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

Voorwoord 

Het afstudeerverslag dat voor u ligt is het resultaat van mijn ontwerpproject , uitgevoerd aan de 

faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Constructief Ontwerpen van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Voorafgaand aan het ontwerpproject heb ik een afstudeerplan opgesteld. Ik heb daarin 

als plan voor het afstuderen benoemd dat ik 3D computerprogrammatuur wil gebruiken voor het 

constructief ontwerpen en visualiseren van een gebouw met een complexe vormgeving en 

draagstructuur. Verdere randvoorwaarden zoals materialen, functies of locaties heb ik mijzelf niet 

gegeven. De materiaalkeuze dient, in mijn ogen, gemaakt te worden tijdens het ontwerp en geen 

uitgangspunt te zijn. 

Na mijn afstudeerplan ben ik een onderzoek gestart naar een geschikte locatie. Ik stuitte op een 

gebouw in Alkmaar waar, met name op internet, de nodige kritiek op is. Na verder onderzoek naar 

deze locatie en de problemen en kansen, is besloten om mijn ontwerpproject daar te situeren en de 

stedenbouwkundige problemen en kansen aan te grijpen als richtlijnen en kaders voor mijn ontwerp. 

Hiermee is een complexe set aan randvoorwaarden ontstaan waarbij de nodige puzzels opgelost 

dienden te worden om tot een goed resu ltaat te komen. Na voltooiing van een architectonisch en 

constructief concept en vervolgens schetsontwerp, is de constructie getoetst op haalbaarheid. 

Inherent aan een ontwerp met een complexe draagstructuur is een complexe modellering en 

toetsing er van. Dit heeft dan ook de nodige obstakels opgeworpen. 

Dit afstuderen had niet tot een succesvol einde kunnen komen zonder mijn afstudeerbegeleiders. Ik 

wil daarom allereerst dhr. Faas Moonen bedanken die mij vanaf het begin heeft bijgestaan met 

adviezen en, indien ik de verkeerde kant op ging, mij weer de juiste richting heeft gewezen. Ook wil 

ik dhr. Bert Snijder bedanken voor de goede gesprekken waarin de modellering en de const ructie aan 

bod kwam. Mijn derde begeleider, dhr. Bauke de Vries, wil ik bedanken voor het meedenken over de 

visualisaties voor de eindpresentatie. Van een grote lijst met mogelijke manieren om het ontwerp zo 

duidelijk mogelijk te kunnen presenteren hebben we samen de meest haalbare uitgekozen en 

uitgewerkt. Naast mijn begeleiders wil ik ook mijn studiegenoten van studievereniging KOers en mijn 

vrienden en familie bedanken voor de goede adviezen, met name als zij bekend waren in Alkmaar, 

mij op weg hielpen met een architectonisch concept of meehielpen aan de maquette. Maar het 

meest van alles wil ik mijn vrouw Carolina de Wit bedanken voor de ruimte die zij mij gunde om aan 

dit project te werken, de ondersteuning die ze gaf door kritisch dit verslag door te nemen en voor de 

eindeloze hoeveelheid kopjes koffie. 
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Samenvatting 

Voor de locatie van de huidige Karpertonparkeergarage in Alkmaar is een constructief ontwerp 

gemaakt voor een nieuw entreegebouw en tevens herkenningspunt voor de binnenstad van Alkmaar 

gericht op fietsers en voetgangers en toeristen per touringcar (Figuur 2). 

Gezien de plannen van de gemeente Alkmaar om aan de overzijde van het kanaal het gebied 

'Overstad' te herontwikkelen en hierbij voldoende parkeergelegenheden voor zowel de binnenstad 

als 'Overstad' te realiseren, is aangenomen dat een parkeergarage op de huid ige locatie niet 

noodzakelijk is. Dit valt tevens te combineren met de plannen van de gemeente om de Kanaalkade 

als een voetgangerszone en busbaan in te richten en auto's uit de binnenstad te weren. 

De binnenstad van Alkmaar bevat voornamelijk historische panden, waarbij een groot aantal een 

monumentale status heeft. Een parkeergarage is niet aan te sluiten op die architectuur. Door verder 

in te spelen op de fietsparkeerprob lematiek, de overlast door een nabij gelegen rosse buurt, de 

behoefte aan een duidelijke markering langs het kanaal en een centraal aankomstpunt voor toeristen 

Figuur 2 Constructief ontwerp voor een entreegebouw 

is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. 

Figuur 1 Het concept bestaat uit een rand in monumentale stijl en een 
binnendeel in moderne stijl 

Het concept bestaat uit een rand van panden in monumentale stijl en een binnendeel in expressieve, 

moderne stijl (Figuur 1). De panden sluiten aan op de architectuur van de historische binnenstad en 

maken het bouwblok af. Op de derde laag bevinden zich horecagelegenheden voorzien van 

dakterrassen met uitzicht over het Noord-Hollands kanaa l, de grachten en het waagplein met de 

kaasmarkt. Tevens bevinden zich op de onderste twee lagen openbare toiletten, kluisjes, een 

tentoonstellingsruimte, een aankomsthal voor de toeristen die per touringcar in Alkmaar arriveren 

en een toeristen info. Het binnendeel bevat twee lagen met een ruime f ietsenstalling, verbonden met 

een rolbaan, met daarboven een overdekt openbaar plein dat te gebruiken is als poppodium en voor 

andere evenementen. Het binnendeel staat letterlijk los van de monumentale panden; er is een open 

ruimte van ca. 75 cm, zodat beide delen een eigen draagconstructie hebben, onafhankelijk van elkaar 

gebouwd of verbouwd kunnen worden en andere eigenaren kunnen hebben. Vanaf het plein kan 

men de horeca bereiken door kleine overbruggingen. De verdere constructieve en architectonische 

uitwerking van dit ontwerp is gericht op het binnendeel en de overkapping daarvan. 
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Figuur 3 Het binnendeel Figuur 4 De bogen zijn opgebouwd als vakwerkconstructie waaraan de 
vloeren zijn opgehangen. 

Na variantenonderzoek is de keuze gevallen op een overkapping bestaande uit twee stalen 

vakwerkbogen met een overspanning van 50 meter die beide 9 meter naar buiten hellen (Figuur 3). 

Deze bogen zijn onderling verbonden door een voorgespannen kabelnet. Het kabelnet vormt samen 

met een translucent membraandoek de overkapping ten behoeve van de schaduwwerking en 

bescherming tegen neerslag. Beide bogen zijn naar buiten met een kabelnet en pylonen afgetuid. 

Hiermee worden de entreetrappen geaccentueerd. De vloer van het plein en de ondergelegen 

fietsenstalling zijn aan de randen aan de bogen opgehangen, waardoor een kolomvrije uitkraging 

ontstaat van 7 meter. 

Voor het bepalen van het verloop van de kabels is gebruik gemaakt van de 'form-finding' -methode 

op basis van de dynamische relaxatiemethode. De methode is bedoeld voor statische opgaven 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een fictieve dynamische analyse en is zeer geschikt voor zeer 

niet-lineaire opgaven zoals het geval is bij kabel- en membraanconstructies. Het resultaat is een 

dubbel gekromd dak. 

In het programma Oasys GSA is een 3D-rekenmodel opgebouwd waarin zowel de vakwerkbogen als 

het kabelnet zijn gemodelleerd aangezien de vervormingen van de bogen van invloed zijn op de 

krachtswerking in de kabelnetten. Als belasting zijn verschillende wind- en sneeuwscenario's 

ingevoerd, de situatie van een drukbezocht evenement op het plein met een gevulde fietsenstalling 

en variaties in de voorspanning van het kabelnet. 

Om te voorkomen dat een membraandoek beschadigd in de wind dient het altijd voorgespannen te 

zijn. Indien uit een analyse volgt dat een kabel zijn volledige voorspann ing verliest dient de 

beginvoorspanning verhoogd te worden. Uit de niet-lineaire ana lyse met GSA is gebleken dat met 

name asymmetrische windbelastingen een grote invloed hebben op de krachten in de boog en 

benodigde voorspanning in de kabels. Het ophangen van de vloeren levert echter een gunstige 

stabilisatie aan de boog waardoor de gevoeligheid voor vervormingen en knik in het vlak van de boog 

gereduceerd wordt. Door het ophangen van de vloeren en het naar buiten hangen van de bogen 

wordt ook de benodigde voorspanning in de tuiconstructie gereduceerd. Doordat de bogen 

asymmetrisch belast worden treden er buigende momenten en torsie op. Om de weerstand 

hiertegen te vergoten is gekozen voor driehoekige vakwerkbogen met afmetingen van 2 x 1,8 m 

opgebouwd uit ronde buisprofielen. (Figuur 4) 
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Het gehele dak raakt de grond op slechts 5 punten, hierdoor dienen er aanzienlijke krachten door de 

fundering te worden opgenomen. Voor het overbrengen van de trekkrachten uit de tuiconstructie is 

gekozen voor een combinatie van gewichtsverankering en trekankers. 

Als conclusie van het constructieve ontwerp zijn de belangrijkste onderdelen van de constructie, 

zoals de bogen en de pylonen, getoetst vo lgens de Eurocode. Als conclusie van het architectonische 

ontwerp zijn visualisaties gemaakt, waarin zichtbaar wordt dat de dakconstructie een duidelijk 

herkenningspunt vormt aan de skyline van Alkmaar (Figuur 5 en Figuur 6) 

Figuur 5 De skyline van Alkmaar, gezien vanaf de overzijde van het Figuur 6 Het entreegebouw is herkaanbaar vanaf het Waagpleln, de locatie 
Noordhollansch Kanaal. waarde kaasmarkt gehouden wordt. 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de locatie en de stedenbouwkundige context van het ontwerp besproken. 

Hieruit volgt een programma van eisen, welke in hoofdstuk 2 behandeld wordt. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 ingegaan op het architectonische concept en het constructieprincipe van het voorlopig 

ontwerp. In hoofdstuk 4 en 5 vindt u de bespreking van de constructieve modellering en de toetsing 

van de constructie volgens de Eurocode. Het defin itieve ontwerp wordt in hoofdstuk 6 aan de hand 

van plattegronden, doorsneden en aanzichten behandeld. Als conclusie van het architectonische 

ontwerp volgen in hoofdstuk 7 enkele impressies. De afsluiting in de vorm van conclusies en 

aanbevelingen vindt u in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 8. 

1.1. Locatie 
Voor dit afstudeerontwerp is 

gekozen voor de locatie van een 

hu idige parkeergarage aan de rand 

van de binnenstad van Alkmaar. In 

deze paragraaf worden een aantal 

argumenten genoemd waaruit kan 

worden gesteld dat de 

Karpertonparkeergarage niet op 

de juiste plaats staat en wellicht 

plaats zou kunnen maken voor een 

ander project. 

Figuur 7 Binnenstad van Alkmaar. In blauw parkeergarage Karperton. (Google Earth) 

Figuur 8 Omgeving parkeergarage Karperton. Bovenaan het Noordhollandsch Kanaal, onderaan het Waagplein. (Microsoft Bing Maps) 



1.1.1. De Karpertonparkeergarage 
De Karpertonparkeergarage staat aan de rand van de historische binnenstad van Alkmaar. De ingang 

bevindt zich aan zuidzijde, aan de Dijk. Aan de achterzijde loopt de Kanaalkade en het 

Noordhollandsch Kanaal. Aan de westzijde loopt de Kaarsemakersgracht en aan de oostzijde grenst 

de parkeergarage aan woningen en bedrijfspanden gericht op de Dijk en de Kanaalkade. Een aantal 

van deze panden heeft een monumentale status. Op de zuidwesthoek bevindt zich een vijftal panden 

met een monumentale gevel. De parkeergarage is tegen de achterzijde en zelfs dwars door een pand 

gebouwd. Parkeergarage de Karperton heeft 435 plaatsen, waarvan ca. 70 plekken voor 

omwonenden die een abonnement hebben. In totaal maken zo'n 300.000 auto's per jaar gebruik van 

de garage (Kuitert, 2009, p. 4). Het is vooral druk tijdens koopavond en met uitgaanspubliek in het 

weekend. De parkeergarage is in 1984 gebouwd en in 2003 gerenoveerd, waarbij onder andere alle 

wanden en kolommen zijn voorzien van schilderingen. Voor de parkeergarage stond op deze plek 

sinds 1963 de Karperton Kaasfabriek, waaraan de parkeergarage zijn naam heeft te danken. Voor de 

kaasfabriek stond op deze plek vanaf 1903 de bibliotheek van Alkmaar (Cultureel Erfgoed Noord

Holland, 2008). 

