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Voorwoord 
 
Tijdens het afstudeerproject wil ik graag zoveel mogelijk taken van de toekomstige constructeur 
doorlopen. Wanneer gekozen wordt voor een onderzoek als afstudeerproject dan wordt er meestal 
slechts op één materiaal of onderdeel van de Bouwkunde heel diep ingegaan. Ik heb er daarom voor 
gekozen om het hele ontwerpproces te doorlopen. Op deze manier komen alle facetten waarmee de 
constructeur te maken krijgt aan de orde. Het ontwerp moet worden gemaakt, de stabiliteit moet 
verzorgd zijn, de kolommen moeten sterk genoeg zijn om de belasting te dragen en de detaillering 
moet in orde zijn. Alle facetten van de Bouwkunde en alle materialen passeren de revue. Dit is de 
reden waarom er gekozen is voor een ontwerpopdracht als afstudeeropdracht. 
Zelf ben ik erg geïnteresseerd in het maken van muziek en bezoek ik regelmatig concerten in 
verschillende poppodia. Daarom lag het voor de hand om als afstudeerproject een ontwerp te maken 
voor een poppodium. Dat was in eerste instantie ook de bedoeling, maar doordat de opdracht die ik 
gekozen heb te groot is om in zijn geheel uit te werken moest er een keuze gemaakt worden welk deel 
van het ontwerp uitgewerkt werd. Uiteindelijk is er voor gekozen om niet het poppodium, maar de 
toren met daarin de Jazzzaal en de Cross-overzaal uit te werken. In de toren zitten een aantal 
constructieve uitdagingen die ik interessant vond om uit te zoeken. 
 



 

Samenvatting 
 
De opgave van dit project wordt als volgt geformuleerd: Muziekcentrum Vredenburg, poppodium Tivoli 
en de Stichting Jazz Utrecht (SJU) moeten samen in één gebouw worden ondergebracht: het 
Muziekpaleis. Dit Muziekpaleis moet komen op de oude plek van Vredenburg, aan de Lange Viestraat 
in Utrecht. Het nieuwe gecombineerde muziekgebouw voor Vredenburg, Tivoli en SJU moet een 
complex worden waarin de eigen identiteit van de organisaties herkenbaar blijft. Vanwege de goede 
akoestiek in de huidige grote zaal van Vredenburg, is besloten deze zaal te behouden, terwijl de rest 
van het bestaande gebouw wordt gesloopt. De nieuwe functies worden om deze grote zaal heen 
gebouwd. Er zullen vier zalen worden bijgebouwd. Het nieuwe Muziekpaleis moet samen met plein 
Vredenburg het culturele centrum van Utrecht worden. 
Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: ‘‘Het maken van een uitdagend constructief ontwerp voor 
een Muziekpaleis in Utrecht, met kolomvrije zalen. In dit Muziekpaleis moeten Vredenburg, Tivoli en 
SJU zich thuis voelen.’’ 
 
Wat het Muziekpaleis zo interessant maakt, is dat er drie verschillende muziekstromingen in hetzelfde 
gebouw worden ondergebracht. Er zijn grote verschillen tussen de groepen mensen die naar het 
Muziekpaleis komen en daar moet zeker rekening mee worden gehouden. Aan de hand van analyses 
van bestaande podia en de omgeving, is een aantal uitgangspunten voor het ontwerp opgesteld. 
 
Deze uitgangspunten zijn verwerkt in het ontwerp voor het gehele plan. Het Muziekpaleis is door de 
verschillende muziekstromingen die erin worden gespeeld, eigenlijk een stad in een stad. Door in het 
Muziekpaleis een centraal plein te creëren dat ontsloten wordt door steegjes, loopt de stad als het 
ware door in het Muziekpaleis. Het centrale plein in het gebouw doet dienst als foyer voor het hele 
gebouw. Van hier uit worden de bezoekers naar de zaal van hun keuze geleid (zie Figuur 1).  
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Figuur 1: bovenaanzicht gehele ontwerp 

 

Figuur 2: Tivoli kraagt uit boven plein  

Door de rechthoekige, moderne zaal van Tivoli uit te laten steken boven het plein Vredenburg, wordt 
het plein als het ware onder de zaal door het Muziekpaleis in getrokken (zie Figuur 2).  
In het ontwerp krijgt de bestaande, grote zaal van Vredenburg een belangrijke plaats. De zaal moet 
vanuit verschillende richtingen zichtbaar blijven. Dit brengt met zich mee dat de nieuwe zalen niet te 
dicht tegen de bestaande grote zaal aan gebouwd kunnen worden. Aangezien de identiteit van de 
verschillende organisaties behouden moet blijven, worden de nieuwe zalen niet in dezelfde stijl 
gebouwd als het oude Vredenburg. Door de zalen los te koppelen van de andere zalen en door hun 
vorm en bekleding krijgen ze een eigen identiteit. De zalen worden aan elkaar verbonden door de 
gezamenlijke functie en de gezamenlijke ruimtes. Door de zalen van buitenaf zichtbaar te houden en 
de vorm en bekleding van de zaal, is het voor de bezoekers meteen duidelijk waar ze naar toe 
moeten. De Jazzzaal, de Cross-overzaal en de kantoren worden gestapeld in een toren.  
Het Muziekpaleis staat op een prominente plaats in het Stationsgebied en trekt mensen uit de hele 
stad naar zich toe. Het gebouw moet een herkenningspunt worden in de stad: een Landmark. 
Hiervoor wordt de toren gebruikt. 
Vanwege de omvang van de opdracht is alleen de toren constructief en bouwtechnisch uitgewerkt.  
Bij het ontwerp van de toren is rekening gehouden met de eerder besproken uitgangspunten. Dit 
resulteert in een ellipsvormige plattegrond. De Jazzzaal wordt onderin de toren gesitueerd en krijgt de 
vorm en karakteristiek van de onderkant van een saxofoon. De zaal wordt bekleed met koperen platen 
die er voor zorgen dat meteen duidelijk is welke soort muziek in de zaal wordt gespeeld. De Cross-



 

overzaal bevindt zich bovenin de toren en steekt hier gedeeltelijk uit. Deze zaal wordt bekleed met 
houten panelen van een lichte kleur die de zaal een chique, maar toch moderne uitstraling verlenen. 
Het verticale transport gebeurt met behulp van gekromde roltrappen die zich in een circulatiezone 
bevinden. Deze circulatiezone cirkelt rond de verblijfsgebieden.  

Voor de constructie van de toren worden stalen hoofdkolommen (∅610) geplaatst op de scheiding 
tussen de verblijfsruimtes en de circulatieruimte. In het midden van de toren kunnen op de onderste 
vier verdiepingen geen kolommen staan, omdat daar de Jazzzaal is gesitueerd. De overspanning van 
de vloeren is maximaal 21 meter en die overspanning is niet te realiseren met een standaard ligger 
met redelijke afmetingen. Daarom is er een constructielaag toegepast die bestaat uit verdiepingshoge 
vakwerken die overspannen tussen de hoofdkolommen. Op de verdiepingen boven de constructielaag 
kunnen dan wel binnenkolommen in het midden van de toren staan die steunen op het vakwerk op de 
constructielaag. Er wordt als het ware een tafel gecreëerd die over de Jazzzaal heen wordt gezet (zie 
Figuur 3). 

Om hem beter op te laten vallen van buitenaf 
steekt de Cross-overzaal 6 meter boven de toren 
uit. Dat wil zeggen dat de hoofdkolommen en de 
gevel van de toren stoppen op 48 meter hoogte, 
terwijl de zaal doorgaat tot 54 meter hoogte. De 
wanden van de zaal bevinden zich binnen de 
hoofdkolommen. Van buitenaf is de constructie 
(kolommen met daartussenin de diagonalen) over 
de hele hoogte zichtbaar. De zaal staat als een 
los element in de toren en steekt uit buiten de 
toren. Het lijkt alsof de zaal gevangen zit in de 
hoofdconstructie en daar aan de bovenkant 
uitbreekt (zie Figuur 2). Het boven de toren 
uitstekende deel van de zaal wordt de dakopbouw 
genoemd. Doordat de gehele zaal binnen de 
hoofdkolommen valt, bevindt de dakopbouw zich 
ook binnen de hoofdkolommen. Voor de 
bevestiging van de kolommen van de dakopbouw 
worden aan de hoofdkolommen consoles gelast 
waarop de kolommen van de dakopbouw rusten. 
Dit betekent dat er excentriciteitmomenten 
optreden in de hoofdkolommen. Deze kolommen 
zijn hier op gedimensioneerd. Doordat in de 
Cross-overzaal geen kolommen kunnen staan 

wordt ook hier een vakwerkligger toegepast die het dak draagt. Ook de onderliggende verdieping 
wordt opgehangen aan het vakwerk onder het dak. 
De stabiliteit wordt verzorgd door diagonalen die tussen de hoofdkolommen doorlopen en de 
hoofdkolommen zelf. De hoofdkolommen vormen samen met de diagonalen en de vloeren een 
opengewerkte buis. Door schijfwerking in de vloeren wordt de horizontale belasting overgedragen aan 
de hoofdkolommen en de diagonalen. De diagonalen lopen, als een helix, rond en dragen op deze 
manier de horizontale belasting op de toren via trek- en drukkrachten af naar de fundering. Doordat de 
diagonalen niet allemaal in hetzelfde vlak liggen, ontstaat een stabiel geheel.  
 
Door de gevel transparant te houden, zijn de verschillende zalen en de constructie van buitenaf goed 
zichtbaar. De toren springt in het oog door de opvallende zalen onder- en bovenin de toren, het 
spannende lijnenspel van de roltrappen en de diagonalen in de gevel.  
Na afronding van het ontwerp zijn de verschillende constructieonderdelen van de toren 
gedimensioneerd. Een aantal belangrijke details is verder uitgewerkt. 
 
Er is een ontwerp gemaakt dat goed aansluit op de omgeving en de omgeving als het ware in het 
gebouw trekt. Toch valt het gebouw ook op in de omgeving. De eigen identiteit van de nieuwe 
gebruikers is zichtbaar en door de transparante gevels is het voor de bezoekers meteen duidelijk waar 
ze naar toe moeten.  
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Figuur 3: constructieprincipe van de toren 
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1 Inleiding 
 

1.1 Keuze opdracht  

 
Onderwerp van dit project is het maken van een constructief ontwerp voor een Muziekpaleis in 
Utrecht. 
Er is gezocht naar poppodia die van plan zijn om te gaan verbouwen. Na een korte zoektocht werd 
Tivoli in Utrecht gevonden. Tivoli is een organisatie die vooral voor jongere mensen concerten 
organiseert. Tivoli gaat verhuizen naar een andere locatie. De locatie van de nieuwbouw ligt op een 
mooie plek in het Stationsgebied van Utrecht en het programma van eisen is uitdagend. Op dezelfde 
locatie zullen nog 4 andere zalen gerealiseerd worden. Het uitdagende programma van eisen en de 
mooie locatie is de reden waarom als afstudeerproject een constructief ontwerp voor een 
Muziekpaleis in Utrecht is gekozen. Gaandeweg het ontwerpproces werd duidelijk dat het uitwerken 
van het hele ontwerp een te grote opgave zou zijn, er is daarom voor gekozen om een gedeelte van 
het ontwerp globaal te benoemen en een ander gedeelte verder uit te werken. 
 

1.2 Plan van aanpak 

 

1.2.1 Aanleiding 
 
De gemeente Utrecht gaat het hele Stationsgebied aanpakken. Het gebied is aan een grondige facelift 
toe om het veiliger en leefbaarder te maken. Het nieuwe Stationsgebied en de oude binnenstad 
moeten één geheel worden. Het Masterplan [1] heeft drie ambities: herstellen, verbinden en betekenis 
geven. De plannen zijn gebundeld in twee zones: De Stadscorridor en de Centrumboulevard (zie 
Figuur 4). De Stadscorridor en de Centrumboulevard verbinden de verschillende delen van de stad via 
het Stationsgebied met het centrum. Aan de Stadscorridor zal onder andere het Muziekpaleis worden 
gerealiseerd. 

 

Figuur 4: Utrecht: Stadscorridor en Centrumboulevard [1] 
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Het muziekcentrum voor klassieke muziek, Muziekcentrum Vredenburg, staat in het Stationsgebied en 
is, na 25 jaar, toe aan een grondige opknapbeurt. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen die 
tegenwoordig gesteld worden aan een muziekcentrum.  
Het poppodium Tivoli, voor popmuziek, is nu gesitueerd in het centrum van Utrecht en is op deze plek 
moeilijk bereikbaar. Het laden en lossen van apparatuur is een probleem. Bovendien klagen 
omwonenden van Tivoli al jaren over geluidsoverlast. Om grotere bands te kunnen programmeren is 
een grotere zaal noodzakelijk. Tivoli is dus op zoek naar nieuwe huisvesting. 
Het huurcontract van SJU (Stichting Jazz Utrecht), gevestigd in een gebouw aan de Varkenmarkt, 
loopt af, dus ook SJU is op zoek naar een nieuw onderkomen. 
 

1.2.2 Opgave  
 
Vredenburg, Tivoli en SJU moeten samen in één gebouw ondergebracht worden: het Muziekpaleis. 
Dit Muziekpaleis moet komen op de oude plek van Vredenburg, aan de Lange Viestraat in Utrecht. 
Het nieuwe gecombineerde muziekgebouw voor Vredenburg, Tivoli en SJU moet een complex worden 
waarin de eigen identiteit van de organisaties herkenbaar blijft. Vanwege de goede akoestiek in de 
huidige grote zaal van Vredenburg is besloten deze zaal te behouden en de nieuwe functies om deze 
bestaande zaal heen te bouwen. Er zullen vier zalen bijgebouwd worden. Verder is ondergronds laden 
en lossen een vereiste. Het nieuwe Muziekpaleis moet samen met plein Vredenburg het culturele 
centrum van Utrecht worden. 
 

1.2.3 Doelstelling 
 
‘’Het maken van een uitdagend constructief ontwerp voor een Muziekpaleis in Utrecht met kolomvrije 
zalen. In dit Muziekpaleis moeten Vredenburg, Tivoli en SJU zich thuis voelen.‘’ 
 

1.2.4 Opbouw rapport 
 
In dit rapport worden een aantal zaken besproken. Als eerste wordt een aantal analyses beschreven 
van de omgeving, het bestaande gebouw van Vredenburg en van bestaande poppodia in Nederland. 
Daarna wordt het programma van eisen toegelicht. Vervolgens wordt het ontwerp besproken. In 
hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de constructie. De detaillering komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
In hoofdstuk 6 tenslotte, wordt nagegaan of de doelstelling gehaald is en er wordt een terugblik 
gegeven op het resultaat.  
In de bijlage staan de analyses, de belastingen en de berekeningen. De tekeningen worden apart 
bijgevoegd. 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Het masterplan  

 
Het Stationsgebied van Utrecht wordt stevig aangepakt om het veiliger en leefbaarder te maken. De 
duistere hoekjes en sfeerloze straten tussen het station en de oude stad geven passanten een 
onveilig gevoel. Daarnaast zijn er slechte overgangen tussen verschillende gebieden, zodat het soms 
onduidelijk is waar je bent en hoe je op de plaats van bestemming moet komen. In Figuur 5 wordt met 
de zwarte lijn aangegeven welk gebied aangepakt wordt. 
 

 

Figuur 5: het stationsgebied [1] 

Er is een Masterplan [1] opgesteld om het Stationsgebied veiliger en overzichtelijker te maken. Het 
Masterplan heeft drie ambities: herstellen, verbinden en betekenis geven. Herstellen gaat bijvoorbeeld 
over het opnieuw aanleggen van de historische Catharijnesingel en het doortrekken van de Leidsche 
Vaart. Verbinden slaat op het creëren van natuurlijke overgangen tussen de wijken rond het centrum 
en de oude binnenstad. Het Masterplan wil daarnaast betekenis geven aan gebieden, bijvoorbeeld 
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aan het Jaarbeursplein als de nieuwe Stationsentree-West, het Smakkelaarsveld als poort naar de 
oude stad die het begin van het centrum markeert, en het plein Vredenburg als cultureel centrum van 
Utrecht. De plannen zijn gebundeld in twee zones: de Stadscorridor en de Centrumboulevard. 
 

2.1.1 Centrumboulevard 
 
De Centrumboulevard loopt van het Merwedekanaal tot Vredenburg, door het hart van het 
Jaarbeursterrein, de OV-Terminal en door Hoog Catharijne (zie Figuur 4). Hier zijn de grootschalige 
functies gevestigd die een nationale betekenis hebben, zoals de Jaarbeurs en Hoog Catharijne. 
Samen met de binnenstad vormen zij de Centrumboulevard. De diverse bestemmingen krijgen een 
duidelijk herkenbare identiteit. De bestemmingen krijgen heldere onderlinge verbindingen en een 
goede wisselwerking met de openbare ruimte. 
 

2.1.2 Stadscorridor 
 
De Stadscorridor loopt vanaf de wijk Leidsche Rijn via het Westplein, waar het verkeer ondergronds 
gaat, tot Vredenburg en verbindt de westelijke delen van de stad (Leidsche Rijn) met de binnenstad 
(zie Figuur 4). Het Vredenburg, het Smakkelaarsveld, de strook rond het spoor, het Westplein en de 
Kop van Lombok worden met elkaar verbonden door kwaliteiten te herstellen en nieuwe betekenissen 
aan de diverse plekken te geven. De dominante functies van de Stadscorridor zijn wonen, winkelen en 
cultuur. Publieke functies als het Muziekpaleis bevinden zich langs deze route. Zo ontstaat een 
stadse, eenduidige route gericht op de inwoners van Utrecht en met functies die de stadsbewoners 
primair nodig hebben. 
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Er wordt nu wat verder ingezoomd op het gebied rond het Muziekcentrum Vredenburg (zie Figuur 6 en 
Figuur 7). Bij een vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie vallen een aantal zaken op:  

• In de nieuwe situatie is de vierbaansweg (de Catharijnebaan) vervangen door de Singel 
(herstellen) en wordt dit gebied een voetgangersgebied 

• Hoog Catharijne komt los te liggen van het nieuwe Muziekpaleis 

• De aanvoerweg van bussen naar het station wordt verlegd, zodat de Stadscorridor 
ononderbroken doorloopt (verbinden) 

• Het plein Vredenburg wordt samen met het Muziekpaleis een cultureel centrum (betekenis 
geven) 

 

 

Figuur 6: huidige situatie 

 

Figuur 7: nieuwe situatie 

2.2 Analyse van de (nieuwe) omgeving 

 
Om inzicht te verschaffen in de nieuwe situatie rond het nieuwe Muziekpaleis wordt hieronder een 
aantal looproutes, die langs het Muziekpaleis leiden, beschreven. De looproutes en de belangrijke 
gebouwen zijn weergegeven in Figuur 8. 
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Figuur 8: nieuwe situatie met verschillende looproutes richting het Muziekpaleis [1] 

 

2.2.1 Looproute 1 (de Stadscorridor) 
 
Vanaf het spoor loopt een route, langs het Smakkelaarsveld, richting het Muziekpaleis. Dit is de 
Stadscorridor. Deze route leidt langs het nieuwe (nog te bouwen) busstation aan de rechterkant en 
vervolgens langs de hoge kantoorgebouwen van de Rabobank en de winkels van Hoog Catharijne. 
Aan de linkerkant komt het nieuwe (nog te bouwen) 25 meter hoge gebouw op het Smakkelaarsveld. 
Wat verder ligt een redelijk grote, open ruimte met veel water. Dit open gebied wordt in de toekomst 
een mooi verblijfsgebied, met uitzicht op de noordwest hoek van het Muziekpaleis. 
Wordt de route verder gevolgd, en de Singel overgestoken, dan bevindt men zich in de Lange 
Viestraat. Deze straat is alleen toegankelijk voor stadsbussen, fietsers en voetgangers. Aan de 
linkerkant staan oude winkelgebouwen met allemaal een andere hoogte en dakvorm. De ene heeft 
een vlak dak, de andere weer een puntdak - het zijn echte oude binnenstadgebouwen van gemiddeld 
12-15 meter hoogte. Verderop in de Lange Viestraat wordt het Muziekpaleis gepasseerd en daarna de 
St. Jacobstraat en het plein Vredenburg, aan de linkerkant ligt de Bijenkorf. Op dit gedeelte is de 
bebouwing aan beide zijden ongeveer 21 meter hoog. Nog wat verder ligt de Oude Gracht en het 
oude centrum. 
 

2.2.2 Looproute 2 
 
De tweede looproute gaat langs de Singel richting het Muziekpaleis. Men bevindt zich in een 
voetgangersgebied met veel water, aan de westkant van de Singel is wel een weg voor auto’s, maar 
het doorgaande verkeer wordt omgeleid.  
Langs de zuidkant van de route bevinden zich woonhuizen met een hoogte van 10 meter maar al snel 
begint de bebouwing van Hoog Catharijne, die 25 meter hoog is. Op eerste-verdiepingniveau 
bevinden zich loopbruggen die de Singel oversteken. Aan de westkant van de Singel staan hoge 
kantoorgebouwen van de Rabobank en van Hoog Catharijne, maar omdat het gebied tussen de 
bebouwing redelijk breed is, wordt het niet benauwend. In het voetgangersgebied bevindt zich nog 
een kort stukje weg dat leidt naar de parkeergarages onder Hoog Catharijne en naar de laad- en 
losruimte onder het Muziekpaleis. Deze weg gaat al snel ondergronds. Een deel van de bestaande 
bebouwing wordt nog afgebroken en opnieuw gebouwd. De opzet zal wel ruimer zijn dan nu, er 
komen wat steegjes (doorkijken richting plein Vredenburg) tussen de massale bebouwing van Hoog 
Catharijne.  
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Wordt de route verder naar het noorden gevolgd, dan bevindt het Muziekpaleis zich aan de oostkant 
en de open ruimte van het Smakkelaarsveld aan de westkant. Wanneer de Lange Viestraat 
overgestoken wordt, bevinden zich aan de oostkant oude binnenstadgebouwen van ongeveer 12 
meter hoog. Verderop ligt nog een kantoorgebouw van de politie. Aan de westkant van de Singel 
staan kantoorgebouwen met een hoogte van ongeveer 15-18 meter. 
 

2.2.3 Looproute 3 (de Centrumboulevard) 
 
Vanuit het Station kan de Centrumboulevard gevolgd worden, die door Hoog Catharijne heen loopt 
richting plein Vredenburg. Men bevindt zich dan in een overdekt winkelcentrum dat druk en 
benauwend is. De route eindigt op het plein Vredenburg. Dit is een groot plein in het centrum van 
Utrecht, omsloten door Hoog Catharijne aan de westkant, oude winkelgebouwen aan de oostkant, het 
Muziekpaleis aan de noordkant en meer winkelgebouwen aan de zuidkant. Aan de oostkant loopt de 
bebouwing richting de Lange Viestraat op van 12 naar 21 meter. Het nieuwe Hoog Catharijne wordt 
ongeveer 25 meter hoogte. Het plein ligt dus echt opgesloten tussen vrij hoge bebouwing, maar het is 
groot genoeg om geen opgesloten gevoel te geven. 
 

2.2.4 Looproute 4 
 
Vanuit de oude binnenstad loopt de route tussen de oude gebouwen in de kleine steegjes richting het 
Muziekpaleis en eindigt op het grote plein Vredenburg, dat omringd is door hoge gebouwen. 
 

2.2.5 Directe omgeving van het Muziekpaleis 
 
Het Muziekpaleis ligt met de noordkant aan de Lange Viestraat, die alleen bestemd is voor bussen, 
fietsers en voetgangers. Aan de overkant staan oude winkelgebouwen van ongeveer 12-15 meter 
hoogte.  
De oostkant grenst aan oude winkelgebouwen van ongeveer 21 meter hoogte (de Bijenkorf ligt aan de 
overkant).  
De zuidkant grenst gedeeltelijk aan plein Vredenburg waar terrasjes mogelijk zijn om het winkelend 
publiek aan te trekken en waar een samenwerking tussen het gebouw en het plein mogelijk is (festival 
op het plein, film kijken enz.). Aan de zuidzijde grenst het gebouw ook gedeeltelijk aan hoog 
Catharijne, maar zit er niet meer aan vast zoals in de oude situatie. In de toekomst is er een doorgang 
tussen de 2 gebouwen. De Singel is zichtbaar vanaf het plein. 
In het westen grenst het Muziekpaleis aan de Singel, dit is een voetgangersgebied en geschikt voor 
terrasjes. De noodwestkant heeft een mooi uitzicht op de open ruimte van het Smakkelaarsveld. 
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2.3 Analyse van het bestaande gebouw 

 
De nieuwbouw van het Muziekpaleis zal gebouwd worden op de huidige locatie van het 
Muziekcentrum Vredenburg. Vredenburg is de concertzaal voor klassieke muziek in Utrecht. Het 
gebouw van de architect Herman Hertzberger is 25 jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van 
deze tijd. De grote zaal, met zijn karakteristieke achthoekige vorm (zie Figuur 9), met een capaciteit 
van 1700 mensen, staat bekend om zijn goede akoestiek en zal daarom behouden blijven in het 
nieuwe ontwerp, de rest van het gebouw zal worden gesloopt. De informatie en de figuren zijn 
verkregen uit de literatuur [2 t/m 5]. Zie ook Bijlage 1 – Analyse bestaande podia.  

 

Figuur 9: interieur grote zaal Vredenburg  

De grote zaal is gebouwd als een arena, het podium bevindt zich dus in het midden van de zaal. De 
plattegrond van de zaal is een achthoek (zie Figuur 10). Het zitplaatsengebied is geleed in 
balkonachtige vlakken waartussen zich als een netwerk van looppaden de vele trappen bevinden die, 
de amfitheatervorm volgend naar boven en naar beneden, naar een groot aantal zaaluitgangen leiden 
die op een als vanzelfsprekende wijze toegang bieden tot alle verdiepingen en in alle richtingen van 
het foyergebied. De verschillende verdiepingen zijn in de vier hoeken van het centrale bouwblok met 
elkaar verbonden door trappenhuizen. Figuur 10 geeft de oude situatie van de begane grond weer, 
het gearceerde deel wordt gesloopt. 

 

Figuur 10: begane grond oude situatie Vredenburg 

In de doorsnede wordt duidelijk dat zich aan alle kanten zitplaatsen bevinden die vanuit de kelder tot 
de tweede verdieping oplopen (zie Figuur 11). Ook hier wordt het gearceerde deel gesloopt. 
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Figuur 11: doorsnede oude situatie Vredenburg 

Het dak bestaat uit vier elkaar kruisende, geknikte liggers die 48 meter overspannen. Een trekband 
zorgt ervoor dat de liggers niet uit elkaar spatten (zie Figuur 12). 

 

Figuur 12: dakconstructie grote zaal Vredenburg 

De zaal is geplaatst op een raster van 6x6m
2
. De zaal wordt gedragen door ronde betonnen 

kolommen met een diameter van 600mm. In de kelder bevinden zich de foyers rond de zitplaatsen. 
Op de begane grond bevinden zich foyers onder de zitplaatsen van de eerste verdieping. Op de 
eerste verdieping is er alleen plaats voor een verbindingsgang tussen de foyers onder de zitplaatsen 
van de tweede verdieping. De foyers zijn aan de buitenkant plaatselijk afgeschermd door muren, ze 
zijn dus heel transparant en worden aan de binnenkant begrensd door de zaal.  
Wanneer de kolommen die onder de zitplaatsen staan, blijven staan kan het gebouw rond de grote 
zaal gesloopt worden. Tussen de kolommen staan een aantal wanden die nodig zijn voor de stabiliteit 
van de zaal. Deze stabiliteitswanden staan aan de korte zijden van de achthoek en lopen door van 
boven naar beneden. Deze wanden zijn ook belangrijk voor het benadrukken van de vorm van de zaal 
en zullen blijven staan. 
 
