorkomt en tevens zorgt voor natuurlijke 

ventilatie. 

Figuur 5: links: primaire draagconstructieconstructie 
rechts: secundairedraagconstructie {4] 

Het dak is vrij gehouden van de betonnen onderbouw om problemen te vermijden die kunnen ontstaan 

door te grote stijfheidverschillen tussen de betonnen kuip en het stalen dak. De oplegging van de 

dakliggers op de rand van de kuip via stalen kolommen is de enige verbinding tussen beide bouwdelen. 

Deze oplegging is pendelend uitgevoerd, waardoor er uitsluitend afdracht van verticale krachten mogelijk 
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is. Horizontale belastingen worden via een stabiliteitsverband in het dak en de beide boogliggers 

afgedragen naar de kolommen van de vier ondersteuningen. 

De afstand tussen beide boogliggers bedraagt 118 m. De boogliggers overspannen een afstand van 177 

m. Over de boogliggers rijden de beweegbare dakdelen en zorgen daardoor voor grote puntlasten en 

grote momenten in de bogen. Ook de asymmetrische windbelasting zorgt voor momenten in de 

boogliggers. De twee opvangliggers tussen de beide boogliggers ondersteunen de dakliggers langs de 

opening in het dak. De vijftig dakliggers zijn 50 tot 70 meter lang. Een ellipsvormig stabiliteitsverband 

verzorgt de schijfwerking van het dak als geheel. Dit verband is gekoppeld aan de boogliggers voor de 

afdracht van de krachten. Het verband is tevens doorgetrokken naar de opvangliggers, waardoor beide 

boogliggers een extra stabiliserende werking ondervinden van het dak. Het verrijdbare dak is eveneens 

opgebouwd uit liggers met een driehoekige doorsnede. Het dak sluit halverwege deze liggers aan. [ 4] 

6.4.2 Gelredome, Arnhem 1998 

- _ - Gelredome _ -- Foto 

rchitect(en) 
onstructeur(s) 
ype dak 

Sluitings tijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 

:Aiynia Architecten 
:ABT (dak) 
: Schuifbare cilindervormige schaaldaken 
:20 minuten 
:Arnhem, Nederland 
:1998 
:206 x 167 m., hoogte 41 m. 
:Voetbalstadion I mutifunctioneel stadion 

Draagconstructie :Stalen schaalconstructie 
Dak :Geperforeerde staal laat+ aluminium afdeklaa 

Het Gelredome is een voetbalstadion en evenementencomplex 

in Arnhem, gebouwd tussen 1996 en 1998. Het stadion is de 

thuishaven van voetbalclub Vitesse. Ook worden er diverse 

evenementen in dit stadion georganiseerd van beurzen tot 

popfestivals. In 1998 werd het stadion in gebruik genomen. Bij 

een uitverkochte wedstrijd zitten er 26.600 personen op de 

tribunes. Het aantal toeschouwers bij concerten kan maximaal 

32.500 bedragen. Bij de opening was het Gelredome één van 

modernste stadions in de wereld. De redenen hiervoor waren 

het schuifbare veld en het schuifdak. Figuur 6: Staalconstructie dakdeel [3] 

Het Gelredome heeft een dakconstructie die bestaat uit twee halfronde schuifbare stalen delen (zie figuur 

6), waarbij de ronde vorm zorgt voor een optimale akoestiek. Deze delen maken het mogelijk het 

complex licht- wind- en regendicht af te sluiten. Zodra het dak opengaat, schuiven ze boven op de lange 

zijden, boven de tribunedaken. De vier verzwaarde stalen hoekconstructies dienen als steunpunten voor 

het dak. De dwarsliggers vormen de ondersteuning van het dak als het dicht is. Op deze dwarsligger 

lopen de rails waarover het dak zich kan verplaatsen. Via een 'tandradbaan' trekken elektromotoren het 

dak in de gewenste positie. De dakdelen hebben een afmeting van 124 meter lang, 44 meter breed en 

11,4 meter hoog. Elke dakheft bestaat uit ca. 450 ton staal. Elke afgewerkte dakhelft weegt ca. 630 ton. 
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6.4.3 Veltins Arena, Gelschenkirchen 2001 

- · Veltins Arena - Foto 

rchitect( en) 
Constructeur( s) 

ype dak 
Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

:Hentrich, Petschnigg und Partner 
:HBM bv 

: Schuifbaar 
:30 minuten 
:Gelsenkirchen, Duitsland 
:2001 
:128 x 90 m., hoogte 54 m. 
:Voetbalstadion I mutifunctioneel stadion 

De Veltins Arena is een voetbalstadion gelegen in 

Gelschenkirchen Duitsland. Door vele wordt dit stadion, 

van Schalke '04, als één van de modernste 

voetbalstadions van de wereld beschouwd. De 

oorspronkelijk genaamde Arena Aufschalke werd in 2001 

geopend. Het stadion bied plaats aan 61.482 

toeschouwers (zie f iguur 7) . 

De Veltins Arena is ontworpen als een multifunctioneel 

stadion met 2 ringen die het veld compleet omringen. 
Figuur 7: Dakconstructie Veltins Arena [11] 

Voor het dak van het stadion is gebruik gemaakt van een teflon gecoat fiberglas doek. Dit doek 

overspant het totale stadion. Het dak wordt ondersteund door kruisende vakwerkliggers. Het dak kan 

centrisch worden geopend door de twee schuifbare dakdelen over het vaste dak te schuiven. 

6.4.4 Toyota City Stadium, Toyota 2001 

Toyota City Stadium -- Foto 

:K. Kurokawa 
:Ove ARUP & Partners Japan Ltd 

:Opvouwbaar 
:10-15min. 
:Toyota City, Japan 
:2001 
-17420+5730m2 

:Voetbalstadion I mutifunctioneel stadion 
-..-..,-.rrmstructie :Stalen vakwerken 

:PVC gecoat polyester doek 

Het in Toyota gelegen Toyota City Stadium is één van de meest recente stadions dat uitgerust is met een 

schuifdak. Een unieke eigenschap van dit stadion is het opvouwbare dak van PVC gecoat polyester doek 

welke in 10 tot 15 minuten het stadion geheel kan afsluiten. Door het toepassen van een doek is er 

aanzienlijk bespaard op het eigen gewicht van de constructie. 

18 

Technische Universiteit Eindhoven; faculteit Bouwkunde; richting Constructief Ontwerpen 



Afstudeerproject: Een nieuw dak voor het Gelredome Afstudeerplan & Vooronderzoek 

6.5 Overzicht van overige stadions met schuifdaken 

In deze paragraaf zal een selectie van de reeds met schuifbaar dak uitgevoerde stadions aan bod komen. 

Te zien zal zijn dat geen enkel stadion een exacte kopie is van een ander stadion maar dat er wel 

gelijkenissen zijn tussen enkele stadions. Als eerste zal het Rogers Center behandeld worden dat in 1989 

in gebruik werd genomen en als laatste zal het Dalles Cowboys New Stadium behandeld worden dat op 

dit moment gebouwd wordt en volgens planning in 2009 in gebruik zal worden genomen. 