Figuur 9 De parkeergarage steekt boven de monumentale panden uit. Figuur 10 De parkeergarage steekt af tegen zijn omgeving 

1.1.2. Motivatie locatie 
Typt men als zoekterm 'Lelijkste gebouw van Alkmaar' in in Google, dan verschijnen er een groot 

aantal resultaten. Veel van deze resultaten verwijzen naar één en het hetzelfde gebouw, namelijk de 

Karpertonparkeergarage. Enkele citaten: 

• "Lelijkste bouwsel van de stad" (Piaatsman, 2009) 

• "Lugubere plek" (Hoogendam, 2009) 

• "Het lijkt een broedplaats voor duistere praktijken" (Hoogendam, 2009) 

• "Onooglijke puist in de Alkmaarse skyline" (Peters, 2009) 

• "Protserige afgrijselijke blok beton" (Nierop W. , 2006) 

• "Het zou een decor voor een donkere gewelddadige Hollywoodfilm kunnen zijn" (Hoogendam, 2009) 

• "Het gebouw staat pal in een historisch stuk stad" (Piaatsman, 2009) 

• "Overmaatse Oost-Duitse TL-bak" (Xinix, 2006) 

• "De parkeergarage steekt 2 tot 3 etages boven de grachtenpandjes uit en dus zie je boven de daken de auto's 

geparkeerd staan" (Nierop P., 2006) 

1.2. Toerisme in Alkmaar 
Wekelijks komen er grote groepen toeristen, met name Duitsers, Japanners en Amerikanen, naar 

Alkmaar om op het Waagplein de kaasmarkt te aanschouwen (Gemeente Alkmaar, 2006, pp. 13-14). 
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Deze toeristen komen veelal vanuit 

Amsterdam met de touringcar naar 

Alkmaar. Alle touringcars stoppen op 

de Kanaalkade, schuin tegenover de 

Ka rpertonparkeergarage. Het eerste 

gebouw dat zij zien is dus de 

Karperton. Dat zou anders moeten 

kunnen. De route die deze toeristen 

afleggen zou logischerwijs ook via de 

Kaarsemakersgracht kunnen lopen, 1 

langs een groot aantal monumentale 

panden, de grachten en het 

biermuseum. In potentie een 
schitterend stukje Alkmaar. De Figuur 11 De Voordam, met op de achtergrond de Kaarsemakersgracht. 

Kaarsemakersgracht is op het moment weinig voetgangersvriendelijk, aangezien deze straat volledig 

wordt benut door verkeer van en naar de parkeergarage. Klaarblijkelijk zien touroperators dat ook, 

de toeristen lopen nu immers vanaf de touringcar door nabij gelegen steegjes of via de Gedempte 

Nieuwesloot en de Marktstraat. 

1.3. Plannen gemeente Alkmaar 
De gemeente Alkmaar heeft een toekomstvisie ontwikkeld voor het centrum. Binnen deze visie 

vallen plannen aangaande het gebied Overstad en de zone rond het kanaal. Gezien de ligging van de 

Karpertonparkeergarage, aan de rand van het centrum en aan het kanaal, dient bij het herinrichten 

van de locatie rekening te worden gehouden me deze plannen. In de volgende paragrafen worden de 

plannen besproken. 

1.3.1. Overstad 
Het gebied Overstad ligt aan de overzijde van het Noordhollandsch Kanaal en is nu een gebied met 

grootschalige winkels en bedrijven waar in de binnenstad geen plek voor is. Het heeft vooral het 

karakter van een bedrijventerrein met veel plek voor auto's en weinig verblijfsruimten voor 

voetgangers. 

Figuur 12 Overstad, met op de achtergrond de Karperton. 
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Figuur 13 Plannen Overstad. (Gemeente Alkmaar, 2009) 

In 2005 heeft de gemeente Alkmaar, in samenwerking met de stedenbouwkundige Adriaan Geuze 

het initiatief genomen om tot herontwikkeling van dit gebied over te gaan. In 2007 is daarvoor een 

masterplan gepresenteerd (Gemeente Alkmaar, 2007b, p. 10}. Hieruit zijn vervolgens een 

structuurplan (Gemeente Alkmaar, 2007c} en beeldkwaliteitsplan (Gemeente Alkmaar, 2007a} 

opgesteld. 

De belangrijkste onderdelen uit het masterplan die door de gemeente worden genoemd zijn 

(Gemeente Alkmaar, 2010}: 

• Ruim 2.000 woningen 

• Uitbreiden en verbeteren van de winkelstructuur 

• Uitgebreide parkeervoorzieningen voor de Overstad, maar ook voor de binnenstad 

• Wegenstructuur berekend op veel verkeer en deellaten uitmaken van de centrumring 

• Boulevard, plein en een esplanade 

• Een bioscoop 

• Meer water en veel groenvoorzieningen 

Figuur 14 Principe waterfront Noordhollandsch Kanaal te 
Overstad. 

Figuur 15 Principe parkeren in Overstad (Gemeente Alkmaar, 2007a} 
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1.3.2. Kanaalkade 
Rond 1820 is het Noordhollandsch Kanaal 

aangelegd en het is slechts tot 1870 functioneel 

geweest. De Kanaalkade was in die periode de 

plaats waar de schepen werden geladen en 

gelost. Sindsdien heeft de Kanaalkade de functie 

van belangrijke verkeersader gekregen. Om van 

de Kanaalkade een prettig verblijfsgebied te 

maken heeft de gemeente Alkmaar een visie 

(Gemeente Alkmaar, 2008b) opgesteld. De ' 

Kanaalkade wordt dan ingericht als 

wandelboulevard met een fietspad, busbaan en 

laanbomen. De Kanaalkade wordt 

ontoegankelijk voor autoverkeer, waarbij de 

verkeersader wordt verlegd naar Overstad. 

Door de ontwikkeling van Overstad wordt het 

centrumgebied van Alkmaar aanzienlijk 

uitgebreid. Het kanaal komt daardoor niet 

naast, maar midden in het centrum te liggen. De 

bruggen zullen hierbij een cruciale rol spelen en 

de routing van en naar het centrum bepalen, 

maar ook de aantrekkelijkheid van de beide 

oevers en de functies die daar aan gelegen zijn, 

zijn bepalend (Gemeente Alkmaar, 2008a). 

Figuur 16 De Kanaalkade, met links aan de overzijde van het kanaal 
Overstad en rechts de binnenstad. (Microsoft Bing Maps) 

Figuur 17 Plannen voor de kanaalzone. Onderaan de binnenstad, bovenaan Overstad. links het stadskantoor. (Gemeente Alkmaar, 2008b) 
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1.4. Aandachtspunten 

1.4.1. Sociale veiligheid 
Nabij de Karpertonparkeergarage bevindt zich de Achterdam, deze steeg is de rosse buurt van 

Alkmaar. Kuitert (Advies sociale veiligheid Parkeergarage Karperton, Alkmaar, 2009) ziet in deze 

combinatie de oorzaak van overlast in en rond de parkeergarage. De overlast ontstaat door 

prostituees, pooiers, drugsdealers en drugsgebruikers die overnachten of hun praktijken uitoefenen 

in en rond de parkeergarage. Overdag is de Dijk een mooie straat met potentie, maar 's nachts is het 

er druk door auto's en taxi's. Er zijn in het verleden zaken gemeld als wapenbezit, roekeloos rijden, 

berovingen, vechtpartijen, verkrachtingen en zelfs moord (Kuitert, 2009, pp. 7, 25). 

Figuur 18 Locatie Achterdam t.o.v. de Dijk, Waagplein en Kanaalkade. Figuur 19 's Avonds is het op de Dijk erg druk met taxi's. (Kuitert, 2009) 

1.4.2. Monumenten 
De parkeergarage wordt omringd door gebouwen met een monumentale status (Gemeente Alkmaar, 

2009). Indien de parkeergarage plaats maakt voor nieuwe bebouwing dient aan de overeenstemming 

met de architectuur van de omliggende panden de nodige aandacht worden besteed. In Alkmaar is 

een grote verscheidenheid aan grachtenpanden, herenhuizen en pakhuizen, met elk zijn eigen 

architectuur (Gemeente Alkmaar, 1980), (Cultureel Erfgoed Noord-Holland, 2008). 

1.4.3. Fietsers 
De locatie ligt aan lokale, regionale en landelijke (LF7) fietsroutes. Fietsers komende vanuit het 

oosten met als bestemming de binnenstad, hebben geen (bewaakte) fietsenstalling beschikbaar. Met 

als gevolg dat zij de fietsen los stallen. Met name rond het Waagplein, de Dijk en op de Gedempte 

Nieuwesloot staan veel fietsen hinderlijk op het trottoir gestald. 

1.5. Samenvatting 
Er zijn veel klachten te vinden over de aanblik van de Karpertonparkeergarage in Alkmaar in relatie 

tot de stedelijke context van een historische binnenstad. Na bestudering van de plannen voor de 

omgeving is besloten de locatie van de parkeergarage te benutten voor een project dat op die locatie 

beter tot zijn recht komt. 

Gezien de plannen van de gemeente Alkmaar om aan de overzijde van het kanaal het gebied 

'Overstad' te herontwikkelen en hierbij voldoende parkeergelegenheden voor zowel de binnenstad 

als 'Overstad' te realiseren, is aangenomen dat een parkeergarage op de huidige locatie niet 
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noodzakelijk is. Dit valt tevens te combineren met de plannen van de gemeente om de Kanaalkade 

als een voetgangerszone en busbaan in te richten en auto's uit de binnenstad te weren. 

Figuur 20 Binnenstad van Alkmaar, met overzicht van de overige parkeerterreinen en parkeergarages. 
(Gemeente Alkmaar, 2011) 

De binnenstad van Alkmaar bevat voornamelijk historische panden, waarbij een groot aantal een 

monumentale status heeft. Een parkeergarage is niet aan te sluiten op die architectuur. Door verder 

in te spelen op de fietspa rkeerproblematiek, de overlast door een nabij gelegen rosse buurt, de 

behoefte aan een duidelijke markering langs het kanaal en een centraal aankomstpunt voor toeristen 

en fietsers is een uitgebreid programma van eisen opgesteld. Het programma van eisen volgt in het 

volgende hoofdstuk. 
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2. Programma van eisen 

2.1. Aandachtspunten n.a.v.literatuuronderzoek 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat voor het ontwikkelen van een nieuw project op de locatie van de 

Karpertonparkeergarage de volgende aandachtspunten in acht genomen dienen te worden. 