Wat als eerste opvalt aan het Muziekcentrum Vredenburg zijn de grauwe, 25 jaar oude, betonblokken 
waaruit het gebouw is opgetrokken. Deze blokken zijn in de loop der tijd vies geworden en het gebouw 
krijgt hierdoor een sombere uitstraling (zie Figuur 13). 

 

Figuur 13: de gevel van Muziekcentrum Vredenburg 
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Herman Hertzberger heeft ernaar gestreefd in het ontwerp alle afmetingen terug te brengen naar 
huiskamerformaat. Bij grote bezoekersaantallen is veel ruimte nodig, Hertzberger heeft echter geen 
grote eenheden gebruikt, maar een groot aantal kleine eenheden. In het gebouw zijn vele kleine 
hoekjes en kleine foyers waar de mensen rustig met elkaar kunnen praten. Het is echter gebleken dat 
door de vele kleine hoekjes een onoverzichtelijk gebouw is ontstaan en door de lage plafonds en 
kleine foyers werkt het gebouw zelfs benauwend. Doordat het gebouw gedragen wordt door betonnen 
kolommen die h.o.h. 6m staan, kan de ruimte onder de zitplaatsen vrij ingedeeld worden. Deze 
ruimtes zijn dan ook heel open maar doordat ze laag en redelijk klein zijn, wordt die openheid niet zo 
ervaren. De kolommen worden doorgezet tot in de gevel; hierdoor staat de kolom op sommige 
plekken binnen en op andere plekken weer buiten. Dit geeft een rommelig gevelbeeld (zie Figuur 13).  
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2.4 Analyse van bestaande poppodia en theaters 

 
Om een beter inzicht te krijgen in hoe een muziekgebouw moet functioneren, zijn een aantal 
bestaande muziekgebouwen bezocht en geanalyseerd. Het betreft: Vredenburg in Utrecht, Tivoli in 
Utrecht, Effenaar in Eindhoven, Mezz in Breda, 013 in Tilburg, Paard van Troje in Den Haag, Chassé 
Theater in Breda, P60 in Amstelveen, Fenix in Sittard en Doornroosje in Nijmegen. 
Elk gebouw heeft zijn plus- en minpunten. Voor de totale analyses van de verschillende gebouwen 
wordt verwezen naar de Bijlage 1 – Analyse bestaande podia. 
 

2.4.1 Belangrijke punten bij het ontwerpen van een Muziekpaleis 
 
Hieronder zijn de belangrijke punten, die uit de analyse naar voren komen en waarop gelet moet 
worden bij het ontwerpen van een Muziekpaleis, opgesomd: 
 

• een duidelijke entree is noodzakelijk 

• een grote foyer bij binnenkomst is gewenst, van hier uit moet iedereen de goede kant worden 
opgeleid  

• het moet bij binnenkomst duidelijk zijn welke kant men op moet: duidelijke route 
dit kan door de zalen zo vorm te geven dat het duidelijk is wat er in de zaal te doen is en de 
zalen vanuit de centrale foyer zichtbaar te maken 

• bij veel bezoekers is een hoge en grote foyer noodzakelijk  

• de artiesteningang is een achterdeur waar de artiesten ongezien naar binnen en naar buiten 
kunnen  

• er is een centrale artiestenfoyer nodig waar de artiesten zich rustig kunnen voorbereiden 

• de artiesten moeten vanuit de kleedkamer makkelijk het podium kunnen bereiken 

• 1 groot backstage gedeelte voor de artiesten, niet bij elke zaal een aparte backstage 

• bij, op en achter het podium moet voldoende opslagruimte zijn 

• bij de grote zaal is het belangrijk dat hij ook te gebruiken is wanneer de zaal maar half vol zit, 
door bijvoorbeeld gordijnen dicht te doen of het balkon te sluiten, zodat de zaal niet zo leeg 
lijkt 

• de vluchtroutes zijn heel belangrijk. Daar moet dus vanaf het begin van het ontwerp rekening 
mee gehouden worden 

• de techniekruimtes zullen in een groot gebouw veel plaats innemen, ook hiermee moet dus 
rekening gehouden worden  

• inpandig laden en lossen is een vereiste 

• er zijn 3 verkeersstromen die gescheiden moeten blijven: 1: publiek, 2: personeel en artiesten, 
3: materialen (de instrumenten, versterkers e.d.)  

• zorgen dat er niet (zo weinig mogelijk) getild hoeft te worden, dus aanvoer materialen en 
instrumenten naar podium gelijkvloers of met liften 

• de zalen moeten apart van elkaar gebruikt kunnen worden; dit kan worden bereikt door de 
manier van schakeling van de zalen. Wanneer de ene zaal gesloten is, moet de andere wel 
bereikbaar blijven, maar er moet ook een festival gehouden kunnen worden, dus je moet ook 
vanuit de ene zaal de andere zalen kunnen bereiken 

• er moeten kaartjes gecontroleerd kunnen worden bij elke zaal. Dus slechts 1 ingang per zaal 
is wenselijk 

• van buiten af moet het zichtbaar zijn wat er binnen te doen is, door bijvoorbeeld de zaalvorm 
van buitenaf zichtbaar te maken 

• de zalen moeten na binnenkomst, door de hoofdentree, snel te bereiken zijn 
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2.4.2 Verschillende soorten Muziek op één locatie 
 
Er zijn in Nederland weinig voorbeelden te vinden van gebouwen waarin zoveel verschillende soorten 
muziek gespeeld worden als in het nieuwe Muziekpaleis. Er wordt vaak alleen klassieke muziek of 
popmuziek gespeeld, maar niet beide muziekstromingen op één locatie.  
Er is een groot verschil tussen een klein poppodium, waar vaak maar een band van 4 personen 
optreedt, en een concertzaal waar een 20-koppig orkest komt optreden. Dit is vooral merkbaar bij de 
kleedkamers, die moeten voor een orkest uiteraard veel groter zijn. Ook zijn er voor grotere 
gezelschappen ruimtes nodig waar ze even rustig kunnen zitten, zoals een artiestenfoyer, die je bij 
veel poppodia niet ziet.  
De drie verschillende organisaties die in het Muziekpaleis ondergebracht worden, Vredenburg, Tivoli 
en SJU, zullen verschillende eisen hebben ten opzichte van ruimtegebruik en functies in het gebouw 
en ze zullen verschillende soorten mensen naar het Muziekpaleis toe lokken. 
Voor de drie verschillende ‘verkeersstromen’ van het Muziekpaleis, publiek, artiesten/personeel en 
materialen, worden de verschillen tussen de verschillende organisaties op een rijtje gezet. 
 

2.4.2.1 Publiek 

 
Het publiek van een popconcert zal het liefst het hele concert staan terwijl de bezoekers van een 
klassiek concert het liefst zitten in een comfortabele stoel. Bij een jazzconcert zal een deel van het 
publiek aan een tafeltje zitten terwijl de rest staat. De bezoekers van Vredenburg zullen ook wat meer 
luxe wensen, zoals een chique entree en bar met champagne, terwijl de bezoekers van Tivoli en SJU 
genoegen nemen met een donkere bar waar ze een biertje kunnen drinken.  
Er zijn dus totaal verschillende groepen mensen die het gebouw gaan bezoeken en elkaar gaan 
ontmoeten, maar die toch van elkaar gescheiden moeten worden wanneer ze hun concert bezoeken. 
Er moet gezocht worden naar een goede oplossing voor dit probleem. 
 

2.4.2.2 Artiesten en personeel 

 
De artiesten zullen een eigen ingang moeten krijgen vanwaar ze makkelijk de kleedkamers en het 
podium kunnen bereiken. Het personeel kan deze ingang ook gebruiken om zo hun werkplek te 
bereiken. Het personeel moet ook makkelijk de zalen en de podia kunnen bereiken. 
De kleedkamers voor een 20-koppig orkest zullen groter moeten zijn dan voor een band van 4 
personen. Een orkest zal ook behoefte hebben aan een plek waar ze hun instrumenten kunnen 
stemmen en alvast kunnen inspelen, terwijl een band dat in de kleedkamer doet. De grotere orkesten 
zullen zich niet tegelijk om kunnen kleden, dus is er ook behoefte aan een artiestenfoyer waar ze 
rustig kunnen wachten. In deze artiestenfoyer krijgen ze ook hun eten terwijl bij veel poppodia de 
artiesten in de kleedkamers eten. 
 

2.4.2.3 Materiaal 

 
Onder het materiaal worden de instrumenten en de versterkers e.d. verstaan. Het materiaal komt 
allemaal binnen via de ondergrondse laad- en losplaats. Vanuit de laad- en losplaats moet het 
materiaal, zonder te hoeven tillen, naar het podium verplaatst worden. Omdat de podia hoger liggen 
dan de ondergrondse laad- en losplaats, zijn er liften nodig vanuit de kelder naar het podiumniveau.  
 
 
De verschillende verkeersstromen dienen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te blijven. De 
artiesten moeten niet door het publiek heen hoeven te lopen om het podium te bereiken. Wanneer de 
versterkers en muziekinstrumenten verplaatst worden naar het podium is het niet wenselijk dat de 
publiekstroom doorkruist wordt. 
 



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  

  19 

2.5 Programma van eisen 

 
In het nieuwe Muziekpaleis zullen 5 zalen, een Grand café en een restaurant ondergebracht worden. 
In de 5 zalen zullen verschillende soorten muziek worden gespeeld.  
De 5 muziekzalen zijn; 1 Symfoniezaal (bestaand), 2 Kamermuziekzaal, 3 Rock/popmuziekzaal, 4 
Jazzzaal en 5 Cross-overzaal. 
 
Naar aanleiding van de ruimtebehoefte is er een programma van eisen opgesteld. Voor de totale, 
meer gedetailleerde, ruimtebehoefte wordt verwezen naar de Bijlage 2 - Ruimtebehoefte. 
 
Centraal: Voorhuis 500m

2
   

 Grand café 390m
2
  

 Restaurant 430m
2
    

 Achterhuis (artiesten)  400m
2
  

 Medewerkers  2000m
2
 

 Laden/lossen 490m
2
    

    
Symfoniebiotoop: Foyer 1800m

2
    

(Vredenburg bestaand) Symfoniezaal (1500 zitplaatsen) 2000m
2
    

 Artiesten  780m
2
   

    
Kamermuziekbiotoop: Foyer 750m

2
    

(Vredenburg) Congres 230m
2
    

 Kamermuziekzaal (550 zitplaatsen) 670m
2
    

 Artiesten  250m
2
   

    
Rock/popbiotoop: Hal 300m

2
    

(Tivoli) Voorruimte 230m
2
    

 Rockzaal (1500 staanplaatsen) 1200m
2
    

 Artiesten  190m
2
   

    
Jazzbiotoop: Café 225m

2
    

(SJU) Jazzzaal (250 zitplaatsen) 450m
2
    

 Artiesten  80m
2
   

 Workshopruimte 100m
2
    

    
Cross-overbiotoop: Foyer 450m

2
    

 Zaal (400 zitplaatsen) 530m
2
    

 Artiesten  100m
2
 

   + 
 Totaal zalen 10745m

2
  

 Totaal artiesten  3800m
2
 

   + 
 Totaal  14545m

2
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2.6 Relatieschema 

 
In het relatieschema (zie Figuur 14) voor het totale gebouw is te zien dat er centrale functies zijn 
vanwaar alle andere functies bereikbaar moeten zijn. Zo moeten de foyers van de aparte biotopen 
goed te bereiken zijn vanuit de centrale hal van de bezoekers. De zalen zelf moeten ook te bereiken 
zijn vanuit de artiestenfoyer. 

 

 

Figuur 14: Relatieschema voor het hele gebouw 
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3 Ontwerp 
 

3.1 Situatie 

 
Het nieuwe Muziekpaleis wordt gebouwd op de huidige locatie van Muziekcentrum Vredenburg. In 
Figuur 15 wordt de perceelgrens aangegeven met de zwarte lijn. De grote zaal van Vredenburg, die 
blijft staan, is ook weergegeven. Het perceel ligt tussen de Stadscorridor en de Centrumboulevard.  
 

  

Figuur 15: nieuwe situatie 

 

3.2 Uitgangspunten 

 
Utrecht heeft behoefte aan een cultureel centrum aan de Stadscorridor. Het Muziekpaleis moet samen 
met plein Vredenburg het nieuwe culturele centrum van de stad en, vanwege de centrale ligging van 
Utrecht in Nederland, van het land worden. Om tot een ontwerp te komen zijn de volgende 
uitgangspunten opgesteld.  
 

1. Het Muziekpaleis wordt een stad in een stad en sluit aan op de stad 
2. De grote zaal van Vredenburg krijgt een belangrijke plaats in het nieuwe ontwerp, maar gaat 

de stijl van het nieuwe ontwerp niet overheersen 
3. De verschillende organisaties in het Muziekpaleis behouden hun eigen identiteit 
4. Het is van binnen en van buiten duidelijk wat er in het gebouw gebeurt 
5. Het gebouw krijgt een Landmark functie  
6. De zalen mogen onderling zo min mogelijk overlast van elkaar hebben en naar buiten toe 

geen overlast veroorzaken 
 
 

N 
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3.3 Toelichting op het ontwerp 

 
Tijdens het ontwerpproces zijn verschillende plaatsingen van de zalen ten opzichte van elkaar 
uitgeprobeerd. Uit deze mogelijkheden is de beste oplossing gekozen en aan de hand van het 
definitieve ontwerp worden de uitgangspunten toegelicht. In het ontwerp is de grote zaal van 
Vredenburg blijven staan, de andere functies zijn om de grote zaal heen geplaatst, zie Figuur 16. 
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Toren
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S
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g
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Figuur 16: het gehele ontwerp 

In de toren zullen de Jazzzaal en de Cross-overzaal geplaatst worden. Ook de kantoren van de 
verschillende organisaties zullen in de toren hun onderkomen vinden. 
 
In de volgende paragrafen worden aan de hand van de uitgangspunten de belangrijkste 
ontwerpbeslissingen toegelicht. Het gaat vooral om de ontwerpbeslissingen op gebouwniveau, op de 
ontwerpbeslissingen per zaal wordt later in dit verslag teruggekomen. 
 
 

3.3.1 Uitgangspunt 1 
 
Stad in een stad en aansluiting op de stad 
 
Het centrum van de stad Utrecht is opgebouwd uit veel verschillende winkels. De winkels zijn allemaal 
te bereiken vanaf een centraal plein, de markt. Vanaf de markt lopen straatjes en steegjes naar de 
verschillende winkels toe (zie Figuur 17). Men staat op de markt en besluit naar welke winkel men 
gaat.  
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Figuur 17: centrum van Utrecht met het centrale plein Vredenburg 

Dit principe wordt ook toegepast op het Muziekpaleis. Het Muziekpaleis is eigenlijk ook een stad, 
alleen zijn de winkels vervangen door muziekzalen. Er komt een centraal plein vanwaar de straatjes 
en steegjes naar de verschillende zalen leiden (zie Figuur 18). Men staat op het plein en besluit naar 
welke zaal men gaat. 
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Figuur 18: centrale plein in het Muziekpaleis 

Er wordt dus, in het gebouw, op begane grond niveau, een groot centraal plein gecreëerd dat dienst 
doet als foyer voor het hele Muziekpaleis. Dit centrale plein wordt aan alle kanten afgeschermd door 
de verschillende muziekzalen, die elk hun eigen ingang hebben aan het centrale plein. Het centrale 
plein in het gebouw wordt, net zoals de markt in een stad, ontsloten door grotere en kleinere steegjes. 
Met één hoofdingang aan de Stadscorridor en één aan het plein Vredenburg. 
 
In de stad sluiten de steegjes vaak op elkaar aan of komen ze uit op het plein. In het Muziekpaleis 
sluit één steegje, aan de oostkant, aan op een bestaand steegje tussen de winkelgebouwen aan de 
overkant. Een andere steeg, die tevens dienst doet als ingang van het Muziekpaleis, sluit aan op het 
plein Vredenburg. Op deze manier is het centrale plein in het gebouw verbonden met de stad en sluit 
het dus ook aan op de stad. 
 
Doordat de bebouwing van het Muziekpaleis het plein nu ook aan de noordkant fysiek afschermt, 
wordt het plein een echt plein en hierdoor wordt het als het ware de achtertuin van het Muziekpaleis. 
Door de zaal van Tivoli uit te laten steken boven het plein Vredenburg, wordt het plein bij het 
Muziekpaleis getrokken. Door het podium van de zaal van Tivoli aan de kant van het plein Vredenburg 
te situeren, en de gevel zo te maken dat deze opengezet kan worden, kan het podium ook gebruikt 
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worden om op het plein (openlucht)concerten te geven. Door in de zomer tegen de gevel films te 
projecteren kan het plein ook gebruikt worden als (openlucht)bioscoop. Op deze manier wordt het 
Muziekpaleis samen met het plein Vredenburg het culturele centrum van Utrecht. 
 
Het gebouw moet aansluiten op de bebouwing in de omgeving. Aan de oostkant ligt de oude 
binnenstad met lage en rondere bebouwing terwijl aan de westkant het station ligt met hogere en 
rechte bebouwing. 
 

3.3.2 Uitgangspunt 2 
 
Grote zaal krijgt een belangrijke plaats in het ontwerp 
 
Er zijn drie belangrijke plekken in de omgeving van de grote zaal van Vredenburg: het 
Smakkelaarsveld, dat in de toekomst een mooi verblijfsgebied wordt, plein Vredenburg, waar veel 
mensen op verblijven, en het centrale plein in het Muziekpaleis, waar de bezoekers van het 
Muziekpaleis zich verzamelen.  
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Figuur 19: zichtlijnen op de grote zaal van Vredenburg 

Vanaf deze plekken zal de achthoekige vorm van de zaal van Vredenburg zichtbaar moeten blijven. In 
de Figuur 19 zijn, met de pijlen, de zichtlijnen op de grote zaal van Vredenburg aangegeven. Doordat 
de achthoek vanaf het Smakkelaarsveld zichtbaar moet blijven, kan er aan de noordwest kant geen 
bebouwing worden gesitueerd en omdat de achthoek ook van de andere kanten zichtbaar moet 
blijven, zullen de verschillende andere zalen niet te dicht tegen de grote zaal van Vredenburg aan 
gebouwd kunnen worden. 
 
Aangezien aan de noordwest kant niet gebouwd mag worden, ontstaat er een ruimtegebrek; er 
moeten dus twee zalen gestapeld gaan worden. De kantoorfuncties worden ook gestapeld; dit wordt 
vaker toegepast in een stad om ruimte te besparen, denk maar aan de kantoortorens in het centrum. 
Er komt dus een toren met daarin 2 zalen en de kantoorfuncties op elkaar gestapeld.  
De ruimte die aan de noordwest kant open moet blijven, wordt benut door er een openluchttheater te 
creëren. Dit openluchttheater kan gebruikt worden om voorstellingen te geven, maar ook als 
uitrustplaats voor de winkelende mensen. Doordat het podium zich onder het maaiveld bevindt en de 
zitplaatsen trapsgewijs naar beneden toe lopen, zullen de zichtlijnen vanaf het Smakkelaarsveld niet 
verstoord worden. 
De kamermuziekzaal en de zaal van Tivoli houden voldoende afstand van de grote zaal van 
Vredenburg om deze zichtbaar te houden. Doordat de zaal Tivoli op een hoogte van 5,6 meter boven 
het maaiveld uitsteekt, is de achthoek vanaf het plein Vredenburg goed te zien. 
 
De andere zalen zullen niet in dezelfde stijl gebouwd worden als de oude zaal van Vredenburg. Het is 
beter een totaal andere stijl toe te passen dan slecht aan te sluiten op het oude Vredenburg. De 
verschillende organisaties in het Muziekpaleis moeten zich ook thuis voelen in de nieuwbouw. Dit zal 

N 
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niet zo zijn wanneer de stijl van het oude Vredenburg wordt toegepast op de rest van het ontwerp. Er 
komen wel steeds lijnen in het ontwerp terug die afgeleid zijn van de achthoek. Ook het toegepaste 
raster van Vredenburg, 6x6m

2
, wordt toegepast in de nieuwbouw. 

De bebouwing rond de zaal van Tivoli staat ook op het raster en volgt de schuine lijn van de achthoek 
van de grote zaal van Vredenburg. 
 
 

3.3.3 Uitgangspunt 3 
 
Verschillende organisaties op één locatie 
 
Er zullen drie verschillende organisaties samen op één locatie ondergebracht worden. Doordat de drie 
organisaties nogal van elkaar verschillen, is het moeilijk om een gebouw te ontwerpen waarin iedere 
organisatie zich thuis voelt. Zo zal Muziekcentrum Vredenburg zich beter thuis voelen in een chique, 
deftige omgeving terwijl Tivoli zich beter thuis voelt in een modernere omgeving. Daarom is ervoor 
gekozen om iedere zaal los te koppelen van de andere zalen en een eigen identiteit te geven door 
hun vorm en bekleding. Op deze manier ontstaan totaal verschillende zalen die los van elkaar staan, 
maar aan elkaar gekoppeld worden door hun functie en de gezamenlijke ruimtes (het centrale plein 
met de steegjes). Door de gezamenlijke ruimtes te overkappen wordt het gebouw één geheel. Door de 
overkapping geheel van glas te maken blijft het idee van de steegjes en de markt, zoals die in de stad 
zelf wordt ervaren, behouden. 
Het moet voor de bezoeker duidelijk zijn op welke manier hij vanaf de gezamenlijke ruimtes bij de zaal 
van zijn keuze moet komen; er moet dus een duidelijke route aanwezig zijn. Door de entrees van de 
verschillende zalen aan het centrale plein te leggen en door het opvallende uiterlijk van de 
verschillende zalen, wordt meteen duidelijk waar men naar toe moet.  
 

3.3.4 Uitgangspunt 4 
 
Het moet van buitenaf duidelijk zijn wat er binnen gebeurt 
 
Door de gevels transparant te houden, zijn de zalen van buitenaf zichtbaar. De zalen zijn door hun 
vorm herkenbaar als muziekzalen en door hun bekleding wordt duidelijk welke soort muziek er in de 
zaal gespeeld wordt. Men weet dus al voordat men het gebouw binnenkomt waar men heen moet. De 
overkapping van de gezamenlijke ruimtes wordt ook transparant gehouden. 
 

3.3.5 Uitgangspunt 5 
 
Het gebouw krijgt een Landmark functie  
 
Het Muziekpaleis trekt mensen uit de hele stad en zelfs uit heel Nederland naar zich toe. Het culturele 
centrum van Utrecht mag dus wel opvallen. Doordat het gebouw midden in het centrum ligt, aan de 
Stadscorridor, moet het gebouw een herkenningspunt in de stad worden; een Landmark. De toren kan 
daar goed voor gebruikt worden. De toren is hoog, dus hij is van veraf vanuit elke richting te zien. 
Doordat het Muziekpaleis mensen uit alle richtingen van de stad naar zich toetrekt, moet de toren ook 
georiënteerd zijn in alle richtingen. Dit zou resulteren in een ronde vorm maar omdat de Stadscorridor 
een belangrijke route is, wordt de toren meer in deze richting uitgetrokken, dit resulteert in een 
ellipsvormige plattegrond.  
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Figuur 20: de toren 

Door de Cross-overzaal bovenin de toren te plaatsen en deze zaal gedeeltelijk uit te laten steken 
boven de toren en de zaal opvallend te bekleden, zal de aandacht nog meer naar de toren getrokken 
worden (zie Figuur 20).  
De Jazzzaal bevindt zich onderin de toren, door de zaal van een kleine diameter, op de begane grond, 
naar een grotere diameter, op de tweede verdieping, en weer naar een kleinere diameter te laten 
verlopen ontstaat een vorm die lijkt op de onderkant van een saxofoon. De zaal wordt bekleed met 
koper zodat de gelijkenis met een saxofoon nog groter wordt. Door de vorm en de bekleding van de 
zaal wordt meteen duidelijk dat het de Jazzzaal is. 
De Landmark is nu compleet, van veraf is de toren te zien met bovenin een opvallend gekleurde en 
beklede zaal en wanneer men dichterbij komt, is de toren te zien met onderin nog een zaal die de 
vorm en de uitstraling heeft van een saxofoon. 
 

3.3.6 Uitgangspunt 6 
 
Zo min mogelijk overlast 
 
Om de overlast voor de omgeving te verminderen, is ervoor gekozen om ondergronds te laden en te 
lossen. Alle vrachtwagens kunnen ondergronds de spullen laden en lossen, ze hoeven nu niet meer 
midden op straat te staan. Hierdoor zal ’s nachts en overdag de (geluid)overlast voor de omgeving tot 
een minimum beperkt blijven. 
In de zalen zullen tegelijkertijd verschillende groepen optreden. In de ene zaal zal hardere muziek 
gespeeld worden dan in de andere zaal. Het is niet de bedoeling dat het geluid dat geproduceerd 
wordt in de ene zaal in de andere zaal of in de directe omgeving van de zaal te horen is. Er moet dus 
gezorgd worden voor een goede luchtgeluidisolatie, maar misschien nog wel belangrijker voor een 
goede contactgeluidisolatie. Wanneer er een kolom van de ene zaal doorloopt in de andere zaal kan 
er geluid via die kolom overgedragen worden. Er mogen dus geen kolommen of liggers van de ene 
zaal naar de andere zaal doorlopen of op dezelfde fundering afgesteund worden. Er is daarom voor 
gekozen elke zaal helemaal los van de andere zalen te bouwen. 
 
Met al deze uitgangspunten is bij het maken van het ontwerp rekening gehouden.  

Jazzzaal 

Cross-overzaal 

Kantoren 
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3.4 Logistiek 

 
Zoals eerder vermeld, zijn er drie ‘verkeersstromen’ in het Muziekpaleis: publiek, artiesten/personeel 
en materialen. Deze ‘verkeersstromen’ moeten gescheiden worden. 
 

3.4.1 Publiek 
 
Het publiek komt, op begane-grondniveau, het gebouw binnen op het centrale plein. Het centrale plein 
doet dienst als foyer voor het Muziekpaleis en wordt ontsloten door 2 hoofdingangen, één aan het 
plein Vredenburg en één aan de Stadscorridor. De verschillende bezoekers komen samen op het 
centrale plein. Aan het centrale plein liggen de ingangen van de verschillende zalen (zie Figuur 21). 
Wanneer de bezoekers naar de zaal van hun keuze gaan, worden ze weer gescheiden. Elke zaal 
heeft zijn eigen garderobe en foyer.  
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Figuur 21: verdeling publiek over de begane grond  

 

3.4.2 Artiesten en personeel 
 
De artiesten krijgen een ondergrondse ingang zodat ze ongehinderd het gebouw binnen kunnen 
komen. Deze ingang wordt gecombineerd met de ondergrondse expeditieruimte. De artiesten kunnen 
hun bus(je) of auto in de expeditieruimte zetten en vandaar de artiesteningang bereiken. Vanaf de 
artiesteningang loopt een gang naar de centrale artiestenfoyer, die onder het centrale plein op de 
begane grond ligt. Vanuit de artiestenfoyer zijn de kleedkamers, die zich ook in de kelder onder de 
zalen bevinden, goed te bereiken (zie Figuur 22). De liften brengen de artiesten vanuit de kelder naar 
het podium van de zaal. De artiesten kunnen het podium dus bereiken zonder dat ze het publiek 
hoeven te doorkruisen. 
Het personeel kan dezelfde ingang gebruiken als de artiesten. Het personeel kan ook via de liften in 
de kelder op het podium van de zaal komen. De lift in de toren brengt het personeel naar hun 
kantoren. Wanneer dit sneller is, kan het personeel natuurlijk ook gebruiken maken van de normale 
ingangen, die het publiek ook gebruikt. 
De liften in het gebouw worden dus gebruikt door de artiesten, het personeel en voor het vervoeren 
van de materialen. Het publiek komt op een andere manier op de plaats van bestemming (trappen en 
roltrappen). 
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Figuur 22: verdeling artiesten en materiaal over de kelder 

 

3.4.3 Materiaal 
 
De ondergrondse expeditieruimte bevindt zich aan de oostkant van het gebouw en is te bereiken via 
een ondergrondse weg. Deze weg loopt tussen de Catharijnesingel en de bebouwing van Hoog 
Catharijne door en wordt ook gebruikt als ontsluiting voor de parkeergarage onder het plein 
Vredenburg.  
Vanaf de expeditieruimte worden de apparatuur en instrumenten via gangen in de kelder naar de 
ruimte direct onder de zaal gebracht. Het horizontale transport gebeurt gelijkvloers (zie Figuur 22). 
Vanuit de kelder worden de apparatuur en instrumenten met behulp van liften omhoog gebracht tot op 
podiumniveau (zie Figuur 23). Op deze manier hoeft er minimaal getild te worden met de apparatuur 
en de instrumenten. 

