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Samenvatting

In Praag karakteriseert het Stvanice eiland, de locatie van dit project, 
zich als een zogenaamde fringe locatie. Fringe gebieden zijn vergeten 
plekken en uitzonderlijke gebieden in de bestaande stedelijke context.  
In dit project wordt deze situatie uitgebuit.

Het Stvanice eiland bevindt zich in de rivier de Moldau. Op dit 
moment wordt het eiland vooral gebruikt voor sportactiviteiten 
zoals tennis en skate. De kans op overstromingen veroorzaakt, dat 
ontwikkelingen uitblijven.  

Het masterplan, wat is ontwikkeld, zorgt ervoor dat de fringe situatie 
wordt uitgebuit. De bestaande situatie blijft behouden en er wordt 
één artificiële ingreep gedaan. Er wordt een verdiept stedelijk gebied 
gecreëerd, welke droog blijft tijdens overstromingen. In deze artificiële  
zone bevinden zich cultureel gerelateerde gebouwen, waardoor de 
culturele enclave, de pit, ontstaat. Een belangrijk karakter van fringe 
gebieden zijn barrières. Er wordt een extra barrière toegevoegd, 
waardoor het fringe effect versterkt wordt: het verdiepte stedelijke 
gebied. Door de overstromingen wordt dit gebied belast door de 
opwaartse druk van het water. Het toevoegen van voldoende massa 
voorkomt opdrijving. 

In dit plan is een gebouw ontworpen met een culturele functie, 
danstheater en -academie, welke georiënteerd is op de culturele 
enclave, en een sluiscontrole, welke georiënteerd is op het bestaande 
eiland. Het theater richt zich op moderne dans, wat ertoe leidt dat het 
gebouw een neutrale achtergrond is voor de dans. 

Het ontwerp bevindt zich op de grens tussen de pit en het bestaande 
eiland. Het is een barrière tussen twee karakters, en een waterkering 
tijdens overstromingssituaties. De muur scheidt de twee karakters 
en zorgt ervoor dat de massa van de bebouwing verdeeld wordt 
over het oppervlakte van de pit, tijdens hoge waterstanden. De 
muur is uitvergroot en veroorzaakt, behalve een scheiding op 

stedebouwkundig niveau, ook een scheiding op gebouwniveau. In de 
muur bevinden zich de service ruimte en aan deze muur worden de 
primaire volumes geplaatst  Het ontwerp van de muur is geïnspireerd 
door oude kastelen. Er ontstaat een vergelijkbare spanning tussen 
verdediging en ruimte. In dit geval verdediging tegen het water. 

De wand is een transitiezone, die gepasseerd dient te worden bij 
betreden of verlaten van een primaire ruimte. Er zijn meerdere routes 
mogelijk waardoor de gebruiker de vrijheid heeft om zijn weg te 
kiezen. De compositie van de primaire ruimtes is zo compact mogelijk 
gehouden. Interessante zichtlijnen zorgen ervoor, dat dans vanuit het 
gebouw zichtbaar wordt. De sluiscontrole is in functie anders dan de 
rest van het gebouw. Om dit te laten zien, betreed de sluisbeheerder 
het gebouw vanaf een trap aan de muur, in plaats van in de muur. 
De theaterzaal bevindt zich aan beide zijden van de muur en is 
kleinschalig en eenvoudig, waar goede zichtlijnen belangrijk zijn. 

De manier waarop het gebouw wordt gebouwd is een belangrijk 
aspect in het ontwerpproces. De muur wordt gestort in beton. Als 
contrast met deze gesloten muur, wordt in de zalen glas toegepast, 
waardoor de hoge transparantie ervoor zorgt dat de dans wordt 
getoond. In de theaterzaal worden houten panelen gebruikt, achter 
het glas, om verduistering mogelijk te maken. 

De primaire ruimtes zijn opgehangen aan de muur door middel van 
trekkabels. Dit zorgt ervoor dat zichtbaar wordt dat de volumes 
als geheel zijn opgehangen. Vanuit het oogpunt van opdrijving en 
trillingen door dans is een zware vloer voordeling, terwijl voor de 
dimensionering van de kabels een lagere belasting voordelig is. Er 
is gezocht naar een optimale belasting. Om een voldoende veilige 
constructie te creëren zorgen uitkragende vloeren voor een tweede 
draagweg. 
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Summary

The location of this project, Stvanice Island in Prague, is a fringe 
location. Fringe areas are forgotten places and exceptional areas in the 
existing urban context. In this project, this situation is exploited.

Stvanice Island is located in the Vltava river. Nowadays, the island is 
mainly used for sport activities, such as tennis and skating. The flood 
risk causes the lack of development of the island. 

The developed masterplan ensures the exploitation of the fringe 
situation. The existing situation is maintained and there is one artificial 
intervention on the island. A deeper urban area is created, which will 
remain dry during flooding. In this artificial zone are located cultural 
related buildings. A cultural enclave, the pit, is created. An important 
character of fringe areas are barriers. An additional barrier is added, 
so the fringe character is enhanced by the deeper urban area. The 
flood causes an upward pressure on the deeper area. Adding enough 
mass,  prevents the float risk. 

In this masterplan, a building is designed. The dance academy and 
theatre are oriented on the cultural enclave and the lock control room 
is oriented on the existing island. The theatre is designed for modern 
dance. A building, which acts as  a neutral background for the dancers, 
fits with the principles of modern dance. 

The design is located on the edge between the pit and the existing island. 
It is a barrier between two characters and an embankment during 
flooding. The wall separates the two characters and it distributes the 
mass of the buildings over the surface of the pit during a high water 
levels. The wall is enlarged and causes a separation on urban level as 
well as on the level of the building. In the wall are located the service 
spaces and on the wall, the primary spaces are located. The design of 
the wall is inspired by ancient castles. A similar tension exists between 
defence and space. In this case, a defence against the water. 

The wall is a transition zone. By leaving and entering the primary 
spaces, the wall will be passed. There are several possibilities in routes, 
so the user has the freedom to choose his way. The composition of the 
primary spaces is as compact as possible. Interesting sight lines cause 
the visibility of the dance in the building. The lock control room is 
different in function compared to the other functions. To show this, 
the lock manager enters the building by a stairs on the wall, instead 
of in the wall. The theatre is located on both sides of the wall. The 
auditorium is small is scale, simple good sight lines are important. 

The construction aspect is an important part of the design process. The 
wall is cast in concrete. In contrast to these closed wall, the studios are  
made in glass. The transparency of this material ensures that dance 
is shown. In the theatre wooden panels are used behind the glass, to 
create a possibility to darken the space. 

The primary spaces are hung on the wall by tension cables. The 
volumes are hanging as a whole, which is shown by these cables. 
The risk for floating of the pit and the vibration of the dance floor 
ask for a  heavy floor system, while a light system is advantageous of 
the dimensions of the cables. There is searched for an optimal load of 
the floors. To create a sufficient secured structure, cantilevered floors 
provide an alternative  load bearing way. 
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VOORWOORD

Dit afstudeerverslag is het resultaat van een onderzoek, dat haar 
oorsprong vindt binnen het afstudeeratelier Celebrating the Fringe. 
Tijdens mijn opleiding heb ik me verdiept in de afstudeerrichtingen 
Architectuur en Constructief ontwerpen, binnen de masteropleiding 
Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
Het atelier Celebrating the Fringe is begonnen in februari 2013 
met veertien studenten. Gedurende de eerste drie maanden heeft 
het atelier zich gericht op het onderzoek naar Fringe locaties, de 
locatie van het afstudeerproject Stvanice island in Praag, het thema 
contemplation en de theorieën uit de volgende boeken:  The Craftsman 
door Richard Sennet, Delirious New York door Rem Koolhaas en A 
Scientific Autobiography door Aldo Rossi. 

Na deze periode en een bezoek aan de locatie in Praag heeft elke student 
de overstap gemaakt naar het individuele afstudeerproject. Aan de 
hand van een masterplan, welke ontwikkeld is in samenwerking met 
een kleine groep studenten, heb ik me gebogen over de uitwerking 
van mijn individuele onderzoek en ontwerp.

In dit onderzoek ben ik begeleid door mijn afstudeercommissie, 
prof.ir. Juliette Bekkering, ir. Sjef van Hoof en dr.ir. Faas Moonen. 
Zij hebben mijn werk voorzien van kritiek en advies tijdens mijn 
afstudeer periode. Graag wil ik hen hiervoor bedanken.

Ook wil ik mijn medestudenten van het afstudeeratelier bedanken 
hun adviezen, de interessante discussies of hun morele steun. Tot slot 
wil ik iedereen bedanken die mij, op welke manier dan ook, geholpen, 
gesteund of gemotiveerd heeft tijdens dit project.
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INLEIDING

Dit project is tot stand gekomen binnen het afstudeeratelier 
‘Celebrating the Fringe, dat is gestart in februari 2013. In het atelier 
is gezamenlijk onderzoek gedaan naar fringe situaties, de locatie 
van het project Stvanice eiland en de drie boeken: The Craftsman 
door Richard Sennet, Delirious New York door Rem Koolhaas en A 
Scientific Autobiography door Aldo Rossi. De theorieën die hieruit 
voortkomen vormen een basis voor het onderzoek wat in dit rapport 
is beschreven. 

Probleemstelling

In Praag karakteriseert Stvanice eiland, de locatie van dit project, 
zich als een zogenaamde fringe zone. Fringe gebieden zijn vergeten 
plekken en uitzonderlijke gebieden in de hedendaagse steden. Ze 
vormen een uitzondering in de bestaande stedelijke context. De fringe 
gebieden geven specifieke kwaliteiten en uitzonderlijke condities die 
ontdekt en uitgebuit moeten worden. De fringe vraagt om nieuwe 
architectonische oplossingen in het bestaande stedelijke gebied. 
Stvanice eiland, de locatie van dit project, bevindt zich in de rivier de 
Moldau. Het is een verlaten plek in het centrum van de stad Praag en 
ontwikkelingen blijven uit door het risico op overstromingen.

Doelstelling

Zoals de titel van het afstudeer atelier zegt, ‘Celebrating the Fringe’, 
wordt in dit onderzoek de fringe situatie uitgebuit. Het Stvanice 
eiland is een locatie, in het centrum van de stad Praag, die de potentie 
heeft zich te ontwikkelen tot een bijzonder stukje stadscentrum. Dit 
zal gedaan worden door de ontwikkeling van een masterplan en het 
ontwerp van een gebouw. Volgens de opgave dient dit gebouw twee, 
contrasterende, functies te bezitten. Daarnaast moet een van deze 
functies publiek gerelateerd zijn. Door deze interventie zal de fringe 
situatie versterkt worden, maar ook toegankelijker worden gemaakt 
en zal een duidelijk karakter ontstaan van het eiland. De architectuur 
van het gebouwontwerp gaat een relatie aan met het masterplan. 

Daarnaast dient de constructieve haalbaarheid van het ontwerp 
onderzocht te worden. 

Onderzoeksvraag

Het verdiepende onderzoek naar een architectonische oplossing voor 
deze fringe locatie luidt:

Hoe kan de fringe situatie worden uitgebuit door toevoeging van  een dans 
academie en theater, in combinatie met een sluiscontrole, en hoe kan er 
worden omgegaan met de overstromingssituatie? 

Bovenstaande onderzoeksvraag zal beantwoord worden in 
de volgende onderzoeksopzet. In het eerste hoofdstuk wordt 
een samenvatting gegeven van de relevante elementen uit het 
vooronderzoek, gerelateerd aan fringe locaties en de locatie van het 
Stvanice eiland in Praag. In hoofdstuk twee is aan de hand van deze 
informatie een masterplan ontwikkeld, waar het gebouwontwerp 
zich in bevindt. De constructieve haalbaarheid van het masterplan 
is onderzocht. In hoofdstuk 3 worden de functies van het gebouw 
met de bijbehorende functionele eisen en theorieën ingeleid.  Tot slot 
wordt in hoofdstuk 4 het resulterende gebouwontwerp besproken. 
Hier wordt ingegaan op de rol van het gebouw in het masterplan, 
architectonische uitgangspunten van het ontwerp en de constructieve 
haalbaarheid van het ontwerp. 





1. VOORONDERZOEK

THE FRINGE
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De locatie, Stvanice eiland, is gelegen in de rivier de Moldau, welke 
door het centrum van Praag stroomt.  Het is een Fringe locatie in de 
stad Praag. Dit wordt onder andere veroorzaakt door beperkingen in 
de toegankelijkheid en het constant dreigende overstromingsgevaar.
Het gevolg hiervan is een vergeten plek in de stad Praag.  Ondanks 
dat, is het een plek met kansen. De geïsoleerde ligging zorgt ervoor, 
dat het een geschikte plek is om terug te trekken uit de drukte van 
de stad. De centrale ligging, ten opzichte van de stad Praag, zorgt 
ervoor dat het een bijzonder stukje stad kan zijn. Het combineren van 
deze tegenovergestelde condities, het terugtrekken in de natuur in het 
centrum van de stad, kan tot interessante oplossingen leiden.

Stvanice eiland kan gekarakteriseerd worden als een fringe locatie. 
Zoals in de inleiding besproken, vormen fringe gebieden een 
uitzondering in de bestaande stedelijke context. Het zijn fysieke 
of symbolische eilanden in het centrum van de stad, met specifieke 
kwaliteiten en uitzonderlijke condities, bijvoorbeeld omdat het 
vergeten plekken zijn zoals het Stvanice eiland. Deze locaties vragen 
om nieuwe architectonische oplossingen in het bestaande stedelijke 
gebied, waarbij de uitzonderlijke condities uitgebuit moeten worden.

1.1 Fringe analyse
In het vooronderzoek zijn bestaande fringe gebieden in hedendaagse 
steden geanalyseerd. Deze analyses zijn gebruikt om meer inzicht te 
krijgen in de mogelijkheden en karakters van deze fringe gebieden. De 
case studies geven inspiratie voor het ontwerp van het masterplan. Een 
aantal van deze case studies, worden in dit hoofdstuk kort herhaald. 
De karakteristieken en kwaliteiten uit de onderzochte fringe gebieden 
geven goede inzichten en aanleidingen over de manier waarop de 
situatie op Stvanice eiland ontworpen kan worden. 

In totaal zijn tijdens het vooronderzoek dertien case studies gedaan:
- The High Line – New York
- Coney Island – New York
- La Villette – Parijs

- MuseumsQuarter – Wenen
- C-mine – Genk
- Klooster van Novy Dvur – Touzime
- Imperial City – Hue
- Pedregulho – Rio de Janeiro
- Kowloon – Hong Kong
- San Michele – Venetië
- Shibam – Yemen
- Christiania – Kopenhagen 
- Exodus – Londen

Slechts op een aantal van deze analyses, wordt in dit rapport wat 
dieper ingegaan. De overige case studies zijn terug te vinden in het 
gezamenlijke boekwerk.

Coney Island – New York

In de 19e eeuw werd Coney Island erg populair onder de massa in 
Manhattan, zie afbeelding 1.1. Coney Island startte als een plek, 
waar men zich kon terug trekken uit de drukte van de stad en de 
mensen genoten van de stranden en de ongerepte natuur. Manhattan 
groeide snel, met als gevolg dat steeds meer massa’s mensen naar het 
eiland stroomden. Er werden betere verbindingen, waaronder een 
treinverbinding, aangebracht met het vaste land. Dit zorgde ervoor 
dat het eiland veranderde van een natuurlijk eiland naar een eiland 
extreem kunstmatig eiland, met een groot verstedelijkt karakter. 
Nieuwe technologieën, kunstmatige werkelijkheid en het absurde en 
abnormale, worden uitgebuit als verbruiksgoederen. Op het eiland 
bevonden zich vooral resorts en criminelen. Vermaak stond centraal op 
het eiland. Deze fringe laat zien dat zowel voor als na een verandering 
het fringe karakter behouden blijft. Het eiland verandert van rustig 
naar enorm druk, van natuurlijk naar kunstmatig en van slecht naar 
goed bereikbaar. Het nieuwe Coney Island is dus een voorbeeld, van 
een kunstmatig aangebrachte fringe situatie. (Rem Koolhaas, 1994)

Afb. 1.1 - Coney Island

Afb. 1.2 - La Vilette
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La Vilette – Parijs 

Van oorsprong is het terrein van Parc de la Villette een plaats 
voor slachthuizen. In het voorstel van Tschumi, wordt het terrein 
getransformeerd naar een plaats voor cultuur, waar de natuurlijke 
en kunstmatige situatie samen worden gebracht. In het park lijkt 
de stad niet te bestaan. Het heeft zijn eigen regels, die afwijken van 
de omringende stad. Het park kan gezien worden als een leegte in 
de stad, die geen rekening houdt met de historie van de plek. Het 
park bestaat uit drie organisatiesystemen, die op deze plek zijn 
samengebracht: een systeem van objecten vertegenwoordigd in 
punten, een systeem van beweging vertegenwoordigd in lijnen en 
een systeem van ruimten vertegenwoordigd in oppervlakken, zie 
afbeelding 1.2. Samen zorgen deze elementen voor nieuwe activiteiten 
in het park. Het kanaal, de snelweg en de treinrails vormen barrières 
rond het park. Hoogteverschillen, plaatsing van bomen en gebouwen, 
zorgen voor een introvert karakter van het park. Waar de kanalen 
elkaar kruisen, opent het park zich naar de stad en bij de ingangen 
is eveneens een relatie met de stad. Vanaf hier, wordt vanaf een 
afstand teruggekeken naar de stad. De afwijkende regels, het gevoel 
van afstand, het introverte karakter en ‘het zijn in een andere wereld’ 
maken Parc de la Vilette een fringe gebied. (Anrew Kroll, 2011) 

San Michele – Venetië 

San Michele Isola is een van de eilanden in Venetië. Oorspronkelijk 
bestond het uit twee eilanden met een kloosterfunctie. In 1831 
worden de eilanden samengevoegd en krijgt het de functie van 
een begraafplaats. In 1858 ontwerpt Annibale Forcellini een 
gestructureerd orthogonaal plan voor het eiland. Deze orthogonale 
structuur wijkt af van de meer organische structuur van Venetië. Het 
eiland wordt ommuurd en wordt een introvert gebied, een stad voor 
de doden. De muur beschermt het eiland tegen overstromingen. De 
enige mogelijkheid om het eiland te bereiken is per boot. In 1998 heeft 
David Chipperfield de competitie gewonnen voor de uitbreiding van 
het eiland. De uitbreiding van het eiland bestaat uit hoogteverschillen, 
waardoor tijdens overstromingen delen van het toegevoegde eiland 

onder water staan en een overgang wordt gecreëerd  tussen het 
eiland en het water. Hierdoor ontstaat een minder introvert karakter 
dan bij het bestaande, ommuurde eiland het geval is, zoals zichtbaar 
op afbeelding 1.3. Dankzij de orthogonale structuur, de geïsoleerde 
ligging en de afwijkende functie blijft het een fringe gebied. (Pablo 
Blázquez Jesús, 2012)

Walled City of Shibam – Jemen

Shibam is een stad in de woestijn van Jemen. Het is een van de oudste 
hoogbouw constructies, zie afbeelding 1.4. De stad is gebouwd 
van gedroogde modder. Shibam is gelegen naast een belangrijke 
route. Om deze reden is de stad een fortificatie om bescherming te 
bieden tegen aanvallen van buitenaf. Vanwege defensieve redenen 
heeft de stad een hoge bebouwingsdichtheid en is het gebouwd op 
een klif. De stad bevindt zich in een vallei. In bepaalde periodes 
komt er water uit de bergen en overstroomt de vallei. Door deze 
overstromingen ontstaat een sterke scheiding tussen beide zijden 
van de rivier. De stad is regelmatig vernield door overstromingen, 
maar tijdens het herbouwen wist men steeds beter om te gaan met 
het watermanagement. Verticale gebouwen, belangrijke leefruimtes 
bovenin het gebouw, de ommuring en een tweede route op een hoger 
niveau dragen bij aan de defensieve houding tegenover aanvallen en 
de overstromingen. Dit leidt tot een duidelijke fringe situatie. (Ronald 
Lewcock, 1982) 

De hierboven besproken fringes hebben het meeste invloed gehad op 
dit project. Elke case studie heeft een eigen karakter. De besproken 
projecten zijn gerelateerd aan water, cultuur, specifieke functies of 
zijn door kunstmatige ingrepen ontstaan. Deze elementen zijn ook 
gebruikt bij het ontwerp van het masterplan voor Stvanice eiland. 
Hier wordt in hoofdstuk 2 verder op ingegaan. Alle overige fringes 
worden gekenmerkt door een afwijkende situatie ten opzichte van de 
omgeving. Het fringe karakter wordt hier onder andere veroorzaakt 
door een afwijkende historische achtergrond, een afwijkende sociale 
cultuur, een specifieke functie of andere wetten en regels.

Afb. 1.3 - San Michele

Afb. 1.4 - Shibam
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1.2 Stvanice eiland
Stvanice eiland is de fringe locatie van dit afstudeeronderzoek. Het 
is een vergeten plek in de stad, gelegen in de rivier de Moldau in 
het centrum van Praag. Stvanice eiland bestaat op dit moment uit 
natuur gecombineerd met sportfaciliteiten, zoals een skatebaan en 
een tennisstadion met bijbehorende tennisvelden. Het fringe karakter 
wordt versterkt door de slechte bereikbaarheid van het eiland. Het 
natuurlijke karakter en de geïsoleerde ligging veroorzaken dat de plek 
een escape van de stad is.

Ontwikkeling

Praag heeft zich strategisch gevestigd, aan de rivier de Moldau en 
omringd door een berggebied. In de 7e en 8e eeuw vestigen een aantal 
fortificaties zich hier. In 870 wordt de Praagse burcht hier gebouwd. 
De stad breidt zich langzaam uit aan twee kanten van de rivier, welke 
door een brug worden verbonden. De stadsmuren rond Praag worden 
na 1800 verwijderd. Overstromingen zorgen voor een noodzakelijke 
reconstructie van  beschadigde stadsdelen. Om de verbinding tussen 
beide zijden van de rivier te verbeteren, worden nieuwe bruggen 
over de rivier toegevoegd. Nieuwe stadsdelen zijn te onderscheiden 
door nieuwe patronen, in de stedelijke context. In afbeelding 1.5 is de 
ontwikkeling van de stad in kaart gebracht. (Michael Kohout., 1999)

Overstromingen

In het begin van de 20e eeuw zijn er wijzigingen aangebracht in de 
rivierbedding. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat Praag, in 
augustus 2002, wordt geteisterd door de hoogst gemeten overstroming 
ooit. Op de afbeeldingen 1.10 en 1.11 is dit zichtbaar. Het water steeg 
toen meer dan 10 meter en gebouwen raakten beschadigd. Na 2002 
is een strategie ontwikkeld, ten aanzien van het water management 
van de stad. Oude  kanalen worden heropend om de rivier meer 
ruimte te geven, zie afbeelding 1.7 t/m 1.9. Daarnaast worden tijdens 
overstromingen muren opgebouwd, om de historische stad te 
beschermen. 

 Q5  
 water stijging 0-1m
 Q20  
 water stijging 1-5m
 Q100
 water stijging 5-6m
 QEX  
 water stijging 6-10m

Afb. 1.6 - Waterstijging per periode
Schaal 1:10.000

Legenda

Afb. 1.5 - Ontwikkeling Praag

 Oude stad < 1850
 
 1883-1901  

 1920

 1960  
 
 1968

 1974

Legenda
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Stvanice eiland ligt in het midden van de rivier en is onderdeel van de 
uiterwaarden van Praag. De overstroming in 2002 heeft ertoe geleid 
dat de ontwikkelingsplannen van de gemeente voor het Stvanice  
eiland niet uitgevoerd zijn. Het water stijgt hier gemiddeld eens in 
de 100 jaar tot 6 meter, zie afbeelding 1.6. In extreme situaties , zoals 
in augustus 2002, stijgt het water tot 10 meter, met als gevolg dat het 
gehele eiland zich onder water niveau  bevindt. (Záplavová území, 
2012) 

Ontwikkeling eiland

Stvanice eiland heeft in zijn historie verschillende functies gekend. 
In het verleden stond er een fortificatie op het eiland met hutten 
van vissers. Later, van de 16e tot de 18e eeuw, werd het eiland 
gebruikt als jachtterrein. In de latere 19e eeuw stond entertainment 
centraal op het eiland. Er waren restaurants en regelmatig waren 
er theatervoorstellingen en concerten, was er vuurwerk en werd er 
gedanst. 

Bruggen

Het eiland was toegankelijk door de brug van Karlin. In 1898 kocht 
de stad Praag het eiland van een particuliere eigenaar. Tussen 1909 en 
1912 werd de brug vervangen door de huidige stalen constructie, de 
Josef Hlávka brug. Deze brug is uitgebreid en momenteel onderdeel 
van een grote ontsluitingsweg van de stad Praag. De brug aan de 
oostzijde van het eiland is een spoorbrug, zie afbeelding 1.12. Deze 
bruggen zorgen ervoor dat het verkeer over het eiland raast, maar 
zij raken het eiland niet. Stvanice eiland is bereikbaar met de Josef 
Hlávka brug voor zowel voetgangers en auto’s.