2.1.1. Stedenbouwkundige criteria 
Uit het structuurplan (Gemeente Alkmaar, 2007c) en beeldkwaliteitsplan (Gemeente Alkmaar, 

2007a) voor Overstad en de visie voor de Kanaalkade (Gemeente Alkmaar, 2008b) volgen een aantal 

stedenbouwkundige criteria: 

• (Ook) richten naar het water 

• Uitgaan van cultuurhistorische en bestaande stedenbouwkundige waarden 

• Verminderen van huidige en toekomstige verkeersoverlast 

• Harmoniëren met de oude binnenstad en de daarbij horende beperkingen 

• Het kanaal en de bruggen moeten meer benut worden als attractie 

• In de inrichting van de buitenruimte krijgen voetgangers en fietsers prioriteit, de auto is te gast 

• De kanaalzone dient ingericht te worden als een recreatieve verblijfsruimte 

• Royale promenade aan weerszijden van het kanaal 

• Onbelemmerd zicht op beide stadsdelen 

2.1.2 . Architectonische aspecten 
Door de welstandscommissie zijn de volgende algemene criteria genoemd voor nieuwe bebouwing in 

het centrum van Alkmaar (Gemeente Alkmaar, 2007a, pp. 21-23, 38-40): 

• Aansluiten op de naastgelegen panden door een hedendaagse vertaling van het historische centrum, echter 

niet historiserend 

• Geen blinde gevels, dienstentrees, liftschachten of expeditie aan de gevel 

• Gebouwen op de hoek zijn ook overhoeks ontworpen 

• Verticale geleding 

• Naastliggende panden hebben een verspringende bouwhoogte en verdiepingshoogte 

Voor een nieuw te ontwerpen herkenningspunt voor Alkmaar zijn de volgende aspecten genoemd 

(Gemeente Alkmaar, 2007a, pp. 58, 60): 

• Uitgesproken identiteit 

• Extroverte architectuur, buiten zie je wat er binnen gebeurt 

• Markante en duidelijk herkenbare entrees 

• Het vormt een skyline aan het water 

• Het markeert een zichtlijn en/ of brengt diepte aan in het gebied door de aandacht te vragen aan de horizon 

• Bijzondere sculpturaliteit 

2.1.3 . Sociale veiligheid vergroten 
Uit het onderzoeksrapport van de DSP-groep in opdracht van de gemeente Alkmaar (Kuitert, 2009), 

volgen een aantal adviezen ter bevordering van de sociale veiligheid op en rond de Dijk: 

• De Dijk autovrij 

• Duidelijke routing 

• Goede bereikbaarheid voor hulpdiensten 

• Zo inrichten dat overduidelijk is waar iets wel en niet mag 

• Activiteiten die zowel 's avonds als overdag plaatsvinden 
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2.1.4. Toerisme 
Alkmaar wil zich op het gebied van toerisme profileren als (Gemeente Alkmaar, 2006, p. 11) : 

• Kaasstad 

• Winkelstad 

• Cultuurhistorische stad 

• Stad aan het water 

• Bruisende stad 

• Fietsstad -'Nederland Fietsland' 

Waarbij de Gemeente Alkmaar aangeeft zich te willen richten op de volgende doelgroepen 

(Gemeente Alkmaar, 2006, pp. 13-14): 

• Bezoekers uit de directe regio 

• Bezoekers vanaf de kust: Nederlandse en Duitse toeristen 

• Bezoekers die een bezoek aan Amsterdam combineren met een bezoek aan de regio. Met name de groep 

met de touringcar op de Kaasmarktvrijdag, vooral Japanners, Chinezen en Amerikanen. Maar ook de 

individueel reizende toerist uit ltalë, Spanje en Frankrijk. 

• Extra aandacht voor de riviercruisemarkt 

Om het hele jaar aantrekkelijk te zijn, heef de Gemeente Alkmaar de volgende wensen voor een 

nieuwe toeristische voorziening (Gemeente Alkmaar, 2006, pp. 17-18): 

• In de zomerperiode in te spelen op de kaasmarktbezoekers 

• Gedurende de rest van het jaar goede slechtweervoorzieningen te bieden 

2.2. Functies 
In de geraadpleegde literatuur worden een aantal functies genoemd en beargumenteerd die op de 

locatie zouden kunnen worden ingepast. Er wordt er een keuze gemaakt om de volgende functies op 

te nemen in het programma. De motivatie van de keuze volgt in paragraaf 2.3. 

2.2.1. Primaire functies 
• Aansluiting op de touringcars (startpunt voor toeristen) 

• Ruime fietsenstalling 

• Horeca met terras 

2.2.2. Secundaire functies 
De functies in onderstaande lijst worden wel in het programma meegenomen, maar zijn kleinschalige 

of tijdelijke functies die om die reden niet de overhand behoeve te hebben bij het ontwerp. 

• Kiosk 

• Openbaar toilet 

• Openluchtpodium (tijdelijk) 

• Opstappunt Kaasexpress (treintje tijdens Kaasmarkt) 

• Opstappunt riviercruises 

• Opstappunt rondvaartboten 

• Tentoonstellingsruimte (tijdelijk) 

• Toeristische informatievoorziening 

2.3. Motivatie functies 
Door inpassing van de primaire functies als belangrijkste onderdeel van het gebouw sluit het plan aan 

op de plannen, aandachtspunten en criteria zoals omschreven in paragraaf 1.2 t/m 2.1. 
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Er is gekozen voor horeca, omdat: 

• Het de overlast die ontstaat ten gevolge van de Achterdam, kan doen verminderen door het vergroten van de 

sociale controle met name in de avonduren. (Kuitert, 2009) 

• De locatie als rustpunt kan dienen tussen de binnenstad en Overstad en het sluit aan bij de plannen voor de 

Kanaalkade, om het nieuwe 'waterfont van Alkmaar' te worden met mooie straatwanden en prettig ingerichte 

kades. (Gemeente Alkmaar, 2008a) 

• Uit eigen enquête volgt dat er door inwoners en bezoekers van Alkmaar behoefte is aan horeca met uitzicht op 

het water. 

Er is gekozen voor inpassing van een ruime fietsenstalling, omdat: 

• Het aansluit bij de plannen voor de herinrichting van de Kanaalkade als fiets- en voetgangerszone. (Gemeente 

Alkmaar, 2008b) 

• Dit het fietsverkeer langs het kanaal vergroot wat leidt tot grotere levendigheid op de Kanaalkade wat de band 

tussen binnenstad en Overstad zal doen versterken. (Gemeente Alkmaar, 2008b) 

• De huidige hoeveelheid losgeplaatste fietsen het gevoel van sociale veiligheid sterk doet afnemen. De dynamiek 

van stallende fietsers op en rond de Dijk is over het algemeen goed voor de sociale veiligheid. (Kuitert, 2009) 

• Nederland, en ook Alkmaar, zich naar toeristen wil profileren als Fietsland (en -stad) (Gemeente Alkmaar, 2006). 

Een hoogwaardige fietsenstalling gecombineerd met het 'startpunt' van toeristen die per touringcar Alkmaar 

bezoeken brengt deze boodschap direct over. 

• De locatie is gelegen aan locale, regionale en nationale fietsroutes, zoals LF7. Ook bewoners van Alkmaar, 

komende vanuit het oosten, komen langs deze locatie als zij naar de binnenstad fietsen. 

• Niet ver van de locatie, op het Waagplein, bevinden zich de kroegen van Alkmaar. Een bewaakte fietsenstalling 

met ruime openingstijden zal daar veel overlast van losgestalde fietsen kunnen wegnemen. 

• Er zijn bewaakte fietsenstallingen aan de andere zijden van de binnenstad (Gemeente Alkmaar, 2005), de zijde 

aan de noord-oostkant is nog niet voorzien. 

2.4. Ontwerpopgave 
Op basis van de kaders, richtlijnen en eisen uit paragraaf 1.3 tot en met paragraaf 2.2 is een 

ontwerpopgave opgesteld. Deze luidt: 

Een ontwerp voor een entreegebouw en tevens 

herkenningspunt voor de binnenstad van Alkmaar, gericht 

op fietsers, voetgangers en toeristen per touringcar. 

Figuur 21 Een herkenningspunt aan de skyline van Alkmaar, gezien vanaf de Ringersbrug 
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3. Voorlopig ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt eerst het architectonische concept besproken, daarna volgt de bespreking van 

het constructieve principe. Voorafgaand aan dit voorlopig ontwerp is een studie gedaan naar de 

indeling van de locatie op basis van de eisen en wensen die gelden voor de gewenste functies zoals 

besproken in paragraaf 2.2. De wijze waarop de indeling tot stand is komen wordt besproken in 

bijlage A. 

3.1. Architectuur 
Op de hoek van de Dijk en de Kaarsemakersgracht staan een vijftal panden met een monumentale 

gevel. Deze panden dienen uiteraard te blijven staan. Het in te passen ontwerp zal aansluiten op de 

omringende bebouwing door het bouwblok af te maken. Het gevelbeeld dient daarbij in 

overeenstemming te zijn met de architectuur van de historische binnenstad. 

Figuur 22 Het bouwblok wordt afgemaakt. 

Het ontwerpconcept gaat uit van een rand in monumentale stijl en een binnendeel in expressieve, 

moderne stijl. Zodoende sluit het gevelbeeld aan op de omgeving, terwijl er toch ruimte is voor een 

expressief, constructief uitdagend ontwerp op dezelfde locatie. 

Figuur 23 Het concept: Een rand van panden in monumentale stijl en los 
daarvan een binnendeel in expressieve stijl 
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3.1.1. Een rand in monumentale stijl 
De indeling van de rand is als volgt: Op de derde laag bevinden zich horecagelegenheden voorzien 

van dakterrassen met uitzicht over het Noordhollandsch kanaal, de grachten en het Waagplein met 

de kaasmarkt. Tevens bevinden zich op de onderste twee lagen openbare toiletten, kluisjes, een 

tentoonstellingsruimte, een aankomsthal met toeristeninfo voor de toeristen die per touringcar of 

riviercruise in Alkmaar arriveren die tevens aansluiting biedt op het 'kaas-express'-treintje en op de 

rondvaartboten. De panden waaruit deze rand is opgebouwd volgen de richtlijnen die zijn opgesteld 

door de welstandscommissie (Gemeente Alkmaar, 2007a), zie ook paragraaf 2.1.1 en 2.1.2. Twee van 

de richtlijnen zijn de verspringende gebouwbreedte en verdiepingshoogte tussen naastgelegen 

panden. Hier wordt in het verdere ontwerp rekening mee gehouden. De gevels van deze rand in 

monumentale stijl zijn door een andere architect verder te ontwerpen en vormen geen onderdeel 

van dit afstuderen. 

3.1.2. Een binnendeel in expressieve stijl 
Het expressieve binnendeel bevat twee lagen met een ruime fietsenstalling, verbonden met een 

ro lbaan, met daarboven een overdekt openbaar plein dat te gebruiken is als poppodium en voor 

andere evenementen. De verdere constructieve en architectonische uitwerking van dit ontwerp is 

gericht op het binnendeel en de overkapping daarvan. 

3.1.3. Rolbaan 
Na verschillende ontwerpen gemaakt te hebben volgens de indeling genoemd in bij lage A, blijkt dat 

deze niet leveren wat er gewenst is. Een succesvolle fietsenstall ing is een fietsenstalling op 

straatniveau (CROW, 2001). Indien het complete fietsenstallingsaanbod op de begane grond zou 

komen, zou dit zeer veel ruimte in beslag nemen. Er is daarom gekeken naar oplossingen om ook op 

andere etages te stallen. Het argument om geen fietsen te willen parkeren op de 1e verdieping is de 

grote horizontale afstand die moest worden afgelegd om het hoogteverschil fietsend te kunnen 

overwinnen. Er is echter in gepubliceerde onderzoeksresultaten (Fietsberaad, 2009) gesteld dat er 

een goed alternatief is voor een fietsba re helling. Het betreft een rolbaan, oftewel een roltrap zonder 

treden. Bij gebruikmaking van dit systeem kan de horizontale afstand drastisch teruggebracht 

worden (Schindler, 2007). Hierdoor is er meer ruimte op de begane grond beschikbaar. Uiteraard 

dienen er in het ontwerp twee rolbanen aanwezig te zijn. Eén voor omhoog, en één voor omlaag. 