 

Figuur 23: verticaal transport vanuit de kelder 

 

3.4.4 Vluchtwegen 
 
Vanuit de zalen kan men steeds op tenminste twee manieren naar beneden vluchten. Het verticale 
vluchten is, volgens het Bouwbesluit, alleen toegestaan over rookvrije trappen, hellingbanen en 
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vloeren. Men komt op de begane grond uit op het centrale plein of direct op de straat. De vluchtwegen 
zijn gesitueerd binnen de gevels (zie Figuur 24). 

Vluchtweg

foyer

 

Figuur 24: vluchtwegprincipe 

 

3.5 De verschillende zalen in het ontwerp 

 
Er wordt per zaal toegelicht welke ontwerpbeslissingen er genomen zijn om tot dit ontwerp te komen. 
Zoals eerder aangegeven is, worden niet alle zalen geheel uitgewerkt. Zo wordt bij de zaal van 
Vredenburg en de Kamermuziekzaal volstaan met het aangeven van de locatie in het ontwerp en de 
uitstraling van de zaal, terwijl Tivoli en de toren verder worden uitgewerkt. Bij Tivoli wordt het ontwerp 
en het constructieprincipe toegelicht. De toren wordt nog verder uitgewerkt. De plattegrond van de 
begane grond is weergegeven in Figuur 25, voor de ander plattegronden wordt verwezen naar Bijlage 
- Tekeningen. 
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Figuur 25: plattegrond begane grond 
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3.5.1 Symfoniezaal 
 
Zoals eerder vermeld, wordt alleen de grote zaal van het oude Vredenburg behouden in het nieuwe 
ontwerp van het Muziekpaleis. Alle andere bestaande bebouwing wordt gesloopt. De bestaande 
foyers worden groter gemaakt en komen gedeeltelijk buiten de contouren van grote zaal te liggen. De 
chique uitstraling van de zaal, die past bij de mensen die deze zaal bezoeken en de muziekstijl die 
erin gespeeld wordt, blijft behouden.  
Het publiek komt vanaf het centrale plein de foyer, rond de zaal, binnen. Men kan via de kelder, de 
begane grond, de eerste en de tweede verdieping en via de trappen de zaal binnenkomen. 
De artiesten komen het gebouw binnen via de ondergrondse artiesteningang en worden via een gang 
naar de (centrale) artiestenfoyer geleid. In de kelder rond de zaal bevinden zich de kleedruimtes (zie 
Figuur 22). Het podium van de zaal bevindt zich op kelderniveau. De artiesten kunnen het podium 
bereiken via de gang die van hun kleedkamer naar het podium leidt. 
Er wordt volstaan met het aangeven dat er wijzigingen aangebracht worden, het voert in deze 
opdracht te ver om deze zaal verder uit te werken.  
 

3.5.2 Kamermuziekzaal 
 
De Kamermuziekzaal ligt aan de noordzijde van de grote zaal van Vredenburg en volgt de lijnen van 
de achthoek (zie Figuur 25). Bij de perceelgrens wordt echter deze grens gevolgd. Het restaurant 
wordt ook in deze hoek gesitueerd. Het voert in deze opdracht te ver om deze zaal en het restaurant 
helemaal uit te werken. Er wordt daarom volstaan met aan te geven dat op die locatie de 
Kamermuziekzaal en het restaurant komen, maar er worden geen uitspraken gedaan over vorm en 
indeling. De zaal krijgt wel een chique uitstraling die past bij de mensen die deze zaal bezoeken.  
Het publiek komt vanaf het centrale plein de foyer binnen. Men kan via een trap de zaal bereiken die 
zich op de eerste verdieping bevindt. 
De artiesten komen het gebouw binnen via de ondergrondse artiesteningang en worden via een gang 
naar de (centrale) artiestenfoyer geleid. In de kelder onder de foyer bevinden zich de kleedruimtes. De 
artiesten kunnen het podium bereiken met de lift of de trap die vanuit de kelder rechtstreeks naar het 
podiumniveau voert. 
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3.5.3 Tivoli 
 

3.5.3.1 Ontwerp 

 
Tivoli is een organisatie die pop/rockconcerten organiseert voor het jongere publiek. De uitstraling van 
de zaal zal zo moeten zijn dat het dit jonge publiek ook aanspreekt. Een zaal waarin moderne muziek 
gespeeld wordt moet er ook modern uitzien, anders zouden de organisatie en de bezoekers zich er 
niet in thuis voelen. Daarom is er gekozen voor een strakke, rechthoekige vorm. 
 
De bezoekers van een rockconcert zijn meestal de wat ruigere mensen. ‘Metal’ is een muziekstroming 
binnen de rockcultuur en die naam is niet voor niets gekozen, want het materiaal metaal heeft een 
stoere, onverwoestbare uitstraling. Door het materiaal metaal in de gevelbekleding en in het interieur 
toe te passen, krijgt de zaal de stoere, onverwoestbare uitstraling waarmee de bezoekers zich 
identificeren. Een voorbeeld van roestvast stalen shingels als gevelbekleding is gegeven in Figuur 26. 

 

Figuur 26: stalen shingels als gevelbekleding bij ‘Naturalis’ in Leiden [7] 

De rockzaal wordt gecombineerd met het Grand café. Het Grand café bevindt zich op de begane 
grond en fungeert als entree en foyer voor de zaal die zich op een hoogte van 5,6 meter bevindt. De 
mensen die een concert komen bezoeken, kunnen eerst nog een biertje drinken in het café, voordat 
ze naar de zaal gaan. Overdag wordt het Grand café gebruikt door het winkelend publiek dat even 
een kopje koffie wil drinken of een hapje wil eten. Het café ligt gelijkvloers met het plein Vredenburg 
en kan het terras opzetten op het plein. 
De bebouwing rond de zaal is twee verdiepingen hoog, terwijl de zaal zelf op een hoogte van 5,6 
meter begint. De zaal is dus in het volume van de onderbebouwing geschoven en steekt hier 
gedeeltelijk uit (zie Figuur 27). 

   

Figuur 27: Tivoli en onderbouw 
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Het Muziekpaleis moet samen met het plein Vredenburg het culturele centrum van Utrecht worden. 
Door de bebouwing door te zetten boven het plein wordt het plein bij het gebouw getrokken.  
Aangezien de bebouwing van Hoog Catharijne in de toekomst los komt te staan van het Muziekpaleis, 
ontstaat er een steeg tussen deze gebouwen. Deze steeg verbindt het plein Vredenburg met de 
Catharijne Singel (zie Figuur 7). De steeg is ongeveer 18 meter breed. 
De zaal van Tivoli kraagt 18 meter boven het plein Vredenburg uit en staat op hetzelfde raster als de 
grote zaal van Vredenburg, 6x6m

2
. De zaal bevindt zich op 5,6 meter boven het straatniveau. 

Wanneer men onder de uitkraging staat, zou men het gevoel kunnen hebben dat men zich in een 
tunnel bevindt. De meeste mensen krijgen hier een onprettig gevoel bij. Het tunneleffect moet dus 
vermeden worden. 
Om de openheid onder het overstek te waarborgen zijn er geen kolommen onder het overstek 
gewenst. Een rij kolommen wordt snel ervaren als een wand, waardoor het gevoel van een tunnel 
versterkt wordt (zie Figuur 28). Door geen kolommen te plaatsen is dit effect veel minder. Wanneer 
men onder de zaal van Tivoli staat, kan men het plein goed overzien waardoor het tunnelgevoel 
afneemt. 

   

Figuur 28: het tunneleffect met en zonder kolommen 

Doordat de zuidgevel van het Grand café geheel van glas is, loopt het plein Vredenburg als het ware, 
onder de zaal door, het Grand café in (zie Figuur 29). Het plein wordt op deze manier nog meer bij het 
Muziekpaleis getrokken. Zodoende gaat het plein als vanzelfsprekend, zonder kolommen te passeren, 
over in het Muziekpaleis. De overgang is niet natuurlijk wanneer er een kolommen rij gepasseerd dient 
te worden alvorens het gebouw te betreden. 

 

Figuur 29: aanzicht Tivoli vanaf het plein Vredenburg 

De laatste reden om niet te kiezen voor kolommen, is het feit dat de kolommen dwars door de 
onderliggende parkeergarage heen zouden moeten gaan. 
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Doordat de zaal op 5,6 meter hoogte ligt en uitsteekt buiten het gebouw, zal de daglicht toetreding in 
het café minder groot zijn. Maar omdat de hele popcultuur zich afspeelt in het donker, is een donker 
café hier toch op zijn plaats. In de zijgevels bevinden zich ramen waardoor daglicht naar binnen 
treedt. 
 
Doordat het podium aan de kant van het plein Vredenburg is gesitueerd, kan dit podium, wanneer de 
gevel geopend wordt, ook naar buiten toe gebruikt worden.  
Om ervoor te zorgen dat de mensen achterin de zaal goed zicht hebben op het podium is ervoor 
gekozen om achterin de zaal de vloer te verhogen. De vloer wordt over de hele breedte trapsgewijs 
verhoogd. De vloer heeft een brede aantrede en een lage optrede; op deze manier kunnen er mensen 
op gaan staan om naar het podium te kijken (zie Figuur 31 en Figuur 34). In de 013, een poppodium in 
Tilburg, is dit principe ook toegepast en daar is gebleken dat het goed werkt. Men heeft het gevoel 
veel dichter bij het podium te staan en men kan alles goed zien. 
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Figuur 30: plattegrond begane grond 
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Figuur 31: plattegrond eerste verdieping 

 

+12800mm

Hoog Catharijne

Symfoniezaal

podium

opslag

30m2

opslag
30m2

balkon
140m2

bar 30m2

podium
144m2

58m2

zaal

200m2

20m2

entree 
zaal

 

Figuur 32: plattegrond tweede verdieping 
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Figuur 33: plattegrond kelder 
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Figuur 34: langsdoorsnede over Tivoli 
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Figuur 35: dwarsdoorsnede over Tivoli 

Doordat de onderbouw doorloopt tot tegen de toren aan worden de toren en Tivoli met elkaar 
verbonden (zie Figuur 30). 
De onderbouw doet samen met de winkelgebouwen aan de overkant tevens dienst als (hoofd)entree 
voor het plein Vredenburg (zie Figuur 17). Door tussen de onderbouw van Tivoli en de toren een 
steegje te leggen, dat in het verlengde ligt van een bestaand steegje tussen de winkelgebouwen aan 
de overkant, ontstaat een relatie met het oude centrum. In het centrum van Utrecht liggen meerdere 
van dit soort steegjes tussen de winkelgebouwen in. De onderbouw wordt, net zoals de gebouwen in 
de omgeving, uitgevoerd in baksteen. Aan de oostkant krijgt de onderbouw, net zoals de 
winkelgebouwen aan de overkant, etalages waarin de aankondigingen van de aankomende concerten 
gehangen kunnen worden.  
 
De bezoekers kunnen vanaf het plein Vredenburg direct het Grand café betreden, maar men kan ook 
vanaf het plein Vredenburg eerst naar het centrale plein in het Muziekpaleis gaan. Vanaf het centrale 
plein is er ook een entree naar het Grand café. De hoofdentree van de zaal ligt ook aan het centrale 
plein (zie Figuur 30). Men komt binnen in een foyer waaraan zich de kassa, de garderobe en de 
merchandise bevinden. De zaal kan men bereiken via een trap. Men moet een dubbele deur passeren 
alvorens men de zaal inkomt. Deze dubbele deur is nodig voor de geluidisolatie. Vanaf hier zijn ook de 
trappen naar het balkon te bereiken (zie Figuur 31 en Figuur 32). Men komt achterin de zaal binnen; 
hier is de zaal verhoogd zodat men ook achterin de zaal het podium kan zien (zie Figuur 34 en Figuur 
35). Achterin de zaal bevindt zich een grote bar, voorin de zaal aan de zijkanten bevinden zich nog 
twee kleinere bars. Vanuit de zaal zijn de toiletten te bereiken die zich naast de zaal in de onderbouw 
bevinden. Hier zijn ook de vluchttrappen te vinden. Wanneer de zaal niet uitverkocht is, kan het balkon 
afgesloten worden. Met behulp van zware gordijnen kan in de zaal nog een afscheiding gemaakt 
worden, zodat de zaal niet zo leeg lijkt wanneer hij niet is uitverkocht. 
 
De artiesten komen via de ondergrondse artiesteningang het gebouw binnen en worden via een gang 
naar de artiestenfoyer geleid (zie Figuur 33). Vanuit de artiestenfoyer kunnen ze de kleedkamers 
bereiken, die in de kelder onder het Grand café liggen. Met de lift of de trap worden de artiesten naar 
zaalniveau gebracht en vanaf hier kunnen ze het podium bereiken. 
De apparatuur wordt vanaf de expeditieruimte via een gang naar de lift in de kelder onder Tivoli 
geleid. Met behulp van de lift wordt de apparatuur naar zaalniveau gebracht en vandaar loopt een 
hellingbaan het podium op (zie Figuur 31). Er hoeft dus niet getild te worden met de apparatuur. 
In de kelder bevindt zich ook een opname studio. Deze ruimte wordt als doos in een doos uitgevoerd 
om ervoor te zorgen dat er geen geluid van buiten naar binnen kan komen. Verder is er nog ruimte 
voor opslag. In de kelder onder Vredenburg is niet genoeg ruimte voor alle kleedruimtes, daarom zijn 
er nog kleedruimtes voor Vredenburg onder het Grand café gesitueerd. 
 



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  

  37 

3.5.3.2 Constructieprincipe 

 
Het dak wordt gedragen door vakwerkliggers die tussen de zijgevels overspannen. Deze dakliggers 
liggen h.o.h. 6 meter en hebben een hoogte van ongeveer 2 meter. Tussen de dakliggers bevinden 
zich de dakplaten. 
 
De zaal ligt 18 meter binnen het gebouw maar steekt ook 18 meter uit buiten het gebouw. Met binnen 
het gebouw wordt bedoeld het gedeelte van de zaal tussen de steunpunten. Buiten het gebouw is het 
overstek. Binnen het gebouw wordt de zaal gedragen door wanden en kolommen die op het raster 
staan, terwijl er buiten de onderbouw geen kolommen staan. Het mechanicaschema van dit principe is 
weergegeven in Figuur 36.  

18000 18000
 

Figuur 36: mechanicaschema van het overstek van de zaal 

Bij belasting op het overstek ontstaan grote buigende momenten boven het steunpunt. De optredende 
buigende momenten zijn, door het grote overstek, heel groot en kunnen niet opgenomen worden door 
de vloeren. Daarom worden de zijgevels van de zaal gebruikt om de belasting op het overstek af te 
dragen naar de fundering. De zijgevels hebben een hoogte van 16 meter en kunnen dus een groot 
moment overdragen. De zijgevel is een stijve wand die de belasting via een trek- en een drukkracht 
afdraagt aan de fundering. 
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Figuur 37: zijgevels brengen belasting naar de steunpunten, vloeren overspannen in de lange 
richting 

De belasting op de vloeren moet overgedragen worden naar de zijgevels. Doordat de afstand tussen 
deze zijgevels 30 meter bedraagt, is het niet mogelijk om deze overspanning te maken met standaard 
vloeren. De vloerconstructie zou een te grote hoogte krijgen en dat is niet gewenst (zie Figuur 37). 
Er is daarom voor gekozen om de vloeren over de korte afstand te laten overspannen (zie Figuur 38). 
De vloeren overspannen dan vanaf de kolommen rij, nog net binnen de gevel van het Grand café, tot 
aan de voorgevel. De voorgevel draagt de belasting dan weer af naar de zijgevels. 
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Figuur 38: vloeren overspannen in de korte richting 

De vloeren overspannen op deze manier 18 meter en deze overspanning is nog steeds niet te halen 
met standaard vloeren met een redelijke hoogte. De vloeroverspanning zal dus nog meer verkleind 
moeten worden. Er is voor gekozen om de vloeroverspanning te verkleinen door een ligger tussen de 
zijgevels te laten overspannen. Deze ligger bevindt zich onder het podium en zal dus niet in de weg 
zitten (zie Figuur 39). Om dezelfde reden wordt in de zaal ook een ligger toegepast die zich onder de 
trapsgewijze verhoging bevindt. 
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Figuur 39: vloeroverspanning verkleind m.b.v. een ligger onder het podium 

De vloeren overspannen op deze manier nog maar 12 meter, van de kolommen tot aan de ligger 
onder het podium, en kunnen dus uitgevoerd worden als kanaalplaten VX400 met een hoogte van 
400mm. 
In de plattegrond ziet dat er als volgt uit (zie Figuur 40):  
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Figuur 40: constructie principe 

De vloeren overspannen van de randkolommen naar de ligger en tussen de ligger en de voor- of 
achtergevel. De ligger en de voor- en achtergevel dragen de belasting af naar de zijgevels. De 
zijgevels worden ondersteund door drie kolommen, de randkolom, de kolom onder de achtergevel en 
een kolom onder de ligger die tussen de zijgevels overspant. Tussen deze kolommen worden ook de 
stabiliteitswanden geplaatst. 
De ligger tussen de zijgevels moet 30 meter overspannen en doordat deze ligger een maximale 
hoogte heeft van ongeveer 2 meter – de ligger moet onder het podium passen - zal deze 
overspanning niet gehaald kunnen worden. De overspanning van de ligger moet dus worden 
verkleind. Steunpunten onder het overstek zijn niet gewenst. Er is daarom voor gekozen om deze 
ligger met behulp van diagonalen op te hangen aan de zijgevel. De ophangpunten bevinden zich 
naast het podium, hierdoor belemmeren ze het zicht op het podium niet.   
Door de vakwerkligger op te hangen in de knooppunten ontstaan er geen momenten in de ligger. Er 
zal voor gezorgd moeten worden dat de steunpunten niet te veel zakken, omdat dan de vloerligger 
ook veel zakt. Het ophangsysteem zal dus heel stijf moeten worden uitgevoerd. De diagonalen zullen 
voldoende grote afmetingen moeten hebben. De diagonalen dragen de verticale belasting af aan de 
zijgevel.  
De horizontale belasting wordt door het stijve dak via de stijve wanden en de vloer, door middel van 
schijfwerking, afgevoerd naar de stabiliteitsvoorzieningen. 
 
Wordt nu alleen gekeken naar de optredende reactiekrachten die opgeroepen worden door de 
belastingen op het overstek, dan wordt duidelijk dat er een trek- en een drukkracht ontstaat in de 
steunpunten (zie Figuur 41). Een trekkracht in de fundering is niet gewenst.  
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Figuur 41: belasting in steunpunten door overstek 

De kolom waar door de belasting uit het overstek de grootste trekkracht in optreedt (in Figuur 41 bij de 
middelste kolom) moet, door de manier van overspannen binnenin het gebouw, een grote drukkracht 
krijgen van de belasting binnenin het gebouw. De trekkracht in de fundering wordt dan opgeheven (zie 
Figuur 42). 
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Figuur 42: trekkracht in fundering opgeheven door belasting binnen de zaal 

Door in het gebouw op dezelfde manier te overspannen als buiten het gebouw wordt de trekkracht in 
de fundering opgeheven. De constructie van het overstek wordt gespiegeld ten opzicht van de 
randkolommen. Er komt een ligger tussen de zijgevels die opgehangen wordt aan de zijgevels. Deze 
ligger bevindt zich onder de trapsgewijs omhoog lopende zaal (zie Figuur 43). 
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Figuur 43: ligger binnenin het gebouw 

De trekkracht uit het overstek wordt nu gedeeltelijk gecompenseerd door de belastingen uit de zaal 
zelf. Er moet gezorgd worden dat er nooit trekkrachten op zullen treden in de fundering, zelfs niet 
wanneer het overstek maximaal belast is, terwijl binnenin het gebouw alleen de permanente belasting 
optreedt. 
Er wordt daarom voor gezorgd dat de permanente belasting binnenin het gebouw groter is dan de 
belasting uit het overstek. Met staal kan lichter gebouwd worden dan met beton en daarom wordt het 
overstek in staal uitgevoerd. Het gedeelte dat als tegengewicht dient voor het overstek moet zo zwaar 
mogelijk zijn en wordt daarom in beton uitgevoerd (zie Figuur 44). 
Voor de veiligheid moet er nog extra gewicht worden toegevoegd om ervoor te zorgen dat zelfs in de 
meest ongunstige situatie (veel mensen op het overstek) geen trekkrachten in de fundering ontstaan. 
 

 

Figuur 44: de constructie van het overstek 

Het overstek moet zo min mogelijk zakken. Wanneer de zijgevel veel zakt, zakt de ligger onder het 
podium ook en daar komt de doorbuiging van de ligger zelf nog bij. Er moet dus gezorgd worden dat 
de zijgevel heel stijf is. Er moet gecontroleerd worden of de vloer trillingsgevoelig is. 
Er zijn nu een aantal punten aangegeven waar bij het verdere ontwerp van de zaal rekening mee 
gehouden dient te worden. Voor dit project gaat het verder uitwerken echter te ver omdat het accent  
op de toren komt te liggen. 
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3.5.4 De toren 
 
Bij het ontwerp van de toren is rekening gehouden met de eerder besproken uitgangspunten. 
In uitgangspunt 2 is uitgelegd dat er in de noordwest hoek van het Muziekpaleis geen bebouwing mag 
worden gerealiseerd omdat de grote zaal van Vredenburg vanaf het Smakkelaarsveld zichtbaar moet 
blijven. Een gevolg hiervan is dat er minder ruimte is om de andere functies onder te brengen. 
Daarom is ervoor gekozen om twee zalen te stapelen in een toren. De kantoren worden ook in de 
toren gesitueerd; in een stad worden vaker kantoren wegens ruimtegebrek gestapeld in een toren - 
denk aan de kantoortorens. 
Zoals in uitgangspunt 5 is uitgelegd zal het Muziekpaleis mensen uit de hele stad naar zich toe 
trekken. Het gebouw ligt in het centrum aan de Stadscorridor en moet als herkenningspunt gaan 
fungeren, een Landmark. De toren is hoog en van grote afstand en vanuit elke richting goed zichtbaar. 
De toren moet georiënteerd zijn op alle richtingen maar omdat de Stadscorridor de belangrijkste 
verbinding is tussen het centrum en de rest van de stad, wordt de toren iets meer in deze richting 
uitgetrokken. Dit resulteert in een ellipsvormige plattegrond van de toren (zie Figuur 45). De toren 
springt in het oog door de opvallende zalen onder- en bovenin de toren. 
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Figuur 45: bovenaanzicht gehele ontwerp met de ellipsvormige toren 

Het verticale transport in de toren gebeurt met behulp van roltrappen en liften. De roltrappen bevinden 
zich in een circulatiezone die om de verblijfsgebieden heen cirkelt. Deze circulatiezone bevindt zich 
buiten de binnenste rij hoofdkolommen. In paragraaf 3.5.4.1 – Transport wordt hierop teruggekomen. 
Omdat zich op de onderste verdiepingen een zaal bevindt, kunnen er geen kolommen doorlopen tot 
aan de begane grond. De overspanning van de vloeren is te groot om in één keer te overspannen. Er 
is daarom voor gekozen om op de verdieping boven de Jazzzaal een constructielaag te plaatsen. Op 
deze constructielaag bevinden zich verdiepingshoge vakwerken, die overspannen van hoofdkolom tot 
hoofdkolom. Er wordt dus een tafel over de Jazzzaal heen gezet waarop de bovenste verdiepingen 
van de toren gebouwd worden. Dit principe wordt uitgelegd in paragraaf 3.5.4.2 – Constructielaag. 
De stabiliteit wordt verzorgd door diagonalen tussen de hoofdkolommen. Deze diagonalen lopen 
spiraalsgewijs van bovenin de toren over de hele hoogte door tot aan de fundering. Hierdoor ontstaat 
een spannend lijnenspel in het gevelbeeld. In paragraaf 3.5.4.6 – Constructieprincipe wordt hierop 
teruggekomen. 

3.5.4.1 Transport 

 
Omdat er bij concerten in de Cross-overzaal 400 mensen ongeveer tegelijkertijd naar boven willen, is 
het belangrijk dat het verticale transport goed is geregeld. De mensen willen niet een kwartier staan 
wachten voordat ze in de lift kunnen stappen. Er is daarom gekeken naar de beste oplossing om veel 
mensen in een korte tijd verticaal te verplaatsen.  
Een oplossing is de mensen met liften omhoog te brengen. Wanneer er 400 mensen tegelijkertijd naar 
boven of naar beneden willen dan zijn er, om de wachttijden te beperken, veel liften nodig. Een 
bijkomend nadeel is dat er nog altijd (vlucht)trappen nodig zijn tussen de verschillende lagen. De liften 
en trappen samen nemen veel plaats in beslag. 
 
Een betere oplossing is de mensen met roltrappen naar boven brengen. Iedereen kan achter elkaar 
op de roltrap gaan staan, dus zijn er geen wachttijden. Dit principe wordt vaker toegepast bij 
gebouwen waar veel mensen tegelijkertijd moeten worden verplaatst, denk bijvoorbeeld aan stations. 
Een bijkomend voordeel is dat de roltrappen in geval van nood stilgezet kunnen worden en dan 
kunnen dienen als (vlucht)trap. Er hoeven dus geen extra (vlucht)trappen aangelegd te worden. 
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Verder verandert het uitzicht over de stad voor de mensen die op de roltrap staan constant. Ten 
eerste komt men steeds hoger waardoor het uitzicht verandert en ten tweede moet er wel eens 
overgestapt worden op een andere roltrap die de andere kant op gaat en dan krijgt de bezoeker een 
heel ander beeld over Utrecht. De stad opent zich voor de mensen die op de roltrap staan. 
 
Om de materialen uit de kelder op het podium te krijgen, zijn er twee liften geïnstalleerd. De lift kan 
ook door de artiesten gebruikt worden om het podium te bereiken. Het personeel kan de lift gebruiken 
om in de kelder te komen. Het verticale transport tussen de verschillende lagen onderling gebeurt met 
behulp van de roltrappen. Het is niet de bedoeling dat de bezoekers de liften gaan gebruiken. 
 
Bij de keuze voor de toe te passen roltrap zijn een aantal punten belangrijk: 

• De roltrap moet bij het ontwerp passen; 

• De roltrap mag de constructie niet in de weg zitten; 

• De in- en uitgang van de toren en de zalen moeten bij elkaar liggen; 

• In de breedterichting mogen ze niet teveel plaats innemen; 

• De roltrappen moeten te gebruiken zijn als vluchtweg. 
 
Aan de hand van een uitgebreide analyse van verschillende mogelijkheden voor de roltrappen zijn een 
aantal keuzes gemaakt die hieronder worden toegelicht. 
 