6.5.1 Rogers Center, Toronto 1989 

-_--------. ----. _____ R_o_g_e_r_s_C_e_n_t_e_r---------------------, Foto 

rch i te ct( en) 
Constructeur(s) 

ype dak 
Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

:Rod Robbie (RAN Consortium) 
:C.M. Allen (RAI\I Consortium) 
:Radiaal schuifbaar I verplaatsbaar 
:20 minuten 
:Toronto, Canada 
:1989 

fmetingen 
Functie 

:Diameter dak 127 m., hoogte 53 m. 
:Honkbal stadion I multifunctioneel stadion 

Draagconstructie :Stalen vakwerken 
Dak :PVC be la tin 

Het Rogers Center (voorheen Skydome) is een 

multifunctioneel honkbalstadion in het centrum van 

Toronto. 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 stadion is 

ontworpen door een lokale architect genaamd Rod Robbie 

en de constructie door Michael Allen beide van RAN Consortium. Figuur 8: Dakconstructie Rogers Center {2] 

Het gebouw heeft een hoogte van 94.5 meter en het dak overspant maximaal 208 meter. Het stadion 

bied plaats aan 50.000 toeschouwers bij een honkbal wedstrijd en de maximale capaciteit voor dit 

stadion is 65.673 bezoekers . 

' . . 
Figuur 9: Rogers Center open {14] Figuur 10: Rogers Center gesloten 
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Het beweegbare dak is opgebouwd uit 4 delen. In open stand zijn deze delen geheel over elkaar heen 

geschoven (figuur 9). Wanneer het dak gesloten word draait eerst het onderste segment over de 

cirkelvormige rails naar de overkant. Wanneer deze in positie is schuiven de twee gebogen rechthoekige 

delen als een harmonica naar de overkant en sluit het dak (figuur 8 & 10). Het laatste segment is niet 

schuifbaar. Het openen of sluiten van het dak neemt slechts 20 minuten in beslag (figuur 11). In totaal 

worden de segmenten aangedreven door 72 motoren. 

De stalen vakwerken van het dak zijn bedekt met stalen panelen die vervolgens weer voorzien zijn van 

een PVC membraan. Het staal in de dakconstructie heeft een massa van ongeveer 8000 ton [17]. De 

constructie is zodanig ontworpen dat er nog 600 ton aan belasting aan het dak kan worden gehangen. 

1 2 3 4 s 
Figuur 11:Siuiten dak Skydome 

6.5.2 Ariake Colosseum, Tokyo 1991 

- ----- Arîake CoÏosse~ ----- -- -- Foto 

rch itect( en) 
Constructeur(s) 

ype dak 
Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

:Kenchiku Mode Kenkyujo Co, Ltd 
:Kenchiku Mode Kenkyujo Co, Ltd 
:Verplaatsbaar 
:17.5 minuten 
:Tokyo, Japan 
:1991 
:Dak 125 x 136 m., hoogte 40,1 m. 
:Tennisstadion I multifunctioneel stadion 
:Stalen vakwerken 
:Staal laat be latin 2] 

Het Ariake Colosseum, ook wel het Wimbiedom van Tokyo genoemd, is opgeleverd in 1993. Het staat 

vooral bekend als tennisstadion maar het is eigenlijk een multifunctioneel stadion waar ook 

bokswedstrijden en bijvoorbeeld concerten plaatsvinden (zie figuur 12 & 13). 

Figuur 12: Ariake Colosseum {18] Figuur 13: Ariake Colosseum {19] 
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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 14). 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 14: Doorsnede stadion en uitvergroting ondersteuning boogconstructie [2] 

6.5.3 Fukuoka Dome, Fukuoka 1993 

:Takenaka Corp. & Maeda Corp. 
:Takenaka Corp. & Maeda Corp. 
:Radiaal overlappende schuivende elementen 
:20 minuten 
: Fukuoka Pref .. Japan 
:1993 
:Diameter dak 218 m., hoogte 84 m. 
:Multifunctioneel stadion 
:Stalen vakwerken 
:Titanium be 

Het Fukuoka Dame in Fukuoka (Japan) is een honkbal stadion met een schuifbaar dak. De eerste 

wedstrijd in dit stadion, van de Fukuoka Softbank Hawks, werd gespeeld in 1993. In 2005 werden de 

rechten van de naam over gekocht door Yahoo! Japan en werd de naam omgedoopt in Fukuoka Yahoo! 

Japan Dame. Het stadion bied plaats aan 35.695 toeschouwers (figuur 15 & 16). 

Figuur 15: Fukuoka Dome open [21] Figuur 16: Fukuoka Dome gesloten [21] 
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Het principe van het schuifdak berust op dat van het Skydome. 

Echter bestaat het dak hier uit drie delen die samen een koepel 

vormen. De delen rijden ook hier over een rail naar hun plaats 

(figuur 17). In open positie bevinden de drie delen zich boven 

het pitcher gedeelte. 

De drie stalen delen met een oppervlakte van meer dan 50.000 

m 2 hebben een constructiehoogte van 4 m. De delen zijn bedekt 

met een 3mm. dikke plaat titanium. Het totale gewicht van het 

dak komt neer op 12.000 ton. Het open of sluiten van het 

dak geschied ook hier in ongeveer 20 minuten (zie figuur 

18). 

1 2 

Figuur 18: Sluiten dak Fukuoka Dome 

6.5.4 Bank One Ballpark, Phoenix 1998 

Afstudeerplan & Vooronderzoek 

Figuur 17: Voetaansluiting schuifdak [2] 

3 

---------------BankOneBal-lp_a_r_k___________________ Foto 

rch itect( en) 
Constructeur(s) 

ype dak 
Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

: Ellerbe Becket, lnc. 
:Martin & Martin Gonsuiting Engineers 
:Telescopisch schuifbaar 
:5 minuten 
: Phoekix, Arizona, USA 
:1998 
:228 x 228 m., hoogte 67 m. 
:Honkbal stadion 
:Stalen vakwerken 
:Metalen beplatin 

Bank One Ballpark, tegenwoordig Chase Field genoemd, is 

geopend in 1998 (zie figuur 19). Dit honkbalstadion bied plaats 

aan 49.033 toeschouwers van de Arizona Diamondbacks. Of het 

dak gesloten of dicht is hangt af van de temperatuur tijdens de 

wedstrijd. Wanneer de beslissing is genomen om het dak te 

sluiten, laat men het nog zo lang mogelijk open zodat het gras 

nog in goede conditie blijft. Wanneer het dak gesloten is laat het 

nog wel in zekere mate zonlicht door zodat er gewoon onder 

daglicht kan worden gespeeld zonder dat de temperatuur in het 

stadion erg oploopt. Het dak wordt 3 uur voorafgaand aan de 

wedstrijd gesloten waarna grote koelers de temperatuur in het 

stadion terugbrengen. 
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Het dak van dit stadion is gemaakt van staal en weegt zo'n 410.000 kg. De technologie achter het 

schuifbare dak is terug te vinden in ophaalbruggen en kraanbanen. Twee 200 pk sterke motoren zorgen 

ervoor dat het dak in ongeveer 5 minuten gesloten kan worden, gebruikmakend van meer dan 6,4 

kilometer staalkabel. Voor de werking van het dak zie figuur 20. 