Waterkrachtcentrale en sluizen

Op het westelijke puntje van het eiland werd een waterkrachtcentrale 
gebouwd die zijn werk deed tot 1972. In 1984 werd de centrale 
gerenoveerd en in 1988 werd de energieopwekking hervat. Door de 
waterkracht centrale is er een hoogteverschil van het water ter plaatse 
van het eiland. Om deze reden is de rivier aan de noordzijde van 

Afb. 1.7 - Rivierbedding 1910

Afb. 1.8 - Rivierbedding 2000

Afb. 1.9 - Rivierbedding toekomst
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het eiland niet bevaarbaar en bevindt zich aan de zuidzijde van het 
eiland een sluizencomplex om scheepvaart rond het eiland mogelijk 
te maken.

Momenteel zijn sportactiviteiten belangrijk voor het eiland Stvanice. 
In 1931 werd de eerste ijsbaan met een kunstmatig ijsoppervlak 
in Tsjechië geopend. Op deze baan werd ijshockey gespeeld. 
Daarnaast hield de stad hier een kampioenschap kunstschaatsen. 
Later werden hier internationale ijshockey wedstrijden gehouden. 
Na het aanbrengen van tribunes rond de ijsbaan werd het geschikt 
voor andere kampioenschappen, zoals boksen, basketbal,  volleybal 
en tafeltennis. Na de grote overstroming in 2002 was de staat van 
het stadion zo slecht dat dit tot sloop van het gebouw heeft geleid. 
Na de reconstructie van de waterkrachtcentrale en de bijbehorende 
sluizen in 1988 werd een water slalom gebouwd in de rivier. De 
tennisclub op Stvanice groeit in de eerste helft van de 20e eeuw. In 
1986 wordt het tennisstadion gebouwd. Momenteel worden hier grote 
tennisevenementen gehouden. In afbeelding 1.13 zijn de elementen op 
het eiland in kaart gebracht. 

Het openbaar vervoer passeert het eiland, maar stopplaatsen 
ontbreken. Aan zowel de noord- als zuidzijde van het eiland stopt 
de metro, tram en bus. Door middel van de Josef Hlávka brug is het 
eiland vervolgens toegankelijk, zie afbeelding 1.12. (Infoglobe, 2013)

Afb. 1.10 - Overstromingssituatie 2013

Afb. 1.11 - Overstromingssituatie 2013
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primaire ontsluitingsweg

secondaire ontsluitingsweg

voetgangersroute

brug

metrolijn

Afb. 1.12  - Infrastructuur Stvanice eiland
Schaal 1:10 000

Legenda

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

Afb.  1.14 - 01 Hlavka’s brug (1908-1910)
Afb. 1.15 - 02 Zimni stadion (1930) - gesloopt

Afb 1.16 - 03 Fuchs’ Cafe (1930) - buiten gebruik
Afb. 1.17 - 04 Waterkrachtcentrale (1912-1913)

Afb. 1.18 - 05 Stvanice sluizen (1929)
Afb 1.19 - 06 Tennis complex 

Afb. 1.20 - 07 Huis no. 858 (1825)
Afb. 1.21 - 08 CEZ Koloseum (1986)

Afb. 1.22 - 09 Negrelli’s viaduct (1846-1849)
Afb. 1.23 - 10 Mystic Skate park (1993)

Afb. 1.14

Afb. 1.13  - Elementen op het eiland

Afb. 1.15

Afb. 1.16 Afb. 1.17

Afb. 1.18 Afb. 1.19

Afb. 1.20 Afb. 1.21

Afb. 1.22 Afb. 1.23
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Afb. 1.24 - Doorsnedes eiland Afb. 1.25 - Bebouwd - onbebouwd kaart Praag
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2. CONTEXT

DE PIT
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Na het bezoek aan Praag, is geconstateerd dat met één gebouw, 
het imago van het eiland moeilijk te veranderen is. Het eiland is 
1,2 kilometer lang en heeft weinig bebouwing. Om het imago van 
het eiland te kunnen veranderen, zijn er in groepen masterplannen 
ontwikkeld. Dit masterplan is het uitgangspunt voor het individuele 
ontwerp. Dit masterplan is geïnspireerd door de Fringe analyses, het 
bezoek aan het eiland en de boeken uit het theoretisch vooronderzoek.

In de analyses is zichtbaar, dat in veel fringe gebieden een 
uitzonderlijke sfeer ontstaat door een verlaten, ongecontroleerd en 
ongedwongen karakter. Deze eigenschappen zijn van toepassing op 
het Stvanice eiland en het doel is dit te benutten en uit te buiten. Het 
uitgangspunt is, de bestaande situatie en het bestaande karakter te 
behouden, maar door een architectonische interventie het imago van 
het eiland te veranderen. Het is een uitdaging om de huidige situatie 
van het eiland te behouden en tegelijkertijd mensen te trekken en een 
aangename plek te creëren. Het doel is dus de fringe uit te buiten, 
zonder deze te vernietigen.

2.1 Culturele enclave
Stvanice eiland is een rustig stukje natuur, in het midden van de 
stad. Een situatie die behouden kan blijven. Op het eiland heerst een 
gevoel van afstand tot de stad. Deze afstand wordt versterkt door de 
barrières, de lagen die doorbroken moeten worden om het eiland te 
bereiken. 

In het masterplan wordt één sterke ingreep gedaan. De bestaande 
fringe situatie op het eiland blijft behouden en er wordt een extra 
laag of barrière aangebracht, de pit. De pit is een verdiept stedelijk 
gebied, zie afbeelding 2.1.  Deze nieuwe, kunstmatig aangebrachte 
laag verbindt de gebouwen die toegevoegd worden op het eiland. De 
gelaagdheid van de fringe wordt versterk, net als de transitie van stad 
naar fringe en vice versa. Er ontstaat een enclave op het eiland. 

Rem Koolkaas spreekt in zijn boek, Delerious New York (1978), over 

de enclave van Steeplechase park op Coney Island. Tilyou heeft hier 
een contrast ontwikkeld tussen Steeplechase park en de rest van 
Coney Island. Er is een contrast tussen het vermaak in het park en 
de corruptie erbuiten. Tilyou bouwt een muur rond het park. Er 
ontstaat een enclave waarbij de muur het contrast in het karakter van 
de plek versterkt. Steeplechase wordt geïsoleerd van de omringende 
puinhoop. De muur representeert van buiten het vermaak wat zich 
binnen afspeelt. (Rem Koolhaas, 1978, p. 37) Coney Island behoud 
hierdoor de natuurlijke situatie op het eiland en versterkt de artificiële 
interventie. Thompson gaat verder met het idee van het enclave model 
van Tilyou voor Steeplechase park. Thompson ontwerpt Luna park. 
Hij gaat een stap verder dan Tilyou en voegt nog een laag van isolatie 
toe door een thema toe te voegen aan het park. Het oppervlak van 
het park lijkt niet van deze aarde te zijn maar een deel van de maan. 
Hierdoor ontstaat een totale andere wereld. (Rem Koolhaas, 1978)

De enclave, de pit, op Stvanice eiland is een verdiept gebied in 
het eiland, een uitgraving. Door deze uitgraving ontstaat een 
hoogteverschil, een muur. Deze muur is een barrière tussen het gebied 
in de pit en het bestaande eiland. Het scheidt twee karakters, zoals 
de muren bij Steeplechase park en Luna park op Coney Island. De 
barrières zijn tevens kenmerken van de overige case studies van de 
fringe situaties, zoals deze terug te zien zijn in de case studies van San 
Michel, Shibam en La Vilette. Hier heerst een gevoel van afstand tot de 
stad door een ommuring of sterk afwijkende patronen. Om de barrière 
van de muur te versterken, wordt een extra thema toegevoegd aan 
de pit: cultuur. De gebouwen in de enclave zullen culturele functies 
bezitten. De pit, met zijn gebouwen, vormen hierdoor een culturele 
enclave. Het extra thema is terug te zien bij het Luna Park op Coney 
Island. Ook enkele case studies hebben een sterkte identiteit of een 
functie, zoals het San Michele eiland.

Afb. 2.2 - Rotskerken Lalibela

Afb. 2.3 - Rotskerken Lalibela

Linkerpagina Afb. 2.1 - De pit op Stvanice eiland
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2.2 Intermezzo - De leegte
De enclave op Stvanice eiland is een uitgraving. De bestaande vorm 
van het eiland blijft behouden en een uitgraving wordt toegevoegd. 
Hierdoor ontstaat een spanning tussen de natuurlijke en artificiële 
wereld, tussen de uitgraving en het bestaande eiland.

Gelijkwaardige situaties zijn te vinden in de bestaande architectuur. De 
rots kerken in Lalibela in Ethiopië, afbeelding 2.2 en 2.3, zijn ontstaat 
vanuit een drievoudig opgravingsproces. In de rotsachtige grond 
is een vierkante gracht gegraven rond een blok. Vervolgens is het 
buitenste volume van de kerk bewerkt en tot slot is de binnenruimte 
uit het rotsblok uitgehold. De kerk is niet gebouwd maar volledig 
uitgegraven uit bestaande rotsen. (Jaime Benyei, 2011)

De begraafplaats van Enric Miralles en Carme Pinos in Barcelona, 
gebouwd in 1994, heeft een sterk karakter waar dood en leven 
samenkomen. Het is ontworpen als een gelaagd, getrapt landschap dat 
een natuurlijk element lijkt in de bestaande heuvels, afbeelding 2.5. De 
begraafplaats is een opgraving die bestaat uit hoogteverschillen met 
elk een eigen graftypologie. Door gebrek aan detail in de leegtes blijft 
de rust behouden. (Andrew Krol, 2011)

Een ander voorbeeld van opgravingen zijn mijnen. Hier wordt een 
leegte gecreëerd omdat uitgeholde massa gebruikt wordt en als winst 
wordt beschouwd. Deze ingreep zorgt ervoor dat een nieuw karakter 
van het landschap ontstaat. De Diavik diamant mijn van Rio Tinto, 300 
kilometer ten noorden van Yelowknife in Canada is hier een voorbeeld 
van, zie afbeelding 2.6. De mijn bevindt zich in een gebied waar water 
en land samenkomen. Deze conditie is vergelijkbaar met het Stvanice 
eiland. Om de uitgraving van de mijn droog te houden is een enorme 
dijk aangelegd. (Rio Tinto mines, 2009)

Wat deze projecten gemeen hebben is dat het niet draait om de massa, 
maar om de open ruimte hierin, de opgraving. In de opgraving 
ontstaat een nieuw of ander karakter. In de pit ontstaat de ruimte door 

Afb. 2.5 - Begraafplaats van Miralles in Barcelona

Afb. 2.6 - Diavik diamant mijnen in Yelowknife

de leegte die gecreëerd wordt. Dit gebeurt niet door toevoeging maar 
door uitholling.

Rechterpagina: Afb. 2.4 - De pit op Stvanice eiland - overstromingssituatie
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Afb. 2.7 - Foto maquette schaal 1:2500
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Afb. 2.8 - Foto maquette schaal 1:2500
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2.3 Ontwerp masterplan
De bestaande situatie van het eiland wordt behouden en er wordt 
slechts een artificiële ingreep gedaan. Dit is een uitgraving, een 
enclave, waardoor een andere wereld ontstaat en de regels van de stad 
niet gelden. De ruimte ontstaat hier door de leegte in de massa, zoals 
de in hoofdstuk 2.2 besproken situaties. Deze enclave bevat nieuwe 
gebouwen en een stukje stedelijk gebied, wat een ander karakter 
heeft dan dat van de stad Praag. Door deze ingreep ontstaat een spel 
tussen de fringe en de stad. Een belangrijk karakter van de fringe 
zijn barrières. Hierdoor kan het fringe effect versterkt worden. Om 
dit uit te buiten wordt een extra barrière toegevoegd: het verdiepte, 
stedelijke gebied. 

Morfologie

De enclave die wordt toegevoegd, verbindt de bebouwing op het 
eiland, zie afbeelding 2.9 en 2.10.  Door de uitgraving ontstaat een 
barrière. Daarnaast wordt een thema toegevoegd aan de enclave. Deze 
elementen zijn bij de fringe referenties en Luna park ook toegepast. 
In deze culturele enclave worden culturele functies toegevoegd, zoals 
een theater, een bibliotheek en een museum. Deze nieuwe functies 
worden met elkaar verbonden middels deze uitgraving. 

In de pit zijn hoogteverschillen toegepast. Het oostelijk en westelijk 
deel van het eiland zijn dieper gelegen. Door de hoogteverschillen 
verandert de beleving.

Op het bestaande eiland bevindt zich één groot artificieel element, het 
tennisstadion. Dit stadion blijft behouden en wordt verbonden met de 
pit. Het is een gebouw met potentie, wat iets toe zou kunnen voegen 
aan de pit. Hiervoor zal het stadion gerenoveerd worden en ontstaat 
de mogelijkheid om het voor meer gelegenheden te gebruiken, dan 
slechts tenniswedstrijden. Het wordt mogelijk het stadion te gebruiken 
voor culturele evenementen zoals concerten. 

Afb. 2.10 - Pit met bebouwing

Afb. 2.9- Substitutie masterplan
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Infrastructuur

De enige mogelijkheid om het eiland te bereiken, is door gebruik te 
maken van de bestaande brug. Dit gebeurt te voet of per auto. Vanaf 
de brug wordt een ingang, richting de parkeergarage gecreëerd. 
De parkeergarage bevindt zich onder de pit tussen de bruggen. Op 
de brug bevindt zich een tramlijn. Om de culturele enclave beter 
toegankelijk te maken, wordt een tram stop toegevoegd op de brug. 
Om dit mogelijk te maken, moet de brug verbreed worden. Dit zorgt 
ervoor, dat passagiers veilig kunnen uitstappen, en door middel 
van een uitgraving de enclave kunnen betreden, afbeelding 2.11. 
Voetgangers zullen de pit ook vanuit een uitgraving betreden. De 
entree die ontstaat, is vergelijkbaar met de entree van de begraafplaats 
van Miralles, afbeelding 2.12. 

Overstromingssituatie

Een belangrijke eigenschap van het eiland, is de kans op 
overstromingen. Het eiland is een uiterwaarde gebied. De pit is een 
element dat zich onder maaiveldniveau bevindt en in geval van 
overstromingen dus ver onder waterniveau. Net zoals bij de Diavik 
diamantmijn, het San Michele eiland en Shibam zal de pit tijdens 
overstromingen droog blijven, zie afbeelding 2.4. Het stedelijk gebied 
bevindt zich op dat moment onder het waterniveau. De pit is op dat 
moment het enige droge gebied in de rivier. Zowel op stadsniveau als 
op eilandniveau, is de pit een Fringe tijdens overstromingen. 

Afb. 2.11 - Infrastructuur

Afb. 2.12 - Entre begraafplaats mirailles
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Afb. 2.13 - Foto maquette schaal 1:1000
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Afb. 2.14 - Foto maquette schaal 1:1000
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2.4 Constructief ontwerp
Zoals eerder vermeld, zal de pit tijdens overstroming situaties droog 
blijven. Om dit mogelijk te maken, moet opdrijving voorkomen 
worden. Gezien het feit dat er geen gegevens beschikbaar zijn over de 
grondgesteldheid van het gebied, wordt de opdrijving tegengegaan 
door het toevoegen en verdelen van de massa op de pit.

De pit is opgedeeld in drie delen: oost, midden en west. Op elk deel 
dient voldoende massa aanwezig te zijn om opdrijving te voorkomen. 
In deze berekening wordt het evenwicht van de opwaartse waterdruk 
en de massa van de pit en de bebouwing van alle delen beschouwd. 
Daarnaast wordt  het westelijk deel verder uitgewerkt. Hiervan 
worden de dimensies van de elementen bepaald. De uitgebreide 
berekeningen bevinden zich in de bijlage. 

Uitgangspunten 

De volgende normen zijn gebruikt:
NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1, 1992-1-1

De volgende materialen zijn toegepast:
Beton   : Sterkteklasse C35/45
Milieuklasse onderzijde pit : XC4 (wisselend nat/droog –   
     binnenland)
Milieuklasse bovenzijde pit : XD3 (wisselend nat/droog –   
     binnenland – dooizouten)
Wapeningsstaal  : FeB500
Voorspanstaal  : FeP1860

In de uiterste grenstoestand zijn de volgende veiligheidsfactoren 
gebruikt.
Permanente belasting: γg = 0,9 
Het eigen gewicht van de vloer en de bovenbouw worden gezien als 
permanente belasting.

Veranderlijke belasting: γq =1,2

De belasting ten gevolge van de waterstand van de rivier wordt gezien 
als de veranderlijke belasting. Deze belasting heeft een permanent 
karakter, waardoor de waarde van 1,2 aangehouden mag worden. 
(NEN EN1990 - tabel A1.2(b) Vloeistofdruk)

De volgende situatie is getoetst:
1. 0,9 * Gk,j,inf + 1,2 * Gk,j,sup

Situatie

De pit bevindt zich onder waterniveau. Om deze reden wordt een 
berekening gemaakt ter voorkoming van opdrijving. Het eigen 
gewicht van de vloer onder de gehele pit kan meegenomen worden 
in de permanente belasting. Vanwege de grote waterdruk is een dikte 
van de vloer van 0,6 meter aangehouden om massa te creëren als 
tegendruk. 

De permanente belasting van de bovenbouw kan ook meegenomen 
worden om tegendruk te bieden. Vanwege het feit dat de afmetingen en 
belastingen van de bovenbouw niet bekend zijn, is in deze berekening 
een aanname gedaan voor de minimale permanente belasting van de 
bovenbouw. De pit is opgedeeld in drie delen: het westelijk deel, het 
middendeel en het oostelijk deel.

De stand van het grondwater varieert. In de meest extreme situatie, 
zoals in augustus 2002, stijgt het grondwater in het westelijk, lager 
gelegen, deel tot 3 meter boven eiland niveau, en in het midden en 
oostelijk deel tot 2 meter boven eiland niveau. Deze waarden worden 
als maatgevend aangehouden. Wanneer het water hoger stijgt dan 
het niveau van de muur, is een waterkering toegepast zoals zichtbaar 
op de afbeelding 2.16 hiernaast. De waterkering komt naar boven 
wanneer het water stijgt en is bij een lage waterstand niet zichtbaar. 
Dit wordt toegepast op de plaatsen, waar de muur niet voldoende 
hoog is om het water te keren. 

Afb. 2.15 - Pit opdeling in drie delen

Afb. 2.16 - Principe waterkering wanneer muur te laag is

Afb. 2.17 - Pit deel west

Afb. 2.18 - Doorsnede pit deel west
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Belastingen

Voor de belastingen zijn de volgende waardes aangehouden (NEN-EN 
1991-1-1)
Beton  24 kN/m³
Steen/zand 16 kN/m³
Water  10 kN/m³

Belastingen opdrijving deel west

De pit heeft in dit deel een diepte van 3 meter.  Aan de pit vloer wordt 
een uitkraging gerealiseerd, zodat de massa van de grond van het 
eiland, op deze vloer kan worden meegerekend. Deze uitkraging is 
4 meter. Het water stijgt tot 3 meter boven eilandniveau, dus 6 meter 
boven pitniveau. 
Het westelijk deel heeft als tegendruk één gebouw. Als uitgangspunt 
wordt voor dit gebouw een massa aangehouden van 90 kN/m². Dit 
komt ongeveer overeen met 9 verdiepingen, voorzien van massieve 
betonvloeren met een dikte van 400 mm. Wanneer meer verdiepingen 
worden toegepast, zijn lichtere vloeren mogelijk. Zie afbeeldingen 
voor de situatie in deel west. 

Uitgangspunten:
Oppervlakte pit:   1948 m²
Lengte van de muur:  175 m
Oppervlakte gebouw: 1125 m²

Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand: Fd,w= 166 126 kN
Gewicht (tegendruk): Fd=172 454 kN

Er geldt: Fd=172 454 kN > Fd,w= 166 126 kN, dus de opwaartse druk 
is kleiner dan de tegendruk. Dit wil zeggen dat in deze situatie de 
pit niet opdrijft. Zie bijlage I: Opwaartse druk, voor de uitgebreide 
berekening. 

Belastingen opdrijving deel midden

Dit deel heeft een parkeergarage, waardoor een diepte van 7,2 

meter ontstaat, ten opzichte van eiland niveau. Ook hier wordt een 
uitkraging van de vloer gerealiseerd, om de massa van de grond 
mee te rekenen. De vloer heeft hier een dikte van 800 mm, hoger dan 
in deel oost en west. Dit omdat extra massa noodzakelijk is en de 
druk op de vloer groter is. De uitkraging hier bedraagt 5 meter. Het 
bestaande eiland ligt hier wat hoger dan het westelijk deel, waardoor 
het water tot 2 meter boven eilandniveau stijgt. In extreme situaties zal 
de parkeergarage vol water lopen als tegendruk. 
Het middendeel van de pit heeft twee gebouwen, die zorgen voor 
tegendruk. Voor deze gebouwen zijn voldoende zware muren 
en vloeren aangehouden, vergelijkbaar met het gebouwontwerp 
van dit afstudeerproject, waar later dieper op wordt ingegaan. Zie 
afbeeldingen voor de situatie in deel midden.

Uitgangspunten:
Oppervlakte pit: 6470 m²
Lengte van de muur: 381 m

Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand: Fd,w= 654 216 kN
Gewicht (tegendruk): Fd=672 985 kN

Er geldt: Fd=672 985 kN > Fd,w= 654 216 kN, dus de opwaartse druk 
is kleiner dan de tegendruk. Dit wil zeggen dat in deze situatie de 
pit niet opdrijft. Zie bijlage I: Opwaartse druk, voor de uitgebreide 
berekening. 

Belastingen opdrijving deel oost

De diepte van de pit is hier 3 meter en de uitkraging van de vloer 
4 meter. Het water stijgt hier tot 2 meter boven eilandniveau. Het 
oostelijk deel van de pit is belast met één gebouw. Als uitgangspunt 
wordt voor dit gebouw een massa aangehouden van 70 kN/m². Dit 
komt ongeveer overeen met 5 verdiepingen, voorzien van massieve 
betonvloeren met een dikte van 400 mm. Wanneer meer verdiepingen 
worden toegepast zijn lichtere vloeren mogelijk. Zie afbeeldingen 
voor de situatie in deel oost.

Afb. 2.19 - Pit deel midden

Afb. 2.20 - Doorsnede pit deel midden

Afb. 2.22 - Doorsnede pit deel oost

Afb. 2.21 - Pit deel oost
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Uitgangspunten:
Oppervlakte pit:   3732 m²
Lengte van de muur:  263 m
Oppervlakte gebouw: 2547 m²

Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand: Fd,w = 268 590 kN
Gewicht (tegendruk): Fd= 270 190 kN

Er geldt: Fd= 270 190 kN > Fd,w= 268 590 kN, dus de opwaartse druk 
is kleiner dan de tegendruk. Dit wil zeggen dat in deze situatie de 
pit niet opdrijft. Zie bijlage I: Opwaartse druk, voor de uitgebreide 
berekening. 

Uitwerking deel west

In dit onderdeel zal het westelijk deel van de pit uitgewerkt worden. 
De overige delen kunnen op gelijke wijze worden uitgewerkt. 

De belasting van de pit en de bebouwing wordt door middel van 
balken verdeeld, zodat de hoge waterdruk ter plaatse van de publieke 
gebieden kan worden opgevangen. De vloer wordt voorzien van 
vloerliggers. Deze liggers brengen de belasting over naar de muur, 
die zich op de rand van de pit bevindt. De vloer, de liggers en de muur 
worden getoetst.

Vloer

De vloer van de pit wordt getoetst op sterkte en scheurvorming. In de 
berekening is een 1 meter brede strook beschouwd, welke belast wordt 
door qd,vloer=66,24 kN/m1. Deze strook is geschematiseerd over meer 
steunpunten. In de berekening is een eindveld en een middenveld 
beschouwd. 

Uitgangspunten:
h = 600 mm
lveld= 6,0 m

b = 1,0 m
Betonklasse C35/45
Milieuklasse: XD3 (bovenzijde vloer), XC4 (onderzijde vloer)

In het eindveld is een wapening noodzakelijk van: Ø10-75 = 1047 
mm²/m aan de bovenzijde van de vloer. Dit komt overeen met de 
minimum wapeningseis. Om aan de scheurwijdte-eis te voldoen, 
is een voldoende kleine staafdiameter en een voldoende kleine 
staafafstand toegepast. 

Ter plaatse van het steunpunt is een wapening noodzakelijk van:  
Ø12-100 = 1131 mm²/m aan de onderzijde van de vloer ter plaatse van 
de opleggingen (de balken).

In de middenvelden voldoet de minimale wapeningseis: Ø10-75 = 
1047 mm²/m aan de bovenzijde van de vloer.

Uit de berekeningen, zie bijlage II Berekening pitvloer, blijkt dat de 
minimale wapening voldoende is om de belasting op te nemen. Hieruit 
blijkt dat de vloer, vanuit de sterkteberekening, slanker uitgevoerd zou 
kunnen worden. Om voldoende massa tegen opdrijving te hebben, is 
de keuze gemaakt dit niet te doen. 