Onderin de toren ligt de Jazzzaal. De roltrappen kunnen niet dwars door de Jazzzaal heen worden 
gelegd en zullen hier dus langs gelegd moeten worden. De Jazzzaal en de toren hebben allebei een 
ronde vorm waardoor een rechte roltrap niet goed bij het ontwerp past. Rechte roltrappen nemen door 
hun vorm, bij een ronde plattegrond, veel plaats in beslag (zie Figuur 46). 
 

gekromde roltrap rechte roltrap
 

Figuur 46: rechte of gekromde roltrap 

Daarom is er voor gekozen om gekromde roltrappen toe te passen. Een voorbeeld van een gekromde 
roltrap is gegeven in Figuur 47. Het grote voordeel van de gekromde roltrappen is dat ze de vorm van 
het gebouw kunnen volgen en daardoor veel minder plaats in beslag nemen dan rechte roltrappen. In 
de ruimte die één rechte roltrap in beslag neemt, kunnen twee gekromde roltrappen naast elkaar 
gelegd worden (zie Figuur 46). Gekromde roltrappen kunnen alleen een constante kromming 
beschrijven. De ellipsvormige plattegrond wordt daarom benaderd met behulp van 4 cirkelsegmenten 
(zie Figuur 48). De roltrap kan op deze manier de plattegrond volgen. 

  

Figuur 47: plaatje van een gekromde roltrap [8] 
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R = 33,5m

R = 10,9m

 

Figuur 48: ellipsvorm benaderd met behulp van cirkels 

Op de vierde verdieping bevindt zich de constructielaag. Op deze laag lopen verdiepingshoge 
vakwerken van hoofdkolom tot hoofdkolom. Deze vakwerken maken deel uit van de tafelconstructie. 
De roltrappen zouden dwars door de vakwerken heen lopen en dus in de weg zitten. Er is daarom 
voor gekozen de roltrappen buiten de draagconstructie om te leiden. Op deze manier ontstaat er een 
circulatiezone die om de verblijfsgebieden in het gebouw heen cirkelt. De hoofdkolommen staan dus 
tussen de verblijfsruimten en de circulatieruimte in (zie Figuur 49). 

 

Figuur 49: circulatiezone en verblijfsruimte 

Om te kunnen vluchten uit het gebouw is het belangrijk dat er 2 rookvrije vluchtwegen zijn die uit 
elkaar liggen. Daarom is er voor gekozen de omhooggaande roltrap aan de noordzijde van het 
gebouw te situeren en de omlaaggaande roltrap aan de zuidzijde. In geval van nood worden de 
roltrappen stilgezet en worden ze gebruikt als vluchttrap. In het bouwbesluit staat dat de maximale 
optrede van een vluchttrap 0,21m mag zijn, bij een roltrap met een helling van 30 graden is de optrede 
ca. 0,20m, dus de roltrap voldoet als vluchttrap. Op deze manier zijn er 2 vluchtwegen waarvan er 
altijd 1 bereikbaar is.  
 
De bezoekers van de zalen moeten over meerdere verdiepingen omhoog gebracht worden; het 
personeel moet zich ook tussen aangrenzende verdiepingen kunnen verplaatsen. Doordat de 
roltrappen op elke verdieping stoppen kan het personeel ze ook gebruiken.  
Er zijn drie belangrijke stoppunten voor de roltrappen: de ingang van de toren, de ingang van de 
Jazzzaal en de ingang van de Cross-overzaal. Op deze plekken is de vloer van de bovenliggende 
verdieping weggelaten zodat de ingangen worden benadrukt. 
Het is belangrijk voor de oriëntatie van de bezoekers dat men bij het verlaten van de zaal of het 
gebouw op dezelfde plek waar men omhoog kwam ook weer naar beneden kan gaan. Het is niet de 
bedoeling dat men wanneer men de zaal uitkomt eerst een stuk moet lopen voordat men bij de 
omlaaggaande roltrap komt, zoals het geval zou zijn wanneer er in plaats van 2 roltrappen naast 
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elkaar 1 roltrap gebruikt wordt (zie Bijlage 3 – Roltrappen). Daarom is het belangrijk dat de roltrappen 
bij elkaar uitkomen. In Figuur 50 is dit aangegeven voor de in- en uitgang van de Jazzzaal op de 
tweede verdieping. Voor de in- en uitgang van de Cross-overzaal op de tiende verdieping geldt 
hetzelfde. 
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20m2
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200m2
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roltrap 3-2

entree 

zaal
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Figuur 50: tweede verdieping in- en uitgang Jazzzaal 

Eén van de uitgangspunten bij het totale ontwerp is dat elke zaal vanaf het centrale plein te bereiken 
is en dat er sprake is van een duidelijke route. De in- en uitgang van de toren zullen dus beide aan het 
centrale plein moeten liggen. Men verlaat de toren op dezelfde plek als waar men de toren in komt. 
Er is voor gekozen om aan de lange zijde van het gebouw twee roltrappen achter elkaar te situeren. 
Men kan dus vanaf de begane grond één verdieping omhoog en moet dan via het bordes overstappen 
op de roltrap naar de tweede verdieping. Op de tweede verdieping moet men omdraaien en dan 
begint de roltrap naar de derde verdieping naast de roltrap vanaf de eerste verdieping en op deze 
manier verder omhoog (zie Figuur 50 en Figuur 51). Wanneer men weer naar beneden wil dan moet 
men overlopen naar de zuidkant van de toren en daar op dezelfde manier naar beneden gaan. 

 

ingang Cross-overzaal

ingang

ingang Jazzzaal

ingang foyer

 

Figuur 51: aanzicht van de roltrappen 

Op de korte zijden van de toren worden geen roltrappen toegepast omdat daar de entrees van de 
zalen zijn en de roltrappen daar alleen maar in de weg zouden zitten (zie Figuur 50). Bij de ingang van 
een zaal komen de mensen achter elkaar de roltrap op en dan moet er nog ruimte over zijn voor de 
mensen om even te staan voordat ze de zaal binnen gaan. Wanneer er een roltrap op de korte zijde 
zou zitten dan wordt de entree veel te krap. 
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De roltrappen bevinden zich in een vide die over de hele hoogte van het gebouw doorloopt. De vide 
wordt alleen onderbroken door de roltrappen en door een bordes op de oneven verdiepingen waar er 
overgestapt moet worden van de ene roltrap op de andere (zie Figuur 52).  

 

Figuur 52: de roltrappen in de vide 

De roltrappen moeten bij brand rookvrij gehouden worden, daarom worden de vides waarin de 
roltrappen zich bevinden afgesloten door glazen wanden. Deze wanden sluiten aan op de randen van 
de vloeren (zie Figuur 53) en staan buiten de hoofdkolommen. Op de even verdiepingen wordt er 
ruimte vrijgelaten om over te kunnen stappen van de ene roltrap op de andere. Hier staat de 
afscheiding dus verder het vloerveld op (zie Figuur 50). Daar waar men vanaf de roltrap naar een 
verblijfsgebied moet gaan, zijn zelfsluitende deuren geplaatst. De hele omhoog- of omlaaggaande 
roltrap is bij brand dus één brandcompartiment. De lucht in deze ruimte wordt afgezogen. 
 
Op de oneven verdiepingen komen de roltrappen in het midden van de lange zijde uit. Op de eerste 
verdieping bevindt zich de ingang naar de workshopruimte. Bij de kantoorlagen op de 5

de
 en 7

de
 

verdieping komt men hier de kantoren binnen en op de elfde verdieping is de ingang naar het balkon 
van de Cross-overzaal gesitueerd. Op deze verdiepingen moet er ruimte opengelaten worden om de 
roltrappen te bereiken. De liften moeten ook bereikbaar blijven. In Figuur 53 is voor de zevende 
verdieping met de pijlen aangegeven welke zones vrij moeten blijven.  

  

Figuur 53: zevende verdieping verbinding tussen circulatiezones 

Ook op de even verdiepingen moeten de liften, vanaf de roltrappen, bereikbaar blijven. Op deze 
verdiepingen is een zone vrijgehouden die deze verbinding toelaat (zie Figuur 59).  
Op deze manier kunnen ook mensen in een rolstoel elke verdieping bereiken. 
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3.5.4.2 Constructielaag 

 
Bij uitgangspunt 6 komt naar voren dat de zalen geen overlast van elkaar mogen ondervinden. Het 
gaat dan voornamelijk om geluidoverlast. De overlast door luchtgeluid zal heel klein zijn doordat beide 
zalen goed geïsoleerd worden, maar er moet ook rekening worden gehouden met het contactgeluid. 
Dit geluid plant zicht voort door de constructieonderdelen. Wanneer er dus kolommen of liggers van 
de ene zaal ononderbroken doorlopen in de andere zaal is er kans op overlast en dat is niet de 
bedoeling. Daarom is er voor gekozen de twee zalen constructief helemaal los te koppelen. De 
Jazzzaal heeft een eigen constructie en staat op zijn eigen fundering en de toren staat als een tafel 
over deze Jazzzaal heen. De Cross-overzaal maakt deel uit van de toren. 
Doordat zich op de onderste verdiepingen de Jazzzaal bevindt kunnen er geen kolommen in het 
midden van de toren doorlopen tot aan de fundering. Om de zaal heen staan wel kolommen in de 
vorm van de ellips (zie Figuur 54). De vloeroverspanning tussen de kolommen is te groot om in één 
keer te overspannen. Deze overspanning is wel te realiseren met vakwerkliggers maar deze liggers 
hebben een te grote hoogte om op elke verdieping toe te passen.  

 

Figuur 54: plattegrond constructielaag 

Er is daarom voor gekozen op de verdiepingen boven de Jazzzaal wel kolommen in het midden van 
de toren te plaatsen die afsteunen op een constructielaag (zie Figuur 55).  
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Figuur 55: geschematiseerde dwarsdoorsnede van de toren 

De constructielaag bestaat uit verdiepingshoge vakwerken die overspannen tussen de 
hoofdkolommen die rond de Jazzzaal staan. Deze overspanning is maximaal 21 meter. Op de 
verdiepingen boven de constructielaag staan wel binnenkolommen die afdragen op het vakwerk van 
de constructielaag. Er wordt dus als het ware een tafel gecreëerd die over de Jazzzaal heen gezet 
wordt. In de Cross-overzaal kunnen ook geen kolommen doorlopen daarom wordt er op de bovenste 
verdieping nog een vakwerk toegepast dat het dak en de onderliggende verdieping draagt. In 
Hoofdstuk 4 – Constructie wordt hier verder op ingegaan. 
 

3.5.4.3 Indeling 

 
De toren heeft 12 verdieping en wordt 54 meter hoog. Hierdoor is de toren van veraf te zien. Door de 
Cross-overzaal met een opvallende vorm en opvallende bekleding op de bovenste verdiepingen te 
situeren valt de toren nog meer op. De gevel van de toren wordt in glas uitgevoerd zodat de zalen die 
binnen de draagconstructie van de toren liggen van buitenaf te zien zijn.  
 
Van veraf is de toren met de transparante, ellipsvormige gevel en de opvallende zaal bovenin een 
echte Landmark, maar van dichtbij is de zaal bovenin niet meer te zien en is de Landmark minder 
duidelijk. Daarom moet er op de onderste verdiepingen nog iets spannends gebeuren.  
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Figuur 56: dwarsdoorsnede met tafelconstructie over Jazzzaal 

Het Jazzcafé (begane grond), de workshopruimte (eerste verdieping) en de Jazzzaal (2
de

 en 3
de

 
verdieping) worden onderin de toren gesitueerd. De Jazzzaal moet opvallen. Het moet van buitenaf 
duidelijk zijn wat er binnen te doen is. Door de zaal de vorm en de uitstraling te geven van de 
onderkant van een saxofoon wordt de link gelegd tussen de functie en de muzieksoort die in de zaal 
wordt gespeeld. De zaal wordt dus een ronde naar boven toe verbredende vorm, bekleed met koper 
(zie Figuur 56 en Figuur 58).  
Koper is vaker toegepast als gevelbekleding zoals bijvoorbeeld bij de Mezz in Breda van Eric van 
Egeraat (zie Figuur 57). De Jazzzaal onderin de toren krijgt dezelfde uitstraling als de Mezz in Breda. 

 

Figuur 57: de Mezz in Breda van Eric van Egeraat [9] 

Omdat van buitenaf duidelijk moet worden wat er binnen gebeurt, wordt de gevel van de toren van 
glas. Op deze manier kunnen de mensen in het café naar buiten kijken en de mensen buiten kunnen 
zien dat er in de toren een Jazzzaal ligt. De Jazzzaal wordt echt een losstaand element in de toren. 
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Het publiek komt, vanaf het centrale plein, de toren binnen in een open ruimte. Vanuit deze ruimte kan 
men het Jazzcafé in lopen, of men kan de roltrap naar boven nemen (zie Figuur 58). De ingang wordt 
verduidelijkt door plaatselijk de vloer op de eerste verdieping weg te laten. Wanneer men de roltrap 
naar boven neemt, bereikt men op de tweede verdieping de ingang naar de Jazzzaal; ook hier is de 
vloer van de derde verdieping plaatselijk weggelaten. Neemt men de roltrap verder omhoog dan 
bereikt men op de achtste verdieping de foyer van de Cross-overzaal. 

 
 

Figuur 58: plattegrond begane grond en tweede verdieping 

De constructielaag bevindt zich op de 4
de

 verdieping. De ruimte tussen de vakwerken is moeilijk te 
gebruiken voor praktische doeleinden. Daarom is er voor gekozen deze ruimte op te vullen met 
installaties. Deze installatieruimte hoeft niet zichtbaar te zijn voor de omgeving. De binnengevel op 
deze verdieping wordt gesloten. De vakwerkliggers komen dus niet in het zicht. Daarom kunnen ze 
heel simpel de kortste overspanning volgen (zie Figuur 54). Deze recht toe recht aan oplossing is 
minder fraai wanneer de vakwerkliggers in het zicht blijven. 
 
Tussen de twee zalen in komen de kantoren voor de medewerkers van de verschillende organisaties 
(5

de
, 6

de
 en 7

de
 verdieping). Door de kantoren voor alle medewerkers bij elkaar te plaatsen kan veel 

meer worden samengewerkt. Vanuit de kantoren zijn de verschillende zalen goed te bereiken. Het 
personeel gaat met de lift direct naar de zalen in de toren of naar de kelder, en van daaruit naar de 
gewenste zaal.  
Er komen 63 werkplekken voor medewerkers van Muziekcentrum Vredenburg, 24 werkplekken voor 
Tivoli en 10 werkplekken voor SJU. De kantoren zijn verdeeld over 3 verdiepingen en in de bovenste 
twee verdiepingen zit in het midden een vide (zie Figuur 59). Deze vide vergroot het contact tussen de 
verschillende lagen. Op de vijfde verdieping kan de ruimte onder de vide door het personeel gebruikt 
worden als gezamenlijke lunchruimte.  
Omdat het gebouw ruim 29 meter breed is, zal in het midden de daglicht toetreding gering zijn; 
daarom worden de kantoren zover mogelijk naar de buitenkant gesitueerd. De kantoren bevinden zich 
dus aan de uitwendige circulatieruimte die om de verblijfsgebieden heen draait. Waar dat mogelijk is, 
wordt deze circulatieruimte ook benut als kantoor. In het midden van de kantoorlaag is een inwendige 
circulatieruimte open gehouden. Deze ruimte verbindt de roltrappen met de liften en ontsluit de 
verschillende kantoren. In deze inwendige circulatieruimte bevindt zich de vide. De indeling van de 
kantoren is verder vrij. 
Er dient altijd een zone vrijgehouden te worden die de roltrappen met elkaar en met de liften verbindt 
(zie Figuur 53 en Figuur 59).  



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  

  51 

 

Figuur 59: plattegrond zesde verdieping 

De kantoren dienen ook als geluidsbuffer tussen de twee zalen.  
 
De foyer van de Cross-overzaal bevindt zich op de 8

ste
 verdieping. 

De Cross-overzaal bevindt zich op de 9
de

, 10
de

 en 11
de

 verdieping en neemt het hele vloeroppervlak 
binnen de hoofdkolommen van de toren in beslag. De ingang van de zaal is op de tiende verdieping 
(zie Figuur 60). De zaal loopt trapsgewijs naar beneden richting het podium op de 9

de
 verdieping.  
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Figuur 60: langsdoorsnede toren 

In de Cross-overzaal worden klassieke concerten gegeven, maar er wordt ook moderne muziek 
gespeeld. In het gevelbeeld moet dit duidelijk worden. De zaal moet door de bekleding een chique 
uitstraling hebben, maar door de kleur van de bekleding moet de zaal er modern uitzien. Daarom is er 
voor gekozen om houten gevelpanelen toe te passen. Deze panelen geven een statig beeld en 
worden vaker toegepast bij auditoria en zalen voor klassieke muziek (zie Figuur 61). Door deze 
panelen een lichte kleur te geven, vallen ze op en krijgen ze een moderne uitstraling.  
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Figuur 61: houten gevelpanelen (links Opera te Kopenhagen [10] rechts de lichte kleur) 

Om de ingang van de zalen en de toren nog meer te verduidelijken, wordt bij deze ingangen de vloer 
van de verdieping erboven weggelaten. Hierdoor ontstaat een hoge ruimte die de ingang markeert.  
De zaal wordt geplaatst binnen de hoofdkolommen. De zaal volgt zoveel mogelijk de ellipsvormige 
plattegrond. Plaatselijk wordt de wand van de zaal toch recht gemaakt om er voor te zorgen dat de 
diagonalen, die tussen de hoofdkolommen lopen, in het zicht blijven. Door de open gevel van de toren 
is de hoofddraagconstructie nog duidelijk zichtbaar met daarachter de bekleding van de zaal (zie 
Figuur 62). De zaal staat als een los element in de toren en de steekt uit buiten de toren. Het lijkt alsof 
de zaal gevangen zit in de hoofdconstructie en daar aan de bovenkant uitbreekt. De ruimte tussen de 
hoofdkolommen en de gevel wordt gebruikt als circulatieruimte.  

 

Figuur 62: plattegrond tiende verdieping 

De Cross-overzaal steekt vanaf de 12
de

 verdieping uit buiten de toren. De roltrappen lopen door tot op 
de 12

de
 verdieping. De roltrappen moeten overdekt worden; daarom wordt de circulatieruimte op deze 

verdieping gedeeltelijk overdekt. Het gedeelte van deze verdieping dat niet overdekt is, wordt gebruikt 
als dakterras. In de gevel is dit ook zichtbaar: aan de kant waar de roltrappen boven komen (het 
westen) wordt de gevel doorgetrokken terwijl aan de kant van het dakterras (het oosten) de gevel 
minder hoog doorloopt (zie Figuur 64). Op deze manier sluit de toren aan op de stad: aan de westkant 
van de toren bevinden zich de grootschalige functies terwijl aan de oostkant van de toren het centrum 
ligt met lage gebouwen. De omloop van de zaal, de circulatieruimte op de 12

de
 verdieping, kan worden 

gebruikt als uitzichtpunt. Men bevindt zich dan buiten op het dak van de circulatieruimte, naast de 
Cross-overzaal (zie Figuur 63). 
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Figuur 63: plattegrond 12
de
 verdieping 
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Figuur 64: aanzichten van de toren  

De Landmark is nu compleet, de mensen herkennen dat ellipsvormige gebouw met de transparante, 
gekromde gevel van glas met de dynamische lijnen van de roltrappen en de diagonalen, met binnenin 
die losstaande koperen zaal (zie Figuur 65). Van veraf herkennen de mensen de toren met de licht 
gekleurde zaal bovenin (zie Figuur 66). 

 

Figuur 65: Landmark van dichtbij 
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Figuur 66: Landmark van veraf 

De artiesten komen de toren binnen vanuit de artiestenfoyer in de kelder. In de kelder onder de toren 
bevinden zich de kleedkamers voor de Jazzzaal, de Cross-overzaal en ook de kleedkamers voor het 
personeel (zie Figuur 67). Met behulp van de lift worden de artiesten en het personeel naar de 
gewenste verdieping gebracht. De liften stoppen op podiumhoogte zodat er niet getild hoeft te worden 
met apparatuur. Vanuit de kelder zijn via de artiestenfoyer de andere zalen te bereiken. 
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Figuur 67: plattegrond kelder 

 

3.5.4.4 Luchtbehandeling 

 
Doordat er veel mensen tegelijkertijd in het gebouw zijn zal de lucht vervuilen; de lucht in het gebouw 
dient dus te worden ververst. Hiervoor staan er op bepaalde plaatsen in het gebouw 
luchtbehandelingkasten die de vervuilde lucht af- en schone lucht aanvoeren. Vanaf de verschillende 
verdiepingen lopen aan- en afvoerkanalen naar deze luchtbehandelingkasten. 
Er is uitgezocht hoeveel kanalen er nodig zijn voor de luchtbehandeling per verdieping. Eén 
verdieping heeft een oppervlakte van +/- 1100m

2
. 

In [12] staat een tabel met daarin de minimale diameters die benodigd zijn voor de kanalen voor de 
aan- en afvoer van lucht. Voor een vloeroppervlak van 1200m

2
 en een ventilatiedebiet van 3 keer per 

uur is een kanaal nodig met een diamater van 800mm. Dit komt overeen met een rechthoekig kanaal 
van 400x1600mm

2
. Er zijn aan- en afvoerkanalen nodig. 

De kanalen moeten verbonden worden met de luchtbehandelingkasten; hiervoor lopen er verticale 
luchtschachten door het gebouw: één voor de aanvoer en één voor de afvoer. Om er voor te zorgen 
dat deze kanalen redelijke afmetingen krijgen, is er voor gekozen om de toren in drie verschillende 
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zones op te splitsen; elke zone heeft zijn eigen luchtbehandelinginstallatie en dus zijn eigen verticale 
aan- en afvoerkanalen (zie Figuur 68). 
De kelder tot en met de derde verdieping is één zone; de luchtbehandelingkasten van deze zone 
staan op de constructielaag. De aan- en afvoerkanalen lopen in de wand van de zaal. Schone lucht 
wordt van onderen de zaal in geblazen en vervuilde lucht wordt aan de bovenzijde afgezogen. 
De kantoren vormen de tweede zone. Ook deze zone heeft de luchtbehandelingkasten op de 
constructielaag staan. De verticale kanalen lopen door 2 schachten en de horizontale kanalen hangen 
onder de vloer in het verlaagde plafond. 
De derde zone wordt gevormd door de Cross-overzaal met de foyer. Deze zone heeft de 
luchtbehandelingkasten op de 12

de
 verdieping staan. Ook hier lopen de verticale kanalen door de 

wanden van de zaal. 
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Figuur 68: luchtbehandelingkanalen 

Door de verdiepingen in twee helften te splitsen, zijn er twee minder grote horizontale luchtkanalen 
nodig (zie Figuur 69). 

 

Figuur 69: luchtbehandelingkanalen op de kantoorlagen 

Door de luchtkanalen zo plat mogelijk te houden, zal de vrije hoogte van de verdiepingen groot blijven. 
De aftakkingen per ruimte hebben kleinere afmetingen, maar deze kanalen moeten wel onder het 
hoofdkanaal worden doorgeleid (zie Figuur 70). 
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Figuur 70: vloerconstructie kantoorlaag 

Van bovenkant vloer tot bovenkant vloer is een verdieping 4m hoog. De vrije hoogte van de 
kantoorverdiepingen moet minimaal 2,7 meter bedragen. Dit betekent dat de totale vloerconstructie 
inclusief leidingen en afwerkplafond 1,3 meter hoog mag worden. De luchtbehandelingkanalen zijn te 
groot om door de liggers heen te leiden. Het hoofdkanaal van 250x1000mm

2
 kan niet door een 

raatligger of vakwerkligger heen gestoken worden. De kanalen moeten dus onder de vloerliggers 
worden doorgevoerd.  

 

Figuur 71: vloerconstructie foyer 

Bij de foyer van de Cross-overzaal is de minimale vrije hoogte 3,5m. Hier mag de vloerconstructie 
inclusief leidingen en afwerkplafond dus maar 500mm bedragen (zie Figuur 71). Door de 
hoofdkanalen ter plaatse van de bar en de toiletten weg te werken, wordt hoogte bespaard in de foyer 
(zie Figuur 72).  

 

Figuur 72: luchtbehandelingkanalen op de 8
ste
 verdieping 

Ter plaatse van de foyer lopen dan alleen de aftakkingen van de luchtbehandelingkanalen met de 
afmetingen 100x400mm

2
 (zie Figuur 71). Dit betekent dat de constructie van de vloer, dus de ligger 

samen met de vloer, een hoogte kan hebben van +/- 350mm. De vloer bestaat uit kanaalplaten A200 
met een hoogte van 200mm met daarop een 50mm dikke druklaag. Onder de vloer moeten de liggers 
worden geplaatst. Er is dan nog 100mm vrij voor de liggers. Liggers met een hoogte van 100mm 
voldoen niet en daarom is ervoor gekozen om geïntegreerde vloerliggers toe te passen. 
 
Voor de eenheid in het gebouw worden deze geïntegreerde liggers ook toegepast bij de kantoren. Dit 
betekent wel dat de kantoren een grotere vrije hoogte krijgen dan noodzakelijk. 
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3.5.4.5 Gevelbeeld 

 
De gevel van de toren wordt zo transparant mogelijk gehouden. Op deze manier zijn de zalen die zich 
binnen de gevel bevinden goed zichtbaar. De circulatiezone met de roltrappen is van buitenaf duidelijk 
te zien. Hierdoor wordt van buitenaf duidelijk hoe het verticale transport in de toren is georganiseerd. 
Door de hoofdconstructie van buitenaf zichtbaar te houden, wordt de constructieve werking van het 
gebouw duidelijk. De hoofdkolommen liggen ongeveer 3,5 meter binnen de gevel. Tussen de 
kolommen lopen de diagonalen die nodig zijn voor de stabiliteit. Samen met de roltrappen geeft dit 
een spannend lijnenspel in het gevelbeeld.   
De gevel wordt opgebouwd uit verticale gevelstijlen met daar tussenin glas. De afstand tussen de 
gevelstijlen is over de hele omtrek van het gebouw hetzelfde en bedraagt 2,2 meter. Dit betekent dat 
de glasplaten die tussen de gevelstijlen in komen steeds dezelfde maat hebben. De ronde vorm van 
de plattegrond wordt dus benaderd met rechte segmenten. Ter hoogte van de verdiepingsvloer loopt 
er een horizontale band over het gevelbeeld. Deze band is ongeveer 600mm dik en achter deze band 
is de verdiepingsvloer en het verlaagde plafond weggewerkt (zie Figuur 64). Het gevelbeeld van de 
toren is te vergelijken met het gevelbeeld van de Lens in Nieuwegein (zie Figuur 73). 

 

Figuur 73: de Lens in Nieuwegein [11] 

De horizontale band loopt door over de hele omtrek van de toren. Op de plekken waar geen vloeren 
aansluiten op de gevel, ter plekke van de roltrappen, ligt een gebogen stalen vakwerkligger die de 
windbelastingen op de gevel afdragen naar de vloeren. Deze ligger heeft een kleinere hoogte dan de 
vloer. In het gevelbeeld is dus onderscheid te zien tussen de plekken waar de vloeren aansluiten op 
de gevel en de plekken waar dit niet het geval is (zie Figuur 74).  

 

Figuur 74: gevelbeeld 
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3.5.4.6 Constructie principe 

 

Voor de constructie van de toren worden stalen hoofdkolommen (∅610) geplaatst op de scheiding 
tussen de verblijfsruimtes en de circulatieruimte (zie Figuur 75). In het midden van de toren kunnen op 
de onderste vier verdiepingen geen kolommen staan, omdat daar de Jazzzaal is gesitueerd. De 
overspanning van de vloeren is maximaal 21 meter en die overspanning is niet te realiseren met een 
standaard ligger met redelijke afmetingen. Er is daarom voor gekozen om op één verdieping een 
constructielaag te creëren waarop zich verdiepingshoge vakwerken bevinden. Op de verdiepingen 
boven de constructielaag kunnen dan wel binnenkolommen in het midden van de toren staan die 
steunen op het vakwerk op de constructielaag.  