1 2 

/~?- -~- ' . /' -- / 
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/ 
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Figuur 20: Werking telescopisch dak Bank One Balipark 

6.5.5 Safeco Field, Seattle 1999 

_ _ _ _ - - Safeco fiet(( _- _ - . _ -_ - . · · . Foto 

rchitect( en) 
onstructeur( s) 
ype dak 

Sluitings tijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 

:NBBJ 360 Architecture 
:Magnusson Klemencic Associates (dak) 

:Telescopisch overlappende dakelementen 
:10 minuten 
:Seattle, Washington, USA 
:1999 
:35410 m2 (dakoppervlak) 
: Honkbalstad ion 

Draagconstructie :Stalen vakwerken + bogen 
Dak :Stalen be latin 

Safeco Field is een honkbalstadion in Seattle met een 

schuifdak. De opening van het stadion vond plaats in 

1999 en het stadion heeft een capaciteit van 47.116 

toeschouwers. Het schuifdak van Safeco Field is uniek in 

zijn soort. Het dak werkt als een "paraplu" in plaats van 

het stadion geheel af te sluiten. De constructie 

beschermd het veld en toeschouwers tegen regen. In 

open positie rust het dak op een constructie boven de 

spoorlijnen in het oosten met een deel hangend boven 

de tribune in het rechtsveld. 
Figuur 21 : Safeco Field {25] 

Het dak bestaat uit drie delen die in gesloten toestand telescopisch over elkaar zijn geschoven met de 

buitenste delen onder het grotere middendeel geschoven. Elk deel staat op de parallelle rails aan beide 

zijden van het stadion. De buitenste delen staan op de binnenste rails en het middendeel op de buitenste 

rails. Elk deel is constructief onafhankelijk van elkaar en verzorgt zijn eigen stabiliteit. Elk deel wordt 

aangedreven door zijn eigen elektromotor. Het sluiten van het dak neemt ca. 10 min in beslag. 
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6.5.6 Minute Maid Park, Houston 2000 

rchitect( en) 
onstructeur(s) 
ype dak 

Sluitings tijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 

:HOK Sports Facilities Group 
: Brown & Root Services 

:Telescopisch overlappende dakelementen 
: 12 - 20 minuten 
:Houston, Texas, USA 
:2000 
:25215 m2 (dakoppervlak) 
: Honkbalstadion I mutifuncioneel stadion 

Draagconstructie :Stalen vakwerken 
Dak :Stalen beplatin 26] 

Het in Heuston gelegen honkbal stadion, Minute Maid Park, thuishaven van de Housten Astros werd in 

2000 geopend . Door de jaren heen is de naam van het stadion veranderd van Enron Field en Astren 

Flield naar Minute Maid Park. 

Ook dit dak berust op het telescoopprincipe met 2 gefixeerde delen 

aan de einden en twee schuifbare delen die in open positie rusten 

op het noordelijke deel en in dichte toestand zijn deze delen 

verschoven naar het midden. Een opvallend detail aan deze delen is 

dat de wanden van zijn voorzien van glas zodat ook in dichte 

toestand de skyline van Heuston te zien is vanuit het stadion. De 

stalen delen rijden over de rails aan de oost en westkant naar hun 

positie . 

1 2 

Figuur 22: Minute Maid Pari< [27} 

3 

Figuur 23: Werl<ing telescopisch dak Minute Maid Pari< 

6.5.7 Öita Stadium (Big Eye), Öita City 2001 

rchitect(en) 
onstructeur(s) 
ype dak 
lu itings tijd dak 

Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

Óita Stadium (Big Eye) --- Foto 
:K. Kurokawa & Takenaka Corp. 
: K. Kurokawa & Takenaka Corp. 
: Schuifbaar 
:15 minuten 
:Oita, Japan 
:2001 
:20.000 m2 (dakoppervlak) 
:Voetbalstadion I mutifunctioneel stadion 
:Stalen vakwerk bogen 
:Titanium beplatin + PTFE ecoat doek 
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Öita Stadium, ook wel Big Eye genoemd, staat in Öita. Het is de thuisbasis van voetbalploeg Öita Trinita. 

Net zoals oogleden zich bewegen over de curve van onze ogen beweegt het membraan doek over het 

vaste dak. 

Retract able roof Fixedroof 

Elev ate d Plan ( wi th roof open) Elevated Plan (-with. roof close cl) 

Figuur 24: Oita Stadium in open en gesloten toestand [28] 

Het dak is onder te verdelen in 2 delen. Het eerste deel is het vaste 

dak, wat is opgebouwd uit een drie-dimensionale boogstructuur en 

staalframe van driehoeken (figuur 25). De tweede deel zijn de twee 

identieke beweegbare dakdelen, welke ook zijn opgebouwd uit een 

staalframe van driehoeken (figuur 26). De schuifbare dakdelen zijn 

bedekt met een doorzichtig membraan. Het openen en sluiten van 

het dak geschied door "loslaten" ofwel "aantrekken" van de stalen 

kabels welke zijn bevestigd aan de onderzijde van de schuifbare 

delen. De schuifbare delen schuiven elk over 7 rails die over de 

bogen lopen. Slechts bij de middelste 5 rails wordt getrokken. 

Onder elk deel zitten 25 wielstelsels. De belasting op deze wielstelsels 

varieert niet alleen afhankelijk van de plaats onder de constructie 

maar ook door de stand van het dak. Het openen en sluiten van 

het dak neemt zo'n 15 minuten in beslag. 

6.5.8 Reliant Stadium, Houston 2003 

Figuur 25: Vaste dak [28] 

Figuur 26: Beweegbare delen [28] 

Reliant Stadium - - --· Foto 

:HOK Sport 
: Uni-Systems 

:Verplaatsbaar 
:7 minuten 
: Houston, Texas, USA 
:2003 
:206 m. (lengte supervakwerk) 
: American football 
:Stalen supervakwerk 
:Doek 

In Houston, Texas, staat het Reliant Stadium. Dit stadion, ontworpen door HOK Sport, is de thuisbasis 

van de in de NFL spelende Taxans. Naast american football wordt dit stadion ook gebruikt voor de 

Houston Livestock Show en Rodeo, de Texas Bowl, voetbalwedstrijden en andere evenementen. Het 

Reliant Stadium is onderdeel van het Reliant Park. Het stadion heeft een capaciteit van 71.500 personen 

en een oppervlakte van 177.000 m 2 waarvan 9.000 m 2 grasveld. De bouwtijd bedroeg 30 maanden. 
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Het beweegbare dak rust in open 

toestand boven de "end zone's". Tien 

vakwerken met een driehoekige 

doorsnede schuiven bij het sluiten van 

het dak over rails, elk ondersteund 

door een megavakwerk met een lengte 

van 206 m. Het openen/sluiten van het 

dak neemt 7 minuten in beslag. 