Vloerliggers 

De betonbalken bevinden zich in de vloer. Deze verdelen de belasting 
van de vloer naar rand van de pit. De doorsnede van de balk heeft een 
hoogte van 1,5 meter en een breedte van 1 meter. Omdat aan elke kant 
van de balk 1 meter van de vloer wordt meegerekend ontstaat een T 
ligger. De ligger wordt belast door qd,ligger = 388,8 kN/m1. 

De balken worden aan beide zijde verbonden met de muur. Dit wordt 
gezien als het oplegpunt van deze balken. De muur verdeelt de massa 
en heeft een uitkragend vloerdeel waar de steen/zand massa voor 
contragewicht zorgt. De balk is om deze redenen als inklemmend 
beschouwd. 

Afb. 2.19 - Doorsnede pitvloer met balken
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Uitgangspunten:
l=24 m
h=1,5 m
Staalkwaliteit FeB500
Betonklasse C35/45

Ter plaatse van de oplegging zijn 42 staven Ø32 mm noodzakelijk. 
Wanneer dit aan de onderzijde van de balk over 1 meter verdeeld 
wordt, leidt dit tot 4 wapeningslagen. Om dit te voorkomen, is de 
keuze gemaakt ter plaatse van de oplegging, de onderzijde van de balk 
te verbreden tot 3,15 meter. Dit leidt ertoe dat slechts 1 wapeningslaag 
noodzakelijk is, waarin alle 42 wapeningsstaven geplaatst kunnen 
worden. 

Als het moment voldoende verkleind is, kan de balk aan de onderzijde 
de oorspronkelijke breedte van 1 meter aanhouden. De eisen vanuit 
sterkte, inclusief de noodzakelijke verankeringslengte, leidt tot 
verjonging van de balk vanaf het punt x=0m tot het punt x=4,54 m van 
een breedte van 3 meter tot een breedte van 1 meter, zie afbeelding 
hiernaast. 

Ter plaatse van het veld wordt een wapening toegepast van 21 Ø32 
mm. Het is mogelijk dit te verdelen aan de bovenzijde van de balk. 

Ter plaatse van de oplegging is een dwarskrachtcontrole uitgevoerd. 
Als uitgangspunt worden beugels Ø12-100 toegepast. Over een 
afstand van 3,86 meter vanaf de oplegging moet extra beugels Ø12-100 
worden toegepast. Dus tot 3,86 meter vanaf de oplegging worden 
beugels Ø12-50 geplaatst. 

Muur 

De belasting vanuit het vloervlak, wordt afgedragen naar de muren 
aan de rand van de pit. Deze muren zorgen ervoor, dat de belasting 
van de bebouwing en de waterdruk wordt verdeeld over de pit. Omdat 

de bebouwing aan één zijde op de muur geplaatst is, wordt de muur 
geschematiseerd als een inklemming. Ook bij de muur, kan aan beide 
zijde 1 meter van de vloer meegenomen worden in de berekening. De 
muur wordt belast door qd,muur = 655,3 kN/m1. 

Uitganspunten:
l=35m
h=5,0 m
Staalkwaliteit FeB500
Betonklasse C35/45

Het maximale moment ontstaat ter plaatse van de overgang van 
gebouw naar muur. Hier zijn 265 staven Ø32 mm noodzakelijk. 
Dit leidt tot een wapeningspercentage van ρ = 1,97%. Dit is een 
acceptabele waarde. Ondanks dat, leidt de grote hoeveelheid staven 
ertoe, dat  4 lagen wapening noodzakelijk zijn. Meerdere lagen 
wapening is vaak niet gewenst. Wanneer dit toegepast wordt, vloeit 
het beton moeilijk tussen de wapeningslagen. Daarnaast zijn vanwege 
de grote uitkraging grote doorbuigingen toegestaan. Dit is echter niet 
gewenst. Om de doorbuigingen van de balk te verkleinen, is beton in 
ongescheurde toestand wenselijk, omdat dit een hoge stijfheid heeft. 
Om deze redenen is de mogelijkheid naar toepassen van naspanning 
van de balk onderzocht. Zie bijlage IV Berekening pitmuur. 

Als uitgangspunt worden per spankabel strengen Ø15,7 toegepast. 
Deze hebben een staalkwaliteit van FeP1860. Het toegepaste systeem 
is VSL Type E 6-19. Een omhullingsbuis van Ø90/97 mm wordt 
hierbij toegepast. Om het effect van de spankabels te vergroten, is een 
excentrische naspanning toegepast. In totaal zijn 29  kabels 19Ø15,7 
noodzakelijk. Dit wordt over twee lagen verdeeld. De excentrische 
voorspanning veroorzaakt een moment in de balk. Er is een toets 
uitgevoerd naar de trekspanningen aan de bovenzijde van de balk bij 
een lage grondwaterstand. Deze spanning is voldoende klein. 
Uit de dwarskrachtcontrole blijkt een minimale beugel hoeveelheid 
voldoende te zijn, toegepast: Ø12-300.

Afb. 2.24 - Doorsnede verloop van ligger op aangewezen plaatsen

Afb. 2.28 - Doorsnede van de muur

Afb. 2.29 - Na span systeem
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ACADEMIE m²  totaal m²

Onderwijs afdeling

Leslokalen (2x 60 m²) 120

Dans studio ( 7x) 550

Bibliotheek 240 910

Service afdeling

Kantine 200

Kleedkamers 35

Extra: Opslag ruimtes 20 255

Administratieve afdeling

Repro 15

Administratie 60

Secretariaat 25

Kantoren 80

Personeelskamer 60 240

TOTAAL ACADEMIE 1405

THEATER

Theater afdeling

Auditorium 300 plaatsen 250

Podium 230

Technische ruimte 20

Opslag 35 535

Publieke faciliteiten

Foyer 300

Informatie 5 305

Artiesten faciliteiten

Artiestenruimte 70

Kostuumruimte 25

Kleedkamers 90 185

TOTAAL THEATER 1025

SLUIS CONTROLE

Bedieningskamer 15

TOTAAL SLUIS CONTROLE 15

Anders (circulatie / constructie / technische ruimtes) 1223

TOTAL BUILDING 3668
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3.1 Inleiding functie 
Het ontwerp binnen dit masterplan, gaat een relatie aan met de twee 
karakters die ontstaan op het eiland. De functies binnen het gebouw 
,zoeken een relatie met zowel de pit als het bestaande eiland. Vanuit 
het thema van de pit, de culturele enclave, is besloten een theater 
en dansacademie te ontwerpen. Deze functie is georiënteerd op de 
artificieel aangebrachte enclave. 

In Praag is een gebrek aan dansfaciliteiten. Moderne dans is een 
steeds meer opkomende stijl, welke zich afzet tegen het klassieke 
ballet wat van oudsher in Praag populair was. Later wordt hier verder 
op ingegaan. De school en het theater zullen zich richten op deze 
opkomende moderne dans. Dit is een nieuw opkomende stijl, welke 
past bij de nieuwe culturele interventie in het masterplan. 

De tweede functie, welke volgens de opgave in contrast moet zijn 
met de eerste functie, is een sluiscontroleruimte. Deze functie heeft 
een relatie met de bestaande situatie. Deze functie zal dan ook 
georiënteerd worden op het bestaande eiland.

Teaching department

Dance academy

Service department

Administrative department

Theatre department

Theatre

Public facilities

Artist facilities

4000 sq meter

Lecture rooms

Dance studio

Library

Café 

Dressing rooms

Storage

Administration

Offices

Teachers room

Auditorium

Stage

Stage lighting

Storage

Foyer

Info

Bar
Artist room + bar

Costrume room

Dressing room

Lock control
Control room

Repro

Secretary

4000 sq meter

Afb. 3.1 - Programma van eisen
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Afb. 3.2 - Dansfacaliteiten in Praag

Nr. 1-3: Dance Companies
1. DOT504 Dance Company - Moderne dans
2. Teatr Novogo Fronta - Experimenteel en modern
3. Pavel Smok’s Prague Chamber Ballet - Ballet en modern

Nr. 4-11: Dance Centres (Theaters)
4.Palác Akropolis - Vernieuwend en experimenteel
5. Alfred ve dvore Theatre - Uiteenlopende stijlen
6. Archa Theatre - Innovatieve projecten 
7. La Fabrica Theatre - Gevarieerd programma
8. The new stage of the National Theatre - Modern theater
9. Ponec Theatre - Moderne dans
10. Roxy/NoD Theatre - Innovatief, vooruitstrevend. 
11. Studio Alta - reactie op gebrek aan ruimte, bied plek voor vele 
dansers. 

Nr. 12-14: Ballet houses
12. Laterna magika - Experimentele dansvormen
13. Ballet of the National Theatre - Ballet van nationale Opera
14. Ballet of the State Opera - Traditioneel ballet

Nr. 15-..: Academies en conservatoriums
15. Department of dance at the Academy of Performing Arts - Vele 
stijlen
16. Conservatory of the City of Prague - Vele stijlen
17. Bohemia Ballet - Ballet, neoklassiek en musical
Dance Centre Prague (niet op kaart) - Vele stijlen
18. Dance Conservatory of Ivo-Vana Psota in Prague - Klassieke dans
Duncan Centre Conservatory (niet op kaart)
Dit conservatorium is in 1992 opgericht door Eva Blazickova. Op dit 
moment is het de enige school in Tsjechië die systematisch gericht is 
op het onderwijs in de moderne of hedendaagse dans. De opleiding 
biedt theoretische en praktische vakken aan en geeft mogelijkheden 
om door te stromen naar universitaire studies als pedagogiek. 
Studenten verwerven naast kennis over dans en onderwijskunde ook 
kennis over lichtontwerp, theater exploitatie en productie. 
Valt buiten de kaart, zuidelijk rechts van de rivier.
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3.2 Dans in Praag
Historie

Tsjechië is het land van herkomst van vele bekende dansers. De rol 
van de dans is gegroeid in Tsjechië en er is ruimte voor ideeën en 
experimenten. 

In het verleden, toen Tsjechië nog een koninkrijk was, was dans een 
entertainment activiteit van zwervers, vaak van Italiaanse afkomst. 
In de 18e eeuw vestigde zich permanente dansgroepen in Praag. 
Ballet werd hier uitgevoerd in verschillende theaters. 

In 1883 werd het eerste professionele ballet gestart. Dit ging samen 
met de opening van het Nationale Theater in Praag. In deze tijd werd 
ballet voornamelijk uitgevoerd binnen de opera. Aan het begin van 
de 20e eeuw werd ballet bekender en vele ballet ensembles. 

Tot de tweede wereldoorlog waren balletensembles vooral 
gerelateerd aan theaters. Later kwamen voornamelijk buitenlandse 
dansers die revolutionair waren op het gebied van dans 
(Isadora Duncan, Rudolf von Laban, Emile-Jacques Dalcroze). 
De ontwikkeling van de danspedagogie ging gelijk op met de 
ontwikkeling van het dans modernisme. Moderne dans ontstond en 
werd vooral in privé scholen aangeleerd. 

Het communisme maakte een einde aan de ontwikkeling van de 
moderne dans. Het was een te individualistisch genre. Op amateur 
niveau gingen dansers toch door. Toen Tsjechië een democratisch 
land werd, in 1989, ontstond er ruimte voor de hedendaagse, 
moderne dans.
Op dat moment werden alleen het Ballet van het Nationaal theater 
en het Ballet van de Nationale Opera in Praag gefinancierd door de 
overheid.

De hedendaagse dans, als een onafhankelijk genre, kwam pas na 
1989 tot ontwikkeling. De professionele moderne dansgemeenschap 

wordt steeds groter, vooral in Praag. Dit is een stad, die de meeste 
mogelijkheden biedt voor onderwijs en uitvoering. De choreografie 
is zeer divers en eigenzinnig, wat komt door de abstractie van de 
dansstijl. 

Voornamelijk de afgestudeerden aan het Duncan Centre 
Conservatory, hebben een stempel gedrukt op de Tsjechische 
danswereld. De afgelopen jaren zijn er veel gezelschappen gestart op 
het gebied van moderne dans. In de kaart hiernaast is de diversiteit 
aan dans faciliteiten binnen Praag zichtbaar. Door gebrek aan 
oefenruimtes, ontstaan overal in de stad kleine dansorganisaties 
in panden die hier niet oorspronkelijk voor bedoeld zijn. (Arts and 
Theatre Institute, 2011)

Faciliteiten

Het gebrek aan dansfaciliteiten en de opkomende moderne dansstijl, 
leidt tot de keuze voor het ontwerp van een academie en theater 
voor moderne dans in de culturele enclave van het Stvanice eiland. 
De locatie Stvanice eiland is een fringe gebied in de stad Praag. Dit 
lijkt een geschikte locatie voor moderne dansgroepen, om zich af te 
zetten tegen het traditionele ballet, wat in Praag nog overheerst. 

Dansstijl

Moderne dans is begin van de vorige eeuw ontstaan. De moderne 
dans  zet zich af tegen het klassieke ballet. In het klassieke ballet 
worden uitbundige kostuums en decors gebruikt en strenge 
danstechnieken. In de moderne dans worden expressieve 
bewegingen en gezichtsuitdrukkingen gebruikt, om een verhaal te 
vertellen. De danspassen doen denken aan alledaagse bewegingen, 
zoals lopen, rennen, opstaan. Abstractie en het uitdrukken van 
gevoelens spelen een belangrijke rol. De toeval procedures, zoals 
improvisatie- en spelprocedures kunnen gebruikt worden om de 
dansuitvoering een onvoorspelbaar en spontaan karakter te geven. 
Deze stijl kenmerkt zich door krachtige bewegingen, onversierde 
maar betekenisvolle patronen, parallelle beenposities, spiraaldraaien 

rond de ruggengraat,  soberheid, onvoorspelbaar en ongelijk ritme en 
dramatische ‘uitschieters’ (zoals vallen). Kostuums zijn als gewaden 
en er wordt gedanst op blote voeten, waardoor contact met de grond 
een belangrijk element wordt. Het decor in de moderne dans is vaak 
sober. Het liefst wordt eer een simpel achterdoek gebruikt. De rol 
van lichten en videobeelden is belangrijk tijdens de hedendaagse 
voorstelling. Decordoeken worden steeds meer vervangen door 
beelden. Wisselingen tijdens de voorstelling worden dus steeds 
minder. (Luuk Utrecht, 1988)
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3.3 Het theater en de dansacademie
Ontwikkeling

Door de jaren heen heeft het theater zich getransformeerd en 
verschillende vormen en functies aangenomen. Een van de oudste 
vormen van theater is het romeins amfitheater model, afbeelding 
3.3. Het publiek zit in de open lucht rond het podium, waardoor elke 
bezoeker het evenement vanuit een andere hoek waarneemt. 

In de Barok is het theater enorm gegroeid in populariteit en is er in 
verhouding meer plaats gemaakt voor het publiek, afbeelding 3.4. Er 
wordt onderscheid gemaakt in klasse en het publiek wordt niet meer 
gelijk behandeld, zoals in het amfitheater model. Elite kunnen plaats 
nemen in boxen op de balkons, waar veel geld voor wordt neergelegd. 
In deze tijd zijn versieringen en architectonische elementen extreem. 
Het betreden van het gebouw is dramatisch met een gigantische trap. 
Daarnaast zijn er vaak meerdere zalen. 

Het modernisme gooit het theater helemaal om. De beleving van het 
publiek wordt belangrijker bij het ontwerp van de zaal. Daarnaast 
zijn zichtlijnen en geluid een belangrijk onderdeel. In plaats van dure 
plekken op de balkons, ontstaan dure plekken vooraan. Hier is de 
beleving beter en staat het publiek dichter bij de performer. Daarnaast 
is het theater laagdrempeliger geworden voor het ‘normale’ publiek, 
terwijl in Barokke tijden het theater vooral voor elite was. Momenteel 
gaat de voorkeur er naar uit om het publiek bij de voorstelling te 
betrekken en zoveel mogelijk een gelijke ervaring te bieden. Het 
publiek wordt in strakke lijnen achter elkaar geplaatst,  zoals in het 
ontwerp van SANAA in Almere op afbeelding 3.5.  

Tegenwoordig worden theaters ook ingezet om stadsgedeelten een 
nieuwe impuls te geven, zoals bijvoorbeeld Casa da Musica in Porto 
van OMA. In dat geval draait het niet enkel om de voorstelling maar 
ook om het gebouw. Het gebouw heeft niet alleen een theaterfunctie, 
maar vervult ook op stedenbouwkundig niveau een nieuwe functie.  
(Judith Strong, 2010)

Afb. 3.3 - Amfitheater Verona

Visie theater

In het vooronderzoek zijn de boeken Delirious New York van Rem 
Koolhaas en A Scientific Autobiography van Aldo Rossi gelezen. Beide 
architecten beschrijven een visie en rol van het theater. 

Aldo Rossi bespreekt het theater als een van de meest interessante 
gebouwen. Het theater beschikt over het unieke magische vermogen 
om elke situatie te transformeren en het bevindt zich op de grens van 
suggestie en werkelijkheid. Ondanks zijn interesse in het theater, heeft 
hij slechts drie theaters ontworpen: het begin voor het project voor het 
Teatro Paganini, het Little Scientific Theatre in 1979 en het drijvende 
theater in Venetië. 

Rossi ziet gebouwen als instrumenten voor evenementen. Het theater 
dient een instrument te zijn, een achtergrond, een nuttige ruimte waar 
de voorstelling kan plaatsvinden. De architectuur moet een nauwelijks 
waarneembare achtergrond zijn. Een goede voorstelling heeft niet 
noodzakelijkerwijs een special theater nodig. Als de voorstelling goed 
is, zal de architectuur dat ook zijn.

Rossi was geïnteresseerd in hoe de anatomische theaters en het 
Globe Theatre de mens centraal stellen, zoals bij kleine amfitheaters 
wordt gedaan. Het Romeinse theater daarentegen heeft een vaste 
achterwand. In de amfitheaters zijn deze achterwanden niet nodig 
omdat de focus licht op de voorstelling. Volgens Rossi is het theater 
niet alleen een plek om de perforance te bekijken, maar ook een plek 
om bekeken te worden, een plek om te observeren en geobserveerd 
te worden. Dit wordt in zijn ontwerp voor het theater in Venetië 
duidelijk, afbeelding 3.6, doordat het theater zich als object op het 
water bevindt. Daarnaast is, aan de binnenzijde van het theater, het 
podium in het midden van de stoelen geplaatst. De toeschouwer 
wordt onderdeel van de theatrale gebeurtenis en de raamopeningen 
zorgen ervoor dat de stad betrokken is bij het decor. De stad krijgt wat 
mee van de voorstelling en het gebouw dient als achtergrond voor de 

Afb. 3.4 - Scala van Milaan (1776) - Guiseppe Piermarini

Afb. 3.5 - Theater Almere - SANAA
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voorstelling. (Aldo Rossi, 1981)

Het theater waar Rossi over spreekt heeft een ander karakter dan de 
theaters die besproken worden in het boek Delirious New York van 
Rem Koolhaas. De theaters hier bevinden zich in wolkenkrabbers in 
Manhattan, samen met meerdere functies. De gebouwen zijn een stad 
op zichzelf, waardoor een totaal architectuur ontstaat. Het theater in 
de wolkenkrabber is een verscholen element. 

Een voorbeeld is het Rockefeller Center in Manhattan, welke bestaat 
uit vijf afzonderlijke projecten. Een van de projecten bestaat uit het 
ontwerp van de begane grond, welke gedomineerd wordt door een 
lobby en de Radio City Music Hall, afbeelding 3.7. Het theater interieur 
is ontworpen door Roxy, de meest briljante showbiz expert van New 
York. Het interieur van de zaal bestaat uit rood fluwelen stoelen, en 
bogen, die verlicht worden. Hierdoor wordt de 24 uur cyclys van dag 
en nacht meerdere malen per voorstelling herhaald. De duur van dag 
en nacht zijn drastisch verminderd, de tijd versnelt en de ervaring 
is geïntensiveerd. Tijdens de voorstelling voegt Roxy hallucinogene 
gassen toe aan de lucht van het theater, om de gefabriceerde 
zonsondergang te versterken. Een kleine dosis lachgas zou de 6200 
bezoekers in een euforische stemming brengen en laten focussen op 
het toneel. Tijdens de opening van het theater blijkt het theater een 
fiasco. De enorm grote zaal zorgt ervoor dat gezichtsuitdrukkingen 
en het menselijk lichaam op het gigantische podium nauwelijks 
waarneembaar zijn. Het theater wordt omgebouwd tot een bioscoop 
waar door Roxy en Leonidoff later dans voorstellingen, met grote 
groepen dansers, worden gegeven. (Rem Koolhaas, 1978)

De Radio City Music Hall is in veel opzichte anders dan het theater van 
Rossi in Venetië. Rossi heeft zijn theater ontworpen als achtergrond, 
waarbij de voorstelling het belangrijkste element is, terwijl de Radio 
City Music Hall ontworpen is als een totale ervaring. De voorstelling, 
in combinatie met veel kunstmatige middelen, moeten de ervaring 
bijzonder maken.

Type theater opstellingen

Op dit moment kennen we verschillende typen theateropstellingen. 
Elk type voorstelling stelt verschillende eisen aan de zaal en het 
podium. Zo is bijvoorbeeld een opera house geschikt voor ballet en 
opera. Het heeft de vorm van een paardenhoef en een grote orkestbak.  
Een concertzaal is geschikt voor klassieke muziek, symfonie concerten 
en de toeschouwers zitten vaak rond het podium. Akoestiek is erg 
belangrijk, terwijl uitstekende zichtlijnen minder belangrijk zijn. 
Musical theaters hebben een grote toneeltoren en het publiek zit in een 
boogvorm rond het podium. Het danstheater heeft een royaal podium 
nodig en uitstekende zichtlijnen. Flexibele theateropstellingen zijn 
de afgelopen jaren populairder geworden, voor op plaatsen waar 
verschillende typen voorstellingen worden gevraagd. Wanneer een 
zaal gebouwd wordt voor voornamelijk één type gebruik, is het niet 
voor de hand liggend om een flexibel theater te maken, omdat per type 
verschillende eisen zijn voor de akoestiek, zichtlijnen, afmetingen van 
het podium en de orkestbak. (Judith Strong, 2010)

Het type beweging en de afmeting van de zaal, bepalen hoe de dans 
ervaren wordt door de toeschouwers. Hoe kleiner de afgebakende 
dansruimte, des te beter het lichaam zich erin tekent. Kleine subtiele 
bewegingen kunnen het best in een niet te grote ruimte worden 
uitgevoerd. In grote, onbegrensde ruimtes, zoals de buitenlucht, valt 
het lichaam eerder in het niet. In dat geval moet bij voorkeur met 
groepen gedanst worden en grote overdreven bewegingen gemaakt 
worden. Een ronde toneelvorm, of arena, wordt bij dans niet veel 
toegepast. Deze vorm is minder geschikt, omdat niet alle toeschouwers 
hetzelfde beeld van de dans ontvangen. De ene toeschouwer zal het 
beeld ontvangen van een naderende beweging van de danser, terwijl 
de ander een wegtrekkende beweging zal ervaren, dit is dus een 
andere sensatie en beleving. (Corrie Hartong, 1955)

Een groot podium in combinatie met een rechthoekige auditorium 
zaal is het meest gebruikelijk voor een danstheater. Er zijn geen 

Afb. 3.7 - Radio City Music Hall

Afb. 3.6 -Theater Venetië Aldo Rossi

Afb. 3.8 - Opera house Afb. 3.9 - Musical theater
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gebogen auditorium opstellingen. Het publiek richt zich allemaal 
vanuit dezelfde hoek op het podium. Karakteristiek voor dit type is 
dat alle vier de hoeken van het podium zichtbaar zijn, wat betekent 
dat dit type geschikt is voor dans. Ook een combinatie van dans met 
een multimedia projectie is geschikt voor dit zaal type. Boven het 
podium kan een toneeltoren aanwezig zijn.  (Judith Strong, 2010)

Referentiegebouwen dansacademie

Om inzicht te krijgen in de organisatie, materialisatie en de indeling van 
het gebouwtype zijn referentieprojecten bekeken. De academie voor 
het Nationale Ballet in Marseille, ontworpen door Roland Simounet 
in 1986. De academie is zo’n 6000 m², bezit negen repetitie studio’s 
en grote zaal met 300 plaatsen. De school verwelkomt gemiddeld 
120 studenten. Simounet heeft een academie ontworpen met een 
sterk introvert karakter, een soort klooster voor dans. De gevels zijn 
gesloten, met kleine openingen. Ritmische elementen zijn in de gevel 
aangebracht om te refereren naar dans. De dansstudio’s bevinden zich 
in de buitenrand, maar hebben geen relatie met de publieke ruimte 
rond het gebouw. Daarbinnen is een ring van circulatie en de binnenste 
laag bestaat uit service ruimtes. Centraal gelegen bevindt zich de 
verhoogde binnenplaats, waar de mogelijkheid voor studenten is om 
samen te komen. De circulatie in het gebouw is een omloop rond de 
serviceruimte en de binnenplaats, met een aantal verticale stijgpunten. 
(Roland Simounet)

Het Laban Dance Centre in Londen is ontworpen door Herzog de 
Meuron in 1997. Dit is de grootste school voor moderne dans ter 
wereld. De gevels zijn bekleed met transparante glazen panelen en 
semi-transparante polycarbonaat panelen. De kleuren achter de gevel 
geven een idee wat zich aan de binnenzijde afspeelt. Van de dansers 
kan niet meer worden waargenomen, dan schimmen die zich achter 
de semi-transparante façade bewegen. De routing in het gebouw is een 
omloop met een aantal verticale stijgpunten, waaronder herkenbare 
wenteltrappen. De gangen smelten samen met kleine binnenplaatsen 
en ontmoetingsruimtes. De grote zaal, met 300 plaatsen, bevindt zich 

in het midden van het gebouw. De hellingbaan door het gebouw 
fungeert als lobby richting het theater. De kleuren in het gebouw 
zorgen voor een ritme en oriëntatie.  De meeste dansstudio’s zijn op de 
verdieping en zijn verschillend in grootte. (Herzog de Meuron, 2003)

Uitgangspunt voor een academie en theater voor moderne dans

Uit deze theorie wordt een uitgangspunt geformuleerd voor het 
ontwerp van het gebouw. Een theater voor moderne dans, zoals in 
dit project, is het tegenovergestelde van pracht en praal. Het is een 
eenvoudig theater. Het zal volgens het karakter van de moderne dans 
soberheid uitstralen, door het toepassen van abstracte vormen in 
plaats van rijke versieringen. 