 

Figuur 75: plattegrond constructielaag (4
de
 verdieping) 

De constructie van de toren volgt het tafelprincipe (zie Figuur 76). Hierbij wordt op een bepaalde 
hoogte boven het maaiveld een horizontaal werkblad gecreëerd. Dit werkblad dient als ondergrond 
voor de constructie boven de ‘tafel’. De ‘tafel’ staat over de Jazzzaal heen. Het ‘tafelblad’ wordt 
gecreëerd met behulp van verdiepingshoge vakwerkliggers die de verticale belastingen uit het midden 
van de toren afdragen naar de hoofdkolommen. 
 
In de Cross-overzaal kunnen ook geen kolommen doorlopen, omdat deze in het zicht zouden staan. 
Om het dak te dragen wordt onder het dak ook een vakwerk toegepast dat de overspanning tussen de 
hoofdkolommen maakt. De onderliggende verdieping wordt met behulp van trekstaven opgehangen 
aan de dakvakwerkligger (zie Figuur 76). De Cross-overzaal steekt uit boven de constructie van de 
toren; dit uitstekende gedeelte wordt de dakopbouw genoemd. De dakopbouw is een op zichzelf 
stabiele tafel die bevestigd is aan de hoofdkolommen van de toren. 
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Figuur 76: tafelprincipe doorsnede op as E 

Zoals eerder vermeld komen de vakwerken van de tafelconstructie niet in het zicht. Daarom is 
gekozen voor de rechte vakwerken die tussen de hoofdkolommen overspannen. Andere opties, zoals 
bijvoorbeeld een wielconstructie, geven veel constructieve en detailtechnische problemen. 
De vakwerkliggers worden alleen toegepast bij de overspanningen die niet te maken zijn met profielen 
van redelijke afmetingen. Dit geldt voor de assen D, G en E, F. De overspanning bedraagt hier 
respectievelijk 18 en 21 meter (zie Figuur 75). De overspanning tussen de kolommen op de assen C 
en H bedraagt 12,3 meter en is wel te realiseren met een profiel van redelijke afmetingen. Dit profiel 
wordt op elke verdieping toegepast, ook op de constructielaag. Onder deze liggers zijn geen 
kolommen nodig. 

 

Figuur 77: vakwerken op de constructielaag 

Op de verdiepingen boven de constructielaag staan op de assen D, E, F en G wel binnenkolommen in 
de toren die afsteunen op de constructielaag. Deze binnenkolommen reduceren de overspanningen 
van de vloerliggers tot overspanningen die met standaard profielen van redelijke afmetingen gemaakt 
kunnen worden. Het vakwerk brengt de verticale belastingen over naar de hoofdkolommen (zie Figuur 
77).  

Constructielaag 
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3.5.4.6.1 Vloeren 

 
Bij de keuze van de vloeren zijn een aantal criteria belangrijk. In Bijlage 4 – Vloeren is een vergelijking 
gemaakt tussen een aantal verschillende vloersystemen. 
De vloer moet voldoen aan de volgende criteria: 
 

• flexibele indeling mogelijk 

• de ronde vorm moet gevolgd kunnen worden 

• de overspanning moet te halen zijn (ongeveer 7 m tussen de liggers) 

• het gewicht moet zo laag mogelijk zijn, om de overgangsconstructie zo licht mogelijk te 
houden  

• er moet voldaan worden aan de geluideisen (dit komt er op neer dat de vloeren een minimaal 
gewicht van ongeveer 600 kg/m

2
 moet hebben of er moeten andere maatregelen genomen 

worden) 

• er kan tijdens de bouw moeilijk onderstempeld worden dus de vloer moet in 1 keer de 
overspanning halen zonder onderstempeling 

• de onderkant van de vloer moet zo vlak mogelijk zijn 

• de vloer moet als schijf werken 
 
Er is uiteindelijk gekozen voor een combinatie van kanaalplaten en breedplaten voor de standaard 
vloeren. De kanaalplaten worden op de rechte stukken in de verblijfsruimte toegepast terwijl de 
breedplaten de ronde vorm van de circulatieruimte volgen. Door breedplaten toe te passen met een 
hoogte van 90mm is hier geen onderstempeling nodig. 
Op de verdiepingen met de grote vides wordt de vloer ter plaatse gestort. 
 
Bij de keuze voor de overgangsconstructie is ook rekening gehouden met de overspanningrichting van 
de vloeren. Doordat er gekozen is voor vakwerkliggers die in een rechte lijn van hoofdkolom tot 
hoofdkolom overspannen, kunnen de vloeren dichtgelegd worden met kanaalplaten A200. Er is dan 
een grote mate van repetitie. Bovenop de kanaalplaten wordt een druklaag van 50mm gestort. De 
hoeken waar geen kanaalplaat gelegd kan worden, worden ter plaatse gestort.  
De buitenste ring, de circulatiezone, wordt dichtgelegd met in de fabriek vervaardigde breedplaten. De 
breedplaten overspannen dan van de ligger tussen de gevelstijlen tot aan de ligger tussen de 
hoofdkolommen; dit is maximaal ongeveer 4,5 meter. De breedplaten hebben allemaal een andere 
lengte, maar doordat de ellipsvormige plattegrond is benaderd door twee cirkels (zie Figuur 48) zijn de 
hoeken wel hetzelfde en kunnen er twee mallen gebruikt worden waarin de breedplaten gestort 
worden. De platen moeten dan alleen nog op de juiste maat worden gezaagd. Om ervoor te zorgen 
dat er geen stempels nodig zijn onder de breedplaten tijdens de bouw, is er voor een hoge breedplaat 
gekozen, 90mm hoog, met daarop een druklaag van 110mm. Deze druklaag wordt vast gestort aan de 
druklaag boven de kanaalplaten. Op deze manier ontstaat er een schijf. 
 
Zodoende ontstaat een helder constructieprincipe voor de vloeren: de verblijfsruimte (binnenring) 
wordt dichtgelegd met kanaalplaten en de circulatiezone (buitenring) met de breedplaten (zie Figuur 
78). 
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Figuur 78: invulling vloeren binnenring met kanaalplaten en de buitenring met breedplaten 

De horizontale belasting op de gevel wordt afgevoerd, door middel van schijfwerking in de druklaag, 
via de vloeren naar de diagonalen tussen de hoofdkolommen. 
 
De zalen in het gebouw lopen door over verschillende verdiepingen. De vloeren van deze 
verdiepingen kunnen dus niet, op de normale manier, van gevel tot gevel doorlopen. Om de zalen 
door te kunnen laten lopen, wordt er een grote sparing in de vloer gemaakt: de vide in Figuur 79. De 
vloeren op deze verdiepingen kunnen overspannen tussen uitkragende liggers of kunnen ter plaatse 
worden gestort. Deze vloer wordt gebruikt als circulatieruimte maar heeft ook de belangrijke taak om 
de horizontale belastingen te verdelen over de kolommen (de vloer moet dus als schijf werken). 
Hiervoor zijn minimale afmetingen voor de breedte van de ring binnen de hoofdkolommen nodig. Dit 
stuk vloer moet dan ook op elke verdieping, tussen de hoofdkolommen, aanwezig zijn. Ook in de 
Cross-overzaal. 

 

Figuur 79: vide in vloer ter plaatse van Jazzzaal 

De twee mogelijkheden - uitkragende ligger of ter plaatse storten - worden bekeken (zie ook paragraaf 
4.3.7 – Vloer met grote vide). 
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Het is niet de bedoeling om secundaire kolommen onder deze vloeren te zetten, dus is de optie 
bekeken om liggers, ter plaatse van de hoofdkolom, uit te laten kragen. De vloer overspant dan tussen 
de uitkragende liggers. Deze oplossing vereist dat er extra liggers aan de kolommen worden gelast. 
Op de 1

ste
, 2

de
 en 3

de
 verdieping is daar wel ruimte voor maar op de 11

de
 verdieping (het balkon van de 

Cross-overzaal) is er weinig ruimte en de detaillering is problematisch. Er treedt ook een extra groot 
moment op. In Bijlage 6 - Berekeningen vloer met grote vide wordt hier dieper op ingegaan. Deze 
oplossing brengt echter te veel problemen met zich mee. Daarom wordt er naar een andere oplossing 
gekeken. 
 
Er is gekeken of het mogelijk is de vloer tussen de hoofdkolommen ter plaatse te storten. Daarvoor 
wordt de circulatieruimte buiten de hoofdkolommen vast gestort aan de vloer binnen de 
hoofdkolommen. De circulatieruimte dient als het ware als tegengewicht voor de uitkragende vloer. 
De liggers tussen de hoofdkolommen dienen als steunpunt voor de vloer. De doorlopende ligger op as 
C en H, die op elke verdieping wordt toegepast, wordt ook hier toegepast en deze draagt de vloer. 
Verder dragen de liggers tussen de gevelstijlen de vloer. Ter plaatse van de liftschacht is een kleine 
vide; de vloer wordt hier niet ondersteund. In Bijlage 6 - Berekeningen vloer met grote vide wordt hier 
dieper op ingegaan. Uiteindelijk is gekozen voor de ter plaatse gestorte vloeren.  
 

3.5.4.6.2 Stabiliteit 

 
De stabiliteit wordt verzorgd door diagonalen die tussen de hoofdkolommen doorlopen en de 
hoofdkolommen zelf. De hoofdkolommen vormen samen met de diagonalen en de vloeren een 
opengewerkte buis. Door schijfwerking in de vloeren wordt de horizontale belasting overgedragen aan 
de hoofdkolommen en de diagonalen. De diagonalen lopen, als een helix, rond en dragen op deze 
manier de horizontale belasting op de toren via trek- en drukkrachten af naar de fundering. Doordat de 
diagonalen niet allemaal in hetzelfde vlak liggen, ontstaat een stabiel geheel. 
In totaal lopen er acht diagonalen als een helix tussen de hoofdkolommen. Op elke verdieping 
bevinden de diagonalen zich op een andere plaats. Bij de indeling van de plattegronden is dan ook 
even gepuzzeld om er voor te zorgen dat de diagonalen niet in de weg zitten.  

  

Figuur 80: diagonalen tussen de kolommen en vloeren in de toren 

Het constructieprincipe is nu beschreven. In Hoofdstuk 4 – Constructie wordt dieper ingegaan op de 
verschillende constructieonderdelen zelf. 
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4 Constructie 
 
Voor het dimensioneren van de verschillende constructieonderdelen zijn in eerste instantie de 
belastingen op het constructieonderdeel nodig. Om uit te zoeken hoe groot de maatgevende 
inwendige krachten in het constructieonderdeel zijn, wordt het onderdeel geschematiseerd tot een 
mechanicamodel. Met dit mechanicamodel en de belastingen worden dan de inwendige krachten 
berekend. Daarna wordt gecontroleerd of de sterkte, de stabiliteit en de stijfheid van het onderdeel 
groot genoeg is om aan de eisen uit de norm te voldoen. 
In dit hoofdstuk worden de verschillende constructieonderdelen van de toren besproken en wordt 
aangegeven hoe groot de afmetingen van het onderdeel zijn. 
 

4.1 Belastingen 

 

4.1.1 Verticale belasting 
In Bijlage 1 - Belastingen is aangegeven hoe groot de permanente en veranderlijke belasting per 
verdieping is. De verschillende verdiepingen hebben verschillende gebruiksfuncties en daardoor ook 
verschillende veranderlijke belastingen.  
 

4.1.2 Windbelasting 
Uit de NEN6702 volgt dat de windbelasting waarmee gerekend moet worden te bepalen is met de 
volgende formule: 

repindex

weqindexrep

pAF

pCCCp

⋅=

⋅⋅⋅⋅= 1dim φ
 

 
Voor de bepaling van de windvormfactoren (Cindex) van dit ellipsvormige gebouw is uitgegaan van een 
rond gebouw. In Eurocode 1 staan voor een cirkelvormige gebouw een figuur met daarin vormfactoren 
en hoeken van 30 en 120 graden ten opzichte van de windrichting. Tussen deze hoeken gelden dan 
bepaalde vormfactoren (zie Figuur 81).  
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Figuur 81: windvormfactoren cirkelvormige gebouw 

De hoeken van 30 en 120 graden zijn ook uitgezet vanuit het centrum van de kleine cirkel van de 
ellipsvormige plattegrond. Verder worden de waarden van de vormfactoren van de cirkel 
overgenomen op de ellips. Daarna zijn de vormfactoren geschematiseerd tot rechte vlakken tussen de 
hoofdkolommen met een constante waarde voor de vormfactoren (zie Figuur 82). 
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Figuur 82: windvormfactoren ellipsvormig gebouw 

Bij het berekenen van de gevelstijlen moet lokaal rekening gehouden worden met over- of onderdruk. 
 
Voor de bepaling van de maximale inwendige krachten in de hoofdkolommen en de diagonalen is een 
berekening gemaakt met Esa-Prima-Win. Er is een model gemaakt dat belast wordt door verticale en 
horizontale belastingen (zie paragraaf – Model Esa-Prima-Win). Voor de eenvoud van het model zijn 
alleen de hoofdkolommen, de horizontale liggers tussen de hoofdkolommen, de diagonalen en de 
vloeren ingevoerd. De gevelstijlen, gevelligger, gevelkolom, de vloerliggers, de vakwerkligger, de 
vloeren en de dakopbouw worden apart uitgerekend. 
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4.2 Model Esa-Prima-Win  

 
Voor het berekenen van de krachten in de verschillende staven van het gebouw is gebruik gemaakt 
van het computerprogramma Esa-Prima-Win. Voordat er gerekend kan worden, moet er eerst een 
model gemaakt worden dat de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert. Daarna worden op dit model 
belastingen aangebracht. Deze belastingen zijn: permanente belasting, veranderlijke belasting, wind 
(in 2 richtingen), scheefstand (in 2 richtingen). 
Met behulp van belastingcombinaties kan dan gekeken worden hoe groot de maximale belasting in de 
verschillende constructieonderdelen van het gebouw is. Verder wordt de maximale doorbuiging van 
het totale gebouw door het programma berekend. 
 
Het model: 
 
Het model wordt vooral gebruikt om uit te zoeken op welke manier de horizontale belastingen worden 
afgevoerd, dus hoe groot de belastingen in de kolommen en diagonalen onder windbelasting worden.  
Heel strikt genomen bestaat de hoofddraagconstructie van de toren uit hoofdkolommen met daar 
tussenin vloeren en diagonalen. Het is dus eigenlijk een opengewerkte, ingeklemde buis. Waarbij de 
kolommen samen met de diagonalen en horizontalen de wand van de buis vormen (zie Figuur 83). 

 

Figuur 83: buis en opengewerkte buis 

Het model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Daarom wordt niet elk element van het 
gebouw meegenomen in het model. Zo wordt bijvoorbeeld het vakwerk op de constructielaag apart 
berekend en worden de reactiekrachten uit deze berekening als belastingen ingevoerd op de 
kolommen. Ook de gevelstijlen en de vloerliggers worden apart berekend. De gevelstijlen werken niet 
mee aan de stabiliteit van het gebouw, maar zijn aanpendelend.  
Om de horizontale belastingen te verdelen over de kolommen wordt er een schijf ingevoerd tussen de 
kolommen. 
Hetgeen overblijft zijn de hoofdkolommen met de horizontalen en diagonalen met daar tussenin een 
schijf om ervoor te zorgen dat de horizontale belastingen verdeeld worden over de kolommen. 
 
Met behulp van staven is een 3-dimensionaal model gebouwd. Alle verbindingen tussen de staven zijn 
scharnierend ingevoerd (zie Figuur 84). Ook bij de verbinding tussen de kolommen onderling is dit 
gedaan. Dit betekent dat er in deze kolommen geen momenten op zullen treden. In werkelijkheid 
lopen de kolommen door over meerdere verdiepingen en worden ze in het werk aan elkaar vastgelast. 
Het zijn dus momentvaste verbindingen. Er is toch gekozen voor de schematisering met scharnieren 
omdat de krachtverdeling op deze manier ongunstiger is. De horizontale belasting wordt op deze 
manier alleen door trek- en drukkrachten, in de kolommen en de diagonalen, afgevoerd en niet door 
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momenten in de hoofdkolommen. In werkelijkheid gaan de kolommen wel een moment opnemen, dit 
is alleen maar gunstig voor de krachtverdeling in de rest van de toren. Mocht het moment in de kolom 
te groot worden dan ontstaat er plaatselijk een plastisch scharnier en worden de krachten alsnog via 
een trek- en een drukkracht afgevoerd. 

 

Figuur 84: scharnierende verbindingen in het model 

De kolommen zijn allemaal in drie richtingen scharnierend met de fundering verbonden. De fundering 
verbindt de kolommen met elkaar. De horizontale reactiekrachten die optreden, heffen elkaar in de 
fundering grotendeels op. 
Doordat de diagonalen niet allemaal in hetzelfde vlak liggen, ontstaat er een stabiel geheel. Per 
verdieping zijn er minimaal 8 diagonalen die op trek of druk belast worden en geen 
gemeenschappelijk snijpunt hebben. Elke verdieping apart is dus stabiel. Door de stabiele 
verdiepingen te stapelen ontstaat een stabiele toren. 
 
Wat opvalt is dat de constructie statisch onbepaald is. Dit betekent dat onder alleen verticale belasting 
de diagonalen ook belasting gaan dragen. De maximaal optredende krachten in de diagonalen 
kunnen dus groter zijn, dan wanneer alleen de windbelasting wordt bekeken. De kolommen werken 
ook mee bij het afdragen van de horizontale belasting. De normaalkracht in deze kolommen kan dus 
groter zijn onder windbelasting dan wanneer alleen verticale, permanente en veranderlijke, belasting 
wordt bekeken. De horizontale en verticale belastingen moeten dus in belastingcombinaties, rekening 
houdend met de momentaanfactoren, gecombineerd worden. Er zijn een aantal belastingcombinaties 
opgesteld en op deze manier wordt de maximale staafkracht bepaald. 
Doordat de constructie statisch onbepaald is, zal een constructieonderdeel met een grotere stijfheid 
meer belasting naar zich toe trekken. Om een zo gunstig mogelijke krachtverdeling te krijgen kan er 
dus gespeeld worden met de afmetingen van de onderdelen. 
Door bijvoorbeeld de kolommen een grotere doorsnede te geven worden de kolommen meer en de 
diagonalen minder belast. 
 

4.2.1 Belasting 

4.2.1.1 Verticale belasting 

De belastingen op de hoofdkolommen zijn berekend door per verdieping te kijken hoe groot de 
belasting op deze hoofdkolommen is. Er is een tabel gemaakt met daarin de belastingen per 
verdieping per hoofdkolom (zie Bijlage 1 - Belastingen). Uit deze tabel volgt meteen de maximale 
normaalkracht in de hoofdkolom door alleen verticale belasting, maar doordat de hoofdkolommen ook 
meewerken met het afvoeren van de horizontale belasting kan de normaalkracht in de 
hoofdkolommen groter zijn dan uit deze tabel volgt. 
Doordat de verbindingen van de liggers aan de kolommen gebeurt met kluftverbindingen en aan 
gelaste schetsplaten, sluit de verticale kracht niet centrisch op de kolom aan (zie Figuur 85). Door het 
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excentrisch aangrijpen van de belasting ontstaan er naast normaalkrachten ook momenten in de 
kolommen. 

Mrep

400

Frep

400

Frep

 

Figuur 85: excentriciteitmoment 

Omdat het model zelf groot is, wordt het onoverzichtelijk wanneer er naast de verticale belasting op 
elke verdieping ook momenten worden aangebracht. Er is daarom voor gekozen om in het model 
alleen de verticale belasting aan te brengen en de momenten, die wel ontstaan, later bij de 
kolomberekening pas mee te nemen.  
De momenten in de kolommen geven wel een extra horizontale belasting op de vloeren (zie Figuur 
86). Maar doordat de detaillering aan beide zijden van de toren hetzelfde is, zullen de horizontale 
krachten elkaar grotendeels opheffen in de vloerplaat. De extra horizontale belasting geeft dus geen 
extra horizontale belasting op het stabiliteitsysteem.  
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Figuur 86: horizontale krachten in de vloeren onder volledige belasting 

Wanneer de veranderlijke belasting in de toren niet symmetrisch is verdeeld, dan ontstaan er wel 
horizontale krachten die niet opgeheven worden. Dus wanneer de noordzijde van de toren vol 
(permanente en veranderlijke belasting) en de zuidzijde minimaal belast is (alleen permanente en 
geen veranderlijke belasting), dan ontstaat er een extra horizontale belasting op de toren. De 
horizontale belasting door de verticale permanente belasting wordt opgeheven doordat de detaillering 
van de toren symmetrisch is. 
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Per kolom moet er een model gemaakt worden waarop de verticale belastingen met hun excentriciteit 
ingevoerd worden. Uit dit model volgen dan de horizontale belastingen per verdieping en deze 
belastingen kunnen dan op het totale model worden ingevoerd (zie Figuur 87). 

51kN

-68kN

Reactiekrachten

2kN

6,3kN

4,6kN

 

Figuur 87: horizontale belasting in de vloeren door alleen veranderlijke belasting 

Voor de maximaal belaste kolom is deze berekening uitgevoerd en er blijkt dat de horizontale 
belastingen alleen plaatselijk invloed hebben. Doordat de reactiekrachten in de vloeren, per 
verdieping, tegengesteld gericht zijn, heffen ze elkaar over de hoogte op. De windbelasting 
daarentegen werkt op elke verdieping in dezelfde richting en vergroot zo de horizontale uitbuiging 
alleen maar. Hieruit wordt geconcludeerd dat voor de berekening van de maximale staafkrachten het 
belastinggeval met wind maatgevend is. De optredende horizontale belasting door de excentriciteit 
wordt dus niet meegenomen in het totale model. 

4.2.1.2 Scheefstand 

Doordat de kolommen scheef kunnen staan, ontstaan er horizontale krachten op het 
stabiliteitsysteem. Wanneer er meerdere verdiepingen zijn, met verschillende normaalkrachten in de 
kolom, heffen de horizontale krachten elkaar gedeeltelijk op (Fres = Fequ,d,1 - Fequ,d,2 = (normaalkracht in 
kolom 1 – normaalkracht in kolom 2) x ψ). Wat overblijft is de horizontale kracht die ontstaat bij de 
belasting die zo groot is als het verschil tussen de normaalkracht in kolom 1 en kolom 2. Dit komt 
overeen met de belasting die per verdieping op de kolom aangrijpt. Voor de eenvoud is de maximale 
belasting die op een verdieping, op een kolom staat genomen (de belasting uit de vloerligger) en is 
hiervan de optredende horizontale belasting berekend. Deze horizontale belasting is dan op elke 
kolom op elke verdieping toegepast (zie Bijlage 5 - Belastingen). Voor elk constructieonderdeel dat 
gesteund wordt door het stabiliteitsysteem moet deze horizontale belasting bepaald worden. 

4.2.1.3 Windbelasting 

Er is gekozen voor de veilige aanname dat de stuwdruk pw voor h = 54m over de hele hoogte 
aanwezig is. 
De windbelasting drukt en zuigt over de gevel. De vloeren van de toren brengen deze belasting over 
naar de hoofdkolommen met de diagonalen. Voor de berekening van de stabiliteit van de totale toren 
wordt de windbelasting per hoofdkolom bepaald. De afstand tussen de gevelstijlen is overal gelijk en 
bedraagt 2,2m, elke hoofdkolom wordt belast door 4 gevelstijlen en de verdiepingshoogte is 4m. De 
windbelasting wordt via de gevel per verdieping via de vloeren afgedragen aan de kolommen. Elke 
kolom moet dus en oppervlak van de wind van 2,2 x 4 x 4 = 35,2m

2
 verwerken. 

Er kan nu per kolom uitgerekend worden hoe groot de windbelasting is.  
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442,220,1 ⋅⋅⋅⋅= indexrep Cp  

Cindex wordt per kolom bepaald met behulp van Figuur 82. 
 
De windbelasting staat loodrecht op de gevel; hieruit volgt dat de kolom in x- en y-richting wordt 
belast. De wind kan uit alle richtingen waaien. Voor de eenvoud is bij deze schematisering gekozen 
voor twee hoofdrichtingen van de wind, wind uit het zuiden en wind uit het westen. Doordat het 
gebouw symmetrisch is, geeft wind uit het noorden en wind uit het oosten dezelfde krachtsverdeling in 
de toren, alleen gespiegeld ten opzichte van de symmetrielijnen. Bij wind uit het zuiden is de 
resulterende belasting in y-richting het grootst terwijl bij windbelasting uit het westen de resulterende 
belasting in x-richting het grootst is.  
In Bijlage 1 - Belastingen is een tabel gegeven met daarin per verdieping per hoofdkolom de 
windbelasting in x- en y-richting. 
 
De geometrie van het model is nu gereed en de belastingen zijn bekend. Op het model worden nu een 
aantal belastinggevallen aangebracht. Te weten: 

1. permanente belasting 
2. veranderlijke belasting 
3. wind uit het zuiden (y-richting) 
4. wind uit het westen (x-richting) 
5. scheefstand in y-richting permanent 
6. scheefstand in y-richting veranderlijk 
7. scheefstand in x-richting permanent 
8. scheefstand in x-richting veranderlijk 

Met deze belastinggevallen worden belastingcombinaties gemaakt voor de uiterste grenstoestand en 
voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. Er worden combinaties gemaakt met de grootste belasting in y-
richting (wind uit het zuiden + scheefstand in y-richting) en met de grootste belasting in x-richting (wind 
uit het westen + scheefstand in x-richting). 
Esa-Prima-Win genereert zelf een aantal belastingcombinaties, waarbij de verschillende belasting- en 
momentaanfactoren in rekening worden gebracht. 
 

4.2.2 Controle van het model 
Om te testen of het model betrouwbare uitkomsten geeft, is een controleberekening nodig. Deze 
controleberekening is een handberekening, waarbij alleen de windbelasting in beschouwing wordt 
genomen. De stabiliteitsconstructie wordt geschematiseerd tot een ingeklemde staaf (zie Figuur 88). 
De windbelasting op de totale gevel wordt als lijnlast op de ingeklemde staaf gezet. De toren wordt in 
de kelder verbonden aan de fundering. 
Er wordt nu gecontroleerd of het optredende moment in de voet van de ingeklemde staaf uit de 
handberekening overeenkomt met het optredende resulterende moment uit de berekening met Esa-
Prima-Win.  
 

max

5
2 qrep

rep

4

 

Figuur 88: mechanicaschema ingeklemde staaf 

Wind uit het zuiden: 
Uit Bijlage 1 - Belastingen volgt dat bij windbelasting uit het zuiden per verdieping resulterend in x-
richting 0kN en in y-richting 214,9kN belasting overblijft. In totaal bedraagt de horizontale belasting op 
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de toren: Fy = 13 x 214,9 = 2793,4kN. Wanneer deze belasting wordt verdeeld over de hoogte 
bedraagt de q-last: qy = 2793,4/52 = 53,7kN/m. 

kNmhqhM d 83772)452
2

1
(527,53)4

2

1
( =+⋅⋅⋅=+=  

Uit de berekening met Esa-Prima-Win volgt bij het belastinggeval wind uit het zuiden:  
Fres,reactie,y = 2791,9kN 

 Mres,x = 83754kNm 
Het verschil tussen de handberekening en Esa-Prima-Win bedraagt: 
(83754 – 83772) / 83754 x 100 % = 0,02% 
 
Wind uit het westen: 
Uit Bijlage 1 - Belastingen volgt dat bij windbelasting uit het westen per verdieping resulterend in x-
richting 73,6kN en in y-richting 0kN belasting overblijft. In totaal bedraagt de horizontale belasting op 
de toren: Fx = 13 x 73,6 = 956,9kN. Wanneer deze belasting wordt verdeeld over de hoogte bedraagt 
de q-last: qy = 956,9/52 = 18,4kN/m. 

kNmhqhM d 28704)452
2

1
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2

1
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Uit de berekening met Esa-Prima-Win volgt bij het belastinggeval wind uit het westen:  
Fres,reactie,x = 957,2kN 

 Mres,y = 28716kNm 
Het verschil tussen de handberekening en Esa-Prima-Win bedraagt: 
(28716 – 28704) / 28716 x 100 % = 0,04% 
 
De verschillen tussen de handberekening en de computerberekening zijn minimaal. Uit deze controle 
berekening wordt geconcludeerd dat het 3d rekenmodel een betrouwbaar model is. 
 