3.1.4. Verbinding tussen de delen 
Het binnendeel staat letterlijk los van de monumentale panden; er is een open ruimte van ca. 75 cm, 

zodat beide delen een eigen draagconstructie hebben, onafhankelijk van elkaar gebouwd of 

verbouwd kunnen worden en andere eigenaren kunnen hebben. Vanaf het plein kan men de horeca 

bereiken door kleine overbruggingen. Doordat de verdiepingshoogte van de panden verspringt zullen 

deze overbruggingen ook wisselend enkele treden omhoog of omlaag bevatten. 

3.2. Constructie 
In deze paragraaf wordt het constructieprincipe van het voorlopig ontwerp besproken. De 

constructie bestaat uit twee delen, namelijk de overkapping en de fietsenstalling met het plein. 

3.2.1. Overkapping 
Na variantenonderzoek (bij lage B) is de keuze gevallen op een overkapping bestaande uit twee stalen 

vakwerkbogen met een overspanning van 50 meter en een hoogte van 22 meter die beide 9 meter 

naar buiten hellen. Deze bogen zijn onderling verbonden door een voorgespannen kabelnet. Het 
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kabelnet vormt samen met een translucent membraandoek de overkapping ten behoeve van de 

schaduwwerking en bescherming tegen neerslag. Beide bogen zijn naar buiten met een kabelnet en 

pylonen afgetuid. Hiermee worden de entreetrappen geaccentueerd. Voor een goede 

krachtswerking in de bogen dienen de kabelnetten gelijkmatig aan te grijpen, waarbij de onderlinge 

afstand in het geprojecteerde platte vlak gelijk dient te blijven. 

w(. \..À..
r~""' 

"'.k lo' 
- ,J.,. .&örtd 
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Figuur 25 Schets van het constructieprincipe. Twee bogen zijn onderling en naarbuiten 
afgespannen door een kabelnet. De vloeren zijn aan de randen opgehangen. Figuur 26 Schets van de tuiconstructie die de luifels vormen. 

3.2.2. Fietsenstalling 
De vloer van het plein en de ondergelegen fietsenstall ing zijn aan de randen aan de bogen 

opgehangen, waardoor een kolomvrije uitkraging ontstaat van 7 meter. Het gewicht van de vloeren 

wordt gelijkmatig verdeeld over de bogen. Om die reden volgen de bogen de vorm van een parabool, 

uit de mechanica van bogen volgt dat dat de geëigende vorm is in deze situatie. 

Figuur 27 Schets van het constructieprincipe. De vloeren zijn door kolommen ondersteund en tevens opgehangen aan de bogen. 
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Figuur 28 Schets van de stabiliteitsvoorzieningen. Eén kern en vier windverbanden zorgen voor voldoende 
stabiliteit. De vloer dient dan wel gedilateerd te worden. 
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In het midden worden de vloeren ondersteund door rijen met kleine kolommen aan weerszijden van 

de rolbanen . De kolommen zijn pendelstaven en verzorgen dus alleen de verticale belastingafdracht. 

De ruimte tussen de kolommen wordt opgevuld met glas. Een lichtkoker uitgevoerd als kern verzorgt 

enige daglichttoetreding en de stabiliteit. In de lengterichting van de vloeren liggen twee balken 

boven de kolommen en de lichtkoker en er zijn twee randbalken. Eventueel bestaat de mogelijkheid 

om de fietsenklemmen te integreren in de randbalken. De vloeren overspannen tussen de balken. De 

uiteinden van de twee middenbalken zijn eveneens opgelegd op kolommen. Tussen deze kolommen 

zijn eveneens windverbanden aangebracht. De rijen met kolommen steken ca. een halve meter door 

de vloer van het plein. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor daglichttoetreding in de fietsenstalling 

en tevens een rand om op te zitten. 

3.2.3. Het ophangen van de vloeren 
De vloeren van het plein en de fietsenstalling worden opgehangen aan de bogen. Het eigengewicht 

van de vloeren werkt als contragewicht voor het voorgespannen net tussen de bogen. De kabels 

vormen echter een verende ondersteuning, hier dient uiteraard rekening mee gehouden te worden. 

Het ophangen van de vloeren resulteert in een hogere normaaldrukkracht in de bogen en dus ook in 

fundering. Er is daarentegen een lagere voorspanning benodigd in de tuien en dus ook in de 

trekfundering. Aangezien een fundering op trek een lastige en vaak prijzige opgave is, is het 

ophangen van de vloeren in dit opzicht gunstig. De draagkabels bieden ook steun tegen knik in het 

vlak van de bogen. 

Verder geeft het op het plein een architectonisch interessante ruimte door het verloop van de 

draagkabels die de lensvorm van de bogen volgen. Ook is de begane grond nu en in de toekomst vrij 

in te delen in relatie met de omringende bebouwing. De le verdieping is rondom kolomvrij, slechts 

voorzien van kabels aan de rand. De begane grond is rondom kolomvrij, met een schijnbare overstek 

van 7 meter. 

De randbalken in de vloer dienen als lastenspreiding. Een grote geconcentreerde belasting op de 

vloer zal anders resulteren in een ongelijkmatige verlenging van de hangkabels en een 

geconcentreerde last op de boog. 
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4.1. Model in Oasys GSA 
In het programma Oasys GSA is een 3D-rekenmodel opgebouwd waarin zowel de vakwerkbogen als 

het kabelnet zijn gemodelleerd, aangezien de vervormingen van de bogen van invloed zijn op de 

krachtswerking in de kabelnetten. Als belasting zijn verschillende wind- en sneeuwscenario's 

ingevoerd, de situatie van een drukbezocht evenement op het plein met een gevulde fietsenstalling 

en variaties in de voorspanning van het kabelnet. De belastingen worden besproken in paragraaf 4.5. 

4.2. Form-Finding 
Voor het bepalen van het verloop van de kabels is gebruik gemaakt van de 'form-finding'-methode 

op basis van de dynamische relaxatiemethode. De methode is bedoeld voor statische opgaven 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een fict ieve dynamische analyse en is uitermate geschikt voor 

zeer niet-lineaire opgaven zoals het geval is bij kabel- en membraanconstructies (Topping & lványi, 

2007). Dit komt met name doordat er geen geometrische stijfheidsmatrix nodig is. De resultaten van 

de analyse zijn altijd uitgedrukt in de coördinaten van de constructie, dus het is mogelijk om een 

analyse te doen van grote vervormingen. Het resultaat van een dergelijk analyse is een dubbel 

gekromd vlak. 

4.3. GSA 
Er is gekozen voor het programma Oasys GSA vanwege de mogelijkheid tot form-finden op basis van 

de krachtdichtheidsmethode, ook wel force-density genoemd. Omdat GSA werkt met coördinaten en 

tabellen is de interactie tussen GSA en een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel eenvoudig 

te realiseren. Van deze mogelijkheid is dan ook in beide richtingen veelvuldig gebruik gemaakt. Zo is 

de windbelasting per knoop berekend in Excel op basis van de coördinaten uit GSA die zijn verkregen 

na het form-finden. De resultaten uit Excel zijn vervolgens als knoopbelastingen in GSA ingevoerd. Zie 

ook paragraaf 4.5.2. Na analyse zijn de resultaten uit GSA weer in Excel ingevoerd om bijvoorbeeld 

maatgevende situaties te kunnen vergelijken die niet direct in GSA zijn af te lezen. 

Voor het farm-finden wordt gebruik gemaakt van het programma GSA van Oasys. De manier van 

werken in dit programma is hieronder kort omschreven (Habraken, 2007). 

• Een projectie van de gewenste vorm van het kabelnet wordt in een vlak bovenaanzicht getekend. Uiteraard 

kan, in het geval van symmetrie slechts een deel worden ingevoerd. 

• Vervolgens worden de lengten van alle kabels opgezocht. GSA biedt een complete tabel met alle lengten. 

• In GSA wordt aan alle staven (kabels) een eigen property toegekend. 

• Elke staaf krijgt ook een eigen force-densitywaarde. Die waarde is afhankelijk van de lengte. Bijvoorbeeld 

lOkN/O,Sm = 20 kN/m. De waarden worden berekend in Excel op basis van de lengte in het platte vlak, zoals 

volgt uit de tabellen die GSA genereert. 

• Vervolgens worden de opleggingen opgetild en vastgezet. Met andere woorden: Er wordt een z-waarde 

gegeven. 

• Vervolgens wordt de ferm-finding analyse uitgevoerd. Het resultaat overschrijft de coördinaten van alle 

punten. Tevens wordt er een belasting gegenereerd die bestaat uit de voorspanning die aanwezig zal zijn. 

• Het model dat op die manier verkregen wordt dient als basis voor de verdere analyse, zoals de toevoeging 

van een wind- of sneeuwbelasting. 
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Figuur 29 GSA-model voorafgaand aan het form-finden. Uitgangspunt is Figuur 30 GSA-model van het eindresultaat. Farm-finding leverde 
een gelijkmatig verdeeld kabelnet. dubbelgekromde vlakken. 

4.4. Wijze van modelleren 
Alle constructieonderdelen zijn in eerste instantie als systeemlijn ingevoerd. Dat geldt ook voor de 

bogen. Doordat de bogen echter uit een vakwerk bestaan was het noodzakelijk de knoop- en 

staafkrachten uit het GSA-model te vertalen naar werkelijke staafkrachten. Om de vakwerkbogen als 

systeemlijn te modeleren was het noodzakelijk ook de juiste buig- en torsiestijfheid in te voeren. Het 

bepalen van de buig- en torsiestijfheid wordt gedaan in bij lage C. l. In een later stadium moest 

worden geconcludeerd dat het model toch beter als vakwerkboog gemodelleerd kon worden. Er 

werden namelijk te veel conservatieve aannames te gaan, waardoor het eindresultaat weinig 

rea listisch was. 

4.5. Belastingen 
Het bepalen van wind- en sneeuwbelasting op een model bestaande uit knopen met hellingen in 

beide richtingen is geen eenvoudige opgave. De methode die gehanteerd is wordt in deze paragraaf 

besproken. 

4.5.1. Inleiding 
In dit deel van het verslag komt de constructieve berekening aan de orde met betrekking tot het 

binnendeel van het ontwerp. Het binnendeel bestaat uit een begane grondvloer ingericht als 

fietsenstalling, een 1 everdieping die eveneens is ingericht als fietsenstalling, en een 2e verdieping die 

is ingericht als openbaar plein en een dak. Het dak bestaat uit twee stalen bogen, waartussen een 

kabelnet is gespannen. Tussen de kabels is vervolgens een translucent membraandoek gespannen 

om het dak wind- en waterdicht te maken. De twee stalen bogen zijn aan weerszijden afgespannen 

door eveneens een kabelnet die door middel van pylonen en tuikabels de krachten naar de fundering 

leiden. 

Het constructieprincipe is dat de vloeren van het plein en de fietsenstalling aan de randen door 

kabels worden opgehangen aan de bogen. In het midden rusten zij op kolommen. Het evenwicht 

tussen de krachten die op de bogen werken is cruciaal. Enerzijds wil het voorgespannen kabelnetdak 

en een wind- of sneeuwbelasting de bogen naar elkaar toe trekken. Anderzijds wil de tuiconstructie, 

het ophangen van de vloeren en het eigen gewicht van de bogen de bogen naar buiten bewegen. 

Bovendien speelt ook het voorkomen van een asymmetrische veranderlijke belasting een grote rol. 