Voor een constructieoverzicht zie 

figuur 27. 

Afstudeerplan & Vooronderzoek 

Figuur 27: Draagconstructie Reliant Stadium [5] 

6.5.9 Qi Zhong Stadium 

Qi Zhong Stadium -- Foto 
rchitect(en) 

Constructeur(s) 
ype dak 

Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 

:Mitsuru Senda 
:Shanghai lnst. of Arch. Design & Research 

:Roterende delen 
:8 minuten 
:Shanghai, China 
:2005 

Functie :Tennis stadion I multifunctioneel stadion 
Draagconstructie :Staal 
Dak 

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 28). 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. 
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Figuur 28: Dakconstructie Qi Zhong [30] 
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6.5.10 University of Phoenix Stadium, Glendale 2006 

rch itect( en) 
Constructeur( s) 

ype dak 
Sluitingstijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

:Peter Eisenman I HOK Sport 
: Hunt Construction Group 

: Schuifbaar 
:12 minuten 
: Glendale, USA 
:2006 
:hoogte 63 m. 
: mutifunctioneel stadion 
: megavakwerken 
:doorzichtig doek 

Het door Peter Eisenman en HOK Sport ontworpen 

University of Phoenix Stadium is de thuisbasis van de 

Arizona Cardinals. Naast american football vinden er 

ook diverse andere bijeenkomsten/sporten in dit 

stadion plaats. Dit stadion heeft net als het Gelredome 

ook een volledig uitschuifbaar veld. Het stadion biedt 

plaats aan 63.400 toeschouwers en werd geopend op 

1 augustus 2006. De bouw van het stadion nam 3 jaar 

in beslag. De kosten voor dit stadion liepen op tot 

$455 miljoen. 

Afstudeerplan & Vooronderzoek 

[31] 

Figuur 29: Schets University of Phoenix Stadium 

De hoofddraagconstructie van het dak bestaat uit 2 stalen boogconstructies die aan elke zijde wordt 

ondersteund door een 52 meter hoge superkolom. De boogconstructie overspant ruim 200 meter en 

draagt o.a. de elk 550 ton wegende schuifbare delen. De schuifbare dakdelen hebben een afmeting van 

56 x 87 meter en een hoogte van 5 meter. 

Voor het opvangen van horizontale krachten t.g.v. 

wind of uitzettingen door temperatuurstijging heeft 

men in het aandrijfmechanisme een systeem 

ingebouwd dat beperkte horizontale verplaatsing 

toestaat. Hierdoor is het niet nodig om een pendelende 

draagarm te monteren zoals is gedaan bij het 

Gelredome. Om het dak te verplaatsen draaien de 

lieren de staalkabel gelijkmatig op. Aan elke zijde van 

het dak zijn 8 lieren gemonteerd die er 

computergestuurd voor zorgen dat de verplaatsing 

gelijkmatig geschied. Er zijn ook 8 speciale 

railklemmen gemonteerd die ervoor zorgen dat het 

dak niet omhoog gezogen kan worden. 
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Figuur 30: Aandrijfmechanisme dakconstructie [32] 
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6.5.11 Cowboys Stadium, Arlington 2009 

- Cowboys Stadium - Foto --,-- -

rchitect( en) 
Constructeur(s) 

ype dak 
Sluitings tijd dak 
Locatie 
Uitvoering 

fmetingen 
Functie 
Draagconstructie 
Dak 

:HKS lnc. 
: Manhattan Construction Company 

: Schuifbaar 
: 12 minuten 
:Arlingtion, Texas, USA 
:2009 
: 91 m. hoog (bogen) 
:American Football I multifunctioneel stadion 
:Stalen bogen 
:Metalen beplatin + las [33) 

Op dit moment is men in Arlington bezig met de bouw van het Dallas Cowboys New Stadium. Dit stadion 

zal het bestaande Texas Stadium vervangen. De bouw zal volgens de planning voor het NFL seizoen in 

2009 klaar moeten zijn. Het stadion zal plaats bieden aan 80.000 toeschouwers met de mogelijkheid tot 

uitbreiding naar 100.000 toeschouwers. 

Het stadion is ontworpen door het in Dallas gelegen 

buro HKS. Naast het gebruikt door de Cowboys zullen 

ook andere teams en sporten gebruik maken van dit 

stadion. De kosten van dit mega stadion lopen al op 

boven de $1 miljard. 

Twee bijna 91 meter hoge stalen bogen zullen in de 

lengte het stadion overspannen en verankerd worden 

aan de fundering aan beide zijden. 
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Figuur 31 : Rendering Cowboys Stadium [33] 
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6.6 Analyse van schuifdaken 

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. 

6.6.1 Voor- en nadelen van een beweegbaar dak 

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

Voordelen: 

Nadelen: 

- 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. 

- 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. 

6.6.2 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 m 2 • 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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7 Constructieve analyse Gelredome 

Voor een uitgebreide constructieve analyse van het 

Gelredome verwijs ik u naar het artikel in Bouwen met Staal 

143 dat terug te vinden is in bijlage A. 

De hoofdpunten van de constructieve analyse m.b.t. de 

dakconstructie zijn: 

Algemeen: 

• Alle daken zijn van staal. 

• Het dak boven het veld bestaat uit twee reusachtige 

cilindervormige schaaldaken (zie figuur 32). 

Stabiliteit: 

Afstudeerplan & Vooronderzoek 

Figuur 32: Staalconstructie schaaldak 

• 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 (boeksteunen) 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 boeksteunen zelf zijn in hun vlak stabiel. 

• Voor de stabiliteit van de verplaatsbare dakdelen in dwarsrichting zorgen de boeksteunen samen 

met de hoge inhangliggers daartussen. 

• De verplaatsbare dakdelen rusten aan de zuidzijde op pendelopleggingen i.v.m. niet 

verhinderbare vervorming door temperatuursbelastingen. 

Boeksteunen en inhangliggers: 

• De boeksteunen aan weerszijde van de tribune bestaan elk uit twee vlakke wanden, ruimtelijk 

aan elkaar verbonden. 

• De inhangliggers in oost- en westrichting die de rails voor het dak ondersteunen zijn uitgevoerd 

als dubbele vakwerkliggers. Voor deze constructie was de temperatuursbelasting een van de 

belang rijkste ontwerpcriteria. 

• De dakliggers van de noord- en zuidtribune rusten aan de kant van het veld op de inhangliggers. 

Verplaatsbare daken: 

• De verplaatsbare daken hebben een ruimtelijke structuur van een schaal. 