Het theater mag een neutraal, sober kader zijn, een achtergrond zoals 
Rossi het noemt. De voorstelling van de dansers moet het belangrijkste 
element zijn en hierbij worden geen kunstmatige middelen ingezet 
zoals bij de Radio City Music Hall. In het ontwerp komt dit terug 
door het ontwerp van neutrale materialen en het ontbreken van rijke 
versieringen. 

Bij moderne dans past een zaal, die zich zoveel mogelijk op de 
voorstelling concentreert. In rechte theaterzaal is hiervoor geschikt. 
De zichtlijnen moeten goed zijn. Er zijn geen balkons om de beleving 
voor alle toeschouwers zo gelijk mogelijk te houden. Het theater 
is kleinschalig, 300 plaatsen, om de ervaring van de bezoeker te 
vergroten, en te voorkomen dat, zoals bij de Radio City Music Hall, 
de toeschouwer gezichtsuitdrukkingen en kleine bewegingen kan 
waarnemen. Dit is bij moderne dans juist belangrijk. 

In de academie mag dans gezien worden en hoeft niet, zoals bij de 
besproken academies, verborgen te zijn en zich alleen in het bouw 
afspelen. Dit introverte karakter wordt in het ontwerp doorbroken. 

Afb. 3.10 - Concertzaal Afb. 3.11 - Danstheater

Afb. 3.12 - Northern Stage - Newcastle 
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Afb. 3.13 - Analyse Dans Academie Marseille
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Afb. 3.14  - Analyse Laban Dance Centre
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3.4 Stvanice sluizen
De rivier de Moldau stroomt door de stad Praag, waarin het Stvanice 
eiland ligt. Om scheepvaart verkeer mogelijk te maken over deze 
rivier, zijn sluiscomplexen aangelegd om de hoogteverschillen van 
het rivierwater te overbruggen.  De sluizen zorgen ervoor, dat het 
waterniveau op gelijke hoogte wordt gebracht  (schudden). In Praag 
bevinden zich vier sluiscomplexen, waarvan een ter hoogte van het 
Stvanice eiland. 
De huidige vorm van de sluizen is ontstaan tussen de jaren 1907-
1912. In deze tijd is ook de huidige vorm van het eiland en de 
waterkrachtcentrale ontstaan. De sluizen worden beheerd door 
staatsbedrijf Moldau: Statni podnik Povodi Vltavy. In de jaren van 
de wederopbouw van de sluizen, tussen 1984 en 1987, is naast het 
sluiscomplex een sportkanaal aangebracht en is de waterkrachtcentrale 
hersteld. 

Het sluiscomplex bestaat uit twee parallelle sluizen, met elk een 
breedte van 11 meter. De grote sluis is verdeeld in twee kleinere delen 
van 97 en 72 meter en de kleine sluis heeft een lengte van 55 meter. 
De sluizen zijn in het bezit van een puntdeur. Dit deurprincipe wordt 
vaak toegepast, wanneer het hoogste waterniveau zich altijd aan 
dezelfde zijde bevindt. De punt van de deuren wijst naar het hoogste 
niveau, waarbij de waterdruk helpt de deuren dicht te duwen. 
In het huidige bedieningsgebouw bevindt zich de sluiswachter. De 
sluis is open van 7.00 uur tot 17.00 uur. Wanneer een boot de sluis wil 
passeren tussen 17.00 uur en 00.00 uur, is dit in overleg mogelijk. 

Rol van de sluiswachter

Het sluiswachtersgebouw is een klein gebouw op de kade, naast 
de rivier. De inrichting van het gebouw is vooral praktisch. De 
sluiswachter bevindt zich de hele dag in de controle kamer, wat de 
belangrijkste ruimte in het gebouw is. Vaak is er een keuken aanwezig 
en is de sfeer huiselijk.  De sluiswachter heeft de macht over de sluis, 
maar is eenzaam en geïsoleerd. Hij heeft slechts contact met passanten 
op het water. De functie van het gebouw en de werkzaamheden van 

de sluiswachter, zijn de laatste jaren veranderd. Vroeger had een 
sluiswachter veel contact met de passerende schipper en was hij in de 
weer aan het water. Nu is zijn werk technischer en geavanceerder. De 
automatisering en nieuwe communicatietechnieken zorgen ervoor, 
dat steeds meer op afstand gebeurd en de sluiswachter soms zelfs niet 
één sluis meer in beheer heeft. (Maarten Kloos, 2013)

De sluizen in de Moldau in Praag zijn op dit moment nog allemaal 
in het bezit van een sluiswachtersgebouw, die hun eigen sluizen in 
beheer hebben.

In het ontwerp van dit project wordt de functie van de sluiscontrole 
opgenomen. Door de combinatie van deze functie met de 
dansacademie zal de sluiswachter minder geïsoleerd zijn. Facaliteiten 
als toilet en kantine worden gedeeld. De sluiswachter heeft zowel 
contact met passanten op het water als met de dansers in het gebouw. 

Afb. 3.17 - Stvanice sluizen 2013 

Afb. 3.15 - Stvanice sluizen 1910 

Afb. 3.16 - Stvanice sluizen 1910 





4. ONTWERP
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Op basis van het vooronderzoek en het masterplan is een 
gebouwontwerp gemaakt. De functies van het gebouw zijn, zoals 
eerder vermeld, een dans academie, dans theater en een sluis 
controle gebouw. Deze functies richten zich op de beide karakters 
in het masterplan. In dit hoofdstuk zullen alle aspecten van het 
gebouwontwerp besproken worden. 

4.1 Concept
Situering in de context

Het gebouw is gesitueerd aan de zuidzijde van het eiland, op de 
grens van de pit en het bestaande eiland. Het bevind zich tussen de 
twee bruggen en parallel aan het sluiscomplex. Daarnaast bevindt 
zich in dit gebied de entree naar de parkeergarage, die zich onder 
het middengebied bevindt. Het hoogteverschil tussen het bestaande 
eiland en de pit is hier 3 meter.  De vloer van de parkeergarage bevindt 
zich nog eens 2,7 meter lager. De natuurlijke zone aan deze zijde van 
het eiland is klein, het gebouw zal zich meer karakteriseren als een 
kadegebouw.

Relatie context - gebouw 

Het ontwerp is gepositioneerd op de grens tussen de pit en het 
bestaande eiland. Het is een barrière tussen twee verschillende 
karkaters in het stedenbouwkundig plan, de pit en het bestaande 
eiland. Vanuit het masterplan is deze grens, de muur, een belangrijk 
element. Wanneer het eiland overstroomt, zal de muur ervoor 
moeten zorgen dat de pit droog blijft. Aangezien het water tijdens 
overstromingen hoger stijgt dan het eilandniveau, moet de muur 
voldoende hoogte hebben om het water tegen te houden. De muur is 
een element wat parallel loopt aan de sluizen. Er wordt dus een extra 
element toegevoegd, in de reeks bestaande muren van de sluizen en 
de waterslalom, zie afbeelding 4.2. 

De functie van deze waterkering wordt gecombineerd met de functie 
van het gebouw, waardoor een multifunctionele waterkering ontstaat. 
Het doel is een synergie te creëren tussen de stedelijke en technische 

Afb. 4.1 -Locatie ontwerp

Afb. 4.2 - Toevoeging muur



53

functie van het gebouw. Behalve de scheiding van de twee karakters 
en de waterkering, heeft de muur constructief gezien de functie 
om de belastingen van de gebouwen te verdelen over de pit, om 
ervoor te zorgen dat opdrijving, ten gevolge van hoge waterstanden, 
voorkomen wordt. Vanuit constructief oogpunt is het dus gewenst,   
zoveel mogelijk massa naar deze muren af te leiden. 

Vanwege de belangrijke functie van deze muur, zowel vanuit het 
masterplan als constructief gezien, wordt het element van de muur 
uitvergroot. Dit element wordt gebruikt om de barrière tussen het 
karakter van de pit en de kade te versterken. 

Scheiding op gebouwniveau

Zoals de muur in het landschap een scheidende functie heeft in het 
masterplan, heeft de muur ook een scheidende functie op het niveau 
van het gebouw. De muur kan gezien worden als de drager van het 
gebouw. Op het niveau van het masterplan zorgt deze drager ervoor 
dat de belastingen van de bebouwing verdeeld worden. Op het niveau 
van het gebouw, zal de muur ook de functie van drager krijgen. De 
muur fungeert als de service ruimte van het gebouw, die alle primaire 
ruimtes zullen dienen. De primaire ruimtes worden door de muur 
gedragen, ze hangen aan de muur. 

De muur scheidt de twee karakters op het eiland. Behalve de scheiding 
van de service en primaire ruimtes, heeft het gebouw aan elke zijde 
een ander karakter. De culturele functies van de dans academie en 
het theater zijn voornamelijk op de pit zijde georiënteerd, de culturele 
enclave. Hierdoor is de intensiteit van primaire ruimtes aan de zijde 
van de pit groter dan aan de zijde van de kade. 

Afb. 4.3 - Concept afbeeldingen



54

4.2 Intermezzo - de muur
In het ontwerp van het gebouw wordt er een scheiding toegepast 
tussen de service ruimtes en de primaire ruimtes, zoals eerder 
besproken. Louis Kahn past dit op vergelijkbare wijze toe in zijn 
ontwerpen. In het A.N. Richards Medical Research Laboratories in 
Philadelphia past Kahn zijn scheiding tussen de ‘served’ en ‘servant’ 
spaces toe als organiserend principe. De ‘servant spaces’, de blokken 
die de nooduitgangen, ventilatiepijpen en andere dienende functies  
huisvesten,  zijn op elke hoek aan de werkruimtes verbonden. De 
combinatie van deze ‘served’ en ‘servant’ spaces zorgen voor de 
samenstelling van de plattegrond. Deze service blokken, die een echte 
primaire functie missen, zijn voorbeelden van wat Kahn noemt ‘holle 
stenen’.

Kahn keert zich af van de onafhankelijke status van de relatie tussen 
constructie en muur. Hij is gefascineerd door de dikke muren in 
Romeinse ruïnes, middeleeuwse kastelen en vestingsteden. Kahn 
introduceert in zijn gebouwen een relatie waarbij constructie en 
omhulling geïntegreerd worden. Bij het ontwerp van de Mikveh 
Israel Synagogue doet hij dit op een moderne manier, waarbij dunne 
wanden toegepast worden. De dikke muur, zoals bij de oude kastelen, 
wordt gesplitst in twee wanden waartussen een ruimte ontstaat. De 
muur, met circulatie en service ruimte omhult het primaire volume. 
Het licht valt binnen vanuit het dak of door de diepe wanden. (Jaime 
Benyei, 2011)

De dikke wanden, zoals toegepast in fortificaties, hebben raakvlakken 
met het gebouwontwerp en de pit in dit afstudeerproject. Het 
masterplan doet denken aan een soort fortificatie. In het plan van dit 
afstudeerproject is gelaagdheid een belangrijk karakter. De pit is een 
klein stukje verstedelijkt gebied op het eiland. Het is een soort mini 
stad, waarbij steeds barrières worden doorbroken om van pit of fringe 
naar stad te komen. Deze gelaagdheid en de kleine verstedelijkte zone 
is ook bij fortificaties terug te zien. 

Zoals Kahn, bespreekt ook Dick van Gameren de fascinatie voor de 
oude kastelen. De wanden van de kastelen hebben een dubbele functie. 
Er ontstaat bij kastelen een spanning tussen verdediging (massa) en 
bewoonbaarheid (ruimte). Ruimtelijke sparingen in de dikke muren 
zorgen voor functionele ruimtes in de dikke muren. De omhullende 
massa wordt bepaald door de vereiste ruimtelijkheid in het kasteel. 
Een voorbeeld is het kasteel in Dover. De muren van het kasteel 
hebben een dikte van 6 tot 8 meter, waar ruimtes zijn uitgespaard. 
Massa en ruimte vloeien hier samen. (Dick van Gameren, 2005)

In het gebouwontwerp van dit afstudeerproject heeft de muur een 
verdedigende functie tegen het water. Een zware, massale muur is 
gunstig, omdat het druk geeft tegen opdrijving. Daarnaast is een grote 
afmeting gunstig om de massa te verdelen. De service ruimtes, zoals 
circulatie-, installatie- en sanitaire ruimtes, zijn de functies van de 
ruimte in de muur. Massa en ruimte vloeien samen op gelijkwaardige 
wijze als bij de oude kastelen. 

Afb. 4.4 -A.N. Richard Medical Research Laboratories

Afb. 4.5 -Mikveh Israel Synagogue

Afb. 4.6 - Dover kasteel
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4.3 Gebouwontwerp
De dansacademie, het theater en de sluiscontrole bevinden zich aan 
de zuidzijde van het eiland, in het masterplan. Zoals in hoofdstuk 4.1 
vermeld, is de scheiding van de twee karakters op de rand tussen de pit 
en het bestaande eiland, een belangrijke aanleiding van het ontwerp. 
De muur scheidt de twee karakters. Aan deze muur bevinden zich de 
primaire volumes, die op beide zijden van de muur geörienteerd zijn.

Gebruik

De muur is een belangrijk element in het ontwerp. Het fungeert 
als een tussenwereld en scheidt de verschillende karakters van het 
stedenbouwkundig ontwerp. De muur wordt gebruikt als service 
ruimtes. Deze worden gescheiden van de primaire gebruiksruimtes, 
vergelijkbaar met het principe wat Kahn toepast bij  het A.N. Richards 
Medical Research Laboratories en de Mikveh Israel Synagogue. In 
de muur bevinden zich de circulatieruimtes, leidingschachten en 
sanitaire ruimtes.

Vergelijkbaar met de fortificaties, waar in 4.2 over is gesproken, heeft 
de muur een verdedigende functie ten opzichte van het water. De 
wanden van de kastelen hebben een dubbele functie en ontstaat een 
spanning tussen de verdediging(massa) en bewoonbaarheid(ruimte). 
De muur dient als verdediging tegenover het water, waardoor, zoals 
bij het masterplan besproken, massa noodzakelijk is. Het doel is het 
creëren van een synergie tussen de technische en ruimtelijke functie.  
Vanuit constructief oogpunt dient voldoende dikte in de wand 
aanwezig te zijn, om het moment van de hangende, primaire, ruimtes 
op te kunnen nemen. Vanwege de ruimtelijke functies in de muur, de 
service ruimtes, is voldoende ruimte vereist. De resterende massa in 
de muur, welke gebruikt wordt ter voorkoming van opdrijving, wordt 
bepaald vanuit de vereiste ruimtelijkheid.

De wand is de transitie zone van het gebouw. Wanneer de gebruiker 
van de ene ruimte naar de andere ruimte gaat, dient altijd de muur 
gepassereerd te worden, zie afbeelding 4.6. Hierdoor ontstaat een 

Afb. 4.7 - Constant passeren van de tussenwereld

scheiding tussen gebruiksruimte en verblijfsruimte. Het doel is 
een interessante route mogelijk te maken in de muur. De gebruiker 
heeft de vrijheid om zelf de beweging te bepalen door de muur. Er 
zijn meerdere stijgpunten, wat ertoe leidt dat de gebruiker zijn eigen 
route kan bepalen. Er vindt een variatie van horizontale en diagonale 
bewegingen plaats waardoor een interessante circulatie ontstaat.  De 
bezoeker kiest zijn eigen weg, die in het ontwerp niet is opgelegd. 
De ontworpen route in de muur bepaalt de hoeveelheid massa die 
overblijft. Op plaatsen waar de massa voldoende is, worden niches 
gecreëerd om bezoekers een intieme plek te bieden. Dit zorgt voor een 
contrast met de openheid, en minder intieme beleving in de primaire 
ruimtes. 
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Afb. 4.8 - Doorsnede  B  1:500

Afb. 4.9 - Doorsnede  C  1:500
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Afb. 4.10 - Impressie in muur
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Afb. 4.11 - Maquette 1:200, aanzicht vanuit pit
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Afb. 4.12 - Maquette 1:200, doorsnede muur
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Compositie

Binnen de primaire ruimtes, ontstaat een scheiding tussen het 
theater en de academie. Beide hebben een individuele entree en een 
gescheiden route in de muur. 
De huidige positionering van de primaire ruimtes is het resultaat 
van een compositiestudie. Tijdens de compositiestudie zijn een 
aantal uitgangspunten ontwikkeld. Er is gestreefd naar een compacte 
positionering, waarbij diverse ruimtes zijn samengevoegd tot 
volumes die zich aan de muur bevinden. De positionering zorgt 
ervoor, dat er  interessante zichtlijnen vanuit het publieke volume 
in de danszalen mogelijk zijn. Doordat de danszalen in het publieke 
volume zijn geplaatst, kunnen, vanuit het publiek volume, de dansers 
waargenomen worden. Boven de entree is een opening geplaatst, 
zodat hier licht valt. Het doorstekende volume, waarin zich de 
publieke functies bevinden, maakt het mogelijk dat vanuit de bruggen 
een opening door de muur ontstaat. Er wordt zichtbaar dat er iets 
achter het object gebeurd, maar niet wat dit precies is. Er wordt slechts 
interesse gewekt. 

Het sluisgebouw bevindt zich aan de zijde van de sluizen. Het is 
een soort parasiet aan de muur. De functie wijkt af, waardoor ook 
de entree afwijkt. Om dit zichtbaar te maken bevindt zich een trap 
aan de buitenzijde van de muur welke bereikt kan worden vanuit het 
bestaande eiland. Deze entree wordt door de sluisbeheerder gebruikt.

Afb. 4.13 - Functieverdeling pitzijde

Afb. 4.14 - Functieverdeling richting bestaande eiland

Afb. 4.15 -Zichtlijnen in volumes
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Afb. 4.16 - Studiemodellen
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Afb. 4.17 - Doorsnede  A  1:500
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De zaal

Zoals eerder besproken, mag volgens het karakter van de moderne 
dans, het gebouw soberheid uitstralen en zijn expressie halen uit 
abstracte vormen. Het gebouw is een neutrale achtergrond voor de 
activiteit. De grootste zaal bevindt zich aan beide zijden van de muur. 
Hierdoor wordt het grote volume verdeeld over de twee aanzichten 
en bevindt de entree van de zaal zich aan de onderzijde van de tribune 
in de muur. De zaal is klein en eenvoudig, waardoor de beleving voor 
elke gebruiker gelijk is. Voor dans zijn optimale zichtlijnen belangrijk.  
Het publiek is in strakke lijnen achter elkaar gepositioneerd en ronde 
theatervormen ontbreken. Dit heeft in het ontwerp geleidt tot de 
huidige zaal vorm, gebaseerd op de eisen voor zichtlijnen. 

In de zaal zijn zichtlijnen een van de belangrijkste ontwerp 
uitgangspunten. Goede zichtlijnen dragen bij aan de ervaring van 
de voorstelling. Aan de hand van de criteria voor zichtlijnen kan het 
kijkcomfort bepaald worden, zie afbeelding 3.13. Het focus puntheeft 
invloed op het kijkcomfort. Voor dans zijn de eisen zwaar en moet het 
publiek de voeten van de performer kunnen zien. Punt P bevindt zich 
in dat geval dus op de podiumvloer. 
De C-waarde geeft het kijkcomfort aan. Als uitgangspunt voor deze 
waarde wordt vaak 100 mm aangehouden. Dit kan worden verhoogd 
tot 125 mm voor de meest comfortabele zichtlijnen. Een mogelijkheid 
om de C-waarde te verkleinen tot 65 mm is het zicht door hoofden 
heen te leiden. De stoelen staan dan niet echt achter elkaar, maar 
verspringen per rij een halve stoel. 
(Judith Strong, 2010)
Het kijkcomfort, uitgedrukt in de waarde C, kan berekend worden 
aan de hand van de volgende formule: C= (D(O+R))/(D+A) – R

 
De danszalen in de academie variëren van afmeting, zowel in hoogte 
als in oppervlakte. Het type beweging en de afmeting van de zaal 
bepalen hoe de dans ervaren wordt door de toeschouwers. Zoals 
eerder besproken worden kleine subtiele bewegingen beter ervaren in 
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Afb. 4.19 - Tribune doorsnede

Afb. 4.18 - Theater door muur

een kleine afgebakende dansruimte. Door in het ontwerp een variatie 
van zaalafmetingen toe te passen, heeft de danser de vrijheid een 
geschikte ruimte te kiezen.
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Afb. 4.20 - Impressie in grote zaal
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Afb. 4.21 - Doorsnede  E  1:200



Afb. 4.22 - Impressie in grote zaal



Afb. 4.23 - Doorsnede  D  1:200
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Afb. 4.24 - Plattegrond 1 - 1:500 - 4800+P

Afb. 4.25 - Plattegrond 0 - 1:500 - P=0
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Afb. 4.27 - Plattegrond 3 - 1:500 - 8200+P

Afb. 4.26 - Plattegrond 4 - 1:500 - 9400+P
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Afb. 4.28 - Plattegrond 6 - 1:500 - 14800+P

Afb. 4.29 - Plattegrond 5 - 1:500 - 11800+P
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Afb. 4.30 - Impressie nachtsituatie
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Afb. 4.31 - Impressie doorsnede pit - eiland
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Afb. 4.32 - Impressie doorsnede pit - eiland tijdens overstromingssituaties
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Afb. 4.33 - Impressie vanuit bestaande eiland
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Afb. 4.34 - Impressie in tussenwereld
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4.4 Materialisatie

Manier waarop het gebouw wordt gebouwd, is een belangrijk 
aspect geweest in het ontwerpproces. Er is aandacht besteed aan de 
materialisatie en detaillering. 

Gevels

De volumes wijken in materialiteit af van de gesloten beton muur. Ze 
worden uitgevoerd in glas. De transparantie van dit materiaal zorgt 
voor een contrast met de gesloten muur. De transparantie van de zalen 
zorgt ervoor dat de dans meer zichtbaar wordt vanuit het stedelijk 
gebied, wat bij de geanalyseerde dansacademies niet het geval was. 

De grote zaal moet een mogelijkheid hebben tot verduistering. Om 
deze reden worden er houten elementen achter de transparante gevel 
geplaatst, welke de mogelijkheid hebben om gesloten te worden 
tijdens een voorstelling. Na de voorstelling zal de gevel zich openen, 
waardoor een interessante verhouding ontstaat tussen de pit en de 
zaal. Voorbijgangers krijgen een indruk wat zich in het gebouw 
afspeelt. Daarnaast zorgt deze afwijking in materialisatie ervoor dat 
de grote zaal duidelijker zichtbaar wordt, wat het een belangrijk 
element maakt. 

De muur bestaat uit beton en door stortnaden zullen veel horizontale 
lijnen ontstaan op de gevel. Door de jaren heen zullen deze lijnen 
vermeerderen door het stijgende water. De waterstanden worden 
zichtbaar op het oppervlakte van de muur. Het gebouw laat een deel 
van het karakter en zijn levensduur zien. 

Afb. 4.35 - Materialen beton, glas, houten panelen achter glas
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Afb. 4.36 - Gevel zuid 1:500

Afb. 4.37 - Gevel noord 1:500
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Afb. 4.38 - Gevel west 1:500
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Afb. 4.39 - Gevel oost 1:500
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Afb. 4.40 - Technische doorsnede 1:100

Technische details

De muur wordt uitgevoerd in beton, zowel binnen als buitenblad. 
Deze worden in het werk gestort met behulp van bekistingsplaten en 
centerpennen. De muur wordt in de lengte in één keer gestort. Er dient 
voldoende krimpwapening aangebracht te worden om scheurvorming 
te voorkomen. In de hoogte zullen vele stortnaden ontstaan omdat dit 
in fases wordt gestort. 

Aan deze muur hangen stalen volumes. In deze volumes zijn 
bekistingsplaatvloeren toegepast. De volumes worden opgehangen 
door middel van trekstaven, welke met Willemsankers aan de muur 
verbonden worden. 