Het succes van dit constructieprincipe valt of staat met de verhouding tussen permanente 

belastingen, zoals eigen gewicht en voorspankrachten, en de veranderlijke belasting, zoals personen, 

gestalde fietsen, wind en sneeuw. 
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Het .dak is opgebouwd uit een voorgespannen dubbelgekromd kabelnet waartussen een 

membraandoek gespannen is. De maatgevende belastingen op het dak zijn wind- en 

sneeuwbelastingen (Balz & Dencher, 2004). 

4.5.2. Wind 
De windbelasting wordt bepaald met (Eurocode 1-1-4, 2007): 

w = <\,(z.l . cp;net 

qp(zel volgt uit tabel NB.4 van 4.5 (p.19) van Eurocode 1 

Ze= 22m 

Alkmaar ligt in windgebied I, de kop van Noord-Holland. De Eurocode 

houdt reken ing met het feit dat het daar aanzienlijk vaker en harder 

waait dan elders in Nederland. Dat houdt in dat er gerekend moet 

worden met de hoogste waarde van de stuwdruk. 

Windgebied I, bebouwd geeft: 

qp(ze)=1,11 kN/m2 

Cp;netvolgt uit tabel7.7 van 7.3 (p.S1) van Eurocode 1 

4.5.2.1. Netto drukcoëfficiënten 

• Windpilled I 

-Win~ll 

Wlndpbledlll 

Figuur 31 Windgebieden in Nederland 

De belasting door wind kan een positieve (druk) en een negatieve (zuiging) richting hebben. De 

richting en grootte van de windbelasting op een dak wordt middels de Eurocode bepaald aan de 

hand van netto drukcoëfficiënten (Cp;net). Voor de dakvorm van dit ontwerp is in de Eurocode echter 

geen geschikte methode voor handen om de geldende drukcoëfficiënten te bepalen. Voor dit 

ontwerp zou daardoor een windtunneltest benodigd zijn (Balz & Dencher, 2004). Dit valt echter 

buiten het bestek van dit afstuderen. Er wordt voor gekozen om het dak te schematiseren aan de 

hand van dakvormen die wel in de Eurocode worden behandeld. 

Er wordt gekeken naar de maximale (druk) en minimale (zuiging) netto drukcoëfficiënten en de 

zonering er van. 

• Voor het platte deel van het dak (<5") wordt gekeken naar tabel 7.6 van paragraaf 7.3 (p.50) van Eurocode 1-

deel1-4. 

• Voor de delen van het dak >5" en <30" wordt gekeken naar tabel 7.7 van paragraaf 7.3 (p.51) van Eurocode 1-

deel1-4, rekening houdend met de verschillende zones. Omdat het dak dubbelgekromd is wordt gekeken naar de 

coëfficiënten die gelden voor een zadeldak met positieve helling, dus met een nok vergelijkbaar met de vorm in 

de lengterichting, en naar de coëfficiënten die gelden voor een zadeldak met negatieve helling, dus met een goot 

vergelijkbaar met de vorm in de dwarsrichting. 

• Voor het deel van het dak >30" wordt uitgegaan van een vrijstaande wand en wordt gekeken naar tabel 7.9 van 

paragraaf 7 .4.1 van Eurocode 1- deel1-4. 

• Ook wordt er gekeken naar de zonering indien het dak wordt geschematiseerd als een cilindrisch dak in de 

lengterichting volgens figuur 7.11 van paragraaf 7.2.8 van Eurocode 1-deel1-4. 

Uit deze tabellen worden de maximale positieve en minimale negatieve netto drukcoëfficiënten 

genoteerd. De maatgevende waarden en de bijbehorende zonering zijn samengesteld en 

weergegeven in Figuur 32 en Figuur 33. Vanwege symmetrie is er slechts één kwart van het 

bovenaanzicht van het dak weergegeven. 
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Figuur 32 Maximale positieve netto drukcoëfficiënten (druk). De onderbroken lijnen representeren de kabels, de donkere lijnen de zonegrenzen. 
De golvende lijnen geven aan dat de coëfficiënten in die richting verlopen tussen de aangegeven waarden. 
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Figuur 33 Minimale negatieve netto drukcoëfficiënten (zuiging). De onderbroken lijnen representeren de kabels, de donkere lijnen de 
zonegrenzen. De golvende lijnen geven aan dat de coëfficiënten In die richting verlopen tussen de aangegeven waarden. 

Aan de hand van deze f iguren kan op elk punt de te hanteren netto drukcoëfficiënten worden 

bepaald. Het gebied waar de helling kle iner is dan s•, wordt gezien als plat dak. Daar waar de helling 

groter is dan 30• wordt geschematiseerd als rechte wand. Voor de tussenliggende zone wordt 

gebruik gemaakt van de tabellen die gelden voor een zadeldak. Waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen de twee verschillende richt ingen. 

4.5.2.2. Situaties 
Om de invloed van wind op de constructie te bepalen wordt er gekeken naar een negental scenario's. 

• Alleen druk. De wind levert over het gehele dak een neerwaartse belasting. In alle zones worden de positieve 

drukcoëfficiënten gehanteerd. 

• Wind van links. De wind levert aan de linkerzijde een neerwaartse belasting en aan de rechterzijde zuiging. Dit 

houdt in dat in de zones A, D en G de positieve drukcoëfficiënten worden gehanteerd en in de zones C, F, I de 

negatieve drukcoëfficiënten. Voor het bovengelegen deel, zones B, E en H, wordt onderscheid gemaakt in 

• een situatie dat er druk plaatsvindt op het bovengelegen deel en 

• een situatie waarbij er zuiging plaatsvindt op het bovengelegen deel. 

• Hetzelfde voor wind van rechts. 

• Alleen zuiging. De wind levert over het gehele dak een omhoog gerichte belasting. In alle zones worden de 

negatieve drukcoëfficiënten gehanteerd. 

• Wind van voren. De wind levert aan de voorzijde een neerwaartse belast ing en aan de achterzijde zuiging. Dit 

houdt in dat in de zones G, H en I de positieve drukcoëfficiënten worden gehanteerd en in de zones A, B, en C de 

negatieve drukcoëfficiënten. Voor het laaggelegen deel, zones D, Een F, wordt onderscheid gemaakt in 

• een situatie dat er druk plaatsvindt op het laaggelegen deel en 

• een situatie waarbij er zuiging plaatsvindt op het laaggelegen deel. 

• Hetzelfde voor wind van achter. 
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Deze scenario's worden verduidelijkt in Figuur 34 t/m Figuur 39. 

Wind ......... 

E 

Figuur 34 Zone-indeling (bovenaanricht dak) 

Figuur 36 Windscenario: Wind van links (of rechts) met In het midden 
Figuur 35 Windscenarlo: Alleen winddruk (positief) winddruk 

Figuur 37 Windscenario: Wind van links (of rechts) met in het mldden 
windzuiging (negatief) Figuur 38 Windscenario: Alleen windzuiging 

Figuur 39 Windscenario: Wind van voren (of van achteren) met windzuiging in Figuur 40 Windscenario: Wind van voren (of van achteren) met winddruk in 
het midden het midden 
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4.5.2.3. Luifels 
De luifels bestaan, net als het dak, uit een voogespannen kabelnet opgevuld met translucente 

membraandoeken. Ook hier wordt de windbelasting bepaald aan de hand van de Eurocode. 

Aangezien het geen volled ig gesloten gebouw is wordt gebruik gemaakt van de tabellen die 

betrekking hebben op vrijstaande overkappingen en vrijstaande wanden. De luifels lopen onder een 

hoek van circa 48° vanaf 9 meter boven maaiveld tot aan de boog, met een maximale hoogte van 22 

meter. Gezien de helling van 48° zijn er geen tabellen in de Eurcode beschikbaar die direct 

toepasbaar zijn. Er wordt daarom een campromie gemaakt tussen de gegevens die beschikbaar zijn 

voor een zadeldak onder een hoek van 30° en een vrijstaande rechtopstaande wand. 

4.5.3. Sneeuw 
De sneeuwbelasting op een dak wordt bepaald met (Eurocode 1-1-3, 2007): 

s = ~; . Ce . Ct . sk 

Ce= 1,0, Ct=1,0, sk=0,7 kN/m2 

4.5.3.1. Sneeuwbelastingsvormcoëlficiënten 
Om de sneeuwbelastingsvormcoëff iciënten IJ.; middels de Eurocode te bepalen kan het dak 

geschematiseerd worden als een zadeldak of als een cilinderdak. 

Net als bij het bepalen van de windbelasting, wordt het gebied waar de helling kleiner is dan so 

gezien als plat dak. Hier zal sneeuw dus blijven liggen. Tevens kan daar ophoping plaatsvinden door 

afschuiving vanaf de hoger gelegen randen. Daar waar de helling groter is dan 60° zal geen sneeuw 

bl ijven liggen . Voor de tussenliggende zone wordt gebruik gemaakt van de tabellen die gelden voor 

een zadeldak en cilinderdak. 

Voor hellende daken geldt: 

dakhelling llt ll2 
oo~a~30° 0,8 0,8+0,8a/ 30 
30o<a<60o 0 ,8( 60-a)/30 1,6 
a~60° 0,0 -
Waarbij voor symmetrische zadeldaken geldt dat er minimaal twee belastinggevallen moeten 

worden bekeken. Eén met 1J.1(a) op beide dakvlakken en één belastinggeval met op het ene dakvlak 

llt en op het andere dakvlak O,SIJ.t(a). 

~-o.s ~-o.s (60-ol/30 

{ 

Figuur 41 Sneeuwbelastinggeval I, schematisatie als zadeldak Figuur 42 Sneeuwbelastinggeval 2, schematisatie als zadeldak 
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Omdat het dak ook geschematiseerd kan worden als een zadeldak met negatieve helling, namelijk 

met een goot in de lengterichting, wordt er voor gekozen om het dak ook in de lengterichting te 

verdelen in een helft met ll1 en op het andere dakvlak O,S!l1(a). 

In beide gevallen wordt er rekening gehouden met het afschuiven van sneeuw vanaf het dak nabij de 

bogen richting het nagenoeg vlakke deel in het midden van het dak. Dit wordt gedaan door over de 

dwarsrichting van het dak een driehoeksbelasting als toeslag in de vorm van ll2 te hanteren. 

Voor de helling in de dwarsrichting wordt aangenomen a=lS", zodat voor het midden van het dak 

geldt: 

a 15" 
ll2 = 0,8 + 0,8-= 0,8 + 0,8-= 1,2 

30 30 

Figuur 43 Ophoping in het midden van het dak door afschuiven van sneeuw 

Voor cil inderdaken geldt: 

dakhelling ~3:S2,0 

a> GO" 0 
a:SGO" 0,2+10 h/b 
Ook bij symmetrische cilinderdaken geldt dat er minimaal twee belastinggevallen moeten worden 

bekeken. In het eerste geval geldt een gelijkmatige belasting van j.l=0,8 binnen dat deel van het dak 

waarvoor geldt ~:SGO" . In het tweede geval wordt de belasting op beide helften van het dak als 

driehoeksbelasting geschematiseerd . Op de ene helft een driehoeksbelasting van j.l3{a) en de ander 

O,Sil3(a). 

I 

Figuur 44 Sneeuwbelastinggeval 3, schematisatie als cilinderdak Figuur 45 Sneeuwbelastinggeval4, schematisatle als cilinderdak 

4.5.3.2. Situaties 
De sneeuwbelastingvormcoëfficiënten bij de 5 situaties van sneeuwbelasting worden in Figuur 46 

t/m Figuur 50 weergegeven. De onderbroken lijnen representeren de kabels, de donkere lijnen de 
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zonegrenzen. De golvende lijnen geven aan dat de coëfficiënten in die richting verlopen tussen de 

aangegeven waarden. 
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Figuur 46 Sneeuwsituatie 1 
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Figuur 47 Sneeuwsituatie 2a, links gehalveerd 
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Figuur 41! Sneeuwsituatie 2b, voor gehalveerd 
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Figuur 49 Sneeuwsituatie 3, vol belast 
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Figuur 50 Sneeuwsituatie 4, driehoeksbelasting 

4.5.4. Vloerbelasting 
Aangezien de vloeren van de fietsenstalling worden opgehangen aan de bogen, zal de vervorming 

van de hangkabels van invloed zijn op de krachtswerking. 