• De daken zijn opgebouwd uit langsliggers, diagonalen en verstijvingsschotten. 

• De wielstelsels aan de noordzijde zijn vast onder de schaalconstructie gemonteerd en die aan de 

zuidzijde via pendelende draagarmen. 
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8 Locatie 

De afstudeeropdracht omvat niet het opnieuw situeren van het stadion dus zal de huidige locatie van het 

Gelredome gehandhaafd blijven. Het Gelredome is gelegen in stadsdeel Elden aan de A325. 

8.1 Geografische beschrijving locatie 

Elden was een Betuws dorp dat sinds 1966 is opgenomen als wijk van de gemeente Arnhem. Elden ligt 

ten zuiden van het centrum van Arnhem binnen de wijken van Arnhem-Zuid. In dit stadsdeel bevind zich 

naast het Gelredome ook het kantorenpark "Gelderse Poort". De locatie wordt begrensd door de A325, 

de Batavierenweg en park Westerveld. Zie voor een plattegrond van het gebied de figuren 33 en 34. 

Figuur 33: Plattegrond Arnhem [34] Figuur 34: Luchtfoto Gelredome [34] 

De Gelderse Poort ligt aan de Mr. B.M. Teldersstraat te Arnhem. Arnhem vormt samen met Nijmegen (en 

23 andere gemeenten) het KAN-gebied (knooppunt Arnhem/Nijmegen). Het knooppunt ligt op de 

drempel van het Europese achterland. De Gelderse Poort is centraal in dit, in economisch opzicht 

belangrijke en veelbelovende gebied gelegen. Op onderstaande foto's is de omgeving van het stadion te 

zien. Duidelijk zichtbaar is A325 en de "groene" omgeving (zie figuur 35 en 36). 

Figuur 35: Omgeving Gelredome 1 [35] Figuur 36: Omgeving Gelredome 2 [36] 
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8.2 Architectuur Arnhem 

Er wordt op dit moment volop gewerkt aan ambitieuze projecten in Arnhem. Zo is men bezig met de 

bouw van het nieuwe centraal station ontworpen door architectenbureau UN Studio en Arup. Ook wordt 

een deel van de binnenstad onder handen genomen in het Rijnboog plan en zal het nationaal historisch 

museum in Arnhem gebouwd worden. Het nieuw te ontwerpen dakconstructie van het Gelredome zal qua 

uitstraling tussen deze projecten moeten passen. In figuur 37 zijn bestaande gebouwen, gebouwen die 

op dit moment gebouwd worden en gebouwen te zien die in de toekomst gebouwd zullen worden. 

Toonaangevend voor Arnhem zijn ook de Park en Rijn torens die aan het centraal station gebouwd zijn. 

De twee kantoortorens hebben een overeenkomstige expressie die abstract en minimalistisch is vorm 

gegeven. Elke toren heeft een eigen identiteit gekregen doordat de ene toren een horizontale 

gelaagdheid heeft van kleuren en de andere is opgebouwd uit dezelfde kleuren die in willekeurige orde is 

gerangschikt. 

Figuur 37:Architectuur Arnhem 
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9 Programma van eisen 

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: 

• De kosten en gewicht (staalgebruik/m 2 ) 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. 

9.1 Kosten en gewicht 

Kosten en gewicht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om het project reëel te houden is de 

randvoorwaarde gesteld dat de kosten en gewicht van het nieuw te ontwerpen dakconstructie niet meer 

mogen bedragen dan de huidige dakconstructie. De laatste jaren is de staalprijs explosief toe genomen 

en zijn de bouwkosten ook toegenomen. Om dit mee te nemen in het project mag het aantal kN voor het 

eigen gewicht van de staalconstructie niet meer bedragen dan ca. 4585 kN (gewicht bestaande 

dakconstructie [bron: ABT]). 

9.2 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. 

9.3 Multifunctionaliteit 

Het stadion dient zijn multifunctionaliteit te behouden. Het dient dus mogelijk te zijn om in het stadion 

naast voetbalwedstrijden ook andere evenementen te kunnen laten plaatsvinden. Er dient dus ook 

rekening te worden gehouden met podiagrootte en belastingen ten gevolge van installaties. 

9.4 Eisen FIFA 

Zoals elk voetbalstadion dient het stadion te voldoen aan de eisen van de FIFA. Het stadion zal moeten 

blijven voldoen aan de eisen van de FIFA in 1995. De laatste jaren zijn de regels ten aanzien van 

schuifdaken voor voetbalstadions veranderd. Om tot meer ontwerpvrijheid te komen mag er gewerkt 

worden met de huidige eisen van de FIFA ten aanzien van de dakconstructie. 

9.5 Architectonische vormgeving 
Het stadion dient qua uiterlijk te passen in de omgeving/Arnhem. 

33 

Technische Universiteit Eindhoven; faculteit Bouwkunde; richting Constructief Ontwerpen 



Afstudeerproject: Een nieuw dak voor het Gelredome Afstudeerplan & Vooronderzoek 

9.6 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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10 Conclusie 

Gedurende dit vooronderzoek is veel kennis vergaard over reeds gebouwde stadions met schuifdaken. Er 

zijn allerlei aspecten behandeld die bij het ontwerpen van een schuifdak naar voren komen. Er is 

gekeken naar de manier van overspannen, de dakbedekking, de tijd die nodig is om het dak te sluiten en 

op welke manier het dak in beweging wordt gebracht. Ook is er gekeken naar de locatie en is er een 

programma van eisen opgesteld. 

Met het bestuderen van stadions met schuifdaken worden er al ideeën opgedaan voor de nieuw te 

ontwerpen stadionoverkapping. Rekeninghoudend met de omgeving zal er een architectonisch en 

constructief verantwoord ontwerp gemaakt moeten worden. 
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Bijlagen 

Bijlage A: 

Bijlage B: 

Constructieve analyse van het Gelredome door Bouwen met Staal. 

Aandrijfsystemen schuifdaken 
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Bijlage A: Constructieve analyse Gelredome door Bouwen met staal [3] 
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Gelredome, Arnhem 

Voetbalstadion . , , 
1n een 

Het schuifdak van het nieuwe Gelredome 

is geen primeur; de schuivende grasmat is 

dat wel. Na een thuiswedstrijd van Vitesse 

gaat het dak dicht en schuift de grasmat 

langzaam onder de zuidtribune door naar 

buiten. Daar kan het rustig groeien, 

terwijl in het gebouw popconcerten, 

beurzen en manifestaties plaatsvinden. 

De zuidtribune staat daarom op 'pootjes', 

die tijdelijk kunnen worden ingetrokken. 

De bewegende onderdelen maakten dat 

er forse staalconstructies nodig waren. 