4.2.3 Raamwerk star geschoord 
Uit NEN6770, art. 10.1.3.2.3 volgt dat een raamwerk als star geschoord mag worden beschouwd 
wanneer geldt: 

101
10 ,1

≥→→≤ nof
h

u el
 

waarbij: u1,el is de eerste-orde elastische zijdelingse verplaatsing van een raamwerk onder 
horizontaal geplaatste verticale belasting. 

 
Er moet dus gecontroleerd worden of de horizontale uitbuiging van het raamwerk onder een bepaalde 
grens blijft. Hiervoor wordt de verticale belasting per kolom horizontaal op de kolom gezet. Het is veel 
werk om voor elke kolom uit te zoeken hoe groot de verticale belasting is en deze dan horizontaal op 
de kolom te zetten. Daarom wordt er gekeken naar een vereenvoudiging. De totale verticale belasting 
wordt bepaald en deze wordt dan als puntlast in de top van de toren geplaatst. 
De totale verticale belasting bedraagt: Rz,totaal = +/- 90000kN (zie Bijlage 1 - Belastingen). Deze 
belasting wordt verdeeld over de 14 kolommen, 90000/14 = 6400kN, en als horizontale puntlast aan 
de top van de toren gezet. Omdat een grote puntlast in de top tot grotere uitbuiging leidt dan een 
regelmatig verdeelde q-last, is dit een ongunstige schematisering van de werkelijkheid (zie Figuur 89). 
Met de puntlast aan de top is de horizontale doorbuiging echter eenvoudig te bepalen. 
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Figuur 89: puntlast aan de top of q-last 
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De horizontale uitbuiging van de toren bedraagt bij een puntlast van 6400kN per kolom, in x- en y-
richting, aan de top maximaal: 
 ux = 1227mm 
 uy = 4304mm 

124,0
52000

12271010 ,1
≤=

⋅
=

h

u el
  Het raamwerk is dus in x-richting star geschoord 

183,0
52000

43041010 ,1
≤=

⋅
=

h

u el
  Het raamwerk is dus in y-richting star geschoord 

 
De toren is dus een 3-dimensionaal star geschoord raamwerk. Alle andere constructieonderdelen 
worden door dit raamwerk gesteund en maken dus deel uit van een star geschoord raamwerk. 
 
Het model is nu gecontroleerd en er kan dus gerekend worden met het model. 
 

4.2.4 Resultaten berekening Esa-Prima-Win 
 
Uit de computerberekening volgen de maximaal optredende staafkrachten in de verschillende 
belastingcombinaties (zie Tabel 1). 

Onderdeel B.C. 
Normaalkracht 
(kN) 

Dwarskracht  
(kN) 

Moment  
(kNm) 

Hoofdkolom (Ø610/60) 29 -9693 0 0 

  23 -3388 0 -183 

Hoofdkolom (Ø610/25) 29 -4299 0 0 

          

Diagonalen (Ø219,1/16) 30 -870 0 0 

  23 621 0 0 

Diagonalen (Ø219,1/40) 30 -1800 0 0 

  23 1300 0 0 

Diagonalen (Ø219,1/50) 30 -2276 0 0 

  19 1490 0 0 

Tabel 1: inwendige krachten 

B.C. 19: 0,9*BG1 + 1,5*BG3 + 0,9*BG5 + 0,75*BG6 
B.C. 23: 1,2*BG1 + 1,5*BG3 + 1,2*BG5 + 0,75*BG6 
B.C. 29: 1,2*BG1 + 1,5*BG2 + 1,2*BG5 + 1,5*BG6 
B.C. 30: 1,2*BG1 + 0,75*BG2 + 1,5*BG3 + 1,2*BG5 + 0,75*BG6 
 
Met behulp van deze staafkrachten kan de doorsnede- en de stabiliteitcontrole worden uitgevoerd. 
Zoals eerder vermeld is in deze berekening de excentriciteit van de aansluitingen niet meegenomen. 
In de berekening van de hoofdkolommen wordt eerst dit extra excentriciteitmoment bepaald voordat 
de doorsnede- en stabiliteitcontrole is uitgevoerd. In paragraaf 4.3.9 – Hoofdkolommen is deze 
controle uitgevoerd. Voor de diagonalen zijn de doorsnede- en stabiliteitcontroles uitgevoerd in 
paragraaf 4.3.10 – Diagonalen. 
 
Het computerprogramma berekent ook de horizontale uitbuiging (zie Tabel 2 en Figuur 90). 

Knoop B.C. 
Ux  
(mm) 

Uy  
(mm) 

Uz  
(mm) 

243 16 9,74 0,01 -8,00 

278 14 -0,08 51,79 -7,57 

Tabel 2: horizontale uitbuiging 

B.C. 14: 1,0*BG1 + 0,5*BG2 + 1,0*BG3 + 1,0*BG5 + 0,5*BG6 
B.C. 16: 1,0*BG1 + 0,5*BG2 + 1,0*BG4 + 1,0*BG7 + 0,5*BG8 
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Figuur 90: horizontale uitbuiging in y- en x-richting 

De maximale horizontale uitbuiging mag 1/500 x 52000 = 104mm bedragen.  
Toetsing van de stijfheid volgens NEN6702, art. 10.3: 
Stijfheid om de y-as  u.c.  51,79/104 = 0,50 
Stijfheid om de x-as  u.c.  9,74/104 = 0,09  
 
De toren voldoet ruim voor de stijfheid.  
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4.3 Controle verschillende constructieonderdelen 

 
In de volgende paragrafen worden de verschillende constructieonderdelen die niet in het Esa-Prima-
Win model zitten, besproken. 

 

Figuur 91: gevelstijlen en gevelkolommen in de plattegrond 

 

4.3.1 Gevelstijlen 
De gevelstijl wordt via de vloer gesteund door de hoofdkolommen met de diagonalen en maakt dus 
deel uit van een geschoord raamwerk (zie Figuur 91).  

 

Figuur 92: belasting gevelstijl 

De overspanning van de vloeren tussen de gevelstijlen en de hoofdkolommen is 4,5m. De afstand 
tussen de gevelstijlen bedraagt 2,2m (zie Figuur 92). Het vloeroppervlak dat één gevelstijl draagt, is 
dus: ½ x 4,5 x 2,2 = 5m

2
.  

 
De vloeren worden gedragen door kokerprofielen die tussen de gevelstijlen overspannen. Voor de 
bevestiging van deze profielen worden aan de gevelstijl schetsplaten gelast. Met behulp van 2 bouten 
worden de kokerprofielen aan de schetsplaat bevestigd. Aan de buitenkant van het gebouw worden 
de kozijnen aan de gevelstijl bevestigd (zie Figuur 93). 
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in koker gelaste moer

koker 160x90x7,1mm

gevelstijl 200x120x10mm

gevuld met beton (brandwering)

9
0

1
0
0

5
0

2
4
0

6
°

schetsplaat

2 bouten M20

dubbel glas

2 kozijnprofielen

 

Figuur 93: horizontale doorsnede over de gevelstijl 

De verticale belasting op de gevelstijl per verdieping bedraagt: 
 qg,rep = 6,3kN/m

2
 

 qq,rep = 5,0kN/m
2
 op de ontsluitingswegen (ψ = 1,0) 

qq,rep = 5,0kN/m
2
 op de bijeenkomstfunctie (ψ = 0,25) 

 qq,rep = 3,0kN/m
2
 op de kantoorlagen (ψ = 0,5) 

 
Fg,rep = 6,3 x 5 = 32kN (per gevelstijl t.g.v. de permanente belasting) 
Fq,rep, max = 5,0 x 5 = 25kN (per gevelstijl t.g.v. de veranderlijke belasting) 
 

Er wordt nu een gevelstijl berekend die op de begane grond staat en op elke verdieping in twee 
richtingen wordt gesteund tegen uitknikken (kniklengte is dus 4 meter). 
 
Er rusten in totaal 12 verdiepingen op de gevelstijl. 5 verdiepingen worden gebruikt als 
circulatieruimte, 1 als foyer en 6 verdiepingen hebben een kantoorbelasting waarvan er één maximaal 
belast wordt en de rest momentaan. 
De maximale en momentane verticale belasting onderin de toren bedraagt:  

 Ff,u,d  = γf,g,u Grep + γf,q,u ψt Q1,rep + Σ γf,q,u ψi Qi,rep 
 

Fd,max  = 1,2 x 32 x 12 + 1,5 x 5,0 m
2
 (5 x 5,0 + 1 x 5,0 + 1 x 3,0 + 5 x 3,0 x 0,5)  

= 764kN 
Fd,mom  = 1,2 x 32 x 12 + 1,5 x 5,0 m

2
 (5 x 5,0 x 1,0 + 1 x 5,0 x 0,25 + 6 x 3,0 x 0,5)  

= 725kN 
De horizontale belasting op de gevelstijl bedraagt: 
In Bijlage 5 - Belastingen is een figuur gegeven voor de windvormfactoren (Cpe). Deze windvormfactor 
is plaatselijk hoog en moet nog worden vergroot met de overdruk die in het gebouw kan heersen.  
 Cpe = -1,7 – 0,3 = -2,0 (zuiging + overdruk) 

 qwind,rep = -2,0 x 1,16 x 2,2 = -5,0kN/m   (ψ = 0) 
Deze belasting geeft een moment van: 
 Md = 1/8 x 1,5 x 5,0 x 4

2
 = 15kNm 

 

q

h

Fd

knikwind

Fd

 

Figuur 94: mechanicaschema gevelstijl 
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Gevelstijl 200x120x10mm
3
  A = 5742mm

2   
fy,d = 355N/mm

2
 

     Iy = 2892,3 ·10
4
 mm

4
 

     Iz = 1293,2 ·10
4
 mm

4
  

     Wy = 289,2 ·10
3
 mm

3
 

Wz = 215,5 ·10
3
 mm

3
 

 
De gevelstijl is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen gevelstijl): 
Stabiliteit: knik zwakke as    u.c.  0,69 
  knik + buiging sterke as  u.c. 0,68 
Stijfheid: uy,max = 3,3mm    u.c. 0,28 
In de berekening van de stijfheid is het 2

de
 orde effect meegenomen. 

 
Dit profiel wordt door druk en buiging belast en voldoet aan de stabiliteiteisen. De toetsing van de 
doorsnede voor de combinaties van krachten en momenten, volgens NEN6770, art. 11.3, levert nog 
kleinere unitychecks op. 
Dit profiel voldoet ruim aan de eisen. Deze profielen worden alleen op de onderste verdiepingen 
toegepast. Op hogere verdiepingen kunnen profielen met een kleinere wanddikte worden gebruikt. 
 
De gevelstijlen worden gevuld met beton. Dit beton heeft als functie het accumuleren van warmte, 
hierdoor zal de gevelstijl bij opwarming door de zon niet te veel uitzetten. Het beton zal ook bij brand 
de brandwerendheid van de gevelstijlen vergroten. Dit beton is verder niet meegenomen in de sterkte- 
en stijfheidberekeningen van de gevelstijl. 
 

4.3.2 Gevelstijlen ter plaatse van de scheiding tussen de vide en de vloer 
De gevelstijl ter plaatse van de vide van de roltrappen wordt belast (zie Figuur 91) door de 
bovenliggende vloeren en de roltrappen. De gevelstijl wordt excentrisch belast doordat de vloer niet 
doorloopt en er dus maar aan 1 kant van de kolom een verticale belasting aangrijpt. De ligger voor de 
roltrappen is om esthetische redenen ook excentrisch bevestigd (zie Figuur 95). 

B2.2.1

B2.2.2

B1

koker 160x90x7,1mm

druklaag 110mm

breedplaat 90mm

HEM240

2 bouten M20

verlaagd plafond

zonwering

gevelstijl 200x120x16mm

gevuld met beton (brandwering)

 

Figuur 95: verticale doorsnede gevelstijl ter plaatse van vide 

De ligger voor de roltrappen (HEM240) is bevestigd aan de zijkant van de gevelstijl en heeft een 
excentriciteit van 80mm. De vloerligger (koker 160x90x7,1mm

3
) grijpt op 120mm uit de hartlijn van de 

gevelstijl aan. Er wordt aangenomen dat de gevelstijlen scharnierend verbonden zijn met de vloeren, 
dit betekent dat de momenten die ontstaan in de gevelstijl door een trek- en drukkracht in de vloeren 
worden afgevoerd (zie Figuur 96). Er wordt ook aangenomen dat de gevelstijlen scharnierend aan 
elkaar zijn verbonden, het optredend moment in de gevelstijlen is dan groter dan wanneer de 
gevelstijlen over meerdere verdiepingen doorlopen. In werkelijkheid lopen de gevelstijlen wel over 
meerdere verdiepingen door en zal het optredende moment in de gevelstijlen kleiner zijn. 
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Figuur 96: mechanicaschema excentrisch belaste gevelstijl 

Deze gevelstijl draagt dezelfde 12 verdiepingen als de andere gevelstijlen, maar de belasting is 
gehalveerd. De gevelstijl draagt ook de roltrappen: 

Fg,rep = (32 x 12)/2 + 3 x 47 = 348/2 + 3 x 47 = 315kN 
Fq,rep = 5 x (5 x 5,0 + 1 x 5,0 + 1 x 3,0 + 5 x 3,0 x 0,5)/2 + 3 x (48 + 5) =  
        = 203/2 + 3 x (48 + 5) = 260kN 

 
Voor de bepaling van het optredende moment wordt de belasting van 1 verdieping vermenigvuldigd 
met de excentriciteit: 

Mg,rep = 32/2 x 0,12 + 47 x 0,08 = 5,7kNm 
Mq,rep = 25/2 x 0,12 + (48 + 5) x 0,08 = 5,7kNm 

 
Fd = 1,2 x 315 + 1,5 x 260 = 768kN 
Md,z = 1,2 x 5,7 + 1,5 x 5,7 = 15,4kNm 

 
Gevelstijl 200x120x16mm

3
  A = 8530mm

2   
fy,d = 355N/mm

2
 

     Iy = 3,88 ·10
7
 mm

4
 

     Iz = 1,71 ·10
7
 mm

4
  

     Wy = 3,88 ·10
5
 mm

3
 

Wz = 2,84 ·10
5
 mm

3
 

 
De gevelstijl is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen): 
Stabiliteit: knik + buiging zwakke as   u.c.  0,73 
 
Door plaatselijk een gevelstijl met een grotere lijfdikte (16mm) toe te passen voldoet ook op deze 
plaats een kokerprofiel met de afmetingen van 200x120mm

2
.  

 

4.3.3 Horizontale gevelligger achter de gevelstijlen ter plaatse van vide 
De horizontale windbelasting wordt door het glas naar de gevelstijlen afgevoerd. De gevelstijlen 
dragen de belasting weer af aan een horizontale gevelligger (zie Figuur 97). De ligger draagt de 
horizontale windbelasting over aan de vloeren.  
Op de plekken waar zich geen vloer bevindt, wordt de horizontale belasting uit de ligger afgedragen 
aan een gevelkolom die deze belasting naar de boven en beneden liggende vloeren afdraagt. De 
vloeren dragen de belasting weer af aan de diagonalen tussen de hoofdkolommen.  
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Figuur 97: gevelligger 

De gevel loopt gekromd, daarom wordt de ligger in de fabriek gekromd. 
 
Er is voor gekozen om voor de horizontale gevelligger een open profiel samen te stellen. De 
gevelstijlen hebben de afmetingen 200x120mm

2
 en de gevelregels krijgen, voor de eenheid, dezelfde 

afmetingen. Door de regel nu plaatselijk te verstevigen, door er een ligger achter te plaatsen en de 
twee liggers aan elkaar te koppelen, zal de ligger stijf genoeg zijn om de belasting af te dragen. De 
koppeling kan gemaakt worden met alleen verticalen, er ontstaat dan een vierendeelligger, of met 
verticalen en diagonalen waardoor een vakwerkligger ontstaat. Uit de berekeningen blijkt dat, wanneer 
er een vakwerkligger wordt toegepast, kleinere afmetingen van de profielen voldoen.  
 
Bij de vierendeelligger moeten de koppelingen momenten en dwarskrachten overbrengen waardoor 
grotere afmetingen noodzakelijk zijn. Bij de vakwerkligger brengen de koppelingen alleen 
normaalkracht over en kunnen ze dus slanker uitgevoerd worden. Hetzelfde geldt voor de boven- en 
onderregel. De openheid van de vide wordt niet aangetast door de diagonalen in de vakwerkligger. 
Daarom is er gekozen voor vakwerkliggers achter de gevel met alleen diagonalen als koppeling. De 
regel die zich aan de buitenkant van het gebouw bevindt, en tevens dienst doet als bevestigingsregel 
van de kozijnen, wordt bovenregel genoemd. De regel die zich aan de binnenkant van het gebouw 
bevindt, wordt onderregel genoemd. Voor de eenheid wordt voor de onderregel hetzelfde profiel (zie 
Figuur 98), een koker van 200x120mm

2
, toegepast als voor de bovenregel. De diagonalen zijn ronde 

buizen ∅82,5/8mm.  

onderregel

koppeling/diagonaal

gevelstijl

bovenregel

 

Figuur 98: verschillende onderregels 
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De maatgevende belastingcombinatie is zuiging + overdruk. Bij deze combinatie treedt er een 
drukkracht op in de onderregel en een trekkracht in de bovenregel. De bovenregel wordt in z-richting 
gesteund door de gevelstijlen. 
 
Per gevelstijl werkt er een horizontale kracht op de ligger van (zuiging + overdruk): 

Fwind,rep = 2,2m x 4m x -2,0 x 1,16kN/m
2
 = 20,4kN  

Deze belasting staat loodrecht op de gevel.  
 
De vakwerkligger is ingevoerd in Esa-Prima-Win, met puntlasten in x- en y-richting op de knopen. Alle 
verbindingen zijn scharnierend. Het vakwerk wordt rollend verbonden aan de kolom en scharnierend 
aan de vloer (zie Figuur 99). Door de gevelligger aan één kant rollend te verbinden kan de gevelligger 
bij temperatuurwisselingen ongehinderd uitzetten. Er treden dan geen belastingen, door de 
temperatuurwisselingen, op in de steunpunten. 

Fy = 18.9

22,42°

Koker 200x120x16

Buis Ø82,5/8

Fy = 19.2

Fx = 7.0

Fy = 19.6

Fx = 5.5

Fy = 20.0

Fx = 4.0

Fx = 1.5

Fy = 10.1

15,73°

20,16°

8,37°
11,23°

Fy = 9.2

Fx = 4.5

Fx = 7.8

26,15°

 

Figuur 99: mechanicaschema gevelligger 

Uit de berekening volgt dat de maximale drukkracht in de onderregel -320kN en de maximale 
trekkracht in de bovenregel +333kN bedraagt. In de diagonalen treedt een maximale drukkracht op 
van -129kN. 
 
Onder- en bovenregel 200x120x16mm

3
 A = 8530mm

2   
fy,d = 335N/mm

2
 

     Iy = 3,88 ·10
7
mm

4
 

     Iz = 1,71 ·10
7
mm

4
  

     Wy = 3,88 ·10
5
mm

3
 

Wz = 2,84 ·10
5
mm

3
 

Lsys = 2200mm 

Diagonaal ∅82,5/8mm   A = 1854mm
2   

fy,d = 235N/mm
2
 

     Iy = 1,288 ·10
6
mm

4
  

     Wy = 3,124 ·10
4
mm

3
 

Lsys = 1250mm 
 
Wanneer wordt gekeken naar de stabiliteit van de onderregel uit het vlak, dan blijkt dat deze niet 
voldoet wanneer de totale lengte van de onderregel als kniklengte wordt genomen. De onderregel 
wordt echter verend gesteund, via de diagonalen, door de gevelstijlen. Hierdoor wordt de kniklengte 
verkleind en voldoet het profiel wel. 
Voor knik in het vlak is de kinklengte gelijk aan de systeemlengte en voldoet het profiel ook. 
 
De gevelligger is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen gevelligger): 
Stabiliteit: Onderregel: knik zwakke as    u.c.  0,20 
  Diagonaal: knik zwakke as    u.c.  0,34 
Stijfheid:   uy,max = 6,7mm    u.c. 0,84 
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4.3.4 Gevelkolom t.p.v. vide van de ingang van de toren 
Op bepaalde plaatsen in het ontwerp zijn nog extra gevelkolommen nodig voor het afdragen van de 
horizontale windbelasting uit de gevelligger naar de vloeren (zie Figuur 91). Dit is ter plaatse van de 
vides bij de ingangen (zie Figuur 100) en de roltrappen. De gevelkolommen zijn niets anders dan de 
gevelstijlen, die overal staan, die plaatselijk versterkt worden door er een extra profiel achter te 
plaatsen. De gevelstijlen en het extra profiel worden met elkaar verbonden door middel van 
diagonalen. Er ontstaat op deze manier een vakwerkverband. De gevelstijlen worden nu bovenregel 
genoemd en bevinden zich aan de buitenkant van het gebouw, de extra profielen worden onderregel 
genoemd en bevinden zich aan de binnenkant van het gebouw. 
Deze extra gevelkolommen staan plaatselijk achter de gevel. De bovenregel, die tevens gevelstijl is, 
loopt door tussen de vloeren en draagt de bovenliggende gevelstijlen. De onderregel loopt ook door 
tot aan de vloer, maar wordt hier alleen in horizontale richting gesteund omdat op de verdieping onder 
de gevelkolom geen verticale afdrachtmogelijkheid is. 
 

 

Figuur 100: gevelkolom 

De maximaal belaste gevelkolom staat ter plaatse van de ingang van de toren. Deze kolom draagt 12 
verdiepingen en draagt de horizontale belasting af. 
 
 Fwind,rep = 5 x 2,2m x 4m x -2,0 x 1,16kN/m

2
 = -102kN (zuiging + overdruk) 

Fwind,rep = 5 x 2,2m x 4m x 1,1 x 1,16kN/m
2
 = 56kN  (druk + onderdruk) 

Fg,rep = 12 x 32 = -384kN 
Fq,mom,rep = 5 x (5 x 5,0 x 1 + 1 x 5,0 x 0,25 + 6 x 3,0 x 0,5) = -176kN  

 
De vakwerkkolom is ingevoerd in Esa-Prima-Win, met de belastingen erop. Alle verbindingen zijn 
scharnierend. Het vakwerk wordt aan de ene kant rollend aan de vloer verbonden en aan de andere 
kant scharnierend.  

FwindFwind

Frep,1Frep,1

8
0

0
0

 

Figuur 101: mechanicaschema gevelkolom 

Gevelkolom 
bij ingang 
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De verticale belasting wordt door de bovenregel (doorlopende gevelstijl) afgevoerd naar beneden. De 
windbelasting wordt d.m.v. een trek- en een drukkracht in de boven- en onderregel afgevoerd naar de 
steunpunten. Bij winddruk wordt de drukkracht in de bovenregel vergroot. Bij windzuiging ontstaat er 
een drukkracht in de onderregel. 
 
Uit de berekening volgt dat de maximale drukkracht in de bovenregel bij winddruk -950kN bedraagt. In 
de diagonalen treedt een maximale drukkracht van -149kN of een maximale trekkracht van +149kN 
op. Bij windzuiging ontstaat een drukkracht in de onderregel van -510kN terwijl er in de bovenregel 
ook een drukkracht van -333kN optreedt (zie Figuur 102). 

 

Figuur 102: optredende normaalkrachten in gevelkolom 

De onder- en bovenregel worden om de sterke as (in y-richting) gesteund door de wandstaven. Om de 
sterke as is dit een starre steun en wordt de kniklengte gelijk aan de systeemlengte. Om de zwakke as 
(in z-richting) is ook een steun nodig halverwege de kolom. Zonder steun zal de kolom uitknikken 
omdat de kniklengte (8m) in combinatie met de belasting te groot is. 
 
Door een stalen kabel te spannen vanaf halverwege de gevelkolom tot aan de betonnen vloer van de 
bovenliggende verdieping, ontstaat een kniksteun (zie Figuur 103). Door de kolom in twee richtingen 
te steunen worden de kabels alleen op trek belast en kunnen ze slank uitgevoerd worden. De 
staalkabel loopt tussen de gevelstijlen in, hierdoor valt hij niet op. Dit is een elegante oplossing voor 
de kniksteun. Uit NEN6770, art. 12.1.4.1.1 volgt dat een starre kniksteun minimaal een kracht van 
Nst,s,d = 0,001 Fbuc,d moet kunnen weerstaan. De kabel mag niet te veel verlengen, daarom is gekozen 
voor een stalen kabel met een straal van 5mm en een oppervlakte van 78,5mm

2
.  

 

Figuur 103: staalkabel als kniksteun 

Onder- en bovenregel 200x120x16mm
3
 A = 8530mm

2   
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Diagonaal ∅82,5/8mm   A = 1854mm
2   

fy,d = 235N/mm
2
 

     Iy = 1,288 ·10
6
mm

4
  

     Wy = 3,124 ·10
4
mm

3
 

Lsys = 1200mm 
 
Wanneer wordt gekeken naar de stabiliteit van de onderregel uit het vlak, dan blijkt dat deze niet 
voldoet wanneer de totale lengte van de onderregel als kniklengte wordt genomen. De onderregel 
wordt echter verend gesteund, via de diagonalen, door de kniksteunen. Hierdoor wordt de kniklengte 
verkleind en voldoet het profiel wel. 
Voor knik in het vlak is de kinklengte gelijk aan de systeemlengte en voldoet het profiel ook. 
 
De gevelkolom is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen gevelkolom): 
Stabiliteit: Onderregel: knik zwakke as    u.c.  0,32 

Bovenregel: knik zwakke as    u.c.  0,62 
  Diagonaal: knik zwakke as    u.c.  0,39 
Stijfheid:   uy,max = 8,8mm    u.c. 1,06 
In de berekening van de stijfheid is het 2

de
 orde effect meegenomen. 

 
De stijfheid is maatgevend. De horizontale uitbuiging moet klein gehouden worden, omdat het glas 
deze beweging niet goed kan volgen. Volgens de kwaliteitseisen en adviezen van het VMRG is de 
horizontale doorbuiging maximaal: 1/200 x l met een maximum van 15mm en de verticale doorbuiging 
bedraagt maximaal 2mm. De doorbuiging van de gevelkolom samen met de gevelligger mag dus 
maximaal 15mm bedragen. De maximale horizontale doorbuiging van de ligger bedraagt: 6,7mm. 
Voor de kolom is de eis dus: 15-6,7 = 8,3mm. Dit betekent dat de doorbuiging 0,5mm te groot is, deze 
overschrijding wordt echter geaccepteerd omdat de belasting te groot is aangenomen en de 
doorbuiging nog gereduceerd wordt doordat de gevelkolom gevuld is met beton. 
 

4.3.5 Vloerliggers 
De vloeren van het verblijfsgebied bestaan uit kanaalplaten. Deze overspannen tussen de vloerliggers 
op de assen C, D, E, F, G en H. De vloerliggers dragen de belasting af aan de hoofdkolommen en op 
de assen D, E, F en G ook aan de binnenkolommen. De binnenkolommen dragen de belasting af aan 
het vakwerk op de constructielaag. Op de assen D, E, F en G bedraagt de maximale overspanning 
van de liggers 7,1 meter (zie ligger 1 Figuur 104). Op de assen C en H wordt een hogere ligger 
toegepast die de 12,3 meter tussen de hoofdkolommen, zonder middensteunpunten, kan 
overspannen. Deze ligger wordt op elke verdieping toegepast en overspant rechtstreeks tussen de 
hoofdkolommen (ligger 2). De maximale belasting op de vloerliggers treedt op in de foyer van de 
Cross-overzaal, op de achtste verdieping. Ligger 3 is de ligger die tussen de hoofdkolommen 
overspant en de vloer van de circulatieruimte draagt. Ligger 4 overspant tussen de gevelstijl en ligger 
5 en draagt de roltrappen en ligger 5 is de ligger die tussen de hoofdkolommen overspant en de ligger 
van de roltrappen draagt. 