In het ontwerp wordt de 1 e verdiepingsvloer belast door gestalde fietsen. De 2e verdiepingsvloer is 

het plein waar evenementen gehouden kunnen worden en zal een feestende menigte moeten 

kunnen weerstaan. Aangezien toekomstige ontwikkelingen niet uitsluiten dat de 1 e verdiepingsvloer 

anders wordt ingericht dan als fietsenstalling is besloten beide vloeren te toetsen op de belasting die 

overeenkomt met een feestende menigte, oftewel q=S kN/m2
• 

4.5.5. Overige belastingen 
Overige belastingen die voor dit ontwerp dienen te worden gecontroleerd zijn: 

• Brand 

• Zettingen van de fundering 

• Zettingen als gevolg van temperatuursverandering 

• Knappen van een kabel 

• Wegvallen van een tuiconstructie (tweede draagweg) 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met bovenstaande belastingen en bijzondere situaties. In het 

kader van dit afstuderen vindt echter geen verdere toetsing plaats. 

4.6. Belastingcombinaties 
Er is sprake van wind-, sneeuw en vloerbelasting. De l!Jrfactor van de verschillende belastingen volgt 

uit onderstaande tabel. 
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rr:..,-..,.....~- .. - , ... ~.,.-- ... 
~1 ••• lLt~,J: ... :..~c ~ 

'Vo 
0,4 
0.4 
025 
0,4 
1,0 
0,7 
07 
0 

qJ1 ~2 
os 0,3 
0.5 0,3 
07 06 
0,7 0,6 
0,9 08 
0,7 0,8 
os 0,3 
0 0 

0 0,2 0 
0 0,5 0 

Windbe'la,sting';--"':""""-~--------------=--~~
Temperatuur (geen brand) 

Een ontwerp en berekening van constructieve elementen (STR, 6.4.1), waarbij geen geotechnische 

belastingen betrokken zijn, behoort te zijn getoetst met gebruikmaking van de rekenwaarden van de 

belastingen uit tabel A1.2(B) van Eurocode 0. 

Blijvende en Overheersende 
Veranderlijke belastingen 

Blijvende belastingen gelijktijdig met de 
tijdelijke ontwerp- veranderlijke 

overheersende 
situaties 

Ongunstig Gunstig 
belasting 

Belangrijkste Andere 
Vergelijking (6.10 a) 1,35 Gki.sup 0,9 Gki,inf 1,5 tVo,iCltc,i (i>1) 
Vergelijking (6.10 b) 1,2 Gkj,sup 0,9 Gkj,inf 1,5 C41 1,5 tVo,iCltc,i (i>1) 

De vergelijkingen 6.10a en 6.10b geven: 

L VG,JGki "+ "vl"+ "vo,tliJo,tUk,1
11

+ "L Vo)liJo,;U k,i 
~1 i>1 

"", G 11 11 p11 11 Q 11 """ , 1, Q .i...J'>JVG,J k,J + Vp + Vo,t k,1 + .i...J Vo,;'+'o,i k,i 
jl!:1 1>1 

Voor uiterste grenstoestand gelden de volgende belastingcombinaties: 

L 1, 35Gkj,sup + 0' 9Gkj,lnf +V l + 1, SliJo,iQk,i 
1~1 

L1,2Gkj,sup + 0,9GkJ,Inf +vl+ 1,5Qk,1 + 1,5liJo,iUk,l 
j~1 

Voor alle scenario's van wind-, sneeuw- en vloerbelastingen worden de combinaties opgesteld. 

Bovendien wordt er gevarieerd met de veiligheidsfactoren van de permanente belasting. Alle 

combinaties van 1,2 of 0,9 maal het eigengewicht, respectievelijk de voorspanning worden 

geanalyseerd. Dit resulteert in de volgende lijst met belastingcombinaties: 

1~1 
UGT 1.2 1,35 e.g. + 0,9 v.sp. + 1,5 . 0,25 ( p + f ) 
:WI1lii:P ~ 11": 
UGT1.4 1,35 e.g. + 1,35 v.sp.dak + 0,9 v.sp.luifel + 1,5 . 0,25 ( p + f) 

-~··! :~ ~ • •• UGT 2.1 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + 1,5 personen links + 1,5. 0,25 (p.r. + f) 
tJ.&B. ~-

UGT 2.3 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + 1,5 fietsen links + 1,5 · 0,25 ( p + f.r. ) 
UIII'IUoO ·-UGT 2.5 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + 1,5 personen + 1,5. 0,25 f 

~- ~.!'I. ...... 
UGT 2.7 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + 1,5 winddruk + 1,5 . 0,25 ( p + f ) 

-~.·~ - -~ iJI 
UGT2.9 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + 1,5 wind van links, midden zuiging + 1,5 . 0,25 ( p + f ) 
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31 



5. Dimensionering en toetsing 

Als conclusie van het constructieve ontwerp zijn de belangrijkste onderdelen van de constructie, 

zoals de bogen en de pylonen, getoetst volgens de Eurocode. 

S.t. Bogen 
Alle soorten staven waar de bogen uit bestaan worden getoetst op sterkte (paragraaf 5.1.3.1) en op 

stabiliteit (paragraaf 5.1.3.2). Ook worden er twee maatgevende verbindingen getoetst in paragraaf 

5.1.4). 

5.1.1. Gegevens 
De bogen zijn uitgevoerd als ruimtelijke driehoeksboog, aan beide uiteinden scharnierend 

verbonden. De overspanning van de bogen bedraagt 52,2 m. De bogen hellen 25,5" naar buiten, 

waardoor de top 8 muit het vlak is geplaatst. De hoogte van de boog is 16,7 m vanaf de oplegging. In 

het vlak van de boog is dat 18,5 m. 

Figuur 51 GSA-model waarin de bogen als volledig vakwerk, het net, de 
hangkabels en de vloeren zijn gemodelleerd. Figuur 52 Het GSA-model waarin de doorsneden zijn weergegeven. 

De bogen zijn samengesteld uit bu isprofielen in de staalsoort 5355. Een boog bestaat uit twee 

randstaven aan de bovenzijde en één randstaaf aan de onderzijde. Het bovenvlak en de beide 

zijvlakken zijn voorzien van diagonalen waardoor een voldoende torsiestijve boog ontstaat. In alle 

vlakken zijn extra koppelstaven aangebracht om de verticale en horizontale belasting over te 

brengen naar de knooppunten. De krachtsverdeling in de boog is bepaald met behulp van een niet

lineaire, tweede-orde elastische berekening middels het programma GSA. 

5.1.2. Belastingcombinaties 
Voor de optredende krachten in de boog zijn vijf 

belastingcombinaties maatgevend. Het gaat om: 

• UGTl: 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + wind van voren, midden 

zuiging. 

• UGT2: 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. + wind van achter, midden 

zuiging. 

• UGT3: 1,2 e.g. + 0,9 v.sp. +wind van links, midden druk. 

• 
• 

UGT4: 1,2 e.g. + 0,9 v.sp. +wind van links, midden zuiging . 

UGTS: 1,2 e.g. + 0,9 v.sp. +wind van rechts, midden druk. 
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Figuur 53 Voorbeeld van de belastingen horende bij 1,2 e.g. + 0,9 v.sp. 
+ wind van links. midden druk . 
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Figuur 54 Zijaanzicht in het vlak van de boog en bovenaanzicht (opengebogen) 

5.1.3. Toetsing 
Met de volgende staafkrachten kunnen de toetsingen worden uitgevoerd voor de vakwerkbogen 

Staaf Randstaven Koppelstaaf Koppelstaaf Diagonaal Diagonaal 
Bovenvlak Zijvlak Bovenvlak Zijvlak 

Buisprofiel (Z}457x40 (Z}140x12,5 (Z}140x12,5 (Z}355x25 (Z}244x25 
A [mm2

] 52400 4995 4995 25960 17230 

lv [mm4
] 114949·104 1020·104 1020·104 35677·104 10517·104 

Nc-s·d [kN] -9975 -213,4 -238,4 -4609 -2358 

Nt;s;d [kN] 1808 1805 1186 4359 1838 
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5.1.3.1. Sterkte 
De staven worden belast op druk- of trekkrachte n, zodat de maatgevende doorsnede moet worden 

getoetst volgens Eurocode 3, art. 6.2. De staalsoort is $355. 

De doorsnedeklasse wordt bepaald volgens: 

E = ~235/fv = ~235/355 = 0,81 

50€2 = 50 .0,812 = 32,8 

0457x40: :;{ = 45Xo = 11,4 ~ 32,8 , dus doorsnedeklasse 1 

0140x12,5: ;{ = 139 ·/{
2

,
5 

= 11,2 ~ 32,8, dus doorsnedeklasse 1 

0355x25: ft = 355,;{
5 

= 14,2 ~ 32,8, dus doorsnedeklasse 1 

0245x25: ft = 244·;{
5 

= 9,8 ~ 32,8, dus doorsnedeklasse 1 

5.1.3.1.1. Randstaven 

NEd 9975 ·103 

- = 0,54 ~ 1 , voldoet 
Afv 52400 · 355 

5.1.3.1.2. Koppelstaven 

NEd 1805 ·10
3 

- = = 1, 0 ~ 1, voldoet 
Afv 4995 · 355 

5.1.3.1.3. Diagonalen bovenvlak 

N 4609 ·103 

~=----=0,50 ~ 1 , voldoet 
Afv 25960 · 355 

5.1.3.1.4. Diagonalen zijvlak 

NEd 2358 ·103 

- = = 0,39 ~ 1 , voldoet 
Afv 17230 · 355 

5.1.3.2. Stabiliteit staven 
De staven worden belast op druk, zodat de (knik)stabiliteit moet worden getoetst volgens Eurocode 

3, art. 6.3. De gehanteerde kniklengte is voor elk type staaf de meest ongunstigste, dus de grootste, 

systeem lengte. 

Figuur 55 Opengebogen bovenaanzicht van de bogen. De maximale kniklengte bevindt zich nagenoeg onderaan de bogen. 