26 

ing. I.A.M. van Vliet 
ABT adviesbureau voor bouwtechniek, Velp 

Ing. A.G. van der Meijden 
HBM, afdeling UOB, Rijswijk 

De eerste schetsen voor het stadion, dat 
toen nog Akzodrome zou gaan heten, 
dateren uit 1988. ABT maakte toen een 
constructief voorontwerp in samenwer
king met de architecten Wund uit 
Friedrichshafen en Van Ede uit Arnhem. 
Maar deze ambitieuze plannen pasten 
niet binnen het beschikbare budget en 
in de regio riepen ze niet alleen enthou
siasme, maar ook weerstand op. Vele 
aanpassingen volgden. 
Uiteindelijk zette een bouwcombinatie, 
gevormd door HBM, BAM Bredero, 
Ballast Nedam en NBM Amstelland de 
planontwikkeling in 1995 voort. Er kwam 
een nieuw ontwerpteam met als archi
tect Alynia Architecten uit Harlingen en 
als constructeurs de afdeling UOB van de 
HBM voor de betonconstructie en de 
staalconstructie van de zuidtribune, en 
ABT voor de staalconstructie van de sta
biliteitswanden, de dakliggers en het 
beweegbare dak. 
De hoofdopzet bleef al die jaren echter 
hetzelfde. Het moest een multifunctio
neel stadion worden, bestaande uit vier 
tribunedelen, een verschuifbaar dak en 
een mult~unctioneel middenterrein. 
Om het middenterrein bruikbaar te 
maken voor bijvoorbeeld manifestaties 
en beurzen, waren aanvankelijk ver
plaatsbare vloervelden voorzien. Via het 
hovercraft-principe schoven deze vloer
velden op luchtkussens vanuit hun par
keerplaats onder de langstribunes over 
de permanente grasmat. Een nadeel van 
deze oplossing was het beperkte draag-
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vermogen van de vloer. Maar toen de 
Amsterdam Arena in 1996 in gebruik 
werd genomen, kwam een groter 
nadeel aan de dag: de grasmat zou te 
weinig licht en lucht krijgen. 
Om deze twee nadelen te ondervangen, 
is een andere invalshoek gekozen: de 
grasmat kan nu in zijn geheel naar bui
ten schuiven. Terwijl het gras in zijn na
tuurlijke omgeving optimaal kan groei
en, is in het stadion een vlakke vloer 
beschikbaar met een voldoende draag
vermogen. 

Hoofdopzet 
Om de grasmat te kunnen verplaatsen, 
zijn drijvende, rollende en glijdende bak
ken onderzocht. Uiteindelijk viel de 
keuze op een bestaand glijsysteem uit 
de scheepsbouw dat nog niet eerder in 
een gebouw was toegepast. Bij opleve
ring werkte dat systeem nog niet naar 
behoren, omdat de glij-eigenschappen 
van de teflonblokken nog niet goed 
waren gekozen. Inmiddels zijn alle kin

derziekten opgelost. 
Om het veld staan vier tribunes met 
plaats voor in totaal 26.000 toeschou
wers. Uitbreiding tot 30.000 is voorzien 
in de strook tussen de tribunes en het 
speelveld. In het kader van de nieuwe 
FIFA-regelgeving en de wens het ge
bouw zo min mogelijk te voorzien van 
obstakels, zijn tribunes en speelveld niet 
gescheiden door een gracht of door hek
ken. Onder de tribunes, op 7,2 m boven 
peil, loopt rondom een promenade. 
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Daar zijn alle faciliteiten zoals toiletten en 
horecavoorzieningen ondergebracht 
Het dak boven het veld kan open door 
de twee reusachtige cilindervormige 
schaaldaken opzij te rijden tot boven de 
tribunedaken. Deze voorziening is no
dig, omdat de FIFA in principe eist dat 
voetbalwedstrijden in de openlucht 
plaatsvinden, terwijl de meeste manifes
taties vragen om een afgeschermd bin
nenklimaat. 
Met het verplaatsbare dak is bovendien 
bespaard op de veiligheidsvoorzienin
jen. Bij een gelijkwaardig gesloten ge
bouw zouden de kosten voor brandpre
ventie en de technische installatie een 
grote post op de begroting vormen. 
Doordat de dakdelen nu voldoende snel 
open kunnen, werken ze als enorme 
brandkleppen . Brandveilige bekleding 
van de gehele staalconstructie van de 
daken kon achterwege blijven, op basis 
van berekeningen van de vuurbelastin
gen (temperaturen). 
De noord-, oost- en westtribune zijn ge
heel opgebouwd uit prefab betonnen 
elementen; dat leverde de gunstigste 
verhouding tussen enerzijds de bouw
kosten en anderzijds de stijfheid. Slechts 
de fundering, de vloer van het midden
terrein en de verplaatsbare bak voor de 
grasmat zijn in het werk gestort. Alle 
daken zijn van staal, net als de 'boeken
steunen' aan weerszijden van de tribun
edelen. Ook het skelet van de zuid tribu
ne, waar de grasmat onderdoor schuift, 
is van staal. 

BOUWEN MET STAAL 143, juli/ augunus 1998 

Als Vitesse er niet YOecbalc, schuift hec dak dicht en de grasmat 

naar buiten. Daannee verandert stadion in een evenem01tenhal. 

Zo trad bij de opening de meidengroep Spice Girls op, en vond er 

onlangs de EO Jongerendag plaats. 

•:o• I 
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Stabiliteit 
De drie betonnen tribunes zorgen elk 
voor hun eigen stabiliteit dankzij de drie
hoekige doorsnede, de betonnen wan
den en kernen en de stabiliteitsverban· 
den in de gevels. 
De constructie die de verplaatsbare 
schaaldaken ondersteunt - bestaande 
uit de kopwanden van de tribunes en de 
inhangliggers daartussen - is ongedila
teerd. Dat is nodig, omdat daarop de 
doorgaande rails lopen van het ver
plaatsbare dak. Oneffenheden in die 
rails, hoe klein ook, zouden een zwaar· 
der en dus duurder aandrijfmechanisme 
nodig maken. 
De vaste daken van de noord- en zuidtri
bune 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 vor
men 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 kop
wanden (de 'boekensteunen') van elke 
tribune. 
De stabiliteit in langsrichting van alle 

vast dakdelen wordt verzorgd door een 
dwarsverband in het dak en verbanden 
in de gevel. Bij de zuidtribune loopt dit 
gevelverband niet door tot aan de fun
dering, omdat onder deze tribune een 
'brievenbus' vrij moet blijven om de 
grasmat doorheen te schuiven. Daarom 