De gevels van de ruimtes en zalen zijn uitgevoerd in structural 
glazing. De gevel van het theater is uitgevoerd in hangende houten 
panelen die in een rails kunnen bewegen, afhankelijk van de gewenste 
hoeveelheid daglicht.

Het klimaat in de ruimtes wordt beheerst door een 
luchtbehandelingssysteem. De ruimtes zullen niet altijd in gebruik 
zijn waardoor een systeem wat snel reageert gewenst is. Verwarming 
en koeling door middel van lucht is hier een geschikte oplossing. Om 
deze reden is een verlaagd plafond in de zalen toegepast. 

Het constructief principe van het gebouw wordt in het volgende 
hoofdstuk verder besproken. 
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Afb. 4.41 - Detail 1 1:20

Ter plaatse van de primaire ruimtes wordt de dakrand opgevangen 
door UNP profielen, die verbonden worden aan de vloer. Hierdoor 
worden de staalprofielen niet op torsie belast. De gevel is zo 
transparant mogelijk uitgevoerd. Hier is structural glazing toegepast. 
In verticale richting bevinden zich profielen om de gevel te steunen. 
Om de akoestiek te verbeteren wordt een akoestisch verlaagd plafond 
toegepast.  
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Afb. 4.42 - Detail 2 1:20

Om de vloerbedekking door te zetten tot de gevel wordt een stalen 
plaat, gezet, toegepast. Als vloerafwerking wordt een dansvloer 
toegepast. Op de breedplaatvloer wordt een laag cellulair glas 
aangebracht. Dit zorgt voor een dempende laag onder de houten 
dansvloer. De breedplaatvloeren worden onderstempeld en afgestort. 
Zonwering kan geregeld worden door een screen. 
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Afb. 4.43 - Detail 3 1:20

De vloerafwerking wordt niet doorgezet tot de gevel. Het laatste 
stuk wordt afgewerkt met een stuk glas, om ervoor te zorgen dat er 
geen donkere band aan de onderzijde van het volume ontstaat. De 
trekkabel wordt bevestigd met een Willemsanker. Het Willemsanker 
wordt verbonden met een staalplaat, gelast aan de ligger. Aan de 
onderzijde van de volumes wordt shadow box glas toegepast. Dit is 
niet transparant, maar door een afwerking aan de achterzijde heeft 
het wel diepte. 
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De muur is uitgevoerd in beton. Het buitenblad van de muur heeft 
voldoende dikte in verband met waterdichtheid. De vloeren in 
de muur en de dikte van de muur zijn overgedimensioneerd om 
voldoende massa te hebben. De kabel wordt bevestigd in de muur 
met een staalplaat. De staalplaat moet voldoende groot zijn om de 
krachten over het beton te verdelen. De staalplaat wordt vervolgens 
door middel van wapening verbonden in de muur en aan de vloer. 

Afb. 4.44 - Detail 4 1:20
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Afb. 4.45 - Detail 5 1:20

Aan de onderzijde van het volume wordt shadow box glas toegepast. 
Hierboven wordt isolatie aangebracht wat wordt doorgevoerd in de 
muur. 
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Bij de theaterzaal worden houten panelen toegepast, die hangen 
in een Henderson rail. De vouwpanelen schuiven weg achter de 
kozijnprofielen. De houten panelen hangen in de rails. De rails wordt 
bevestigd aan UNP profielen, welke met de vloer worden verbonden. 
Hierdoor wordt het gewicht van de panelen afgedragen naar de vloer.

Afb. 4.46 - Detail 6 1:20
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Afb. 4.47 - Detail 7 1:20

Ter plaatse van de verdiepingsvloeren wordt een UNP profiel 
toegepast om de afstand tot de gevel te overbruggen en de rails en 
panelen aan op te hangen. 
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De houten panelen worden doorgezet tot aan de onderzijde van de 
vloer. Een UNP profiel wordt aan de ligger verbonden om de geleider 
van de panelen te bevestigen. Bij het theater wordt de onderzijde van 
het volume afgewerkt met glas, waarachter houten elementen zijn 
aangebracht.

Afb. 4.48 - Detail 8 1:20
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Afb. 4.49 - Detail 9 1:20

Aan de zijgevels, waar de kabel zich bevindt, kruist de kabel de 
liggers. Om te voorkomen dat de kabel elke verdieping onderbroken 
moet worden, worden de liggers uit twee profielen samengesteld. Op 
de bouwplaats wordt eerst een van de liggers geplaatst, vervolgens 
wordt de kabel geplaatst. Hiervoor moet een deel van de flens van het  
liggerprofiel verwijderd worden. Vervolgens wordt de tweede ligger 
op de werkplaats gelast aan de andere ligger.
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4.5 Constructieve uitwerking
De muur wordt gezien als de drager van het gebouw. Deze zorgt 
ervoor dat de belasting van het stedenbouwkundig plan verdeeld 
wordt over het verlaagde stedelijke gebied. Daarnaast zorgt de muur 
dat de primaire ruimtes gedragen worden. 

Er zijn verschillende methodes onderzocht om de volumes op te 
hangen, zie afbeelding hiernaast. Vanuit architectonisch oogpunt 
is het doel, het volume als geheel op te hangen en dit zichtbaar te 
maken. In de gevel is zijn trekstaven toegepast. Achter de gevel en in 
de zalen wordt zichtbaar, dat de volumes als geheel zijn opgehangen.  
In de volumes bevinden zich vaak scheidingswanden tussen ruimtes. 
Deze scheidingswanden zorgen ervoor dat, in samenwerking met de 
kabels, de volumes aan de muur worden bevestigd.  

Vanuit het oogpunt van de uitkragingen ligt het voor de hand om 
een licht vloertype te kiezen. Dit zou namelijk tot kabels met een 
kleinere dimensie kunnen leiden. Gezien het feit dat er op veel vloeren 
gedanst zal worden, heeft een zwaarder vloertype de voorkeur 
om trillinghinder te minimaliseren. Daarnaast is een zwaarder 
vloertype voordelig, vanwege het opdrijvingsprobleem van het 
stedenbouwkundig plan. Er is de keuze gemaakt een breedplaatvloer 
toe te passen, met een massa van minimaal 500 kg/m². 

Het publieke volume bevindt zich aan twee zijden van de muur, 
evenals het theater. Deze zorgen ervoor dat de massa aan beide zijden 
van de muur zoveel mogelijk gelijk is, zodat dat het moment in de 
muur gering blijft.

De zalen en het kantoor volume bevinden zich aan de zijde van het 
stedelijk gebied. De belasting aan deze zijde is dus hoger, waardoor 
een moment ontstaat in de muur. Doordat de muur een diepte heeft 
van minimaal 3,6 meter, kan het moment overgedragen worden.

De muur is ingeklemd in de parkeergarage. De vloeren van de 

parkeergarage kunnen dus gebruikt worden om het moment vanuit 
de muur op te nemen. In de bovenste vloer ontstaat een drukkracht en 
in de onderste vloer een trekkracht.

Naast het principe van de besproken hoofddraagconstructie, is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een alternatieve 
draagweg. Dit verkleind de kans op instorten bij het wegvallen van 
een kabel. Hier wordt later verder op ingegaan. 

Afb 4.50: Constructieve principes

Rechter pagina: Afb 4.51: Contructieve opzet gebouwontwerp
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Uitgangspunten 

De volgende normen zijn gebruikt:
NEN-EN 1990, NEN-EN 1991-1-1, NEN-EN 1992-1-1, NEN-EN 
1993-1-1 

De volgende materialen zijn toegepast:
Beton   : Sterkteklasse C35/45
Milieuklasse  : XC1
Wapeningsstaal  : FeB500
Staal   : S355

In de uiterste grenstoestand zijn de volgende veiligheidsfactoren 
gebruikt.
Permanente belasting: γg = 1,0/1,2
Veranderlijke belasting: γq =1,0/1,5

De volgende belastingcombinaties zijn beschouwd:
1. 1,2 * Gk,j,inf + 1,5 * Qk

2. 1,35 Gk,j,inf

3. 1,0 * Gk,j,inf + 1,0 * Qk

Belastingen

Voor de belastingen zijn de volgende waardes aangehouden (NEN-EN 
1991-1-1)

Vloeren
Permanente belasting
Beton d=210 mm   5,04 kN/m²
Afwerkvloer (isolatie en hout)  0,5 kN/m²   
Plafonds en leidingen  0,3 kN/m²

Veranderlijke belasting (school) 4,0 kN/m²
met Ψ2=0,6

Daken

Permanente belasting
Dakconstructie beton d=210 mm 5,04 kN/m²
Isolatie en dakbedekking  0,3 kN/m²
Plafond en leidingen  0,3 kN/m²

Veranderlijke belasting  1,0 kN/m²

Gevel    0,5 kN/m²

Controle massa gebouw in het kader van het masterplan

In de berekening van het stedenbouwkundig plan is de volgende 
minimale belasting aangehouden voor het gebouw:
Frep =90 000 kN

De massa van het gebouw is gelijk aan: 
Massa vloeren: 5,84 * 2442,2 m² = 14262,5 kN
Massa vloer zaal: 5,36 * 201,6 m² = 1080,6 kN
Massa daken: 5,64 * 1417 m² = 7992 kN
Massa muur: 2 * 0,45 * 19,8 * 139,2 * 24 = 59533,1 kN
Massa vloeren muur: 3,6 * 139,2 * 0,3 * 24 * 3 = 10824,2 kN

Dit leidt tot een totale massa van: 93 692,4 kN
In werkelijkheid zal de belasting hoger uitkomen, omdat zich nog 
enkele zandmassa’s in de muur bevinden en de invloed van de gevel 
buiten beschouwing is gelaten. Aan de minimale massa - eis vanuit 
het stedenbouwkundig plan wordt dus voldaan. 

Dimensionering elementen

1. Publiek volume
De uitgebreide berekening bevindt zich in bijlage V: Berekening 
publiek volume. De maatgevende ligger, evenwijdig aan de muur op 
as B8-16, heeft een overspanning van 9,6 meter, met een belasting van 
qd  = 35,12 kN/m. Dit leidt tot een gekozen profiel HE300A.
De ligger wordt 40 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt 
voldaan. Afb 4.53: Zalen

Afb 4.52: Publiek volume
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Voor de kolommen in dit deel wordt een buisprofiel  Ø139,7x6mm 
aangehouden. 

De kabels op de assen as 8 t/m 16 tussen as B-D hebben een afmeting  
Ø60 mm. (2827 mm²).

De ligger loodrecht op de muur as 8 t/m 16 tussen as B-D wordt belast 
op een normaalkracht van NEd=527,5 kN. Hier wordt een HE200A 
toegepast. 

2. Zalen
De uitgebreide berekening bevindt zich in bijlage VI: Berekening 
zalen. De maatgevende ligger, evenwijdig aan de muur - as G5-17, 
heeft een overspanning van 9,6 meter, met een belasting van qd  =  62,44 
kN/m. Dit leidt tot een gekozen profiel van: HE340B. De ligger wordt 
30 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt voldaan. 

Ook hier wordt voor de kolommen een buisprofiel Ø139,7x6mm 
aangehouden. 

Dit deel is opgebouwd uit een combinatie van kabels en uitkragende 
wanddelen. De maatgevende kabel bevindt zich op as 5 tussen as E-J. 
Een kabelkracht van F=1098,5 kN, leidt tot een kabel  massief Ø80 mm. 

De liggers loodrecht op de muur, as 5 tussen as E-J, wordt belast op 
normaalkracht, dwarskracht en buiging. Uit de berekening blijkt dat 
de invloed van de normaalkracht en de dwarskracht verwaarloosd 
mogen worden. Dit leidt tot een profiel HE340B. De ligger wordt 20 
mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt voldaan. 

Op de assen 7,9,11,13 en 15 bevinden zich betonwanden, die 
ingeklemd zijn in de muur en de uitkragende vlakken opvangen. 
De maatgevende wanden bevinden zich op as 11 en 13. Hier bevindt 
zich een opening ter plaatse van de overgang, tussen de publieke 
ruimte en zalen. De hoogte van de muur is hier dus 3,6 meter en het 

vloeroppervlakte het grootst. Deze wand wordt aan de bovenzijde 
gewapend met: 33 staven Ø20mm. Dit houdt in dat 6 lagen wapening 
van 6 staven noodzakelijk zijn. Deze wapening wordt verdeeld over 
een hoogte van 270 mm. Uit de dwarskracht controle blijkt dat er 
beugels Ø10-200mm worden toegepast.

3. Kantoren
De afmetingen van het kantoorvolume zijn kleiner dan de tot nu toe 
berekende elementen. Vandaar dat niet alle elementen in dit volume 
getoetst worden, omdat deze niet maatgevend zijn. Zie bijlage VII: 
Berekening kantoren, voor de berekeningen. In de kabel, as 2 en 4 
tussen as E-I, heerst een kabelkracht van F =835 kN, dat leidt tot een 
kabel massief Ø60 mm.

De liggers op de tussenlagen (as 2 en 4) liggen in dezelfde lijn met 
de kabel, waardoor de elementen elkaar moeten kruisen. Deze liggers 
worden dus uitgevoerd in twee IPE300 profielen, zodat de kabel hier 
door geleid kan worden.

4. Theater
Het theater wordt opgesplitst in het podium met artiestenruimte en 
de zaal. Het podiumdeel bestaat uit een groot volume. Hier bevinden 
zich 2 wanden in het artiestendeel, die uitkragen en hun belasting 
naar de muur brengen. In de gevels bevinden zich trekkabels. Omdat 
deze krachten te groot zijn om in één kabel met een diameter van 80 
mm af te leiden, worden hier twee kabels toegepast. 
In dit deel worden houten panelen achter het glas geplaatst. De 
belasting van de gevel wordt hier verhoogd naar 1,0 kN/m². De 
uitgewerkte berekening bevindt zich in bijlage VIII: Berekening 
theater.

De maatgevende ligger, as H19-23, bevindt zich in het dakvlak. Omdat 
kolommen in het volume niet gewenst zijn (functie van podium) 
wordt de ligger ter plaatse van de gevel opgelegd. Een overspanning 
van 19,2 meter, met een belasting gelijk aan qd =  49,9 kN/m, leidt tot 

Afb 4.54: Kantoren

Afb 4.55: Theater
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een raatbalk samengesteld uit HE600B (Wy=7750*103mm³). Hierdoor 
ontstaat een hoogte van 800 mm van het profiel. De ligger 35 mm 
getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt voldaan. 

Vanwege de grotere kniklenge van de kolomen wordt een groter 
buisprofiel toegepast: Ø219,1x12,5mm. 

Het theaterdeel bestaat uit een lange kabel, welke is opgesplitst in 
twee delen om de lengte van het elementen beperkt te houden, en een 
kortere kabel. Vanwege het grotere volume voldoet één kabel bij dit 
volume niet. 

Op as H grijpen beide kabels aan. De kracht in elke kabel is afhankelijk 
van de afmeting. Vandaar dat de keuze is gemaakt beide kabels een 
gelijke afmeting te geven, zodat de kracht gelijk verdeeld kan worden 
over beide kabels. De grootste kabel wordt belast door een kracht 
F=1524,6 kN, dat leidt tot een kabel massief Ø80 mm.

De theaterzaal is uitgevoerd in trekkabels en balken. Om de 
staafkrachten te bepalen is SCIA engineer  2012.0 studentenversie 
gebruikt. 
De vloer in dit deel is gepositioneerd onder een hoek. Hiervoor wordt 
een kanaalplaat 260 gebruikt in combinatie met een cementdekvloer. 
Ook hier zijn twee kabels toegepast, omdat één kabel niet voldoende 
blijkt. De opneembare kracht door een kabel massief Ø80 mm is gelijk 
aan: FRd=5027*355=1785 kN. Zoals in uit de uitvoergegevens van het 
rekenprogramma blijkt, wordt hieraan voldaan. 

5. Dimensionering vloer
In bijlage IX: Berekening vloer, is de uitwerking van de berekening 
te vinden. In het gebouw is een maximale vloeroverspanning van 
6 meter aanwezig. Er wordt een breedplaatvloer toegepast met een 
afmeting van d=210 mm. Voor de rekenwaarde van de belasting geldt: 
qd = 13,0 kN/m. Er is een wapening toegepast van: Ø10-100 mm. Dit in 
combinatie met een verdeelwapening van Ø8-200 mm. Ten gevolge 

van het toevallig inklemmingsmoment wordt een wapening toegepast  
van Ø8-250 mm aan de bovenzijde van de vloer, in combinatie met 
een verdeelwapening van Ø8-250mm. Gezien het feit dat breedplaten 
gebruikt worden, dient koppelwapening te worden geplaatst. Ter 
plaatse van de eindopleggingen wordt 50 % van de veldwapening 
toegepast, Ø10-200.

Moment muur

De muur wordt belast door diverse belastingsgevallen welke een 
moment in het element veroorzaken. In deze berekening wordt het 
moment in de muur bepaald ten gevolge van de waterdruk, gronddruk, 
het gewicht van de hangende volumes en de windbelasting. Om dit 
te bepalen wordt een 1 meter brede strook van de muur beschouwd. 

Het maatgevende moment ontstaat ter plaatse van het kantoorvolume. 
Dit is het enige volume, waarbij geen massa aan de andere zijde van 
de muur hangt. De uitgebreide berekening bevindt zich in bijlage X: 
Berekening moment muur. De maatgevende belastingcombinatie: 
1,2 * Gk + 1,5*Qschool + 1,5 * Ψ0 *Qwind, veroorzaakt een moment aan de 
onderzijde van de muur van MEd= 19 736,4 kNm.
De muur bestaat hier uit twee wanden, welke samenwerkening. De 
muur heeft hier een dikte van 3600 mm. De wand aan de pitzijde 
wordt op druk belast en de wand aan de natuurzijde op trek. De wand 
op trek dient gewapend te worden met 14 staven Ø32. Over de dikte 
van 300 mm worden 2 lagen wapening geplaatst van Ø32. Dit zijn 
wapeningsstroken die slechts lokaal toegepast worden, op plaatsen 
waar de volumes aangrijpen op de muur. 

Tweede draagweg

De constructie van de volumes is uitgevoerd in staal. Hier zal nader 
onderzoek worden gedaan, naar het gedrag van de constructie bij 
brand.

De staalconstructie is niet bestand tegen brand. Om instorting te 
voorkomen, zijn verschillende opties om de constructie te beschermen. 

Afb 4.56: Theaterzaal
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In dit geval wordt onderzoek gedaan naar een tweede draagweg, om 
de risico’s op instorting te minimaliseren. In deze berekening wordt 
een alternatieve draagweg onderzocht bij het wegvallen van de 
trekkabels.

Hiervoor wordt de volgende belastingcombinatie beschouwd. 

1. 1,0 * Gk +  1,0 * Ψ1 *Qschool

In dat geval geldt een vloerbelasting van:
q = 1,0 * 5,84 + 1,0 * 0,7 * 4,0 = 8,65 kN/m²

Bij het wegvallen van de trekkabels dient instorting van de vloeren te 
worden voorkomen. Het constructieve systeem wat overblijft bestaat 
uit betonwanden in combinatie met betonvloeren en stalen liggers.
In dit systeem wordt onderzoek gedaan naar het beschouwen van de 
stalen liggers en de betonvloer als uitkraging, vergelijkbaar met het 
principe in de afbeelding hiernaast. 

De maatgevende uitkraging van de vloer bevindt zich bij de danszalen. 
Deze is gelijk aan 8,4 meter. In deze vloer bevindt zich een ligger die 
ook een uitkraging heeft van 8,4 meter ten opzichte van de muur.

Deze ligger is uitgevoerd in een profiel HE340A, zoals eerder bepaald. 
De momentcapaciteit van dit profiel is gelijk aan MRd = 355*2160*10³ 
=766,8kNm. 
Dit leidt tot een opneembare belasting gelijk aan:
qRd = 766,8/(0,5*8,4²) = 21,7 kN/m

Dit betekent dat een strook van 21,7/8,65 = 2,5 meter opneembaar is 
door de ligger. Dit is niet voldoende om  het volume van een tweede 
draagweg te voorzien.

De vloer zal dus mee moeten werken om een alternatieve draagweg 
te creëren. De vloer wordt in deze berekening beschouwd als een 
uitkragende schijf. 

Per meter vloer ontstaat een moment gelijk aan:
M=0,5*8,65*8,4²=305,17 kNm

Uitgangspunt voor de wapening Ø20. 
In dat geval geldt: d=210-15-0,5*20=180 mm
As = M/(fydd)=305,17*106/(435*0,9*180) = 4330 mm²

Het bijbehorende wapeningspercentage is gelijk aan:
ρ = As/(bd) = 4330/(1000*180) = 2,4 %

Gekozen wapening: Ø20-70 mm. 

Deze wapening is uitvoerbaar. Dit leidt tot extra wapening in de 
vloeren, die niet strikt noodzakelijk is, maar het leidt tot een grotere 
veiligheid van de constructie.

Het theatervolume bevindt zich aan beide zijden van de muur. 
Wanneer het bestaande constructieve systeem beschouwd wordt, is 
het hier niet mogelijk een tweede draagweg te realiseren.

Het dak van het podium is niet bevestigd aan de muur, omdat het 
dak zich op een hoger niveau bevindt. Het is hier dus niet mogelijk 
een uitkragende betonconstructie te realiseren. Hier zal de constructie 
voldoende brandwerend geschilderd moeten worden.

De theaterzaal bevindt zich onder een hoek. Om deze reden is de vloer 
uitgevoerd in kanaalplaten. Ook hier is het niet mogelijk om de vloer 
in te klemmen en een tweede draagweg te realiseren bij het bestaande 
constructieve systeem. De constructie dient voldoende brandwerend 
geschilderd te worden. 

Afb 4.57: Principe constructieve opzet alternatieve draagweg
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Aanbevelingen

In de theaterzaal zijn de meeste mensen aanwezig. Het is tegenstrijdig 
dat hier geen tweede draagweg aanwezig is. Een alternatieve draagweg 
zou hier gewenst zijn. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Om 
een tweede draagweg te introduceren in het theatervolume, moet 
het constructief systeem aangepast worden door bijvoorbeeld het 
toevoegen van elementen.
Om het dak van het podium te ondersteunen is het mogelijk 
een drukdiagonaal te introduceren, die zich in een ander 
brandcompartiment bevinden dan de trekkabels. Dit kan gerealiseerd 
worden door deze in een tweede façade te plaatsen. 

Om de theaterzaal, waar zich een groot publiek bevindt, te voorzien van 
een tweede draagweg, kan een hogere dakconstructie geïntroduceerd 
worden. Door het dakvlak een grotere constructieve hoogte te 
geven, en de betonnen dakvloer in te klemmen kan een uitkraging 
gerealiseerd worden (vergelijkbaar met het principe wat in de rest 
van het gebouw wordt toegepast). Aan deze betonnen uitkraging kan 
vervolgens de vloer van het theater gehangen worden. De kolommen, 
die hierdoor op trek belast worden, moeten in dat geval voldoende 
brandwerend zijn (bijvoorbeeld door ze beton gevuld uit te voeren). 
Een andere mogelijkheid om de uitkraging van het dakvlak mogelijk 
te maken, is met een aantal trekkabels boven het dakvlak. Ook hier 
wordt vervolgens de vloer van de zaal aan opgehangen. 

Afb 4.58: Voorstel tweede draagweg principe dak boven podium

Afb 4.59: Voorstel tweede draagweg principe theaterzaal
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EVALUATIE
Vol enthausiasme ben ik begonnen in het afstudeeratelier ‘Celebrating 
the Fringe’. Ik heb binnen dit atelier een essay geschreven, de 
case studie San Michele geanalyseerd en onderzoek gedaan naar 
waterstanden en overstromingen op het eiland. 

Dit project heb ik doorlopen als duale masterstudent. Het project is 
benaderd vanuit de disciplines architectuur en constructief ontwerpen. 
De combinatie van deze vakgebieden vind ik interessant. In het begin 
van het project had ik moeite met de omgang van de beide disciplines. 
Ik wist van het opdrijvingsprobleem van de pit en had moeite met het 
vinden van een passende oplossing. Uiteindelijk heb ik dit losgelaten 
en heeft het begin van het ontwerpproces ertoe geleidt dat het project 
vanuit beide disciplines gelijk op is gegaan. Ik denk dat het ontwerp 
beter is geworden door de benadering vanuit de beide disciplines.

In de beginfase is een masterplan ontwikkeld met 4 andere 
studenten. Het ontwikkelen van het masterplan heeft veel tijd gekost, 
voornamelijk discussietijd. Ondanks dat, realiseer ik me nu dat het 
masterplan me veel aanknopingspunten heeft gegeven. Beslissingen 
die in deze fase genomen zijn, hebben invloed gehad op de beslissingen 
die bij het gebouwontwerp genomen zijn. Een leerzaam gegeven om 
me te realiseren, dat vroege keuzes grote invloed hebben op latere 
beslissingen en het uiteindelijke resultaat. 
In de beginfase van het individuele ontwerp, heb ik keuzes uitgesteld. 
Dit wordt veroorzaakt doordat  ik het moeilijk in kon schatten in 
welke fase van het ontwerpproces het ontwerp zich moest bevinden. 
De begeleiders hebben hier erg bij geholpen waardoor beslissingen 
sneller zijn gemaakt. In de laatste fase van het ontwerpproces, heeft 
hard werken en knopen doorhaken, ertoe geleid dat het ontwerp zich 
snel ontwikkelde en ik tevreden ben over het resultaat.