5.1.3.2.1. Randstaven 

Lcr = Lmax =4604 mm 
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~ 2,1 ·10
5 

Al= Jtv fy = Jt 355 =76,4 

. 11: 1, 15 ·10
9 

I= VÄ = 52400 =148,1 mm 

- L 1 4604 1 
A=~-=----=0,41 

i A1 148,1 76,4 

Knikcurve a geeft: x = 0, 95 

Nb.Rd = XAfv = 0,95·52400 · 355=17.690 kN 

Nfd 9975 ld --=--=0 56 ;S; 1,vo oet 
Nb,Rd 17690 

5.1.3.2.2. Koppelstaaf bovenvlak 

Lcr = b =2000 mm 

. 11: 1,02 ·10
7 

I = VÄ = 4995 =45,2 mm 

A= Lcr 2.= 2000_1_ = 0,58 -+ x = 0,90 
i A

1 
45,2 76,4 

Nb,Rd = XAfv = 0,90 · 4995 · 355 =1592 kN 

N 213,4 
~=--=0,13;:5;1, voldoet 
Nb,Rd 1592 

5.1.3.2.3. Koppelstaven zijvlak 

L" = ~r-h-2 +-( o-,-Sb_)_2 = .J18002 + 10002 =2059 mm 

- L 1 2059 1 
A=...E..-=----= 0,60-+x = 0,89 

i A1 45,2 76,4 

Nb,Rd = XAfv = 0,89 ·4995 · 355 =1581 kN 

NEd 238,4 
--=--=0 15 ;:5;1, voldoet 
Nb,Rd 1581 

5.1.3.2.4. Diagonaal bovenvlak 

Lc, =~,.....L!ma-.-+-b-2 = .J46042 + 20002 =5024 mm 

. fl: 3,57·108 

I= VÄ = 25960 =117,2 mm 

- lcr 1 5024 1 
A=--=----= 0,56-+ x = 0, 90 

i A1 117,1 76,4 

Nb,Rd = XAfv = 0,90 · 25960 · 355 =8333 kN 

NEd 4609 
--=--=0 55 ;:5; 1, voldoet 
Nb,Rd 8333 
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5.1.3.2.5. Diagonaal zijvlak 

L = ,.-L2_+_(o-,-s-b)_2_+_h_2 = .J4604 2 + 10002 + 18002 =3090 mm 
er 'J max 

1,05·108 

1---- =78,1 mm 
17230 

L 1 3090 1 
À=...E..-=----=0,52~x=0,92 

i Àl 78,1 76,4 

NbRd = xAf =0,92·17230·355=5619 kN 
• V 

N 2358 
_ed_ = - - = 0,42 ~ 1, voldoet 
Nb,Rd 5619 

5.1 .3.3. Stabiliteit bogen 
In berekeningen in GSA zijn niet-lineaire, oftewel 2e orde effecten worden meegenomen. Aangezien 

GSA voor alle belastinggevallen binnen een, voor een constructie van deze complexiteit, redelijk 

aantal iteraties tot een oplossing komt, zonder onredelijk grote vervormingen, kan worden 

geconcludeerd dat de bogen voldoen voor zowel knik in het vlak als knik uit het vlak. 

Tevens moet worden opgemerkt dat de bogen door de kabelnetten verend worden gesteund tegen 

knik uit het vlak en in mindere mate ook tegen knik in het vlak. 

5.1.3.4. Stijfheid bogen 
De vervormingen van de bogen zijn niet relevant aangezien er geen hinder door kan ontstaan. Uit de 

resultaten van GSA volgt dat de maximaal optredende translaties in de BGT ca. 90 mm zijn. De 

samengestelde bogen hebben een breedte van 2,0 m. De optredende vervormingen zijn <5% van de 

doorsnede en derhalve nauwelijks vanaf pleinniveau waarneembaar. 

Figuur 56 Maximale knoopverplaatsing bepaald met de omhullende van de BGT 
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5.1.4. Gelaste verbinding tussen ronde kokerstaven in vakwerkboog 
Aan de bovenzijde van de boog bevinden zich twee typen verbindingen. Een ruimtelijke, 

asymmetrische KT-KT verbinding en een ruimtelijke KT-T verbinding. In paragraaf 5.1.4.1 wordt de 

toetsing van de maatgevende KT-KT verbinding uitgewerkt voor zowel vloeien van het lijf van de 

randstaaf als voor pons. De KT-T verbindingen zijn eveneens doorgerekend, maar aangezien zij niet 

maatgevend bleken, in dit verslag niet uitgewerkt. 

Aan de onderzijde van de boog bevinden zich eveneens twee typen verbindingen. Een ruimtelijke, 

symmetrische K-K verbinding en een ruimtelijke, symmetrische T-T verbinding. Beide verbindingen 

zijn voor alle belastingcombinaties getoetst, er is echter alleen de maatgevende van de twee, een T-T 

verbinding, uitgewerkt in paragraaf 5.1.4.2. 

5.1.4.1. Controle van lasverbinding aan randstaaf bovenzijde boog 
De maatgevende situatie is: 

0,9 eigen gewicht+ 1,2 voorspanning+ 1,5 wind van links, midden zuiging 

De maatgevende locatie is de knoop (knoop 1751) op de buitenste randstaaf aan de bovenzijde van 

boog 2 waar de randkabel van de luifel aangrijpt. 
Elementt.t "Knoop 1751" 

Seale· 1:64,17 

Axiel Foroe, Fx. 20000, kNtpic: cm 
5:193, kN 

3610, kH 
1927, kN 
2.Cl ,SkN 

-tC.O, kN 

·3123, kN 
-4&06, kN 

-&189, kN 

Case: A165 : 0,9 e.g • 1,2 v.ap. • wWld van 

Figuur 57 De krachten in de staven die aansluiten op knoop 1751. De maatgevende verbinding aan de bovenzijde 

De controle van een ruimtelijke KT-KT verbinding verloopt in grote lijnen analoog aan de controle van 

een vlakke K-verbinding. De formule voor het bepalen van de rekenwaarde van de weerstand van 

een K-verbinding wordt iets aangepast zodat hij gebruikt kan worden voor een vlakke KT-verbinding. 

Vervolgens dient de weerstand van de verbinding voor beide vlakken gereduceerd te worden met 

een factor 11 om de berekening geldig te maken voor de ruimtelijke variant. Zie onderstaande 

afbeeldingen. 
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Figuur 58 Parameters voor gelaste buisverbindingen. (Eurocode 3-1-8, 2005) 

5.1.4.1.1. Vloeien van de flens van de randstaaf, KT-KT-verbindino 

De kleinste drukkracht in de randstaven ter plaatse van de verbinding is: 

Np,Ed = 3663 kN 

MO,E 

Np,~(~~~~~=~=~~~~ NO,Ed 
+--

Figuur 59 Richting van de krachten bij de gelaste buisverbinding ( Eurocode 3-1-8, 2005). 

De drukspanning in een randstaaf ter plaatse van de verbinding, met uitsluiting van de spanning door 

de componenten evenwijdig aan de hartlijn van de randstaaf afkomstig van de normaalkrachten in 

de wandstaven ter plaatse van de verbinding, volgt uit Np,Ed en is: 

NP Ed M0 Ed 3663 ·10
3 

( N] V 2 a =-'-+-'-= = 69,9N mm 
p,Ed Ao wei,O 52400[ mm2 J 

Voorn > 0 (druk)geldt k = 1-0,3n (1+n ),maark ~1, 0 
p p p p p 

Voor n < o (trek) geldt k = 1,0 
p - p 

a ) 69,9[ N/mm
2

] 
n =~ v = = 0 20(druk) 
P fyO MS 355[N/mm2

] 
1 

kP = 1 - 0,3nP(1 + nP) = 1 - 0,3· 0,20{ 1+ 0,20) = 0,93 5:: 1,0 

De verhouding tussen de diameter en de dubbele wanddikte is: 

d0 457[mm] 
v=-= =57 

2t0 2 ·40[mm] ' 

De tussenruimte tussen de staven is in geringe mate van invloed op de weerstand van de verbinding. 

Omdat tevens de werkelijke tussenruimte in elke verbinding anders is, maar wel aanwezig is, wordt 

de tussenruimte aangenomen op 2 maal de maximale wanddikte van de aansluitende staven. 

g =2·25[mm] = 50mm 

zodat 
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k = . 1 + = 5 7 ' 1 + =160 02( 0,024V
1
'
2 

J 02( 0,024·5, 7
1
'
2 

J 
g V 1 + eO,Sg/t"-1,33 I 1 + e0,5·50[mm]/4o(mm]-1,33 I 

1 ( 2,06[m]) Voor het wandvlak geldt dat de hoek e1 ~ e2 ~ tan- = 50,7° 
1,69[m] 

De rekenwaarde van de weerstand van de verbinding kan worden bepaald volgens: 

Wandvlak: 

N = kBkPfvot~(18 + 10 2dt +d2 + d3Jf 
l,Rd • 

8 
, , 

3
d Ms s1n 1 0 

_ 1,6·0,93·355[ N/mm
2
} 40[mmY [ 2 · 244[mm] + 140[mm]) -

- ( ) 1,8 + 10,2 ( ) -7104kN 
sin 50, 7° 3 · 457 mm 

De criteria zijn: 

Indien staaf 1 staat altijd onder druk staat: N1.Ed · sin8 1 + N3 ,Ed sin8 3 s N
1

,Rd sin8 1 

Indien staaf 2 staat altijd onder trek staat: N
2

,Ed sin8
2 
s N

1
,Ro sin8

1 

De verbind ing wordt getoetst door de grootste absolute waa rde van de kracht in een diagonaal van 

beide vlakken te combineren met de grootste a bsolute waarde van de kracht in een koppelstaaf van 

beide vlakken. Bij ruimtel ijke vakwerken behoort de berekende weerstand vermen igvuldigd te 

worden met een reductiefacto r, in dit geval IJ = 0,9. 

Zodat het criterium wordt herschreven tot: 

max(IN1,wandi •IN2,wand l) . sin e l+ IN3,wandl · sine3 ::;; 1,0 

1J.N1,Rd sine1 

2172[kN] ·sin( 50, 7°) + 109,9[kN] 

[ ] ( ) 
= 0,36 ::;; 1,0, voldoet 

0,9 · 7104 kN · sin 53° 

Bovenvlak: 

1( 2,00[m] ) Voor het bovenvlak geldt dat de hoek e 1 ~ e2 ~ tan- = 29,5° 
3,54[m] 

k kt e ( d + d + d )f N = g p yO 0 1 8 + 10 2 1 2 3 V 
l,Rd , e I 

1 

3
d MS s1n 1 0 

1,6 · 0,93 · 355[ N/mm
2
]·40[mmf ( 2 · 355[mm] + 140[mm]J 

= ( ) 1,8 + 10,2 ( ] = 14013kN 
sin 29,5° 3 ·457 mm 

max(INt,boveni•INz,bovenl) . sin et + IN3,boveJ sine3 ::;; 1, 0 

1J.N1,Rd sine1 

5614[kN] ·sin( 29,5°) + 2018[kN] 
----='--=--~---::--''-:----=-----=- = 0, 77 ::;; 1, 0 , voldoet 

0,9 ·14013[kN] ·sin( 29,5°) 

5.1.4.1.2. Pons, KT-KT-verbinding 

Bovenzijde, d iagonaal : 
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fvo 1+sin81 / 3ss[ N/mm
2J 1+sin(29,5°) 

N1 Rd = t:t0 rrd1 . 2 YMs = J3 40[mm]·n:·355[mm] . 2 ( ) =28371kN 
' v3 2sm el 3 2sm 29,5° 

Nl,Ed 5614[kN] 

[ ] 
= 0,22 :-:;; 1,0, voldoet 

~-tN1,Rd 0,9 · 28371 kN 

Bovenzijde, koppelstaaf: 

De koppelstaaf aan de bovenzijde is maatgevend. 

fvo 1+sin83) 355[N/mm
2

] 

NJ,Rd = t: t 0 ITd3 . 2 YMs = J3 40[ mm] · n: ·140[ mm] = 3606 kN 
v3 2sm 83 3 

N3,Ed 2018[kN] 

[ ]
=0,62:o:;;1,0,voldoet 

llN3,Rd 0 I 9 . 3606 kN 

2172[kN] 

[ ] 
=0,26:o:;;1,0,voldoet 

0,9·9381 kN 

5.1.4.2. Controle van lasverbinding aan de onderzijde 
De maatgevende situatie is 0,9 eigen gewicht+ 1,2 voorspanning+ 1,5 winddruk. 

Element list "Knoop 1735" 

Sca!e- 1:53,57 

Axial force , Fx: 20000, kNJplc.cm 
1259. kN 
-342.6 kN 

-1945, kN 
-3547, kN 
-5149, kN 

-6751, 
-8353. kN 
-9955, kN 

Case: A163 : 0,9 e .g . • 1,2 v.-... • wtndcltuk 

Figuur 60 De krachten in de staven die aansluiten op knoop 1735. De maatgevende verbinding aan de onderzijde. 