 

Figuur 104: vloerliggers 
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In Bijlage 6 - Berekeningen vloerliggers worden de verschillende vloerliggers berekend op sterkte en 
stijfheid. Hier wordt volstaan met het aangeven welke liggers toegepast worden. 
Ligger 1: GL-265-300-1092 
Ligger 2: GL-400-300-2091 
Ligger 3: HEM280, deze ligger wordt alleen toegepast wanneer de circulatieruimte aansluit op 

deze ligger 
Ligger 4: HEM240, deze ligger wordt alleen toegepast wanneer er roltrappen aansluiten op 

deze ligger. Sluit er geen roltrap aan dan wordt een HEA240 toegepast 
Ligger 5: HEM450, deze ligger wordt alleen toegepast wanneer op ligger 4 de roltrappen 

aansluiten. Sluit er geen roltrap op deze ligger aan dan wordt een HEM240 toegepast 
 
Er kan nu per verdieping worden gekeken welke liggers toegepast dienen te worden. Voor 
bijvoorbeeld de zesde verdieping sluiten de roltrappen aan de oostkant van de toren aan op ligger 4. 
De circulatieruimten sluiten aan op ligger 3. De constructieve plattegrond ziet er dan als volgt uit (zie 
Figuur 105): 

 

Figuur 105: constructieve plattegrond zesde verdieping 

Voor de constructieve plattegronden van de overige verdiepingen wordt verwezen naar Bijlage - 
Tekeningen. 
 

4.3.6 De vakwerkligger op de constructielaag 
Het zwaarst belaste vakwerk wordt berekend. Dit vakwerk bevindt zich op as F, draagt 6 verdiepingen 
en overspant +/- 21 meter. 
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Figuur 106: mechanicaschema vakwerkligger 
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Uit de berekeningen (zie Bijlage 6 - Berekeningen vakwerk) blijkt dat de maximaal optredende kracht 
in de boven- of onderregel in het midden van de ligger +6800kN of –6600kN bedraagt, samen met een 
maximaal moment van 117kNm.  
In de diagonaal zit maximaal: +5700kN of –400kN 
In de verticale wandstaaf zit maximaal: -4000kN 

Rg,rep,5A = 1987kN  
 Rq,rep,5A = 1137kN 

Rg,rep,4A = 60kN  
 Rq,rep,4A = 38kN 
De maximaal optredende reactiekracht bedraagt: 1,2 x 1987 + 1,5 x 1137 = 4100kN.  
 
Deze kracht moet natuurlijk wel overgebracht worden van de bovenregel van het vakwerk naar de 
hoofdkolom.  
 
Door de bovenregel van het vakwerk door te laten lopen tot in de hoofdkolom, en hem daar pas te 
ondersteunen, ontstaat er een excentriciteit. Door deze excentriciteit ontstaat er in de bovenregel een 
dwarskracht van 4100kN en een moment van 4100 x 0,4 = 1650kNm. In de kolom ontstaan, doordat 
het vakwerk centrisch opgelegd wordt, geen extra momenten. 

excentriciteit

diagonaal

bovenregel

400

kolom

 

Figuur 107: oplegging in de kolom 

Een andere oplossing is het vakwerk opleggen op een console die aan de kolom is gelast. De 
krachten in de console en de lassen worden echter heel groot. Daarom is gekozen voor de oplegging 
in de kolom. Hiervoor wordt de bovenregel bovenop een dikke plaat, die op de kolom is gelast, gelegd, 
vervolgens wordt er een passtuk om de bovenregel heen geschoven, die ervoor zorgt dat de belasting 
uit de bovenliggende kolom worden doorgevoerd naar de onderliggende kolom. Via een dikke plaat 
worden de krachten uit de kolom doorgevoerd naar het passtuk en verder naar de onderliggende 
kolom. De bovenregel van het vakwerk wordt met een pen geborgd (zie Figuur 108). 

 

Figuur 108: oplegging in de kolom 3-d 

De bovenregel moet natuurlijk wel gedimensioneerd worden op de plaatselijk optredende 
excentriciteitkrachten. Plaatselijk wordt een profiel met een grotere lijfdikte toegepast. Dit grotere 
profiel wordt doorgezet tot voorbij de tweede knoop vanaf het steunpunt (zie Figuur 109). Hier wordt 
het profiel vastgelast aan het lichtere profiel. De las hoeft hier alleen maar normaal(druk)kracht over te 
dragen. 
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In Bijlage 6 - Berekeningen vakwerk worden de controles van de verschillende profielen uitgevoerd.  
De toegepaste profielen voor het vakwerk zijn aangegeven in Figuur 109. 

Ø298,5/40

500x300x50

300x300x12.5

500x300x20

GL-265-300-1092
 

Figuur 109: het vakwerk op de constructielaag 

De doorbuiging van het vakwerk is gering: 
uy,max = 36mm < 0,003 x 21000 = 63mm 
ux,max = 14mm   (zie berekening Esa-Prima-Win) 
 
De horizontale verplaatsing moet wel ongehinderd kunnen optreden. Het vakwerk moet dus aan één 
zijde rollend worden verbonden aan de kolom. Door de bovenregel aan deze zijde op te leggen op 
stalen cilinders, die in de richting van de as van de bovenregel vrij kunnen verplaatsen, en hem niet te 
borgen met een pen, wordt een rollende oplegging gecreëerd.  
 

4.3.7 Vloer met grote vide 
De zalen in het gebouw lopen door over verschillende verdiepingen. De vloeren van deze 
verdiepingen kunnen dus niet op de normale manier, van gevel tot gevel, doorlopen. Om de zalen 
door te kunnen laten lopen, wordt er een grote sparing in de vloer gemaakt. De vloeren op deze 
verdiepingen kunnen overspannen tussen uitkragende liggers of kunnen ter plaatse worden gestort. 
Deze vloer wordt gebruikt als circulatieruimte, maar heeft ook de belangrijke taak om de horizontale 
belastingen te verdelen over de kolommen (de vloer moet dus als schijf werken). 
In Bijlage 6 – Berekeningen vloer met grote vide zijn de twee mogelijkheden uitgewerkt. Er is 
uiteindelijk gekozen voor de ter plaatse gestorte vloer vanwege de problemen in de detaillering op de 
11

de
 verdieping. Op deze verdieping sluiten de dakopbouwkolommen excentrisch aan op de 

hoofdkolommen. Wanneer hier ook de uitkragende ligger bevestigd wordt, ontstaan er nog grotere 
momenten. Deze momenten roepen weer extra horizontale krachten op in de vloeren. Voor het 
overdragen van de horizontale belastingen is de ter plaatse gestorte vloer gunstiger. Bij horizontale 
belasting op de vloer ontstaan aan de rand van de vide grote trekkrachten. Deze trekkrachten zijn 
eenvoudiger op te nemen wanneer de vloer over de gehele hoogte monoliet doorloopt. 
 
De vloer, met een hoogte van 300mm, wordt vast gestort aan de circulatieruimte buiten de 
hoofdkolommen. De ter plaatse gestorte vloer wordt ondersteund door de liggers tussen de 
hoofdkolommen, de liggers op as C en H en de liggers tussen de gevelstijlen (zie Figuur 110). 
In Bijlage 6 - Berekeningen vloer met grote vide is de vloer van de eerste verdieping verder 
uitgewerkt. 



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  

  85 

 

Figuur 110: vide in vloer op de eerste verdieping, ter plaatse gestorte vloer 

Omdat de vloer ononderbroken door moet lopen, moeten de liggers zich onder de vloer bevinden. 
Doordat de vloer zelf meewerkt met het afdragen van de belastingen, worden de liggers minder 
belast. Hoe slapper de ligger, hoe meer de vloer draagt. Om ervoor te zorgen dat de krachten in de 
vloer zo klein mogelijk zijn, is er plaatselijk gekozen voor een ligger met de maximale hoogte, die nog 
tussen de vloer en het afwerkplafond past.  
Voor de detaillering van de aansluiting van de diagonalen op de hoofdkolommen is het wenselijk dat 
de totale vloerhoogte (druklaag + vloer + ligger + afwerkplafond) niet hoger wordt dan 679mm. Dit 
betekent dat de ligger een maximale hoogte krijgt van 679 - 50 - 300 - 20 = 309mm. Een HEM260 
heeft een hoogte van 290mm. In Figuur 111 is te zien dat het verlaagde plafond niet lager kan 
hangen, omdat dan de scharnierende verbinding van de diagonaal op de schetsplaat half weg zou 
vallen in het verlaagde plafond en dat is geen gezicht. 
De liggers zijn allemaal HEM240 behalve de ligger op de as C (HEM260) en de liggers die een 
roltrapligger ondersteunen (HEM450, de vloer wordt om deze liggers heen gestort) (zie Figuur 110). 
De doorbuiging is het grootst op as C. De vloer kan hier niet doorlopen omdat de vide voor de liften 
zich hier bevindt. Om de doorbuiging te beperken wordt plaatselijk de stijvere (HEM260) ligger 
toegepast. 

druklaag 50mmhoekstaal

doorlopende 

verticaal van het 

frame

aluminium 

afwerkplaat

UNP220 met 

IPE180 gelast 

aan HEM240

HEM240

schetsplaat 

door spleet in 

kolom vastgelast 

aan kolom

2 bouten M20

verlaagd plafond

T.P.G. beton

stalen frame

dubbel glas

6
7
9

UNP350

deuvel
beugel

diagonaal  

Figuur 111: vloer met ligger eronder 



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  
 

86 

 

Figuur 112: vloer delen eerste verdieping 

In principe overspant de vloer als volgt (zie Figuur 112): 
Deel1: vloer overspant van de ligger tussen de kolommen en de vloerligger, met een overstek tot aan 

de rand van het balkon 
Deel2: vloer overspant tussen overstek deel 1 en deel 3 en wordt ondersteund door de liggers tussen 

de hoofdkolommen (driezijdig ondersteunde plaat) 
Deel3: vloer overspant in y-richting van de gevelstijlen tot aan de ligger tussen de kolommen, met 

een overstek tot aan de rand van het balkon 
Deel4: vloer overspant tussen overstek deel 3 en deel 5 en wordt ondersteund door de liggers tussen 

de hoofdkolommen (driezijdig ondersteunde plaat) 
Deel5: vloer overspant van de gevelstijlen tot aan de ligger tussen de kolommen tot aan de 

vloerligger met een overstek tot aan de rand van het balkon 
Boven en naast de figuur zijn de mechanicaschema’s van de verschillende delen te zien. 
 
Deel 2 en 4 overspannen in x-richting ongeveer 10 meter, maar deze delen zijn driezijdig opgelegd, 
aan één zijde op het overstek van deel 1 resp. 5, aan de andere zijde op het overstek van deel 3 en 
ook op de liggers tussen de hoofdkolommen. Een deel van de belasting wordt afgevoerd naar de 
liggers tussen de kolommen en verder afgevoerd naar de hoofdkolommen. 
 
De plaat is 300mm dik met daarop een 50mm dikke druklaag. De belasting op de plaat is als volgt: 

qg,rep = 8,7kN/m
2
 

 qq,rep = 5,0kN/m
2
  (ψ = 0,25) 

Met behulp van het computerprogramma Esa-Prima-Win is een plaatberekening uitgevoerd. Uit deze 
berekening volgen de momentenverdeling en de reactiekrachten in de kolommen. De reactiekrachten 
in de kolommen zijn verwerkt in de tabel voor de belasting op de hoofdkolommen (zie Bijlage 5 - 
Belastingen). 
 
Er kan globaal gezegd worden, dat trekspanningen aan de bovenzijde van de vloer optreden boven de 
steunpunten, terwijl de trekspanningen aan de onderzijde van de vloer optreden tussen de 
steunpunten. 
Het maximale bovenmoment bedraagt: Mx+,d = 153kNm en My+,d = 180kNm maar deze momenten 
zitten heel plaatselijk precies boven de steunpunten en zwakken heel snel af. Het maximale 
ondermoment bedraagt: Mx+,d = 97kNm en My+,d = 143kNm. De onderwapening in de plaat bestaat 
derhalve uit een standaard net van Ø12-100 en de bovenwapening uit een standaard net van Ø12-
200. Boven de steunpunten wordt nog extra wapening bijgelegd. 
 
De vloer moet ook de horizontale krachten afvoeren naar de kolommen. Doordat de diagonalen onder 
een hoek ten opzichte van elkaar aansluiten ontstaan er horizontale krachten op de vloer. Om de 
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grootte van deze krachten te bepalen wordt de vloer van de eerste verdieping ingevoerd in het 3d 
model van Esa-Prima-Win. Uit de berekening volgt dat de membraankrachten in de vloer plaatselijk 
heel groot zijn. Aan de rand van de vide treden grote trek- en drukkrachten op. Deze krachten zijn 
moeilijk op te nemen door het beton, daarom wordt er een UNP-profiel toegepast aan de rand van de 
vide. Dit UNP-profiel dient als trekband en neemt de grote membraankrachten op (zie Figuur 111). De 
dimensionering van dit gedeelte van de vloer moet nog gedaan worden. Hier wordt volstaan met het 
aangeven van een mogelijke oplossing. 
 
Op elke verdieping met een grote vide moet deze plaatberekening opnieuw uitgevoerd worden omdat 
op elke verdieping de randvoorwaarden anders zijn. Zo sluiten de diagonalen op andere plaatsen aan 
en zit op de ene verdieping wel een bordes en op de andere niet. In Bijlage 6 - Berekeningen vloer 
met grote vide is de vloer van de 11

de
 verdieping ook uitgewerkt. 

 

4.3.8 Opbouw Cross-overzaal 
Om hem beter op te laten vallen van buitenaf steekt de Cross-overzaal 6 meter boven de toren uit. 
Dat wil zeggen dat de hoofdkolommen en de gevel van de toren stoppen op 48 meter hoogte, terwijl 
de zaal doorgaat tot 54 meter hoogte. De wanden van de zaal bevinden zich binnen de 
hoofdkolommen. Van buitenaf is de constructie (kolommen met daartussenin de diagonalen) over de 
hele hoogte zichtbaar. De zaal staat als een los element in de toren en steekt uit buiten de toren. Het 
lijkt alsof de zaal gevangen zit in de hoofdconstructie en daar aan de bovenkant uitbreekt. 
 
De constructie van de toren is tot en met de twaalfde verdieping op dezelfde manier opgebouwd. De 
vloeren overspannen tussen de hoofdkolommen met een circulatieruimte die eromheen cirkelt. De 
dertiende verdieping (dak) wijkt af van de onderliggende verdiepingen. Op deze verdieping bevindt 
zich geen overdekte circulatieruimte. De bovenste verdieping wordt vanaf nu de dakopbouw 
genoemd. 
De dakopbouw is een losse staalconstructie die zijn eigen stabiliteit verzorgt. Deze losse constructie 
wordt aan de hoofdconstructie bevestigd. De dakopbouw draagt het dak en heeft verder als functie het 
dragen van de onderliggende twee verdiepingen. Omdat zich in de Cross-overzaal geen kolommen 
mogen bevinden, worden de 11

de
 (balkon, plaatselijk) en 12

de
 (luchtbehandelingruimte en opslag) 

verdieping opgehangen aan de dakligger. 
Aan elke hoofdkolom wordt een dakopbouwkolom bevestigd. Tussen de dakopbouwkolommen lopen 
liggers die het dak dragen. Tussen de dakopbouwkolommen zitten diagonalen die de stabiliteit van de 
dakopbouw verzorgen. Op de assen D, E, F en G zijn de overspanningen zo groot dat er 
vakwerkliggers worden toegepast en op de assen C en H wordt de vloerligger GL-400-300-2091 
toegepast. 
De vakwerkliggers hebben een hoogte van 3 meter. Aan de vakwerkliggers wordt de onderliggende 
vloer (het dak van de zaal) en een deel van het balkon opgehangen. 
 
Doordat de gehele zaal binnen de hoofdkolommen valt, bevindt de dakopbouw zich ook binnen de 
hoofdkolommen. Dit betekent dat bij de bevestiging van de kolommen van de dakopbouw aan de 
hoofdkolommen excentriciteiten optreden (zie Figuur 113). 

 

Figuur 113: opbouw toren met dakopbouw op 12
de
 verdieping bevestigd as E 
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Wanneer de kolom van de dakopbouw op de twaalfde verdieping via een console aan de hoofdkolom 
wordt bevestigd, ontstaan er in deze console en de hoofdkolom grote momenten en dwarskrachten 
(zie Figuur 114).  

VM

FrepFrep

 

Figuur 114: momenten en dwarskrachten in console en hoofdkolom 

Daarom is er voor gekozen om de kolom van de dakopbouw over twee verdiepingen in de toren door 
te laten lopen. Hierdoor wordt het moment en de dwarskracht verdeeld over twee verbindingen (zie 
Figuur 115, Figuur 116 en Figuur 117). 
 

 

Figuur 115: opbouw toren waarbij dakopbouw doorloopt tot op de 11
de
 verdieping as E 

hoofdkolommen
gevelstijlen

dakopbouwkolommen

 

Figuur 116: kolom van de dakopbouw loopt door tot op de 11
de
 verdieping 
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M

Frep

V

Frep

 

Figuur 117: momenten en dwarskrachten in console en hoofdkolom 

Wordt er nu gekeken naar een doorsnede over de cross-overzaal op as G, dan ziet het 
mechanicaschema er uit als in Figuur 118. Op deze as draagt de dakligger ook een deel van het 
balkon op de 11

de
 verdieping. 
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0
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0
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Figuur 118: mechanicaschema dakopbouw as G 

Doordat de vloeren doorlopen en ze alle kolommen met elkaar verbinden, en omdat er diagonalen 
tussen de kolommen zitten, is elke verdieping in horizontale richting gesteund. 
 
Uit de plaatberekening (zie Bijlage 6 - Berekeningen vloer met grote vide balkon) volgen de 
momentenverdeling in de plaat en de reactiekrachten in de steunpunten. Deze reactiekrachten 
worden dan als actiekracht op de vakwerkdakligger gezet.  

qg,rep = 8,7kN/m
2
 

 qq,rep = 4,0kN/m
2
  (ψ = 0,25) 

Uit de plaat berekening volgt: 
Rg,rep,11B = 511kN   Rg,rep,11A = 42kN 

 Rq,rep,11B = 233kN   Rq,rep,11A = 21kN 
Bij symmetrische maximale belasting zijn de reactiekrachten het grootst en geldt: RA=RD en RB=RC. 
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De belasting van de twaalfde verdieping op de vakwerk dakligger volgt uit de volgende berekening 
(zie Figuur 119): 

RC

qrep

35503550 10136

RA RB RD

 

Figuur 119: mechanicaschema vloerligger op de 12
de
 verdieping 

qg,rep = 5,6 x 6,4 = 36kN/m 
qq,rep = 4,0 x 6,4 = 25,6kN/m 
Rg,rep,12B = 282kN  Rg,rep,12A = 72kN 

 Rq,rep,12B = 187kN  Rq,rep,12A = 48kN 
 
Het mechanicaschema van de vakwerk dakligger ziet er als volgt uit (zie Figuur 120): 

FC,rep

RD

3550
qrep

25342534

RA

FB,rep

3550 25342534

 

Figuur 120: mechanicaschema dakligger 

qg,rep = 5,6 x 6,4 = 36kN/m 
qq,sneeuw,rep = 0,56 x 6,4 = 3,6kN/m 
Fg,rep,totaal,13B = RB,g,rep,11B + RB,g,rep,12B = 511 + 282 = 793kN  

 Fq,rep,totaal,13B = RB,q,rep,11B + RB,q,rep,12B = 233 + 187 = 420kN 
Dit vakwerk wordt op dezelfde manier uitgerekend als de vakwerkligger op de constructielaag (zie 
Bijlage 6 - Berekening vakwerk). Van belang voor de verdere berekeningen zijn de reactiekrachten: 

Rg,rep,13A = Rg,rep,13D = 1134kN  
 Rq,rep,13A = Rq,rep,13D = 450kN 
 
Deze reactiekrachten moeten via de kolom van de dakopbouw door de verbinding overgedragen 
worden aan de hoofdkolom. 
De horizontale belastingen worden via de diagonalen tussen de dakopbouwkolommen afgevoerd naar 
de vloeren. De vloeren voeren de belasting af naar de diagonalen tussen de hoofdkolommen. 
 
Door de kolom van de dakopbouw één verdieping door te laten lopen in de toren, en dus op twee 
consoles op te leggen, wordt de krachtoverdracht van de dakopbouw naar de hoofdkolommen 
verdeeld over twee consoles. De normaalkracht in de kolom van de dakopbouw wordt afgedragen 
door een dwarskracht en een moment in de console naar de hoofdkolom (zie Figuur 117).  
 
De kolom van de dakopbouw wordt scharnierend, d.m.v. bouten, bevestigd aan de console (zie Figuur 
121). Het is belangrijk dat de ruimte tussen de dakopbouwkolom en de console goed opgevuld wordt 
met vulplaten. Anders worden de krachten niet goed doorgegeven. De console wordt vastgelast aan 
de hoofdkolom. De hoofdkolommen zijn momentvast aan elkaar verbonden.  
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detail F1.1
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Figuur 121: detail aansluiting dakopbouwkolom aan hoofdkolom 

Door de excentriciteit ontstaan er momenten in de hoofdkolommen; deze momenten worden via een 
trek- en drukkracht in de vloeren afgevoerd. Doordat aan beide kanten van het gebouw het moment 
door de excentriciteit tegengesteld is en de kolommen met elkaar verbonden zijn door de vloer, zullen 
de resulterende krachten op de stabiliteitsvoorzieningen 0 zijn. De vloer moet wel berekend zijn op 
deze extra excentriciteitkrachten. De hoofdkolom zelf moet het excentriciteitmoment natuurlijk kunnen 
overdragen.  
De belastingen op de console zijn (zie Figuur 86): 
Fg,rep,13A = 1134kN  
Fq,rep,13A = 450kN 
Fg,rep, 11de verdieping = Rg,rep,11A = 42kN 
Fq,rep, 11de verdieping = Rq,rep,11A = 21kN 
Fg,rep, 12de verdieping = Rg,rep,12A = 72kN 
Fq,rep, 12de verdieping = Rq,rep,12A = 48kN 
Uit de computerberekening volgt dat de maximaal optredende krachten zijn (zie Figuur 86): 

Console 12
de

 verdieping: Md = 735kNm, Vd = 1266kN en Nd = -290kN 
Console 11

de
 verdieping: Md = 572kNm, Vd = 1000kN en Nd = 230kN 

 Hoofdkolom: Md = 735kNm, Vd = 290kN en Nd = -2265kN 
Kolom dakopbouw: Nd = -2036kN 

Het moment in de console wordt overgedragen aan de hoofdkolom. Dit moment is groot ter plekke van 
de hartlijn van de hoofdkolom, maar minder groot ter plekke van de verbinding van de console aan de 
kolom. De kolom moet dus het maximale moment kunnen opnemen, terwijl de console en de 
verbinding een minder grote belasting hoeven over te brengen (zie Figuur 122). 

M t.p.v. hartlijn kolom

M t.p.v. aansluiting console op kolomM t.p.v. hartlijn kolom

F

 

Figuur 122: moment in console 
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De krachten in de verschillende onderdelen van de dakopbouw zijn nu bekend. De doorsneden 
kunnen nu gecontroleerd worden. In Bijlagen 6 – Berekeningen Opbouw Cross-overzaal zijn deze 
controles uitgevoerd. Hieronder worden alleen de toegepaste profielen benoemd. 
 
Kolom dakopbouw 
 
HEA300    A = 11250mm

2   
fy,d = 235N/mm

2
 

     Iy = 18263 ·10
4
 mm

4
 

     Iz = 6310 ·10
4
 mm

4
  

     Wy = 1260 ·10
3
 mm

3
 

Wz = 421 ·10
3
 mm

3
 

De belasting in de kolom bedraagt: Fd,max = -2036kN 
Deze kolom is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen kolom 
dakopbouw): 
Stabiliteit: knik zwakke as    u.c.  0,85 
 
Console 
 
Koker 500 x 300 x 20mm  A = 30200mm

2   
fy,d = 235N/mm

2
 

     Iy = 100000 ·10
4
 mm

4
 

     Iz = 44500 ·10
4
 mm

4
  

     Wy = 4010 ·10
3
 mm

3
 

Wz = 2970 ·10
3
 mm

3
 

De belastingen op de console zijn: Md = 300kNm, Vd = 1266kN en Nd = -290kN 
Controle volgens NEN6770, art. 11.3.1.3. Hieruit volgt: 
Sterkte:      u.c.  0,35 
 
De console wordt met stompe lassen aan de hoofdkolom gelast. Voor de verbinding zijn deze lassen 
niet maatgevend. 
  

4.3.9 Hoofdkolommen 
Uit het totale model volgen de maximale normaalkrachten in de hoofdkolommen. In het totale model 
zijn de excentriciteiten van de verticale krachten echter niet meegenomen. Daarom wordt de 
hoofdkolom nog eens apart bekeken om te zien hoe groot de momenten zijn. 
De hoofdkolom op as G wordt verder uitgewerkt. Op deze kolom is het optredende moment het 
grootst omdat de dakligger op deze as ook een groot deel van het balkon draagt. Deze verticale 
belasting in combinatie met de excentrische aansluiting op de hoofdkolom zorgt voor een groot 
moment. 
Alle belastingen op de hoofdkolommen zijn bekend, zie Bijlage 5 – Belastingen. Voor elke verdieping 
is een excentriciteit aangehouden van 400mm. De kolom heeft een straal van 305mm. Tel daarbij de 
lengte van het oplegvlak van de kluftverbinding en de excentriciteit bedraagt 400mm (zie Figuur 123). 

305

400

 

Figuur 123: excentrische aansluiting kluft verbinding 



Verslag  ‘Ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht’  

  93 

Alleen op de elfde en twaalfde verdieping sluiten de kolommen van de dakopbouw, via een console, 
aan op de hoofdkolommen. Hier is de excentriciteit groter en bedraagt deze 305mm. Daarbij komt 
100mm voor de afwerking en 150mm voor de halve breedte van de kolom van de dakopbouw en dat 
geeft een excentriciteit van 555mm (zie Figuur 124). 

555

305

 

Figuur 124: excentriciteit aansluiting console 

De krachten uit het vakwerk op de constructielaag sluiten aan in het midden van de hoofdkolom; op 
deze verdieping ontstaan dus geen momenten in de hoofdkolom.  
 
Voor de eenvoud wordt per verdieping de totale verticale belasting op de kolom genomen en aan deze 
totale belasting wordt één excentriciteit gegeven. In werkelijkheid zal een deel van de belasting aan de 
rechterzijde, een ander deel aan de linkerzijde en weer een deel zal aan de voorzijde van de kolom 
aangrijpen. De momenten die dan ontstaan heffen elkaar gedeeltelijk op (zie Figuur 125). Wanneer 
aan de totale belasting dezelfde excentriciteit toegekend wordt, is het optredende moment dus groter 
dan in werkelijkheid en wordt er dus conservatief gerekend. 