is dit gevelverband verbonden met de 
tribune, die op zijn beurt is gestabili
seerd door de naastliggende boeken
steunen. 
De boekensteunen zelf zijn in hun vlak 
stabiel. In dwarsrichting stabiliseert elk 
tweetal zichzelf bij de ontmoeting; het 
vrije eind van elke wand steunt aan de 
bovenkant tegen het tribunedak, dat de 
krachten via het gevelverband weer naar 
de fundering afvoert. 
Voor de stabiliteit van de verplaatsbare 
dakdelen in dwarsrichting zorgen de 
boekensteunen van de west- en oosttri
bune, samen met de hoge inhangliggers 
daartussen. Voor de stabiliteit in langs
richting zorgen uitsluitend de boeken
steunen van de noordtribune. De ver
plaatsbare dakdelen rusten aan de 
zuidzijde op pendelopleggingen, die on
der invloed van een temperatuurbelas
ting een vrije verlenging en verkorting 
van de dakdelen toelaten. 
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Zuidtribune 
De zuidtribune overspant in één keer 
82 m, zodat de betonnen bak met het 
speelveld eronderdoor kan. Deze over
spanning is gemaakt met drie langs
spanten, één van 1 7 m hoog in de gevel 
en twee van 6 m hoog in het lagere 
deel. Daarop rusten driehoekige dwa!"1-
spanten die de prefab betonnen tribu
ne-elementen ondersteunen. Ook de 
promenadevloer, de trappen naar de tri
bune, de gevel en het dak rusten op 
deze staalconstructie. 
Verbanden in het ondervlak, de prome
nadevloer en het tribunevlak zorgen 
voor de horizontale stijfheid en voor de 
stabiliteit van de spanten en de afzon
derlijke staven. De promenadevloer zelf, 
van kanaalplaten met daarop een dru
klaag van gewapend beton, werkt als 
horizontale schijf. 
De tribune rust aan de uiteinden op 
betonnen poeren. De opleggingen zijn 
aan één zijde vast, zowel in lengte- als in 
breedterichting, en zijn aan de andere 
zijde beweegbaar in de lengterichting. 
In het midden worden de langsspanten 
ondersteund door zes vijzels. Die zijn 
nodig om de belasting van het publiek 
op de tribune en op de promenade op 
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Brandveiligheid 
Voor het stadion gelden de 'normale' brandwerendheidseisen voor niet-tot
bewoning-bestemde gebouwen. Het bijzondere aan dit gebouw is dat het 
dak open kan, waardoor een deel van het gebouw in de buitenlucht staat. 
De grens tussen buiten en binnen wordt gevormd door het tribunevlak. 
Aan de constructiedelen die buiten staan worden geen brandwerendheids
'eisen gesteld. Voor de constructiedelen binnen, dus onder het tribuneviak, 
hangen de eisen af van het niveau van de hoogste vloer van een verblijfs
ruimte. In dit gevalligt de hoogste vloer op meer dan 18 m en dat zou een 
eis van 120 minuten brandwerendheid betekenen. Via sprinklers en rook
en warmte-afvoer is deze gereduceerd tot 60 minuten. 
• Wonden. De acht stabiliteitswanden ('boekensteunen') staan buiten, zodat 
voor deze constructie geen eisen golden. 
• Dok. Voor het (beweegbaar) dak was in eerste instantie de gedachte: het 
dak kan open, de constructie komt dan in de buitenlucht en dus gelden en 
voor de constructie boven het tribunevlak geen eisen. Deze redenering was 
voor de brandweer niet acceptabel, immers bij gebruik als evenementenhal 
blijft het dak dicht. Er is vervolgens een situatie bekeken die het meest 
ongunstig is, namelijk een gebruik van het stadion als beurs. Onderzocht is 
wat de maximale vuurbelasting is in combinatie met een beperking aan de 
Indeling en de maximale hoogte van de stands. Met deze vuurbelasting is 
een berekening gemaakt van het temperatuurverloop bij een natuurlijke 
brand. Uit de berekening volgde dat de temperatuur van de stalen dakcon
structie niet hoger werd dan 300 ·c. En dat betekende dat het staal onbe
kleed kon blijven. 
• Verblijfsruimten. De verblijfsruimten onder het tribunevlak zijn geheel 
gesprinklerd, waardoor de constructie (zowel het beton als het staal) onbe
schermd kon blijven. Deze oplossing accepteerde de brandweer als gelijk
waardig voor een brandwerendheid van 60 minuten. 
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De zuidtTilnme ovmpant in érn 
km 84 m, zodat de grasmat 

aanderdoor kan schuiven. 

Berekening 
De berekeningen zijn uitgevoerd met de belastingopgave uit de 
TGB 1990. Voor de windbelastingen zijn windtunnelproeven uitge
voerd op het gebouw in gerede toestand. Dat zegt echter nog wei
nig over het gedrag tijdens de bouw: de ervaring is, dat sommige 
onderdelen zich als onbekleed skelet aërodynamisch ongunstiger 
gedragen dan wanneer een bekleding is aangebracht. Dat was bij
voorbeeld het geval bij de schaaldaken: met de dakhuid en bere
kend met de gegevens uit het windtunnelonderzoek leverden die 
andere oplegreacties, dan als skelet en berekend met de meer con
servatieve eisen uit de TGB. 
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Op elke hoek van het stadion staat 

een 'boekensteun'. Deu zorgm voor 

de stabiliteit en drogen "-grote dak
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ingqevm door het budget en was uit 
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het oogplint van behur en antio

houd niet optimaal. 
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te nemen. Moet het veld onder de tribu
ne door, dan klappen de vijzels omhoog 
en is de doorgang vrij. In die situatie is 
de constructie in staat zijn eigen gewicht 
te dragen. Ondertussen zijn de tribune 
en de promenade niet voor publiek toe
gankelijk. 
De tribuneconstructie is eerst berekend 
als star opgelegde langsliggers die een 
verende ondersteuning vormen voor de 
dwarsspanten. Daarna is de gehele con
structie driedimensionaal ingevoerd en 
doorgerekend om de invloed van de sta
biliteitsverbanden en de krachtverdeling 
van de gehele ruimtelijke constructie te 
controleren. De uitkomsten van beide 
berekeningen waren nagenoeg gelijk . 
Tijdens de bouw braken in een verbin
ding van de gevelligger zes van de vie
renwintig bouten M24. Op dat moment 
was de maatgevende belasting aanwe
zig, namelijk het eigen gewicht met de 
vijzels opgeklapt. Onderzoek door TNO 
bracht aan het licht dat in één schets
plaat de gatpositie en de gatdiameter 
niet goed waren. Hierdoor kwam de 
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volle belasting op slechts een kwart van 
de bouten. Als remedie zijn de betreffen
de bouten vervangen door pasbouten 
M27. In alle overige verbindingen van 
hetzelfde type zijn geen afwijkingen 
gevonden. 
De gehele constructie is opgebouwd 
met een zeeg om de doorbuiging door 
het eigen gewicht te compenseren. Om
dat de constructie onder invloed van de 
belasting tordeert, is er niet alleen een 
verticale, maar ook een horizontale zeeg 
aangebracht. 

Boekensteunen en inhangllggers 
De boekensteunen aan weerszijde van 
de tribunes bestaan elk uit tvvee vlakke 
wanden, ruimtelijk met elkaar verbon
den. Voor de doorgaande promenade 
zijn g rote sparingen vrijgegouden. 
Behalve voor de stabi liteit zorgen deze 
wanden ook voor de ondersteuning van 
de bekleding van de zijgevel. 
Het beschikbare budget bepaalde in 
hoge mate de profielkeuze: kokers voor 
de kolommen in de ontmoetingen tus-
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De verplaatsbare daken zijn 

ten schaalconstructie, opge

l<gd op de vier hoekpunten. 