BIBLOGRAFIE



100

Literatuur

 Benyei, J. (2011) El Croquis 154: Aires Mateus 2002 2011. Madrid: El-Croquis editorial
 Braam, C.R., Lagendijk, P. (2010) CB2 Constructieleer gewapend beton. Boxtel: Aeneas.
 Braam, C.R. (2012)  CB4 Ontwerpen in gewapend beton. Boxtel: Aeneas.
 Curtis, W.J.R. (1986) Le Corbusier: ideas and forms. Oxford: Phaidon.
 Gameren, van D. (2005) Revisies van de ruimte : gebruiksaanwijzing voor architectuur. Rotterdam: 
NAi Uitgevers.
 Hartong, C. (1955) Danskunst, inleiding tot het wezen en de praktijk van de dans. Leiden: Sijthoff.
 Kloos, M. (2012) Sweets: Overzicht, inzicht, uitzicht. Amsterdam: ARCAM.
 Koolhaas, R. (1976) Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan. Rotterdam: 010 
Publishers. 
 Kohout, M. Slapeta, V., Templ, S. (1999) Prague: 20th century architecture. New York: Wien, Springer.
 Rossi, A. (1981) A scientific autobiography. London: MIT Press.
 Sennett, R. (2008) De ambachtsman. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. 
 Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge.
 Utrecht, L. (1988) Van hofballet tot postmoderne-dans: de geschiedenis van het akademische ballet 
en de moderne-dans. Zutphen: Walburg Pers.

Artikelen

 Blázquez, P., 2012. ‘San Michele. Entre cielo y mar’. Arquitectura entre concursos N7, p.146-159.

Internet

 Arts and Theatre institute (2011) Czech Dance Guide, http://www.czechdance.info/dance-in-the-
czech-republic/. Bezocht op 10-12-2013
 Herzog de Meuron (2003) 160 Laban Dance Centre, http://www.herzogdemeuron.com/index/
projects/complete-works/151-175/160-laban-dance-centre.html. Bezocht op 15-12-2013
 Infoglobe (2013). CZ: Prague 7 – Prague Islands VII – Stvanice. http://en.infoglobe.cz/capital-prague1/
cz-prague-7-prague-islands-vii-stvanice/. Bezocht op 14 April 2013.
 Kroll, A. (2011) AD Classics: Igualada Cemetery / Enric Miralles & Carme Pinos, http://www.
archdaily.com/103839/. Bezocht op 23-11-2013. 
 Kroll, A. (2011) AD Classics: Parc de la Villette / Bernard Tschumi, http://www.archdaily.com/92321/
ad-classics-parc-de-la-villette-bernard-tschumi/. Bezocht op 5 April 2013.
 Lewcock, R., (1982) Shibam and Wadi Hadramawt, http://unesdoc.unesco.org/
images/0004/000484/048486eb.pdf. Bezocht op 18 April 2013.
 Simounet, R. The architectural act, http://www.ballet-de-marseille.com/-HISTORY-. Bezocht op 

15-12-2013
 Rio Tinto mines (2009) Diavak Diamond Mine Factbook,  http://www.diavik.ca/documents/
diavikfactbook.pdf. Bezocht op 23-11-2013
 Záplavová území, (2012) Portál Územního Plánování,  http://www.uppraha.cz/clanek/64/zaplavova-
uzemi. Bezocht op 17 April 2013.

Afbeeldingen

1.1 http://www.theepochtimes.com/n2/images/stories/  l a r g e / 2 0 1 3 / 0 3 / 2 1 / 2 0 1 3 0 3 2 0 -
ConeyIsland-Samira+Bouaou-IMG_2672.jpg. Bezocht op 4 april 2013.
1.2   http://www.toposmagazine.com/uploads/RTEmagicC_La-Villette-Tschumi.jpg.jpg. Bezocht op 11 
april 2013
1.3 http://www.zainoo.com/en/italy/veneto/venice/isola-san-michele. Bezocht op 28 maart 2013
1.4 http://www.peace-on-earth.org/Yemen/index1.html Bezocht op 20 April 2013].
1.5-1.9 Afbeelding door auteur
1.10 http://tennis-pronostics.com/photos_gallery?page=8 Bezocht op 8 november 2013
1.11 http://tennis-pronostics.com/photos_gallery?page=8 Bezocht op 8 november 2013
1.12 Afbeelding door auteur
1.13 Afbeelding door auteur
1.14 http://en.infoglobe.cz/res/data/511/058590_56_593929.jpg?seek=1329425256 Bezocht op 17 juni 2013
1.15 http://i.idnes.cz/11/012/cl6/SHA3897b8_stvanice_bmp.jpg Bezocht op  17 juni 2013
1.16 http://img.mf.cz/805/671/1-stvanice_stad1.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.17 http://farm6.staticflickr.com/5120/5869236096_b416998d4a_b.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.18 http://www.siberasystem.cz/tenis/imgs/Stvanice.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.19 http://www.lavdis.cz/files/Foto/CZPRGLCK06_1.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Zimni_stadion_Stvanice_Praha_022.jpg 
Bezocht op 17 juni 2013
1.21 http://www.fototuristika.cz/data/wysiwyg/tips/784/image/ostrov_Štvanice_2.jpg Bezocht op 17 juni 
2013
1.22 http://stavbaweb.dumabyt.cz/admin/fotogalerie/images/7827-v-negrelliho_viadukt_nad_pravym_
ramenem_vltavy.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.23 http://old.skaterock.cz/images/clanky/V10210_30135.jpg Bezocht op 17 juni 2013
1.24-25 Afbeelding door auteur

2.1 Afbeelding door auteur



101

2.2 http://www.columbusmagazine.nl/afrika/ethiopie/lalibela/reisreporter/fotos/103874.html. Bezocht 
op 29-11-2013
2.3 http://vagoscribe.com/2008/02/29/searching-for-holiness-in-lalibelas-11-maginificent-rock-hewn-churches/. 
Bezocht op 29-11-2013
2.4 Afbeelding door auteur
2.5  http://www.archdaily.com/103839/. Bezocht op 23-11-2013.
2.6 http://www.diavik.ca/documents/diavikfactbook.pdf. Bezocht op 23-11-2013
2.7-2.11 Afbeelding door auteur
2.12 http://www.archdaily.com/103839/. Bezocht op 23-11-2013.
2.13-2.15 Afbeelding door auteur
2.16 http://www.refdag.nl/achtergrond/techniek/rijzende_dijk_keert_wassend_water_1_486610. Bezocht 
op 27-12-2013
2.17-2.28 Afbeelding door auteur
2.29 http://www.vsl.net/SYSTEMSPRODUCTS/MULTISTRANDPT/tabid/91/Default.aspx. Bezocht op 
27-12-2013

3.1 Afbeelding door auteur
3.2 Afbeelding door auteur
3.3 http://apetcher.files.wordpress.com/2012/11/103.jpg. Bezocht op 16-12-2013
3.4 https://plus.google.com/100126720131780428005/about. Bezocht op 16-12-2013
3.5 http://www.dearchitect.nl/projecten/2007/03/Almere+SANAA+Schouwburg/galerijen/galerij.
html?picIndex=7&picName=11_Stadstheater%20Almere%20051.JPG#foto. Bezocht op 16-12-2013
3.6  http://eveldkamp.blogspot.nl/2012/03/venetie.html Bezocht op 16-12-2013
3.7 h t t p : / / u p l o a d . w i k i m e d i a . o r g / w i k i p e d i a / c o m m o n s / f / f 1 / R a d i o _ C i t y _ M u s i c _
Hall_3051638324_4a385c5623.jpg Bezocht op 16-12-2013
3.8 Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge. P. 8
3.9 Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge. P. 10
3.10 Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge. P. 9
3.11 Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge. P. 9
3.12  Strong, J. (2010) Theatre Buildings: A Design Guide. Abingdon: Routledge. P. 68
3.13-3.14 Afbeelding door auteur
3.15 Afbeelding via eigenaar waterkrachtcentrale
3.16 Afbeelding via eigenaar waterkrachtcentrale
3.17 Afbeelding door auteur

4.1 - 4.3 Afbeelding door auteur
4.4 http://en.wikipedia.org/wiki/Richards_Medical_Research_Laboratories. Bezocht op 19-12-2013
4.5 http://www.tabletmag.com/jewish-arts-and-culture/14889/sacred-space  Bezocht op 19-12-2013
4.6  http://carneycastle.com/Dover/plan2.jpg  Bezocht op 19-12-2013
4.7 - 4.59 Afbeelding door auteur





BIJLAGE



104

I  OPWAARTSE DRUK
Belastingen opdrijving deel west
Uitgangspunten:
Oppervlakte pit:   1948 m²
Lengte van de muur:  175 m
Oppervlakte gebouw: 1125 m²
Pitdiepte:   3 meter
Lengte uitkraging vloer:  4 meter
Waterniveu t.o.v. pit:  6 meter
Uitganspunt gebouwmassa:  90 kN/m²

Waterdruk:
Volume van de uitgraving
Vpit = Aplein*honderzijde vloer¬-waterniveau + bmuur * hextra onder muur *lmuur

Vpit = 1948 m² * 6,6 + 0,9*3,6 * 175 = 13423,8 m³
Vuitkragende vloer = 0,6*4,0*175 = 420 m³
Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand:
Fd,w= V*qrep,w*γq= (13923,8+420) * 10 *1,2 = 166 126 kN

Gewicht (tegendruk):
Vloer pit
Fd,b = A*hvloer*qrep,b*γg = 1948*0,6*24*0,9 = 25 246 kN
Vloer uitkraging
Fd,b= hvloer * bvloer*lmuur*qrep,b * γg = 0,6*4,0*175*24*0,9= 9 072 kN
Steen
x=3,9*tan(30°)=2,25m
Fd,s=Vsteen*qrep,s* γg = (3,9*4,0+0,5*3,9*2,25)*175*(16-10)*0,9 = 18 888 kN
Gebouw
Uitgangspunt massa gebouw: qrep = 90 kN/m²
Fd,g=Ag*qrep* γg = 1125 * 90 * 0,9 = 91 125 kN
Muur
Fd,m=Vmuur*qrep*γg = 175 * (4,4*3,6-2,8*3) * 24 * 0,9 = 28 123 kN

De totale tegendruk: Fd=172 454 kN > Fd,w= 166 126 kN (Voldoet)

Belastingen opdrijving deel midden

Uitgangspunten:
Oppervlakte pit:   6470 m²
Lengte van de muur:  381 m
Pitdiepte:   7,2 meter
Lengte uitkraging vloer: 5 meter
Waterniveau t.o.v. pit: 8 meter
Uitgangspunt gebouwmassa: 90 000 kN per gebouw

Waterdruk:
Volume van de uitgraving
Vpit = Aplein*honderzijde vloer¬-waterniveau + bmuur * hextra onder muur *lmuur

Vpit = 6470 m² * (7,2+0,8) + 0,9 * 3,6 *381 = 52 994 m³
Vuitkragende vloer = 0,8*5,0*381 = 1524 m³
Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand:
Fd,w= V*qrep,w*γq= (52 994 + 1524) * 10 *1,2 = 654 216 kN

Gewicht (tegendruk):
Vloer pit
Fd,b = A*hvloer*qrep,b*γg = 6470*0,8*24*0,9 = 111 802 kN
Vloer uitkraging
Fd,b= hvloer * bvloer*lmuur*qrep,b * γg = 0,8*5,0*381*24*0,9= 32 918 kN
Steen
x=5,9*tan(30°)=3,41m
Fd,s=Vsteen*qrep,s* γg = (5,9*5,0+0,5*5,9*3,41)*381*(16-10)*0,9 = 81 390 kN
Gebouw
Uitgangspunt massa gebouw: Frep =90 000 kN
Fd,g= Frep* γg = 2 * 90 000 * 0,9 = 162 000 kN
Muur
Fd,m=Vmuur*qrep*γg = 381 * (7,9*3,6-5,95*2,8) * 24 * 0,9 = 96 945 kN
Zand in muur
Fd,zm=Vzand*qrep*γg = 2*50m*2,8*5,45 * 16 * 0,9 = 21 974 kN
Betonvloer parkeergarage
Fd,b=A * hvloer*qrep*γg = 6470 * 0,25 * 24 * 0,9 = 34 938 kN

Afb. I.1 - Pit deel west

Afb. I.2 - Doorsnede pit deel west



105

Druk water in parkeergarage
Fd,wd=A * hwater*qrep*γg = 6470 * 2,25 * 10 * 0,9 = 131 018 kN

De totale tegendruk: Fd=672 985 kN > Fd,w= 654 216 kN (Voldoet)

Belastingen opdrijving deel oost

Uitgangspunten:
Oppervlakte pit:   3732 m²
Lengte van de muur:  263 m
Oppervlakte gebouw: 2547 m²
Pitdiepte:   3 meter
Lengte uitkraging vloer: 4 meter
Waterniveau t.o.v. pit: 5 meter
Uitgangspunt gebouwmassa: 70 kN/m²

Waterdruk:
Volume van de uitgraving
Vpit = Aplein*honderzijde vloer¬-waterniveau + bmuur * hextra onder muur *lmuur

Vpit = 3732 m² * 5,6 + 0,9*3,6 * 263 = 21 751 m³
Vuitkragende vloer = 0,6*4,0*263 = 631 m³
Opwaartse druk t.g.v. hoge waterstand:
Fd,w= V*qrep,w*γq= (21 751+632) * 10 *1,2 = 268 590 kN

Gewicht (tegendruk):
Vloer pit
Fd,b = A*hvloer*qrep,b*γg = 3732*0,6*24*0,9 = 48 367 kN
Vloer uitkraging
Fd,b= hvloer * bvloer*lmuur*qrep,b * γg = 0,6*4,0*263*24*0,9= 13 634 kN
Steen
x=3,9*tan(30°)=2,25m 
Fd,s=Vsteen*qrep,s* γg = (3,9*4,0+0,5*3,9*2,25)*263*(16-10)*0,9 = 28 386 kN
Gebouw
Uitgangspunt massa gebouw: qrep = 60 kN/m²
Fd,g=Ag*qrep* γg = 2547 * 60 * 0,9 = 137 538 kN

Muur
Fd,m=Vmuur*qrep*γg = 263 * (4,4*3,6-2,8*3) * 24 * 0,9 = 42 265 kN

De totale tegendruk: Fd= 270 190 kN > Fd,w= 268 590 kN (Voldoet)

Afb. I.3 - Pit deel midden

Afb. I.4 - Doorsnede pit deel midden

Afb. I.6 - Doorsnede pit deel oost

Afb. I.5 - Pit deel oost
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II  BEREKENING PITVLOER
De vloer van de pit wordt getoetst op sterkte en scheurvorming. 

Uitgangspunten:
h = 600 mm
lveld= 6,0 m
b = 1,0 m
Øhw=10 mm / 12 mm 
Staalkwaliteit FeB500
Betonklasse C35/45

qd,vloer = (6+0,6)*10*1,2 - 0,6*24*0,9 = 66,24 kN/m²
Er wordt een 1 meter brede strook beschouwd. 
Er geldt: qd,vloer=66,24 kN/m1.

Dekking op de wapening met milieuklasse XD3 (bovenzijde vloer).
Constructie klasse S3 (-1 i.v.m. plaatgeometrie, EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {10 mm; 35 mm; 10 mm} = 35 mm
cnom= cmin+ Δcdev= 35+5 = 40 mm

d = 600-40-0,5*10 = 556 mm

Dekking op de wapening met milieuklasse XC4 (onderzijde vloer).
Constructie klasse S3 (-1 i.v.m. plaatgeometrie, EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {12 mm; 30 mm; 10 mm} = 30 mm
cnom= cmin+ 10 mm = 30+10 = 40 mm

d = 600-40-0,5*12 = 554 mm

De vloer bestaat uit meerdere velden. Er wordt een eindveld en 
een middenveld beschouwd. De vuistregels van een ligger op 4 
steunpunten worden aangehouden.

Berekening van het eindveld

Veldmoment: Md,v1 = 0,08 q l² = 0,08*66,24*6² = 190,77 kNm
Globaal: As = Md,v1/(fyd0,9d) = 190,77*106 / (435*0,9*556) = 876 mm²

Wapeningsverhouding: ρ = As/(bd) = 876/(1000*556) = 0,16 %
ρmin = 0,17% en ρmax = 1,8% voor C35/45.
Er wordt dus een minimum wapeningspercentage van 0,17% 
aangehouden.

Er geldt een minimum wapening van:
As = 0,0017*1000*556 = 945 mm²/m 
Gekozen wapening: Ø10-75 = 1047 mm²/m aan de bovenzijde van de 
vloer. 
Om aan de scheurwijdte-eis te voldoen, is een voldoende kleine 
staafdiameter en een voldoende kleine staafafstand toegepast. 

Scheurwijdte controle

De scheurwijdtecontrole wordt uitgevoerd aan de hand van de 
tabellen 7.2N en 7.3N uit EC2.

Milieuklasse XD3: wmax= 0,2 mm (EC2-tabel 7.1N)
ctoegepast=cnom, dus te toetsen op wmax=0,2mm.

Controle met de tabellen
Moment in bruikbaarheidsgrenstoestand:
qEqp = (6+0,6)*10*1,0- 0,6*24*1,0= 51,6 kN/m² 
MEqp= 0,08 q l² = 0,08*51,6*6² = 148,6 kNm

Horizontaal krachtenevenwicht:
Ns=Nc

Ns=As*fyd=1047*435 = 455 445 N
Nc=0,75*xu*fcb*b = 0,75*xu*23,3*1000 = 17 475 xu, zodat xu=26mm
Het zwaartepunt van het betondrukdiagram ligt op 0,39 xu vanaf de 
balk, zodat: z=556-0,39*26 = 546 mm
MRd=As*fyd*z=1047*435*546=249 kNm
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σs = MEqp/MRd * 435 = 148,6/249 * 435 = 263 N/mm². 

Hieruit volgt een maximale staafdiameter van Ø*=8 mm. (EC2-tabel 
7.2N)
Deze waarde word met behulp van EC2 7.6N nog gecorrigeerd voor 
(h-d) en fct,eff:
h-d = 600-556 = 44 mm = 0,0733h
Dan is: (kchcr)/(2*(h-d)=(0,4*0,5h)/(2*0,0733h)=1,364

Øs= Øtabel*(fct,eff/2,9)*1,304 = 8*(3,21/2,9)*1,364 = 12,3 mm
Toegepast is Ø10 mm < 12,3 mm, dus aan de eis met betrekking tot de 
staafdiameter wordt voldaan.  

Controle staafafstand (EC2-tabel 7.3N):
stoegepast=75 mm
smax=50 mm. 
stoegepast>smax. Hieraan wordt niet voldaan. Omdat slechts aan een van 
de twee eisen met betrekking tot staafdiameter en staafafstand moet 
worden voldaan, wordt aan de scheurwijdte eis voldaan, aangezien 
de staafdiameter voldoende klein is. 

Aangezien de vloer een gedrongen constructie is (leff/d=6000/552= 11),  
zal de vloer aan de eisen voor doorbuiging voldoen. 

Berekening van het steunpunt

Het moment ter plaatse van het steunpunt is gelijk aan:
Md,st1 = -0,1 q l² = 0,1*66,24*6² = -238,46 kNm
Globaal: As = Md,st1/(fyd0,9d) = 238,46*106 / (435*0,9*554) = 1099 mm²

Wapeningsverhouding: ρ = As/(bd) = 1099/(1000*554) = 0,20 %
ρmin = 0,17% en ρmax = 1,8% voor C35/45 (tabel 3.2 - CB2)
Er wordt een wapeningsverhouding aangehouden van 0,20%.

Er geldt een minimum wapening van: As = 1099 mm²/m 

Gekozen wapening: Ø12-100 = 1131 mm²/m aan de onderzijde van de 
vloer ter plaatse van de opleggen (de balken).

Scheurwijdte controle

De scheurwijdtecontrole wordt uitgevoerd aan de hand van de 
tabellen 7.2N en 7.3N uit EC2.
Milieuklasse XC4: wmax= 0,3 mm (EC2-tabel 7.1N)
ctoegepast=cnom, dus te toetsen op wmax= 0,3 mm.

Controle met de tabellen
Moment in bruikbaarheidsgrenstoestand:
qEqp = (6+0,6)*10*1,0- 0,6*24*1,0= 51,6 kN/m² 
MEqp= 0,1 q l² = 0,1*51,6*6² = 185,8 kNm

Horizontaal krachtenevenwicht:
Ns=Nc

Ns=As*fyd=1131*435 = 491 985 N
Nc=0,75*xu*fcb*b = 0,75*xu*23,3*1000 = 17 475 xu, zodat xu=28mm
Het zwaartepunt van het betondrukdiagram ligt op 0,39 xu vanaf de 
balk, zodat: z=554-0,39*28 = 543 mm
MRd=As*fyd*z=1131*435*543=267 kNm

σs = MEqp/MRd * 435 = 185,8/267 * 435 = 303 N/mm². 

Hieruit volgt een maximale staafdiameter van Ø*=10 mm. (EC2-tabel 
7.2N)
Deze waarde word met behulp van EC2 7.6N nog gecorrigeerd voor 
(h-d) en fct,eff:
h-d = 600-554 = 46 mm = 0,0767h
Dan is: (kchcr)/(2*(h-d)=(0,4*0,5h)/(2*0,0767h)=1,304

Øs= Øtabel*(fct,eff/2,9)*1,304 = 10*(3,21/2,9)*1,304 = 14,4 mm
Toegepast is Ø12 mm < 14,4 mm, dus aan de eis met betrekking tot de 
staafdiameter wordt voldaan.  

Afb. II.1 - Doorsnede pitvloer met balken

Afb. II.2 - Principe van de overspanning

Afb. II.3 - Principe van de pit in bovenaanzicht
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Controle staafafstand (EC2-tabel 7.3N):
stoegepast=100 mm
smax=100 mm. 
stoegepast=smax. 

Aan beide eisen met betrekking tot de staafdiameter en staafafstand 
wordt voldaan. Er wordt dus aan de scheurwijdte-eis voldaan.

Berekening van het middenveld

Md,v2 = 0,025 q l² = 0,025*66,24*6² = 59,6 kNm
Dit moment is kleiner dan het moment op het eindveld. Zonder 
verdere berekening kan worden aangenomen, dat ook hier de 
minimum wapening voldoende is. 

As = 0,0017*1000*556 = 945 mm²/m 
Gekozen wapening: Ø10-75 = 1047 mm²/m
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III  BEREKENING VLOERLIGGERS
Uitgangspunten:
l=24 m
h=1,5 m
Øbgl=12 mm
Øhw=32 mm
Staalkwaliteit FeB500
Betonklasse C35/45

Dekking op de wapening met milieuklasse XD3 (bovenzijde vloer).
Constructie klasse S4 (EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {32 mm; 40 mm; 10 mm} = 40 mm
cnom= cmin+ Δcdev= 40+5 = 45 mm

d = 1500-45-12-0,5*32 = 1427 mm

Dekking op de wapening met milieuklasse XC4 (onderzijde vloer).
Constructie klasse S4 (EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {32 mm; 30 mm; 10 mm} = 32 mm
cnom= cmin+ 10 mm = 32+10 = 42 mm

d = 1500-42-12-0,5*32 = 1430 mm

qd,ligger = (6+0,6)*10*1,2 * 6m - 0,6*24*0,9 *6m + 1*0,9*10*1,2 - 0,9*1,0*24*0,9 
= 388,8 kN/m1

De balken worden aan beide zijde verbonden met de muur. Dit wordt 
gezien als het oplegpunt van deze balken. De muur verdeelt de massa 
en heeft een uitkragend vloerdeel waar de steen/zand massa voor 
contragewicht zorgt. De balk is om deze redenen als inklemmend 
beschouwd. 

Berekening ter plaatse van de oplegging

Het moment ter plaatse van de oplegging is gelijk aan:
MEd=(1/12) q l² = (1/12) * 388,8 * 24² = 18 662 kNm

As=18662*106 / (435 *0,9*1430) = 33 334 mm²
Aantal staven: 33 334 / (π16²) = 42 staven
42 Ø32 geeft As=42* (π16²) =33 778 mm²
ρ = 33778 / ( 3000*600+1000*900) = 1,25% < ρmax = 4%. 
Hieraan wordt voldaan. 

De minimale afstand tussen de wapening is 32+5=37 mm. In een strook 
van 1 meter breedte passen (1000-2*45-2*16)/(37+32) = 12,7 staven Ø32 
mm. Dit zou betekenen dat er 4 lagen wapening noodzakelijk zijn. 
Hierdoor wordt de arm van het inwendig moment groter, waardoor er 
wat meer wapening noodzakelijk is. Om dit te voorkomen, is de keuze 
gemaakt ter plaatse van de oplegging, de onderzijde van de balk te 
verbreden tot 3,15 meter. Dit leidt ertoe dat slechts 1 wapeningslaag 
noodzakelijk is, waarin alle 42 wapeningsstaven geplaatst kunnen 
worden. 