 

Figuur 125: excentrisch aangrijpende krachten 

Het volgende mechanicaschema is ingevoerd in de computer (zie Figuur 126): 
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Figuur 126: mechanicaschema hoofdkolom 

Doordat de kolommen op elke verdieping door middel van de vloer verbonden zijn met de 
stabiliteitsverbanden, is elke vloer in horizontale richting gesteund.  
Uit de berekening volgt dat het optredende moment in de hoofdkolommen klein is, behalve bovenin de 
toren waar de dakopbouw aangrijpt. 
Uit deze schematisering voor de hoofdkolommen volgen de krachten in de kolom: 
Bovenin: Nd = -1265kN 
13

de
 verdieping Vd = -290kN 

 Md = -735kNm 
Onderin: Nd = -8365kN  uit totale model: Nd = -8736kN (BC30) 
Begane grond Vd = -7kN 
  Md = -28kNm 
 
Uit de berekening van het totale model volgt dat de normaalkracht in de kolom onderin groter is. Dit 
komt doordat de hoofdkolommen ook meewerken bij het opnemen van de windbelasting. De 
maximale normaalkracht in de hoofdkolom door alleen de windbelasting bedraagt Nd, wind,zuiden, rep = -
1224kN. In de belastingcombinatie wordt dan de momentane waarde van de veranderlijke belasting 
aangenomen. 
 
De hoofdkolommen zijn buisprofielen met een diameter van 610mm; onderin de toren heeft de buis 
een wanddikte van 60mm en bovenin, boven de constructielaag vanaf de 5

de
 verdieping, is de 

wanddikte 25mm. 
De hoofdkolom is getoetst volgens NEN6770. Hieruit volgt (zie Bijlage 6 - Berekeningen hoofdkolom): 
 
Hoofdkolom Ø610/25mm  A = 46000mm

2   
fy,d = 235N/mm

2
 

bovenin     Iy = 1,931 ·10
9
 mm

4
 

     Wy = 6,33 ·10
6
 mm

3
 

 
Stabiliteit: knik + buiging   u.c.  0,68 
 
Hoofdkolom Ø610/60mm  A = 102666mm

2  
fy,d = 235N/mm

2
 

onderin     Iy = 3,890 ·10
9
 mm

4
 

     Wy = 1,275 ·10
7
 mm

3
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Stabiliteit: knik + buiging   u.c.  0,42 
 
De hoofdkolommen voldoen ruim. Toch is voor de kolommen met de grote wanddiktes gekozen om 
ervoor te zorgen dat de vervormingen klein blijven en de diagonalen niet teveel verticale belasting 
gaan dragen. De diagonalen kunnen hierdoor slanker worden uitgevoerd. 
 
 

4.3.10 Diagonalen 
In de diagonalen treden trek- en drukkrachten op. Doordat de diagonalen ook verticale belasting 
dragen zijn de trekkrachten overal kleiner dan de drukkrachten. De trekkrachten zijn dus niet 
maatgevend. 
Voor de diagonalen zijn verschillende doorsneden gebruikt; voor de diagonalen waarin de 
normaalkracht kleiner is dan -1000kN: Ø219,1/16mm en voor de diagonalen waarin de normaalkracht 
groter is dan –1000kN en kleiner dan –1800kN: Ø219,1/40mm. Wanneer de normaalkracht groter is 
dan –1800kN en kleiner dan –2275kN: Ø219,1/50mm (zie Figuur 127). 
Uit de berekening van het totale model volgen de normaalkrachten in de diagonalen.  
De doorsneden worden voor de maximale normaalkracht gecontroleerd op stabiliteit (zie Bijlage 6 - 
Berekeningen diagonalen). 
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buisØ219,1/40mm

buisØ219,1/16mm

buisØ219,1/50mm

2
9
,2

2
9
,6

 

Figuur 127: de verschillende diagonalen over de toren 

De normaalkrachten in de diagonalen moeten doorgegeven worden aan de kolommen en de andere 
diagonalen. Hiervoor zijn de diagonalen bevestigd aan een schetsplaat die de krachten doorgeeft aan 
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de kolom en de andere diagonalen. De diagonalen bevinden zich niet in het zelfde vlak, maar maken 
een hoek ten opzichte van elkaar (zie Figuur 128).  

 

Figuur 128: hoek tussen diagonalen ten opzichte van elkaar 

Dit betekent dat wanneer er in twee, in elkaars verlengde liggende, diagonalen een drukkracht zit, er 
een resulterende horizontale belasting naar buiten toe overblijft. Deze horizontale belasting moet 
gecompenseerd worden door een horizontale belasting naar binnen toe; twee doorlopende diagonalen 
met een trekkracht leveren deze horizontale belasting naar binnen toe. 
In Figuur 129 is voor één verdieping aangegeven of er in de diagonaal een trek- of drukkracht 
optreedt, met de dikste lijn is aangegeven dat er een drukkracht in optreedt en in de dunnere lijn treedt 
een trekkracht op. Resulterend heffen de horizontale belastingen elkaar op. 

 

Figuur 129: resulterende horizontale belasting uit diagonalen 

De vloer moet deze horizontale belastingen wel kunnen opnemen. 
 
De verbinding tussen de kolom en de diagonalen wordt tot stand gebracht door een pengatverbinding. 
Alle verbindingsdelen zijn van de staalsoort met fy = 355N/mm

2
. Voor de afmetingen van de pen en de 

schetsplaat wordt verwezen naar Bijlage 6 – Berekeningen diagonalen. 
In de kolom wordt een schetsplaat aangebracht waaraan de diagonalen en horizontale liggers worden 
bevestigd. De hartlijnen van de verschillende aansluitende delen hebben hetzelfde snijpunt. De 
schetsplaat loopt door twee sleuven in de kolom heen. De schetsplaat wordt van bovenaf in deze 
sleuven geschoven en aan de randen vastgelast aan de kolom (zie Figuur 130). Op deze manier 
worden de krachten uit de diagonalen direct doorgeven.  
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Figuur 130: horizontale doorsnede over kolom met schetsplaat 

De resulterende horizontale krachten worden via de schetsplaat aan de kolom overgedragen, de 
kolom draagt deze krachten weer over aan de betonnen vloer. Aan de kolom wordt wapening gelast 
die de krachten inleidt in de vloer. De schetsplaat is geknikt ter plaatse van de rand van de kolom. Op 
deze manier wordt de kracht in de schetsplaat hier ook ontbonden. De resulterende horizontale 
belasting wordt meteen via de wand van de kolom doorgegeven aan de vloer. 
Doordat in de diagonalen alleen normaalkracht zit en er geen excentriciteiten zijn, ontstaan geen 
excentriciteitmomenten in de kolom (zie Figuur 131). De horizontale liggers dragen de verticale 
belasting af door middel van bouten. Deze bouten hebben wel een kleine excentriciteit, er ontstaat dus 
een klein moment door de dwarskracht in de horizontale liggers; dit moment wordt hier verwaarloosd. 
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Figuur 131: aanzicht kolom met schetsplaat 

De schetsplaat voor de diagonalen wordt vanaf de bovenkant in een sleuf in de kolom geschoven. 
Deze sleuf mag niet te lang worden. Dit betekent de kolommen boven de schetsplaat gekoppeld 
dienen te worden. De koppeling vindt plaats door de kolommen in het werk rondom af te lassen (zie 
Figuur 131). 
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5 Detaillering 
 
In dit hoofdstuk worden aan de hand van tekeningen de belangrijkste details in het ontwerp 
besproken. De tekeningen zijn vrij klein en worden alleen getoond om een indruk te geven van hoe 
het detail eruit ziet. Voor alle details op grotere schaal wordt verwezen naar Bijlage – Tekeningen. 
 

5.1 Gevelstijl – vloer 

Aan de gevelstijlen worden schetsplaten gelast (zie Figuur 132). 
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Figuur 132: gevelstijl – vloer verticaal loodrecht op gevel 

Met behulp van 2 M20 bouten worden kokers 160x90x7,1mm aan de schetsplaten bevestigd. De 
breedplaten van de circulatieruimte worden, met oplegvilt er tussen, bovenop deze kokers gelegd. De 
raamkozijnen zijn tegen de gevelstijl aan gemonteerd. De gevel is geheel van glas en loopt door van 
bovenkant vloer tot onderkant verlaagd plafond. Ter plaatse van de vloer en het verlaagde plafond 
bevindt zich een dicht gevelpaneel.  

koppeling 

gevelstijlen

zonwering

verlaagd plafond

druklaag 110mm

breedplaat 90mm

2 bouten M20

6
7
9

1
1

0
9
0

1
9
0

2
6
9

gevelstijl 200x120x10mm

gevuld met beton (brandwering)

schetsplaat gelast aan gevelstijl

koker 160x90x7,1mm

2
0

A2.2

 

Figuur 133: gevelstijl – vloer verticaal evenwijdig aan gevel 

De gevelstijlen lopen door over meerdere verdiepingen, maar moeten op bepaalde plaatsen wel aan 
elkaar gekoppeld worden. De koppeling van de gevelstijlen gebeurt met behulp van kopplaten en 
bouten (zie Figuur 133). Deze verbinding is weggewerkt in het verlaagde plafond onder de vloer. Voor 
het overbrengen van de horizontale belasting op de gevels naar de vloeren wordt er wapening aan de 
gevelstijlen gelast die vast gestort wordt in de druklaag van de vloer. 
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5.2 Gevelstijl – vloer ter plaatse van vide 

Bij de vide van de roltrappen sluiten op de gevelstijl de gevelligger, de ligger voor de roltrappen en de 
ligger die de vloer draagt aan (zie Figuur 134). 
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Figuur 134: gevelstijl – vloer ter plekke van vide verticaal loodrecht op gevel 

Ter plaatse van de vide voor de roltrappen loopt de gevelstijl voor de vloer langs. De gevelstijl is 
hierdoor zichtbaar over de hele hoogte van de vide.  
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B1
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B2.2.2
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Figuur 135: gevelstijl – vloer ter plekke van vide verticaal evenwijdig aan gevel 

Om er voor te zorgen dat de ligger voor de roltrappen niet te zien is van buitenaf sluit deze excentrisch 
aan op de gevelstijl (zie Figuur 135). De ligger steekt niet uit aan de kant van de glazen gevel, maar 
aan de kant van het dichte gevelpaneel. Er zijn geen uitstekende delen zichtbaar en dit geeft een 
rustiger beeld.  
Er wordt een schetsplaat gelast tegen de zijkant van de gevelstijl, evenwijdig aan de lange zijde van 
de gevelstijl. Met behulp van 2 M20 bouten wordt de ligger bevestigd aan deze schetsplaat. Omdat de 
oplegging van de roltrappen op de ligger ook een bepaalde hoogte vereist, hangt de ligger voor de 
roltrappen lager dan de vloer. De rand van de vloer wordt aan het zicht ontrokken door een 
afwerkplaat. De schetsplaat van de ligger tussen de gevelstijlen wordt loodrecht op de lange zijde van 
de gevelstijlen, boven de schetsplaat voor de ligger van de roltrappen, gelast. 
De bovenkant van de gevelligger bevindt zich op gelijke hoogte als de bovenkant van de vloer. In het 
gevelbeeld loopt de horizontale lijn van de bovenkant vloer via de gevelligger door over de gehele 
gevel. De onderkant van de vloer bevindt zich lager dan de onderkant van de gevelligger, hier 
verspringt de horizontale lijn ter plaatse van de vide.  
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Figuur 136: console aan gevelstijl 

Voor de bevestiging van de gevelligger aan de gevelstijl wordt er een stuk van een kokerprofiel gelast 
tegen de gevelstijl (zie Figuur 136). Het stuk kokerprofiel dient als console. In de bovenregel van de 
gevelligger wordt een stuk van de onderkant weggelaten. De gevelligger valt op deze manier over de 
console heen. De console is dan niet meer zichtbaar. Met 2 M20 bouten wordt de gevelligger 
bevestigd aan de console. Het gat in de onderkant van de bovenregel wordt later afgewerkt met een 
afdekplaat. De gevelligger draagt alleen horizontale belastingen over via de bouten en de console aan 
de gevelstijl. De gevelstijl brengt deze belastingen via aangelaste wapening over in de vloer. De 
verticale belasting wordt direct afgevoerd naar de gevelstijlen die onder de gevelligger staan.  
Om horizontale uitzetting door verwarming van de zon toe te laten worden aan één kant van de 
gevelligger slobgaten toegepast die lopen in de richting van de as van de ligger. De belasting 
loodrecht op de as van de ligger worden op deze manier wel overgedragen. 
Ter plaatse van de vide komt de koppeling van de gevelstijlen aan elkaar in het zicht. Daarom wordt 
de gevelstijl hier niet met behulp van kopplaten en bouten gekoppeld, maar in het werk rond afgelast. 
Ze worden boven op elkaar gezet, gesteld en afgelast. Op deze manier loopt de gevelstijl over de hele 
hoogte van de vide zonder verstoringen door. 
 

5.3 Hoofdkolom – diagonaal 

Op de hoofdkolom sluiten de diagonalen en de horizontalen aan (zie Figuur 137). Doordat de 
kolommen op een ellipsvormige plattegrond staan, sluiten de onderdelen aan beide zijden onder een 
bepaalde hoek aan. 
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Figuur 137: hoofdkolom - diagonaal horizontaal 
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In de hoofdkolom worden op die plaatsen waar de diagonalen en horizontalen aansluiten twee 
sleuven gemaakt. Van bovenaf wordt er dan een schetsplaat in de sleuven geschoven en vastgelast 
aan de randen van de kolom. De schetsplaat loopt door de kolom heen, maar is geknikt ter plaatse 
van de randen van de kolom (zie Figuur 137). Op deze manier worden de krachten in de schetsplaat 
ontbonden ter plaatse van de rand van de kolom en kan de optredende horizontale kracht hier 
overgedragen aan de vloer. Wanneer de schetsplaten rechtdoor zouden lopen en in het midden van 
de kolom elkaar zouden snijden, dan zou hier de normaalkracht in de schetsplaten pas worden 
ontbonden. De horizontale kracht die ontstaat moet dan via buiging in de plaat naar de randen van de 
kolom worden gebracht. 
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Figuur 138: hoofdkolom – diagonaal verticaal 

De diagonalen worden met behulp van een pen-gatverbinding bevestigd aan de schetsplaat. Hiervoor 
worden aan de diagonaal 2 schetsplaten gelast die om de schetsplaat aan de kolom heen vallen. Met 
een pen worden de schetsplaten aan elkaar bevestigd. Doordat de schetsplaat doorloopt worden de 
krachten in de diagonalen voor een deel meteen doorgegeven aan elkaar. De pen-gatverbinding 
bevindt zich net onder het verlaagde plafond en blijft hierdoor in het zicht (zie Figuur 138). Op 
bepaalde plekken kruisen de diagonalen elkaar. Op deze plekken wordt met behulp van pen-
gatverbindingen en een schetsplaat de verbinding tot stand gebracht (zie Figuur 139). 

 

Figuur 139: koppeling diagonalen op kruispunt 

De horizontale ligger sluit ook aan op de schetsplaat in de kolom. Om de excentriciteit klein te houden 
sluit de ligger zo dicht mogelijk tegen de kolom aan. De flenzen van de ligger worden hiervoor ter 
plaatse van de schetsplaat weggehaald, het lijf van de ligger loopt door en wordt met bouten 
bevestigd aan de schetsplaat (zie Figuur 138). 
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De ligger van de vloeren is een geïntegreerde ligger die met een kluftverbinding wordt bevestigd aan 
de kolom. 
De kolom loopt door over meerdere verdiepingen en wordt gekoppeld door hem in het werk rondom af 
te lassen. Ze worden boven op elkaar gezet, gesteld en afgelast. Op de plekken waar diagonalen 
aansluiten moet de kolom altijd worden gekoppeld omdat de schetsplaten hier in de sleuven van de 
kolom moeten worden geschoven. Op deze manier zijn geen verbindingsmiddelen zichtbaar. Voor de 
brandwerendheid wordt de kolom gevuld met beton. 
 

5.4 Gevelkolom – vloer ter plaatse van de vide van de roltrappen 

Op deze gevelkolom sluiten de gevelligger, de ligger voor de roltrappen en de ligger die de vloer 
draagt aan (zie Figuur 140). 
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Figuur 140: gevelkolom – vloer ter plaatse van roltrappen verticaal loodrecht op gevel 

De gevelkolom staat onder het bordes ter plaatse van de vide van de roltrappen. Deze verbinding is 
ongeveer hetzelfde als de verbinding tussen de gevelstijl ter plaatse van de vide en de vloer, het enige 
verschil is dat de gevelstijl vervangen is door de (vakwerk) gevelkolom. De ligger voor de roltrap sluit 
bij deze verbinding aan op de onderregel van de gevelkolom.  
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Figuur 141: gevelkolom – vloer ter plekke van de roltrappen verticaal evenwijdig aan gevel 

De gevelkolom blijft in het zicht over de hele hoogte van de vide (zie Figuur 141). Daarom is er voor 
gekozen om voor de koppeling deze gevelkolommen in het werk af te lassen. Ze worden dan boven 
op elkaar gezet, gesteld en dan afgelast.  
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5.5 Overgang binnen – buiten Cross-overzaal 

De Cross-overzaal steekt boven de constructie van de toren uit. Hierdoor is de wand van de zaal op 
de 10

de
 en 11

de
 verdieping een binnenwand en op de 12

de
 verdieping een buitenwand (zie Figuur 142). 
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Figuur 142: wand Cross-overzaal verticaal 

De roltrappen bevinden zich in een vide die doorloopt vanaf de begane grond tot aan de twaalfde 
verdieping, hier wordt de vide afgedekt met een vloer. De vloer bestaat, zoals bij de circulatieruimte op 
elke verdieping, uit breedplaten. De vloer blijft beloopbaar voor het publiek en doet dienst als 
buitenruimte. Omdat deze vloer de scheiding is tussen binnen en buiten wordt er drukvaste isolatie 
boven op de vloer toegepast. Op de isolatielaag worden bitumen gelegd en hier boven wordt een 
beloopbare waterdoorlatende vloer gelegd. 
De wand van de zaal is opgebouwd uit 2 stalen frames waartegen houten panelen worden bevestigd. 
Tussen de frames wordt isolatie materiaal geplaatst. De ronde vorm van de zaal wordt benaderd door 
rechte panelen die onder een hoek ten opzichte van elkaar worden geplaatst.  
Waar de wand een buitenwand is wordt aan de buitenkant achter het houten paneel een waterdichte 
folie toegepast. Hier wordt ook extra isolatie achter het buitenste paneel toegepast die ook aan de 
buitenkant langs de dakopbouw kolom loopt (zie Figuur 143). Hierdoor ontstaan er geen koude 
bruggen.  
De hemelwaterafvoer is weggewerkt in de wand van de Cross-overzaal en wordt aangesloten op een 
afvoer in de hoofdkolom. Op deze manier zijn nergens hemelwaterafvoeren zichtbaar. 
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Figuur 143: wand Cross-overzaal horizontaal 
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Het dak van de Cross-overzaal wordt gedragen door (dak)vakwerken. Tussen deze vakwerken 
overspannen kanaalplaten met een druklaag van 50mm. Op de druklaag ligt een drukvaste 
isolatielaag onder een afschot. De afwerking aan de buitenkant van de isolatielaag bestaat uit 
bitumen. De rand van het dak wordt met klossen verhoogt. De bitumen worden hier overheen 
gevouwen. Als afwerking wordt er een aluminium afwerkprofiel over de rand van het dak heen gezet 
(zie Figuur 144). 
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Figuur 144: dakafwerking 
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6 Conclusies en Resultaten 
 
In de opgave komen een aantal eisen naar voren waaraan het Muziekpaleis moet voldoen. In het 
ontwerp is hier rekening mee gehouden. Zo is de grote zaal van Vredenburg behouden en zijn er vier 
zalen bijgebouwd. Door de vorm en bekleding van de nieuwe zalen is de eigen identiteit van de 
verschillende organisaties herkenbaar. Ondergronds laden en lossen is gerealiseerd aan de oostkant 
van het gebouw. De zaal van Tivoli steekt uit boven het plein Vredenburg en trekt op deze manier het 
plein onder de zaal door het Muziekpaleis in. Het Muziekpaleis en het plein worden één geheel en 
vormen op deze manier het culturele centrum van Utrecht. 
 
Aan de hand van analyses van de bestaande en de nieuwe omgeving en verschillende bestaande 
(pop)podia is een aantal uitgangspunten voor het ontwerp opgesteld. 
Er is een ontwerp gemaakt dat aansluit op de omgeving en de omgeving als het ware in het gebouw 
trekt. De bestaande grote zaal van Vredenburg heeft een belangrijke plaats in het nieuwe ontwerp, 
maar overheerst de stijl van het nieuwe ontwerp niet. De eigen identiteit van de nieuwe gebruikers is 
zichtbaar en door de transparante gevels is het voor de bezoekers meteen duidelijk waar ze naar toe 
moeten. De toren is van veraf te zien en door de ellipsvorm van de plattegrond en de uitstekende 
Cross-overzaal is het een opvallend element in de skyline van Utrecht. Van dichtbij is, door de 
transparante gevels, de opvallende vorm van de Jazzzaal onderin de toren zichtbaar. De Landmark is 
compleet. De zalen zijn constructief van elkaar gescheiden en hierdoor blijft de overlast tussen de 
zalen onderling beperkt tot een minimum. 
Het Muziekpaleis voldoet aan de randvoorwaarden die gesteld zijn in de opgave en de 
uitgangspunten.  
 
Uit de analyses van de bestaande (pop)podia is een aantal punten naar voren gekomen waar 
rekening mee gehouden is bij het ontwerp van het Muziekpaleis. Er wordt nu nagegaan of deze 
punten in het ontwerp terugkomen.  
Uit de analyse komt naar voren dat een duidelijke entree noodzakelijk is. Bij dit ontwerp is de entree 
minder goed duidelijk doordat de entrees steegjes zijn tussen de verschillende zalen. Er is toch voor 
deze oplossing gekozen omdat de stad op deze manier als het ware doorloopt in het Muziekpaleis. 
Men komt uit op een grote foyer - het centrale plein - vanwaar men alle zalen ziet liggen, het is 
meteen duidelijk waar men naar toe moet; er is sprake van een duidelijke route. Met de vluchtroutes 
en de technische ruimten is al in een vroeg stadium van het ontwerp rekening gehouden en deze zijn 
goed ingepast in het ontwerp. Bij een festival kunnen de zalen met elkaar verbonden worden door de 
gezamenlijke ruimten. De zalen hebben wel allemaal een aparte ingang waar kaartjes gecontroleerd 
kunnen worden in het geval van individuele concerten.  
De artiesten komen binnen via de ondergrondse laad- en losruimte. Ze kunnen hier ongezien naar 
binnen gaan. De artiesten van de verschillende organisaties hebben een centrale artiestenfoyer in de 
kelder waar ze zich rustig kunnen voorbereiden. De kleedkamers van de verschillende zalen bevinden 
zich in de buurt van het podium van die zaal. Vanuit de kleedkamers is het podium met de trap of de 
lift meteen te bereiken. Door het materiaal met de lift naar podiumniveau te brengen hoeft er niet getild 
te worden met de apparatuur. 
Door de artiesten en het materiaal in de kelder onder te brengen en het publiek op de begane grond, 
blijven ze van elkaar gescheiden. De artiesten bereiken het podium via andere trappen en liften dan 
de bezoekers. 
Met al de belangrijke punten die uit de analyses van bestaande (pop)podia naar voren zijn gekomen is 
rekening gehouden in het ontwerp voor het Muziekpaleis. 
 
Bij de uitwerking van de toren is steeds rekening gehouden met de uitgangspunten. Zo is het 
uitgangspunt dat de zalen vanaf het centrale plein bereikbaar moeten zijn belangrijk voor de plaatsing 
van de roltrappen. En omdat de zalen van buitenaf zichtbaar moeten zijn, is de gevel van de toren van 
glas. 
De constructieve uitdaging is te vinden in de toren, maar ook in uitkragende zaal van Tivoli. Voor de 
zaal van Tivoli is echter alleen het constructieprincipe aangegeven. De toren is constructief verder 
uitgewerkt.  

De constructie van de toren bestaat uit stalen hoofdkolommen (∅610) die op de scheiding tussen de 
verblijfsruimtes en de circulatieruimte geplaatst zijn. In het midden van de toren kunnen op de 
onderste vier verdiepingen geen kolommen staan, omdat daar de Jazzzaal is gesitueerd. De 
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overspanning van de vloeren is maximaal 21 meter en die overspanning is niet te realiseren met een 
standaard ligger met redelijke afmetingen. Daarom is er een constructielaag toegepast die bestaat uit 
verdiepingshoge vakwerken die overspannen tussen de hoofdkolommen. Op de verdiepingen boven 
de constructielaag kunnen dan wel binnenkolommen in het midden van de toren staan die steunen op 
het vakwerk op de constructielaag. Er wordt als het ware een tafel gecreëerd die over de Jazzzaal 
heen wordt gezet. 
Om hem beter op te laten vallen van buitenaf steekt de Cross-overzaal 6 meter boven de toren uit. 
Dat wil zeggen dat de hoofdkolommen en de gevel van de toren stoppen op 48 meter hoogte, terwijl 
de zaal doorgaat tot 54 meter hoogte. De wanden van de zaal bevinden zich binnen de 
hoofdkolommen. Van buitenaf is de constructie (kolommen met daartussenin de diagonalen) over de 
hele hoogte zichtbaar. De zaal staat als een los element in de toren en steekt uit buiten de toren. Het 
lijkt alsof de zaal gevangen zit in de hoofdconstructie en daar aan de bovenkant uitbreekt. Het boven 
de toren uitstekende deel van de zaal wordt de dakopbouw genoemd. Doordat de gehele zaal binnen 
de hoofdkolommen valt, bevindt de dakopbouw zich ook binnen de hoofdkolommen. Voor de 
bevestiging van de kolommen van de dakopbouw worden aan de hoofdkolommen consoles gelast 
waarop de kolommen van de dakopbouw rusten. Dit betekent dat er excentriciteitmomenten optreden 
in de hoofdkolommen. Deze kolommen zijn hier op gedimensioneerd. Doordat in de Cross-overzaal 
geen kolommen kunnen staan wordt ook hier een vakwerkligger toegepast die het dak draagt. Ook de 
onderliggende verdieping wordt opgehangen aan het vakwerk onder het dak. 
De stabiliteit wordt verzorgd door diagonalen die tussen de hoofdkolommen doorlopen en de 
hoofdkolommen zelf. De hoofdkolommen vormen samen met de diagonalen en de vloeren een 
opengewerkte buis. Door schijfwerking in de vloeren wordt de horizontale belasting overgedragen aan 
de hoofdkolommen en de diagonalen. De diagonalen lopen, als een helix, rond en dragen op deze 
manier de horizontale belasting op de toren via trek- en drukkrachten af naar de fundering. Doordat de 
diagonalen niet allemaal in hetzelfde vlak liggen, ontstaat een stabiel geheel.  
 
De doelstelling was: 
‘’Het maken van een uitdagend constructief ontwerp voor een Muziekpaleis in Utrecht met kolomvrije 
zalen. In dit Muziekpaleis moeten Vredenburg, Tivoli en SJU zich thuis voelen.‘’ 
 
Deze doelstelling is gehaald: 
Er is niet alleen een constructief, maar ook een architectonisch ontwerp gemaakt waarin de 
verschillende organisaties zich thuis kunnen voelen. Constructief zijn een aantal uitdagingen 
overwonnen. De zalen zijn kolomvrij gehouden. De constructie is steeds zo in het ontwerp ingepast 
dat deze het architectonische beeld niet aantast, maar juist versterkt. 
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In de volgende figuren wordt afsluitend een aantal impressies gegeven van het resultaat van het 
ontwerp voor het Muziekpaleis in Utrecht. 

 

Figuur 145: Zuidgevel 

 

Figuur 146: Oostgevel 

 

Figuur 147: vanaf de Stadscorridor 
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Figuur 148: vanaf het plein Vredenburg 

 

Figuur 149: gevel van de toren van onder 
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Figuur 150: ingang van de toren 

  

Figuur 151: ingang van de toren vanaf de roltrap 

 

Figuur 152: roltrappen in de vide 
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Figuur 153: aanzicht bij nacht 

  

Figuur 154: foto’s van de situatiemaquette 

  

Figuur 155: foto’s van de situatiemaquette 
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