32 

~ 
2850 37.500 3830 

44 .180 

dwarsdoorsnede 

48 

~ 
~Jstelsel · wielstelsel 

kopgevel zuid 
oplegging SChalildak •lia pendels op wiel~elsels 

tussenschot 

,~, 
wlelsto18e1 wielstelsel 

kopgevel noord 
ophtgglng SChaaldak vas1 op wielstelsels 

sen twee wanden, HE-profielen voor de 
overige kolommen, kokerprofielen voor 
de regels en hoekstalen voor de diago
nalen . Maar uit het oogpunt van beheer 
en onderhoud is deze profielkeuze niet 
optimaal. De inhangliggers in oost-west
richting die de rail voor het dak onder
steunen, zijn uitgevoerd als dubbele vak
werklig gers. Voor de 167 m lange, 
engedilateerde constructie van boeken
steunen met inhangliggers was de tem
peratuurbelasting een van de belangrijk
ste ontwerpcriteria. 
De dakliggers van de noord- en zuidtri
bune rusten aan de kant van het veld op 
de inhangliggers. Om die belasting cen
trisch te laten aangrijpen, zijn de daklig
gers tot tussen de twee vlakke vakwer
ken doorgezet; de verticalen van de 
inhangligger zijn dubbel ~it<:jeveerd om 
plaats te maken voor de dakliggers . 
Koppelstaven verdelen de belasting over 
beide vakwerken . Deze koppeling steunt 
de bovenrand van de inhangliggers 
tegelijk tegen kip. De bovenranden wor
den verder zijdelings gesteund door de 
stabiliteitsverbanden in de tribunedaken. 
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Detaillering van dt schaalconstru.ctie: 

(link.!) ontmoeting van de twee schalen en 

(rechtl) de aansluiting met de onderbouw. 

Verplaatsbare daken 
De verplaatsbare daken hebben een 
~uimtelijke structuur van een schaal: bij 
!teze overspanning een zeer economi
sche constructie. De daken zijn opge
bouwd uit langsliggers (de staven in 
langsrichting die het dakoppervlak 
beschrijven), diagonalen en voor een 
schaal essentiële onderdelen, namelijk 

verstijvi ngsschotten. 
Zo'n schaal kan worden beschouwd als 
ligger op twee steunpunten: de grootste 
druk- en trek-normaalkrachten zitten in 

de bovenste respectievelijk onderste 
langsliggers, halverwege de overspan
ning. De diagonalen hebben dezelfde 
functie als in een vlak vakwerk, namelijk 
de afdracht van dwarskracht. 
De ruimtelijke krachtswerking hangt 
sterk af van de breedte-hoogteverhou
ding en vanzelfsprekend van de stijfheid 
van de verbindingen. Een aandachts
punt is ook het zogeheten 'doorslagef
fect' dat kan ontstaan bij schalen met 
een enkel net. Er knikken dan lokaal 
gebieden uit. Schotten - samen met 
driehoeksliggers - voorkomen dat door-
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dat ze stijfheid leveren loodrecht op het 
netvlak. 
De randen langs de onderkant van de 
schalen hebben geen constructieve 
functie; hier zijn ze bedoeld om sneeuw 
vast te houden. Vanwege de brandvei

ligheid moeten de daken namelijk onder 
alle omstandigheden kunnen worden 
geopend. Daarnaast dienden de rand
balken bij de montage als 'fundering' 
waarop de kop- en tussenschotten zijn 
gemonteerd. 
Elke hoek van de schalen rust op een 

wielstelsel met drie assen en een spoor
breedte van 2,5 m, precies de breedte 
van de boekensteunen en inhangliggers. 
De wielstelsels aan de noordzijde zijn 
vast onder de schaalconstructie gemon
teerd en die aan de zuidzuide via pende
lende draagarmen. Zo kunnen de scha
len bij temparatuurveranderingen vrij 
verlengen en verkorten. 
De aandrijfmotoren zijn ondergebracht 
in de vaste onderbouw en zetten tand
heugels in beweging die aan de schaal 
daken zijn bevestigd. 
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Projectgegevens 
Opdracht Stichting Gelderland Stadion, 
Arnhem • Architectuur Alynia Architecten, 
Harlingen • Constructief ontwerp HBM, 
afdeling UOB, Rijswijk en ABT advlesbu
reau voor bouwtechniek, Velp • Uitvoering 
Bouwcombinatie Gelderland Stadion 
(HBM, Utrecht; Bam De Kinkelder, 
Arnhem; Brull Bouw, Arnhem en Nellssen 
Van Egteren Bouw, Venray) • Staal
constructie combinatie B&:O (Oostingh 
Staalbouw, Katwijk en Bailey Technogroep, 
Nieuw-Lekkerland). 

Technische gegevens 
Staalverbruik totaal circa 4000 ton (schaal
daken 900 ton; onderbouw zuidtribune 
700 ton; vaste daken, inhangliggers, kop
wanden 2400 ton) • Staalkwaliteiten S235, 
5355 • Conservering 40 ttm microzink, 
110 1•m ijzerglimmer HB, 60 ,.m deklaag. 
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Bijlage B: Aandrijfsystemen schuifdaken [2] 

Amsterdam Arena 

Bij de Amsterdam Arena rijden de beweegbare delen op wielstellen over 

de bovenrand van de boogliggers. Acht elektrisch aangedreven motoren 

zorgen voor de voortbeweging (zie figuur 31). 

Figuur 31: Aandrijfsysteem Amsterdam Arena {2] 

Ariake Colosseum 

De belastingen uit de dakconstructie worden via de 

kolommen afgedragen naar de lorries met 

aandrijfsystemen die op hun beurt die via de stalen 

wielen afdragen aan de rails op de betonnen fundering 

(zie figuur 32). De motoren zijn ook hier elektrisch 

aangedreven. 

Wi<>o:b r .•n• 
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Figuur 32: Lorrie Ariake Colosseum [2] 
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Fukuoka Dome 

De schalen zijn in twee richtingen scharnierend 

verbonden aan het lorries. De twee beweegbare schalen 

zijn elk uitgerust met 12 lorries uitgerust met een 

aandrijfmechanismen en 12 lorries zonder 

aandrijfmechanisme. Ingesloten in een U-vorm wordt de 

belasting afgedragen aan de 6 rails en betonnen 

draagconstructie (zie figuur 33). 

Rogers Center 

Afstudeerplan & Vooronderzoek 

Figuur 33: Aandrijfsysteem Fukuoka Dome {2] 

De schuifbare delen worden elektrisch aangedreven en rijden over de rail 

naar hun positie. 

Figuur 34.· Aandrijfsysteem Rogers Center {2] 
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