Controle betondrukzone:
Ns=Nc

Ns=As*fyd=33 778*435 = 14 693 430 N
xu=(As*fyd) / (0,75 b fcd) = (33 778 * 435) / (0,75*3000*23,3) = 280 mm
Het zwaartepunt van het betondrukdiagram ligt op 0,39 xu vanaf de 
balk, zodat: z = 1430-0,39*280 = 1321 mm.
Dit betekent dat: 
Mu= Asfydz = 33 778 * 435 * 1321 = 19 410 kNm > MEd=18 662 kNm
Hieraan wordt voldaan, dus voldoende wapening en voldoende 
betonsterkte. 

Als het moment voldoende verkleind is, kan de balk aan de onderzijde 
de oorspronkelijke breedte van 1 meter aanhouden. Hiervoor geldt 
een maximale hoeveelheid aan wapeningsstaven van:  (1000-2*45-
2*16)/(37+32) = 12 staven.

Afb. III.1 - Principe overspanning balken

Afb. III.2 - Doorsnede balk
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In dat geval geldt: 
12 Ø32 geeft As=12 * (π16²) = 9651 mm²

Dit is 9651/33334*100% = 29% van de wapeningshoeveelheid die ter 
plaatse van de oplegging wordt toegepast. Er zal dus ook 29% van het 
uiterst opneembare moment kunnen worden opgenomen. 
MRd, b = 3000 mm= 19 410 kNm
MRd, b = 1000 mm= 5628,9 kNm

De plaats waar dit moment van toepassing is, wordt uitgedrukt in x. 
Er geldt: 
MEd,x= (1/12)ql² +  1/2 q x² - 1/2 qlx   
5628,9 = (1/12) * 388,8 * 24² + (1/2) * 388,8 * x² - (1/2) * 388,8 * 24 * x
Hieruit volgt: x = 3,28 m. 
De balk zal vanaf het punt x=0m tot het punt x=3,28 m verjongen van 
een breedte van 3 meter tot een breedte van 1 meter. 

Om de verankeringslengte te bepalen wordt gerekend met de uiterste 
staalspanning in de staaf van 435 N/mm²
Aanhechtspanning: fbd=2,25 n1n2fctd=2,25*0,7*1,0*1,5= 2,36 N/mm²
h>600, dus er gelden slechte aanhechtingsomstandigheden.
Basisverankeringslengte: 
lb,rqd=(Ø/4)(σsd/fbd)=(32/4)(435/2,36) = 1475 mm
Bepaling rekenwaarde van de verankeringslengte:
lbd= α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd=1,0*0,99*1,0*1,0*1,0*1475 = 1460 mm

Hierin geldt:
Effect vorm wapeningsstaaf: α1=1,0
Effect betondekking: α2=1-0,15(cd-Ø)/ Ø = 1-0,15 (34,5-32)/32 = 0,99
Effect van opsluiting door dwarswapening: α3=1,0
Effect opsluiting door aangelaste dwarskrachtwapening: α4=1,0
Effect opsluiting door dwarsdruk: α5=1,0

Er wordt een verankeringslengte aangehouden van 1460 mm.

De balk zal dus ter plaatse van 3280+1260= 4540 mm ten opzichte van 
de oplegging een breedte hebben van 1,0 meter aan de onderzijde. 

Berekening ter plaatse van het veld
Het veldmoment is gelijk aan:
MEd=(1/24) ql² = (1/24) * 388,8 * 24² = 9331 kNm

As=9331*106 / (435 *0,9*1427) = 16 702 mm²
Aantal staven: 16 702/ (π 16²) = 21 staven
21 Ø32 geeft As= 21* (π16²) = 16 889 mm²
ρ = 16889 / ( 3000*600+1000*900) = 0,63% < ρmax = 4%. 
Hieraan wordt voldaan. 

Dwarskrachtcontrole

De optredende dwarskracht in de balk is gelijk aan:
VEd= 0,5 q l = 0,5*388,8*24=4665,6 kN

De dwarskracht die zonder dwarskrachtwapening opneembaar is 
wordt bepaald.
VRd,c= 0,035k3/2fcd

1/2bd = 0,035*1,373/2*351/2*1000*1430 = 475*10³ N
met k=1+ √(200/d) = 1+ √(200/1430)=1,37
VEd>VRd,c , dus dwarskrachtwapening is noodzakelijk

Bij de gegeven balkafmetingen is een maximale dwarskracht 
opneembaar, gelijk aan:
VRd,max=bzv1fcdsinθcosθ 
met v1=0,516
VRd,max=1000*0,9*1430*0,516*35*sin 21,8° * cos 21,8° =8014*10³ N
VEd< VRd,max, dus balkafmetingen zijn akkoord.

Als uitganspunt voor de beugels wordt Ø12-100 toegepast. Hiervoor 
geldt: Abgl/s = 2262 mm²/m.
Hiermee is een dwarskracht opneembaar van:
Abgl/s=VEd/(zfydwcotθ)
2262=VEd/(0,9*1,43*435*cot21,8°), VEd=3166*10³N
Over een afstand van y = ((4665,6-3166,1)*12)/4665,6 = 3,86 m moeten 

Afb. III.3 - Doorsnede verloop van ligger op aangewezen plaatsen

Afb. III.4 - Dwarskrachtwapening in de balken
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extra beugels worden toegepast. 

Abgl/s=VEd/(zfydwcotθ)
Abgl/s=4665,6*10³/(0,9*1,430*435*cot21,8°) = 3333 mm²/m
Hier worden nog extra beugels Ø12-100 toegepast. Dus tot 3,86 meter 
vanaf de oplegging worden beugels Ø12-50 geplaatst. 
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IV BEREKENING PITMUUR
Uitganspunten:
l=35m
h=5,0 m
Øbgl=12 mm
Øhw=32 mm
Staalkwaliteit FeB500
Betonklasse C35/45

Dekking op de wapening met milieuklasse XC4 (onderzijde muur).
Constructie klasse S4 (EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {32 mm; 30 mm; 10 mm} = 32 mm
cnom= cmin+ 10 mm = 32+10 = 42 mm

Vanwege de hoge wapeningshoeveelheid zijn meerdere lagen 
wapening noodzakelijk. Dit wordt meegerekend.
d = 5000-42-12-32-37-32-0,5*37 = 4827 mm 

De belasting op de muur:
qd,muur = 388,8/6 *12 + 3,6*5*1,2*10 + 4*0,6*10*1,2 - (5*3,6-2,8*3,0 + 0,6*4,0) 
*0,9*24 - 107,9 =  655,3 kN/m1

MEd= 1/2 q l² = 1/2 * 655,3 * 35² = 401 371 kNm

In het geval dat de balk gewoon gewapend zou worden geldt:
As = Md,st1/(fyd0,9d) = 401 371*106 / (435*0,9*4827) = 212 391 mm²

Aantal staven: 212 391/(π 16²) = 265 staven
265 Ø32 geeft As= 265 * (π16²) = 213 126 mm²
ρ = 213 126 / ( 5000*3600-2800*3000+2*600*1000) = 1,97%  < ρmax = 4%.
Hieraan wordt voldaan.

De minimale afstand tussen de wapening is 32+5=37 mm. In een strook 
van 1 meter breedte passen 5600/(37+32) = 81 staven Ø32 mm. Dit zou 

betekenen dat er 4 lagen wapening noodzakelijk zijn. 

Meerdere lagen wapening is vaak niet gewenst. Wanneer dit toegepast 
wordt, vloeit het beton moeilijk tussen de wapeningslagen. Daarnaast 
zijn vanwege de grote uitkraging hoge doorbuigingen toegestaan. 
Dit is echter niet gewenst. Om de doorbuigingen van de balk te 
verkleinen, is beton in ongescheurde toestand wenselijk, omdat dit 
een hoge stijfheid heeft. Om deze redenen is de mogelijkheid op het 
naspannen van de balk onderzocht.

Als uitgangspunt worden voor de berekening per kabel 19 strengen 
Ø15,7 toegepast. Deze hebben een staalkwaliteit van FeP1860. 
Het toegepaste systeem is VSL Type E 6-19. Een omhullingsbuis van 
Ø90/97 mm wordt hierbij toegepast. Om het effect van de spankabels 
te vergroten, is een excentrische naspanning toegepast. 

Vanwege de hoge wapeningshoeveelheid, zijn meerdere lagen 
voorspanstaal noodzakelijk. In dit geval geldt een minimale afstand 
tussen de staven van 2Ø. (EC2 9.10.1.2 (1)).

d = 5000-42-12-2*97 = 4752 mm 

Bepaling van het zwaartepunt:
zwptov bovenzijde = (3600*5000*2500-2800*3000*2000+2*1000*600*4700)/
(3600*5000-2800*3000+2*1000*600) = 3133 mm

Bepaling van het axiaal kwadratisch oppervlakte moment:
I = (1/12) * 3600 * 5000³ + 3600 * 5000 * 633² - (1/12) * 2800 * 3000³ - 2800 
* 3000 * 1133² + 2*((1/12) * 1000 * 600³ + 1000 * 600 * 1567²) = 3,061*1013 
mm4

Bepaling van het weerstandsmoment: 
Wbovenzijde=0,977*1010 mm³
Wonderzijde=1,640*1010 mm³

Afb. IV.1 - Principe van bebouwing en muur als uitkraging

Afb. IV.2 - Principe ingeklemde ligger

Afb. IV.3 - Doorsnede van de muur
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Spanningen aan de onderzijde: σb,o= - F/Ab - (Fe)/W + M/W
Spanningen aan de bovenzijde: σb,b= - F/Ab + (Fe)/W - M/W
De balk wordt gespannen als het beton is uitgehard. Hierdoor geldt:
fctm=3,2 N/mm²
fck= 43 N/mm²

Voor de spanning in de kabels geldt:
σp;max= min {k1fpk;k2fp0,1k}=min{0,8*1860;0,9*0,9*1860} = 1488 N/mm²
met fp0,1k=0,9fpk

Volgens EC2-7,2(5) mogen onacceptabele scheuren genegeerd worden 
mits: σp=k5fpk= 0,75*1860 = 1395 N/mm². Deze waarde wordt dus 
aangehouden. 

σb,o= - F/Ab - (Fe)/W + M/W < 3,2 N/mm²
σb,b= - F/Ab + (Fe)/W - M/W > - 43 N/mm²
De spanning ten gevolge van het moment is:
σb,o=MEd/W =  401 371 *106/1,640*1010 = 24,5 N/mm²
De spanning die door voorspanning moet worden opgeheven:
σp,o= 24,5-3,2 =21,3 N/mm²

Dus σb,o= - F/Ab - (Fe)/W < - 21,3 N/mm² 
F/10,8*106 + (F*1619)/1,640*1010 = 21,3 N/mm², geeft Fp=111 500 kN
Met Ab=10,8*106 mm² en e=1619 mm

Ap=111 500*10³/1395 = 79 928 mm²
29  kabels 19Ø15,7 

Het voorspanstaal wordt over twee lagen verdeeld.

Controle spanning aan bovenzijde van de balk:
σb,b= - F/Ab + (Fe)/W - M/W > - 43 N/mm²
σb,b= - 111 500*10³/10,8*106 + (111 500*10³*1619)/ 1,640*1010 -  401 371 
*106/1,640*1010= -23,8 N/mm²

Wanneer er een lage waterstand heerst, is het moment veel kleiner. 

In dat geval heerst er enkel voorspanning in de balk en is er geen 
opwaartse druk van het water aanwezig. De bovenzijde van de balk 
dient gecontroleerd te worden op trekspanningen, ten gevolge van 
een excentrische voorspankracht. 

In dat geval geldt voor de spanningen aan de bovenzijde van de balk:
σb,b= - F/Ab + (Fe)/W  < 3,2 N/mm²
σb,b= - 111 500*10³/10,8*106 + (111 500*10³*1619)/ 1,640*1010 
σb,b= 0,68 N/mm² < 3,2 N/mm², dus hieraan wordt voldaan.

Dwarskrachtcontrole

In de delen die niet door buiging zijn gescheurd, door voorspanning,  
geldt een dwarskracht weerstand van: (EC2 eq.(6.4))
VRd,c= (bwI)/S * √(fctm² + α1σcpfctd) = (3600* 3,061*1013)/ 7,157*109 √(1,5² 
*1,0*10,32*1,5) = 90 868 *10³ N
met σcp=111500*10³/10,8*106=10,32 N/mm²

De dwarskracht die zonder dwarskrachtwapening opneembaar is 
wordt bepaald.
VRd,c = (CRd,ck(100 ρ lfck)1/3+k1 σcp)bwd = (0,12*1,21*(100*0,0074*35)1/3+0,15* 
10,32)*3600*4752 = 33 831 * 10³ N
met k=1+ √(200/d) = 1+ √(200/4752)=1,21 en ρ = 79 928 / 10,8*106 = 0,74% 
De minimale waarde voor VRd,c= (0,035 k3/2 fcd

1/2 + k1
 σcp ) b d 

VRd,c = (0,035*1,213/2*351/2+0,15*10,32) 3600*4752 = 31 197 * 10³ N
Er geldt dus een dwarskrachtweerstand van het beton gelijk aan:
VRd,c = 33 831 * 10³ N 

De weerstand tegen buiging is gelijk aan:
MRd = 79 928*1395*0,9*4752 = 476 861* 106 Nmm
Het scheurmoment is gelijk aan:
Mcr=Wb,o(-σb,o+fctd) = 1,640 *1010 (21,33+1,5) = 374 412 * 106 Nmm
waarin σb,o=- F/Ab - (Fe)/W = - 111 500*10³/10,8*106 - (111 500*10³*1619)/ 
1,640*1010 = -21,33 N/mm²

Afb. IV.4 - Na span systeem

Afb. IV.5 - Dwarskrachtcapaciteiten muur



114

Het punt vanaf waar de doorsnede is gescheurd is gelijk aan:
0,5*q*l² = 374 412 kNm
0,5* 655,3 * (35-x)² = 374 412 kNm, dus x=1,20 m vanaf het oplegpunt.

Dus tot 1,20 meter vanaf het oplegpunt is de betondoorsnede 
gescheurd en geldt een maximale dwarskrachtweerstand van het 
beton van VRd,c = 33 831 * 10³ N.
Op de overige balk is een maximale dwarskrachtweerstand van het 
beton van VRd,c= 90 868 *10³ N van toepassing.

De maximale dwarskracht in de balk is gelijk aan:
VEd= q*l = 655,3 * 35 = 22 936 kN
VEd<VRd,c , dus er is geen dwarskrachtwapening.

Er wordt een minimale hoeveelheid aan beugels toegepast volgens 
EC2 9.4&9.5):
ρw,min= (Asw/sw)min*1/(bwsinα) = 0,08 √(fck/fyk) 
0,08 √(35/1860) = (Asw/sw)min*1/(3600*1), dus (Asw/sw)min=40 mm²/m

Als uitganspunt voor de beugels wordt Ø12-300 toegepast, met Asw/
sw= 754 mm²/m
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V BEREKENING PUBLIEK VOLUME
Uitgangspunten belastingen volumes

Voor de belastingen zijn de volgende waardes aangehouden (NEN-EN 
1991-1-1)

Vloeren
Permanente belasting
Beton d=210 mm   5,04 kN/m²
Afwerkvloer (isolatie en hout)  0,5 kN/m²   
Plafonds en leidingen  0,3 kN/m²

Veranderlijke belasting (school) 4,0 kN/m²
met Ψ2=0,6

Daken
Permanente belasting
Dakconstructie beton d=210 mm 5,04 kN/m²
Isolatie en dakbedekking  0,3 kN/m²
Plafond en leidingen  0,3 kN/m²

Veranderlijke belasting  1,0 kN/m²

Gevel    0,5 kN/m²

1. Berekening ligger evenwijdig aan de muur - as B8-16

l=9,6m
S355
De rekenwaarde van de belasting (lijnlast):  
qd  = 0,5*5,4* ( 1,2*(5,04+0,5+0,3)+1,5*4,0) =  35,12 kN/m
MEd = 1/8ql² = 1/8 * 35,12 * 9,6² = 404,6 kNm

Volgens de elasticiteitstheorie geldt:
Wy=MEd/fyd = 404,6*106/355 = 1139,7 *10³ mm³ 
Gekozen profiel HE300A.

Toetsing doorbuiging: umax=0,004*9600=38,4 mm
qeind= 0,5*5,4* (5,04+0,5+0,3+4,0) = 26,57 kN/m
ueind = (5*26,57*96004) / (384*210 000*18263*104) = 76,7 mm > 38,4  mm 
(voldoet niet)

qbij= 0,5*5,4*4,0 = 10,8 kN/m 
ubij = (5*10,8*96004) / (384*210 000*18263*104) =31,1 mm < 38,4 mm 
(voldoet)
De ligger wordt 40 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt 
voldaan. 

2. Berekening kolom - as B8-16

l=6,0 m
S355

NEd= 9,6*2,7 * (1,2*5,84+1,5*1,0) = 220,5 kN
Eis: NEd < Nb,Rd

Keuze buisprofiel Ø139,7x6mm
Nb,Rd=χ*Npl;Rd

Npl;Rd=A*fy/ γM1= 2520*355 = 894,6 kN
Ncr =(π²EI)/lcr² =  (π²*210 000*564*104)/6000² = 325 kN

λ = √(Afy/Ncr) = √(894,6/325)=1,66 

Knikkromme a voor warm vervaardigde buisprofielen.
Er geldt voor imperfectiefactor α=0,21

φ = 0,5[1+ α(λ-0,2)+ λ²] = 0,5[1+0,21(1,66-0,2)+1,66²] = 2,03
χ = 1 / (φ+√(φ²-λ²)) = 1 / (2,03 + √(2,03²-1,66²)) = 0,31

Dus, χ*Npl;Rd= 0,31*894,6 = 277,3 kN > 220,5 kN (voldoet)

3. Berekening kabel - as 8 t/m 16 tussen as B-D

Afb V.1: Publiek volume

Afb V.2: Principe plattegrond publiek volume

Afb V.3: Principe doorsnede publiek volume
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Verticale kracht:
Fd,dak=214,3 kN
Fd,vloer= 9,6*2,7 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 337,2 kN
Fd,gevel= 1,2*0,5 * 6*9,6 = 34,6 kN
Fd,tot= 586,1 kN

lkabel= √(6,0²+5,4²) = 8,1 m
Fdiagonaal=(8,1*586,1)/6,0=791,2 kN
Nbalk= (5,4*586,1)/6,0=527,5 kN

Dimensionering kabel:
As= 791,2*10³/355 = 2229 mm² 
Dit komt overeen met een kabel massief Ø60 mm. (2827 mm²)

4. Berekening ligger loodrecht op muur - as 8 t/m 16 tussen as B-D

Deze ligger wordt belast op normaalkracht.
NEd=527,5 kN
Eis: NEd < Nb,Rd

l=5,4m
S355

Keuze HE200A 
Nb,Rd=χ*Npl;Rd

Npl;Rd=A*fy/ γM1= 5380*355 = 1910 kN
Ncr =(π²EI)/lcr² =  (π²*210 000*3692*104)/5400² = 2624 kN

λ = √(Afy/Ncr) = √(1910/2624) = 0,85 

Knikkromme b voor y-y as (de sterke richting)
Knikkromme c voor z-z as (de zwakke richting)
Aangezien het profiel op centrische druk wordt belast, is knikkromme  
c maatgevend. 
Er geldt voor imperfectiefactor α=0,49

φ = 0,5[1+ α(λ-0,2)+ λ²] = 0,5[1+0,49(0,85-0,2)+0,85²] = 1,02
χ = 1 / (φ+√(φ²-λ²)) = 1 / (1,02 + √(1,02²-0,85²)) = 0,63

Dus, χ*Npl;Rd= 0,63*1910 = 1203 kN > 527,5 kN (voldoet)
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VI BEREKENING ZALEN
1. Berekening ligger evenwijdig aan de muur - as G5-17

l=9,6m
S355
De rekenwaarde van de belasting (lijnlast):  
qd  = 4,8 * ( 1,2*(5,04+0,5+0,3)+1,5*4,0) =  62,44 kN/m
MEd = 1/8ql² = 1/8 * 62,44 * 9,6² = 719,3 kNm

Volgens de elasticiteitstheorie geldt:
Wy=MEd/fyd = 719,3*106/355 = 2026 *10³ mm³ 
Gekozen profiel HE340B.

Toetsing doorbuiging: umax=0,004*9600=38,4 mm
qeind= 4,8 * (5,04+0,5+0,3+4,0) =47,23 kN/m
ueind = (5*47,23*96004) / (384*210 000*36656*104) = 67,85 mm > 38,4  mm 
(voldoet niet)

qbij= 4,8* 4,0 = 19,2 kN/m 
ubij = (5*19,2*96004) / (384*210 000*36656*104) =27,58 mm < 38,4 mm 
(voldoet)
De ligger wordt 30 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt 
voldaan. 

2. Berekening kolom 

De maatgevende kolom in dit deel wordt berekend, deze bevindt zich 
op as J17
Hiervoor geldt: l=6,0 m, S355

NEd= 4,8*4,8 * (1,2*5,64+1,5*1,0) = 190,5 kN
Ook hier voldoet: Ø139,7x6mm
Nb,Rd = 277,3 kN > 190,5 kN

3. Berekening kabel

Dit deel is opgebouwd uit een combinatie van kabels en uitkragende 
wanddelen. De maatgevende kabel bevindt zich op as 5 tussen as E-J.

Verticale kracht:
Fd,dak=4,8*3,6 * (1,2*5,64+1,5*1,0) =142,9kN
Fd,vloer= 4,8*3,6 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 224,8 kN
Fd,gevel= 1,2*0,5 * 3,6 * 8,4 = 18,1 kN
Fd,tot= 385,8 kN

lkabel= √(9,6²+3,6²) = 10,25 m
Fdiagonaal=(10,25*385,8)/3,6=1098,5 kN
Nbalk= (9,8*385,8)/3,6=1050,2 kN

Dimensionering kabel:
As=1098,5*10³/355 = 3094 mm² 
Dit komt overeen met een kabel massief Ø80 mm. (5027 mm²)

4. Berekening ligger loodrecht op muur - as 5 tussen as E-J

Deze ligger wordt belast op normaalkracht, dwarskracht en buiging.
Eigenschappen ligger: l=9,6m, S355

Normaalkracht in ligger:
NEd=1050,2 kN

Moment in ligger:
qgevel = 0,5*3,6*0,5 = 0,9 kN/m
Fvloer=3,6*4,8 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 224,78 kN
MEd= 1/4Fl + 1/8ql² = 1/4*224,78*9,6 + 1/8*0,9*9,6² = 549,8 kNm

Dwarskracht in ligger:
VEd = 1/2ql+1/2F=1/2*0,9*9,6 + 1/2*224,78 = 116,7 kN

Keuze HE340B

Wanneer geldt: VEd< 0,5Vpl,Rd mag de invloed van de dwarskracht op 
de momentweerstand worden verwaarloosd. 
Av = A-2btf+(tw+2r)tf = 17090-2*300*21,5+(12+2*27)*21,5 = 5609 mm² 

Afb VI.1: Zalen

Afb VI.2: Principe plattegrond zalen

Afb VI.3: Principe doorsnede zalen gevel
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Av ≥ ηhwtf = 1,0*243*21,5 = 5225 mm² (voldoet)
Vpl,Rd=Av*(fy/ √3)/ γM0 = 5609*(355/ √3)/ 1,0 = 1149,6 kN
VEd=116,7 kN < 0,5Vpl,Rd=0,5*1149,6=574,8 kN

Dit betekent dat de invloed van dwarskracht mag worden 
verwaarloosd. Er wordt dus getoetst op de combinatie van 
normaalkracht en buiging.

Toetsing doorsnede
Doorsnedeclassificatie
ε = √fy/235 = √355/235 =1,23 
Lijf: c/t = 243/12 = 20,25 ≤ 33 ε = 40,6 (klasse 1)
Flens: c/t = (0,5(b-tw-2r))/tf = (0,5(300-12-2*27))/21,5 = 5,44 ≤ 9ε = 11,07 
(klasse 1)

Rekenwaarde van de momentweerstand
Mc,Rd=Mpl,Rd=(Wplfy)/γM0 =  2160*10³*355/1,0 = 766,8 kNm
Npl,Rd=(A*fy)/γM0 = 17090*355 / 1,0 = 6067 kN
NEd=1050,2 ≤ 0,25 Npl,Rd = 0,25*6067 = 1517 kN
Dit betekent dat ook de invloed van normaalkracht verwaarloosbaar 
is in deze berekening. 

Dit betekent dat het profiel voldoet: MEd=549,8 kNm < Mpl,Rd=766,8 
kNm

Toetsing doorbuiging: umax=0,004*9600=38,4 mm
qgevel = 0,5*3,6*0,5 = 0,9 kN/m
Fvloer=3,6*4,8 * (5,84 + 4,0) = 170,0 kN
ueind = (5*0,9*96004) / (384*210 000*36656*104) + (170,0*10³*9600³)/
(48*210 000*36656*104) = 42,0 mm > 38,4  mm (voldoet niet)

Fbij= 3,6*4,8 *4,0 = 69,12 kN
ubij = (69,12*10³*9600³)/(48*210 000*36656*104) =16,5 mm < 38,4 mm 
(voldoet)
De ligger wordt 5 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt 

voldaan. 

5. Uitkragende muur

Op de assen 7,9,11,13 en 15 bevinden zich betonwanden, die 
ingeklemd zijn in de muur. De maatgevende wanden bevinden zich 
op as 11 en 13. De hoogte van de muur is hier dus 3,6 meter en het 
vloeroppervlakte het grootst. 

Belasting op muur:
Fd,dak,midden=8,4*4,8 * (1,2*5,64+1,5*1,0) =333,4kN
Fd,vloer,midden= 2*8,4*4,8 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 1049,0 kN
Ftot,midden= 1382,4 kN
Fd,dak,gevel=2,4*8,4 * (1,2*5,64+1,5*1,0) =166,7 kN
Fd,vloer,gevel= 2*2,4*8,4 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 524,5 kN
Fd,gevel= 1,2*0,5 * 9,6 * 8,4 = 48,4 kN
Fd,tot,gevel= 739,6 kN

MEd = 1/2Fd,midl+Fd,gevell = 0,5*1382,4*9,6 + 739,6*9,6 = 13736 kNm

Voor het opnemen van de maximale drukspanningen wordt de 
benodigde betonsterkteklasse op de volgende manier bepaald:
σ = MEd/Wb = 13736*106/(1/6*300*3600²) = 21,2 N/mm²
De toe te passen betonsterkteklasse: C35/45 (fcd=23,3). Deze 
sterkteklasse is gelijk aan de klasse die gebruikt wordt voor het 
pitontwerp. 

Om de wapening te bepalen dient een aanname gedaan te worden 
voor het zwaartepunt van de wapening. Hiervoor wordt 200 mm ten 
opzichte van de bovenzijde van de wand aangehouden. 

d=3,6-0,2 = 3,4 m
As,min=Md/fydz = 13736*106 / (435*0,9*3400) = 10319 mm²
AsØ20 = 314 mm² -> n=33 staven.
As,aanw=33*314=10 362 mm²

Afb VI.5: Principe doorsnede scheidingsmuur zalen

Afb VI.4: NVM lijnen ligger loodrecht op muur - as 5 tussen as E-J
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Het aantal staven dat in de breedte van de doorsnede toegepast kan 
worden is afhankelijk van de betondekking, en de afstand tussen de 
wapeningsstaven. 

Dekking op de wapening met milieuklasse XC1
Constructie klasse S2 (EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {10 mm; 10 mm; 10 mm} = 10 mm
cnom= cmin+ Δcdev= 10+5 =15 mm

n=(300-2*15)/(20+25)=6 staven
Er kunnen in totaal dus 6 staven per laag verwerkt worden.
Dit houdt in dat er 6 lagen wapening nodig zijn. 
Deze kunnen verdeeld worden over een hoogte van: 
15+10+6*20+5*25=270mm. 

Hiermee wordt de afstand van het zwaartepunt van de wapening ten 
opzichte van de bovenzijde van de balk 270/2=135 mm. De arm tussen 
de trekkracht in het staal en de drukkracht in het beton (z) is dus 
groter dan aangenomen. Hierdoor zal in werkelijkheid de benodigde 
staalhoeveelheid iets kleiner worden.

Controle op scheurwijdte
De scheurwijdtecontrole wordt uitgevoerd aan de hand van de 
tabellen 7.2N en 7.3N uit EC2.
Milieuklasse XC1: wmax= 0,4 mm (EC2-tabel 7.1N)
ctoegepast=cnom, dus te toetsen op wmax= 04 mm.

Controle met de tabellen
Moment in bruikbaarheids grenstoestand:
Fd,dak,midden=8,4*4,8 (5,64) =227,4kN
Fd,vloer,midden= 2*8,4*4,8 * (5,84 + 0,6*4,0) = 664,5 kN
Ftot,midden= 891,9 kN
Fd,dak,gevel=2,4*8,4 * (5,64) = 113,7 kN
Fd,vloer,gevel= 2*2,4*8,4 * (5,84 + 0,6*4,0) = 332,2 kN

Fd,gevel= 0,5 * 9,6 * 8,4 = 40,32 kN
Fd,tot,gevel= 486,2 kN

MEqp = 1/2Fd,midl+Fd,gevell = 0,5*891,9*9,6 + 486,2*9,6 = 8949 kNm

Horizontaal krachtenevenwicht
Ns=Nc

Ns=As*fyd=10 362*435 = 4 507 470N
Nc=0,75*xu*fcb*b = 0,75*xu*23,3*300 = 5243 xu, zodat xu=859,7mm
Het zwaartepunt van het betondrukdiagram ligt op 0,39 xu vanaf de 
balk, zodat: z=3575-0,39*859,7 = 3240 mm
MRd=As*fyd*z=10 362*435*3240=14604 kNm

σs = MEqp/MRd * 435 = 8949/14604 * 435 = 267 N/mm². 

Controle staafafstand (EC2-tabel 7.3N):
stoegepast=25 mm
smax=200 mm. 
stoegepast=smax. 

Omdat aan deze eis wordt voldaan hoeft de controle voor de 
staafdiameter niet uitgevoerd te worden.

Controle dwarskracht
De optredende dwarskracht in de balk is gelijk aan:
VEd= 1382,4 + 739,6 = 2122 kN

De dwarskracht die zonder dwarskrachtwapening opneembaar is 
wordt bepaald.
VRd,c= 0,035k3/2fcd

1/2bd = 0,035*1,243/2*351/2*300*3440 = 295 *10³ N
met k=1+ √(200/d) = 1+ √(200/3440)=1,24
VEd>VRd,c , dus dwarskrachtwapening is noodzakelijk

Bij de gegeven balkafmetingen is een maximale dwarskracht 
opneembaar, gelijk aan:
VRd,max=bzv1fcdsinθcosθ 
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met v1=0,516
VRd,max=300*0,9*3440*0,516*35*sin 21,8° * cos 21,8° = 5 784 *10³ N
VEd< VRd,max, dus balkafmetingen zijn akkoord.

Abgl/s=VEd/(zfydwcotθ)
Abgl/s=2122*10³/(0,9*3,44*435*cot21,8°), Abgl/s=630 mm²/m
Toegepast worden beugels Ø10-200. Hiervoor geldt: Abgl/s = 785 
mm²/m.
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VII BEREKENING KANTOREN
De afmetingen van het kantoorvolume zijn kleiner dan de tot nu toe 
berekende elementen. Vandaar dat niet alle elementen in dit volume 
getoetst worden, omdat deze niet maatgevend zijn.

1. Berekening kabel - 2 en 4 tussen as E-I.

Volgens NEN-EN 1991-1-1 6.3.1.1 (11): Bij belasting op meer dan 
twee vloeren moet de extreme waarde van de opgelegde belasting 
in rekening zijn gebracht voor de twee vloeren met het grootste 
belastingseffect. Voor de overige vloeren mag een reductiefactor ψ0 
volgens tabel A1.1 van NEN-EN 1990 in rekening zijn gebracht. 

Verticale kracht:
Fd,dak= 4,2*3,6  * (1,2*5,64) =102,33 kN
Fd,vloer= 2*4,2*3,6 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 393,4 kN
Fd,vloer= 4,2*3,6 * (1,2*5,84 + 1,5*0,5*4,0) = 151,3 kN
Fd,gevel= 1,2*0,5 * 7,4 * 10,8 = 48,0 kN
Fd,tot= 695,0 kN

lkabel= √(10,8²+7,2²) = 12,98 m
Fdiagonaal=(12,98*695,0)/10,8=835 kN
Nbalk= (7,2*695,0)/10,8=463 kN

Dimensionering kabel:
As=835*10³/355 = 2352 mm² 
Dit komt overeen met een kabel massief Ø60 mm (2827mm²).

3.2 Berekening ligger - as 2 en 4 tussen as E-I

De liggers op de tussenlagen (as 2 en 4) liggen in dezelfde lijn met 
de kabel, waardoor de elementen elkaar moeten kruisen. Deze liggers 
worden dus uitgevoerd in twee profielen, zodat de kabel hier door 
geleid kan worden.
qgevel = 0,5*3,6*0,5 = 0,9 kN/m
Fvloer=3,6*4,2 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 196,9 kN
MEd= 1/4Fl + 1/8ql² = 1/4*196,9*7,2 + 1/8*0,9*7,2² = 359,9 kNm

Afb VII.1: Kantoren

Afb VII.2: Principe plattegrond kantoren

Afb VII.3: Principe doorsnede kantoren

Volgens de elasticiteitstheorie geldt:
Wy=MEd/fyd = 359,9*106/355 = 1014 *10³ mm³ 
Gekozen profielen 2 - IPE300.
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VIII  BEREKENING THEATER
Het theater wordt opgesplitst in het podium met artiestenruimte en 
de zaal. In dit deel worden houten panelen achter het glas geplaatst. 
De belasting van de gevel wordt hier verhoogd naar 1,0 kN/m². 

1. Berekening ligger evenwijdig aan de muur - as H19-23

Deze ligger bevindt zich in het dakvlak. Omdat kolommen in het 
volume niet gewenst zijn (functie van podium) wordt de ligger ter 
plaatse van de gevel opgelegd. 
l=19,2m
S355

De rekenwaarde van de belasting (lijnlast):  
qd  = 6,0 * ( 1,2*(5,08+0,3+0,3)+1,5*1,0) =  49,9 kN/m
MEd = 1/8ql² = 1/8 * 49,9 * 19,2² = 2299,4 kNm

Volgens de elasticiteitstheorie geldt:
Wy=MEd/fyd = 2299,4*106/355 = 6477,2 *10³ mm³ 
Gekozen profiel: raatbalk samengesteld uit HE600B (Wy=7750*103mm³). 
Hierdoor ontstaat een hoogte van 800 mm van het profiel. 

Toetsing doorbuiging: umax=0,004*19200=76,8 mm
qeind= 6,0 * (5,04+0,3+0,3+1,0) = 39,84 kN/m
ueind = (5*39,84*192004) / (384*210 000*310000*104) = 108,3 mm > 76,8  
mm (voldoet niet)
De ligger wordt 35 mm getoogd, zodat aan de doorbuigingseis wordt 
voldaan. 

2. Berekening kolom 

De maatgevende kolom in dit deel wordt berekend, deze bevindt zich 
op as H19 en H24
Hiervoor geldt: l=10,8 m, S355

NEd= 9,6*6 * (1,2*5,64+1,5*1,0) = 476,23 kN
Eis: NEd < Nb,Rd

Keuze buisprofiel Ø219,1x12,5mm
Nb,Rd=χ*Npl;Rd

Npl;Rd=A*fy/ γM1= 8110*355 = 2879 kN
Ncr =(π²EI)/lcr² =  (π²*210 000*4345*104)/10800² = 772,1kN

λ = √(Afy/Ncr) = √(2879/772,1)=1,93 

Knikkromme a voor warm vervaardigde buisprofielen.
Er geldt voor imperfectiefactor α=0,21

φ = 0,5[1+ α(λ-0,2)+ λ²] = 0,5[1+0,21(1,93-0,2)+1,93²] = 2,54
χ = 1 / (φ+√(φ²-λ²)) = 1 / (2,54 + √(2,54²-1,93²)) = 0,24

Dus, χ*Npl;Rd= 0,24*2879 = 690,96 kN > 476,23 kN (voldoet) 

3. Berekening kabel

Op as H grijpen beide kabels aan. De kracht in elke kabel is afhankelijk 
van de afmeting. Vandaar dat de keuze is gemaakt beide kabels een 
gelijke afmeting te geven, zodat de kracht gelijk verdeeld kan worden 
over beide kabels.

Verticale kracht op as H24:
Fd,dak=9,6*6 * (1,2*5,64) = 389,8 kN
Fd,vloer= 2*4,8*6 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) = 749,3 kN
Fd,gevel= 1,2*1,0 * 6 * 18 = 129,6 kN
Fd,tot= 1268,7 kN

Verticale kracht op as K24
Fd,dak=9,6*3 * (1,2*5,64) = 194,9 kN
Fd,vloer= 2*4,8*3 * (1,2*5,84 + 1,5*4,0) =374,6 kN
Fd,gevel= 1,2*1,0 * 7,8 * 18 = 168,48 kN
Fd,tot= 738,0 kN

De totale kracht in de beide kabels wordt 1268,7 + 738 = 2006,7 kN. 

Afb VIII.1: Theater

Afb VIII.2: Principe plattegrond theater

Afb VIII.3: Principe doorsnede theater
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Volgens de documentatie van Willemsanker bv is, de bezwijkkracht 
van een element rond 80mm F=1861kN. Dit betekent dat inderdaad 
één kabel niet voldoet.

De kabel tussen as  E24-K24 wordt belast met een kracht:
Fd=1268,7 kN

lkabel= √(12²+18²) = 21,63 m
Fdiagonaal=(21,63*1268,7)/18=1524,6 kN

Dimensionering kabel:
As=1524,6*10³/355 = 4295 mm² 
Dit komt overeen met een kabel massief Ø80 mm. (5027 mm²)

De kabel tussen as  E24-H24 wordt belast met een kracht:
Fd=738 kN < 1268,7 kN
De afmeting van dit element is een kabel massief Ø80 mm.

4. Berekening ligger loodrecht op muur

Omdat deze liggers gesteund worden door kolommen, zal dit niet tot 
een maatgevende situatie leiden, dus worden deze niet getoetst. 

5. Berekening kabels zaal

De zaal is uitgevoerd in trekkabels en balken. Om de staafkrachten te 
bepalen is SCIA engineer  2012.0 studentenversie gebruikt. 
De vloer in dit deel is gepositioneerd onder een hoek. Hiervoor wordt 
een kanaalplaat 260 gebruikt in combinatie met een cementdekvloer. 
Ook hier zijn twee kabels toegepast, omdat één kabel niet voldoende 
blijkt. 

Verticale kracht op as A20-A23 (ingevoerd in SCIA)
FG,dak=8,4*3* 5,64 = 142,1 kN
FG,vloer=8,4*3* 5,36 = 135,1 kN
FG,gevel=1,0 * (8,4*5,4+3*6,0) = 63,4 kN
FG,tot= 340,6 kN

FQ,dak=8,4*3* 1,0 = 25,2 kN
FQ,vloer=8,4*3* 4,0 = 100,8 kN

Verticale kracht op as B20-B23
FG,dak=8,4*6* 5,64 = 284,3 kN
FG,vloer=8,4*3* 5,36 = 270,1 kN
FG,gevel=1,0 *6*6,6 = 39,6 kN
FG,tot= 594 kN

FQ,dak=8,4*6* 1,0 = 50,4 kN
FQ,vloer=8,4*3* 4,0 = 201,6 kN

Er is een snede gemodelleerd zoals toegepast op as 20 en as 23.
De maatgevende belastingcombinatie is:
1. 1,2 * Gk,j,inf + 1,5 * Qk

De opneembare kracht door een kabel massief Ø80 mm is gelijk aan:
FRd=5027*355=1785 kN
Zoals in uit de uitvoergegevens van het rekenprogramma blijkt, wordt 
hieraan voldaan. 

6. Berekening ligger loodrecht op muur

Omdat deze liggers gesteund worden door kolommen, zal dit niet tot 
een maatgevende situatie leiden, dus worden deze niet getoetst. 

Afb VIII.4: Theaterzaal

Afb VIII.5: Principe plattegrond theaterzaal

Afb VIII.6: Principe doorsnede theaterzaal
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Afb VIII.7: Opzet van het rekenmodel

Afb VIII.8: Normaalkrachten in de staven
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IX BEREKENING VLOER
In het gebouw is een maximale vloeroverspanning van 6 meter 
aanwezig. Er wordt een breedplaatvloer toegepast met een afmeting 
van d=210 mm.

C20/25, Fe500B
l=6,0m
h=210 mm
geschatte staafdiameter Ø=10mm
d=210-15-0,5*10=190mm
l/d=32
Dekking op de wapening met milieuklasse XC1
Constructie klasse S3 (EC2-NB-tabel4.3N)
cmin= max {cmin,b;cmin,dur;10 mm}
cmin= max {10 mm; 10 mm; 10 mm} = 10 mm
cnom= cmin+ Δcdev= 10+5 =15 mm

Belastingen
qeigen gewicht  = 5,84 kN/m²
qveranderlijk  = 4,0 kN/m²

De vloer wordt geschematiseerd in liggers met een breedte van 1 m, 
dan is de belasting per m (lijnbelasting):
qG,k=7,60 kN/m en qQ,k=4,0 kN/m

Voor de rekenwaarde van de belasting qd wordt de grootste waarde 
aangehouden van 1,2 Gk+1,5 Qk en 1,35 Gk:
qd = 1,2*5,84+1,5*4,0 = 13,0 kN/m, of qd=1,35*5,84= 7,9 kN/m <13,0 
kN/m.

Veldmoment: MEd=1/8 qd l² = 1/8*13,0*6,0² = 58,5 kNm
Toevallig inklemmingsmoment: MEd = 0,15 MEd,veld= 8,78kNm

Bepaling van de wapening: As= MEd/fyd0,9d = 58,5*106 / 435*0,9*190 
As= 786 mm²

Wapeningsverhouding: ρ = As/(bd) = 786/(1000*190) = 0,41 %
ρmin = 0,13% en ρmax = 1,03% voor C20/25, hieraan wordt voldaan.

Toevallig inklemmingsmoment: As= 0,15 * 786 = 118 mm²
Volgens de UGT toetsing (NEN-EN 1992-1-1, art. 9.3.1.1(1)) hoeft de 
minimum hoeveelheid wapening niet meer te bedragen dan 1,2 maal 
de benodigde wapeningshoeveelheid.

Wapening:
Velmoment: As=786 mm², kies Ø10-100 = 790 mm². 
Verdeelwapening 20% van de hoofdwapening: As,verd=0,2*786=157 
mm², kies Ø8-200 = 251 mm²
Toevallig inklemmingsmoment As=1,20*118 = 142 mm², kies Ø8-250 
= 201 mm².
Verdeelwapening 20% van 118 mm² = 24 mm², kies  Ø8-250 =  201 mm².
Gezien het feit dat breedplaten gebruikt worden, dient koppelwapening 
te worden geplaatst. Ter plaatse van de eindopleggingen wordt 50 % 
van de veldwapening toegepast, Ø10-200.

Het betreft een vloer XC1, zodat controle op scheurwijdte niet 
noodzakelijk is. 

Vanwege de slanke vloer l/d=32, wordt niet aan de eisen voor 
doorbuiging voldaan (figuur 13.13 boek CB2). Om hieraan te kunnen 
voldoen, met deze balkafmetingen, kan een hogere betonkwaliteit 
gekozen worden of meer wapening worden toegevoegd. Er wordt 
gekozen om dezelfde betonkwaliteit toe te passen als de pit en de 
muur, namelijk C35/45. Daarnaast zal een bijlegwapening van Ø8-200 
worden toegepast om aan de slankheidseisen te voldoen. 
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X BEREKENING MOMENT MUUR
De muur wordt belast door diverse belastingsgevallen welke een 
moment in het element veroorzaken. In deze berekening wordt het 
moment in de muur bepaald ten gevolge van de waterdruk, gronddruk, 
het gewicht van de hangende volumes en de windbelasting. Om dit 
te bepalen wordt een 1 meter brede strook van de muur beschouwd. 

Het maatgevende moment ontstaat ter plaatse van het kantoorvolume. 
Dit is het enige volume, waarbij geen massa aan de andere zijde van 
de muur hangt.

Grond en waterdruk
Ter plaatse van het kantoorvolume geldt, vanaf pitniveau, een  
grondhoogte maximaal 5 meter. Het water stijgt tot 1 maximaal meter 
boven het grondniveau. 

Aanname belastingen:
Water:  10 kN/m²
Nat zand: 20 kN/m²

Fwater= 0,5 * 10 kN/m * 1m = 10 kN
Deze kracht grijpt aan op 5,33 meter t.o.v. pit niveau.
Fgrond,1= 10 kN/m * 5m = 50 kN
Deze kracht grijpt aan op 2,5 meter t.o.v. pit niveau.
Fgrond,2= 0,5 * (5*20) * 5m = 250 kN
Deze kracht grijpt aan op 1,67 meter t.o.v. pit niveau.

Windbelasting:
Aangezien de gegevens voor de extreme stuwdrukken van Tsjechië 
niet beschikbaar zijn, wordt als uitgangspunt gebied III in Nederland 
aangehouden. Het rivierengebied in het binnenland valt onder deze 
zone. 

Er geldt:
Gebied III, bebouwd gebied, h=20 m

Hiervoor geldt qp=0,74 kN/m²
Aangezien geldt h>2b (20>2*5,6) mag de belasting verdeeld worden. 
Het gebouw valt in de zone h/d=5. 
 
Hierdoor geldt de belasting:
qw,1=cscd*cp*qp=1,0 * (1,0 + 0,7) * 0,48 = 0,816 kN/m²
Deze belasting is van toepassing over de hoogte van 0 tot 5,6 meter.
qw,2=cscd*cp*qp=1,0 * (1,0 + 0,7) * 0,66 = 1,12 kN/m²
Deze belasting geldt over de hoogte van 5,6 tot 14,4 meter.
De belasting verloopt hier van 0,816 kN/m² naar 1,12 kN/m²
qw,3=cscd*cp*qp=1,0 * (1,0 + 0,7) * 0,74 = 1,26kN/m²
Deze belasting geldt over de hoogte van 14,4 meter tot 20 meter.

Massa volume:
De belasting op as 3 wordt bepaald omdat deze maatgevend is. 
Permanente belasting: 
FG,dak= 8,4 * 7,2 * 5,64 =341,1 kN
FG,vloer= 3 * 8,4 * 7,2 * 5,84 = 1059,6 kN
FG,gevel= 0,5 * 8,3 * 10,8 = 44,8 kN
FG = 1445,5 kN

Veranderlijke belasting:
FQ,vloer1,2= 2 * 8,4 * 7,2 * 4,0 = 483,8 kN
FQ,vloer3= 8,4 * 7,2 * 0,5 * 4,0 = 121 kN
FQ = 604,8 kN 

Deze belastingen leiden tot een horizontale kracht vanuit de kabel aan 
de muur:
FG,H = 7,2 * 1445,5 kN / 10,8 = 963,7 kN
FQ,H = 7,2 * 604,8 kN / 10,8 = 403,2 kN
Deze kracht grijpt aan op 17,4 meter boven pitniveau.

De kabel zorgt ook voor een extra horizontale kracht, in tegengestelde 
richting ten opzichte van de kabelkracht, aan de muur. Hiervoor geldt: 
FG,H = 7,2 * 1445,5 kN / 10,8 = 963,7 kN

Afb X.1: Water en gronddrukken

Afb X.2: Verdeling windbelasting volgens Eurocode
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FQ,H = 7,2 * 604,8 kN / 10,8 = 403,2 kN
Deze kracht grijpt aan op 6,6 meter boven pitniveau.

Maatgevende belastingcombinatie bepalen:
1. 1,2 * Gk + 1,5*Qwind + 1,5 * Ψ0 *Qschool

2. 1,2 * Gk + 1,5*Qschool + 1,5 * Ψ0 *Qwind

Moment onderzijde muur:
1,2 * Gk + 1,5*Qwind + 1,5 * 0,4 *Qschool

MEd= 1,2 * (10*5,33 + 50*2,5 + 250*1,67) + 1,2 * 963,7 * 17,4 - 1,2 * 963,7 
* 6,6 + 1,5 * (0,5*0,816*5,6² + 0,5*0,816*8,8*10 + 0,5*(1,12-0,816)*8,8*8,53 
+ 1,26*5,6*17,2) + 1,5 * 0,5 * 483,8 * 17,4 - 1,5 * 0,5 * 483,8 = 714,96 + 12 
489,55 + 272,21 + 3918,8 = 17 395,5 kNm

1,2 * Gk + 1,5*Qschool + 1,5 * 0 *Qwind

MEd= 1,2 * (10*5,33 + 50*2,5 + 250*1,67) + 1,2 * 963,7 *17,4 - 1,2 * 963,7 
* 6,6 + 1,5 * 403,2 *17,4 - 1,5 * 403,2 * 6,6 = 714,96 + 12489,6 + 6531,8 = 
19736,4 kNm

De muur heeft hier een dikte van 3600 mm.
De buitenste wand heeft een dikte van 300 mm beton (exclusief 150 
mm isolatie en 150 mm buitenblad).
Dit betekent dat de wapening verdeeld kan worden over 300 mm.
Hierdoor wordt de momentarm 3600-150-150=3300 mm aangehouden.

Ax = MEd/(fydd) = 19 736,4 * 106 / (435*3300) = 13748,8 mm²

Ø32 geeft n=13748,8 / (π16²) = 18 Staven per meter
In een 1 meter brede strook kunnen 1000/(32+37) = 14 wapeningsstaven 
geplaatst worden.
Over de dikte van 300 mm zullen dus 2 lagen wapening worden 
geplaatst van Ø32. Dit zijn wapeningsstroken die slechts lokaal 
toegepast worden, op plaatsen waar de volumes aangrijpen op de 
muur. 

Afb X.3: Overzicht belastingen op de muur