De maatgevende locatie is de onderste verbinding aan de voet van boog 2 (knoop 1735). De 

verbinding betreft een ruimtelijke T-T verbinding. 
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5.1.4.2.1. Vloeien van de flens van de randstaaf, T-T-verbindino 

N Ed =7454kN p, 

a ) 142,3[N/mm
2

] 

n =~ YMs = [ ,/ J =0,40(druk) 
P fvo 355 N/ mm2 

kp = 1 - 0,3np(1 +np) = 1- 0,3 ·0,40( 1+ 0,40) = 0,83 ~ 1,0 

d1 140[ mm] 
~=- = =0 31 

d0 457[ mm] ' 

Zijvlak: 

V0'2kpfyot~ ( 2)) 
N1 Rd = . 2,8 + 14, 2~ YMs 

· srn81 

= 5,7°.z ·0,83 ·355[ N/mm2 } 4o[mm] · ( 2,8 + 14,2·0,31
2

) =2766kN 

Nl,Ed 1259 [ kN] 
--= [ ] =0,46~1,0,voldoet 
~N1 Rd 1, 0 · 2766 kN 

5.1.4.2.2. Pons, T- T-verbindino 

f 1+sin8 ) 355[ N/mm
2

] 

N1)1d = 7:: t 0nd1 • 2 

1 YMs = r: 40[ mm] · n ·140[ mm] = 3606 kN 
v3 2srn el v3 

NlEd 1259 [ kN] 
= [ ] = 0,39 ~ 1,0,voldoet 

~Nl,Rd 0, 9 · 3606 kN 

5.2. Tuien en Pylonen 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de afspanpunten bij de entrees aan de zijkanten van het dak. 

De toetsing van de afspanpunten bij de hoofdentree wordt in dit afstuderen achterwege gelaten en 

wordt aangenomen overeen te komen met de zijentrees. 

5.2.1. Gegevens 
Boven elke zijentree bevinden zich twee afspanpunten . Vanaf deze afspanpunten wordt door middel 

van een tuiconstructie de krachten naar de fundering overgebracht. De tuiconstructie bestaat per 

afspanpunt uit een pyloon en twee tuikabels. De afspanpunten bevinden zich 9m boven het 

maaiveld, met een tussenafstand van Sm. De kabels zijn verankerd aan een betonlichaam op 3m 

boven maaiveld, waardoor de verticale kabels 6m lang zijn. In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op het 

betonl ichaam en de fundering daarvan. Beide pylonen zijn 7,5 m lang en zijn bovenin met elkaar 

gekoppeld door een drukstaaf. Bij elke entree zijn twee tuikabels kruislings met elkaar verbonden, 

zodat een voldoende rotatiestijf en stabiel geheel ontstaat. De pylonen zijn opgebouwd uit 3 stalen 

buisprofielen die op ~. Yz en % van de lengte met elkaar zijn verbonden. Aan de uiteinden zijn de 

pylonen verjongd en geschematiseerd als scharnier. Door het voorspannen van het kabelnet worden 

ook de pylonen en tuikabels voorgespannen. 
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Figuur 61 Schets van het zijaanzicht van de tuiconstructie. De pylonen 
staan onder een hoek van 45 graden. 

Figuur 62 Schets van het vooraanzicht van de tuiconstructie. Het geheel 
Is stabiel door de diagonale tuikabels en de schuine stand van de 
pylonen. 

Figuur 63 Schets van de pylonen. De pylonen zijn opgebouwd uit 3 buisprofielen en onderling op 3 plaatsen gekoppeld door vierkante 
kokerprofielen. Aan de uiteinden zijn de pylonen verjongd. 

5.2.2. Belastingcombinaties 

De belastingen op de tuiconstructie zijn afhankelijk van de optredende krachten uit het kabelnet, 

maar ook van de voorspanning. In deze paragraaf worden beide behandeld. 

5.2.2.1. Maatgevende combinaties 
Voor de optredende krachten in de tuiconstructie zijn vier 

belastingcombinaties maatgevend. Het gaat om: 

• UGTl: 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. +wind van voren, midden zuiging. 

• UGT2: 1,2 e.g. + 1,2 v.sp. +wind van achter, midden zuiging. 

• UGT3: 1,2 e.g.+ 0,9 v.sp. +wind van links, midden zuiging. 

• UGT4: 1,2 e.g. + 0,9 v.sp. +wind van rechts, midden zuiging. 

In GSA is een aparte berekening gemaakt van de tuiconstructie. 

De in rekening te brengen belasting volgt uit de resultaten van het grote 

GSA-model. 
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Figuur 64 Het GSA-model van de 
tuiconstructie bestaat uit de 
pylonen, een koppelstaaf, vertikale 
en diagonale tuikabels. 



Scale: 1 :232,2 

Resolved Resetion Fo 
Output axis: global 

6350, kN 

6000, kN 

5650,kN 

5300,kN 
4949, kN 

4599,kN 

4249, kN 

3899,kN 

3549,kN 

3199,kN 

Case: C1 0 : Omhullen 
Signed absolute valu 

Figuur 65 In 'het grote GSA-model' is geen tuiconstructie ingevoerd. De resulterende krachten uit dit model dienen daarom in een apart modelingevoerd te 
worden. 

De maatgevende belastingen zijn als volgt: 

Node Locatie UGT Fx Fy Fz I F I 
[kN] [kN] [kN] [kN] 

1242 Entree Zuid UGT1 -2092 -3764 -3818 5755 

1243 Entree Zuid UGT1 2599 -3424 -2480 4963 

886 Entree Noordoost UGT2 -2041 2740 -2044 3981 

1240 Entree Noordoost UGT2 2817 2644 -1186 4041 
1242 Entree Zuid UGT3 -1225 -2690 -2865 4117 

1243 Entree Zuid UGT3 1571 -2227 -1688 3205 
778 Entree Noordwest UGT4 874,1 1158 -1074 1805 

1239 Entree Noordwest UGT4 -1129 1241 -758,5 1841 

5.2.2.2. Voorspanning 
De tuikabels en de pylonen worden voorgespannen. De in rekening te brengen voorspanning wordt 

bepaald aan de hand van de reactiekrachten verkregen uit het grote GSA model in het volgende 

belastinggeval: 

• BGTl: 1,0 e.g. + 1,0 v.sp 

De tuikabels zullen immers zodanig worden voorgespannen totdat de ontworpen geometrie 

ontstaat. Met andere woorden: De pylonen zijn in eerste instantie langer en de tuikabels korter dan 

volgt uit de ontworpen geometrie. Echter door onder andere de voorspanning van het kabelnet 

bereikt de tuiconstructie zijn ontworpen geometrie. De rekenwaarde van de voorspanning in de 

tuiconstructie is dan ook gelijk aan de situatie zonder veiligheidsfactoren. De reactiekrachten 

worden als belastingen ingevoerd op het GSA-model waarin alleen de tuiconstructie is ingevoerd. 
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Node Locatie BGT Fx Fy Fz I Fl 
[kN] [kN] [kN] [kN] 

778 Entree Noordwest BGT1 1200 1603 -1396 2440 

1239 Entree Noordwest BGT1 -1626 2207 -1705 3229 

886 Entree Noordoost BGT1 -1619 1638 -943,2 2489 

1240 Entree Noordoost BGT1 2227 2197 -1018 3290 

1242 Entree Zuid BGT1 -1645 -3093 -3207 4750 

1243 Entree Zuid BGT1 2029 -2785 -2061 4014 

Dit levert per entree verschillende voorspanningen op. Voor de drie entrees zijn dat de volgende 

voorspanningen: 

..... -
.". - l 

Figuur 66 Voorspanningen [kN] Entree Zuid. Entree Noordoost en Entree Noordwest 

5.2.3. Optredende krachten 

5.2.3.1. Staajkrachten 
In onderstaande tabel en in Figuur 67 zijn de omhullende staaf- en reactiekrachten weergegeven. 

Normaalkrachten Fx Reactiekrachten I F I 
[kN] [kN] 

Pylonen 

V ericale tuikabels 

Diagonale tuikabels 

Drukstaaf 

-5641 

6165 

2104 

-1775 

Pylonen 

Tuikabels 

--------------- - - -----

L 
Figuur 67 Normaalkrachten, reactiekrachten en verplaatsingen van de t ulconstructie. 
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5.2.3.2. Samengestelde doorsnede 
De sterkte en stabiliteit van de losse staven waaruit de pylonen zijn opgebouwd wordt gecontroleerd 

volgens Eurocode 3, art. 6.4.1 en 6.4.3. De gegeven regels gaan echter uit van een samengestelde 

staaf bestaande uit twee randstaven en enkele koppelstaven. De pylonen bestaan daarentegen uit 

drie randstaven. Het is vrijwel zeker dat hierdoor fouten worden gemaakt ten opzichte van de 

werkelijke situatie. Daar waar de formules duidelijk zijn, zijn naar beste eer en geweten de formules 

zodanig gemodificeerd dat getracht wordt daarmee de werkel ijke situatie zo goed mogelijk te 

benaderen. 

De samengestelde staaf mag worden beschouwd als een kolom met een initiële vooruitbuiging als 

imperfectie. 

L = Lsvs = ~r-5-( m- 1-2 _+_5_( m- 1-2 -+-2-, 5-[ m- r ·103 = 7, 5 · 103 mm 

L 7500[mm] 
e = - = = 15mm 0 

500 500 

De elastische vervormingen van de koppelstaven mogen in rekening worden gebracht door een 

continue schuifstijfheid Sv van de kolom. Er zijn een aantal grootheden nodig om Sv te kunnen 

bepalen. 

h is het traagheidsmoment zoals bepaald met de regel van Steiner en is uitgewerkt in bij lage C.2.2. 

Hieruit volgt: 11=6,57·108 mm4
• 

i = ~= 6,57·108[ mm4J = 175 5mm 
0 VY\: 3 · 7115[ mm

2 J ' 
L 7SOO[mm1 

À= - = = 42, 7 
i0 175,5[mm1 

Uit tabel 6.8 van Eurocode 3, art. 6.4.3.1 is de bruikbaarheidsfactor l..l af te lezen. Op basis van 

À=42,7S75, volgt 1.!=1,0. Zodat lett=l1=6,57·108 mm4
• 

De pyloon wordt onderverdeeld in n=4 gelijke delen van a=7500[mm]/4=1875 mm door middel van 

koppelstaven. De koppelstaven bestaan uit kokerprofielen 120x120x10, waarbij geldt 

lb=l,=850,9·104 mm4
• 

De formule voor het bepalen van de continue schuifstijfheid Sv is dermate complex dat het niet 

duidelijk is hoe de formule gemodificeerd zou kunnen worden voor de situatie met drie randstaven. 

De fout die in onderstaande formule ontstaat heeft echter als gevolg dat de schuifstijfheid lager 

wordt aangenomen dan de werkelijkheid. De fout levert dus een conservatieve berekening op. 

24EI 24 · 2,1·10
5 

[ N/mm
2 
J · 2934 ·10

4 
[mm

4 
J 

S = eh = ·10-3 = 30751kN 
2 ( 21ch ho J 2 ( 2 · 2934 · 10

4 
[ mm

4
] 400[ mm 1 J 

a 1 +-- 1875 [ mm 1 1 + -----=.::--------':;,. ---='---=-
nlb a . 4 · 850,9 · 104 [ mm4] 1875[mm] 

2n2 EI 2n
2 

• 2,1·10
5 

[ N/ mm
2 J · 2934 ·10

4 
[ mm

4 J 
Echter S ~ c~~ = ·10-3 = 34594 kN 

V a
2 

1875[ mm r 

Sv=30751 kN 

n 2EI n
2
2,1·10

5 
[ N/ mm

2
} 6,57 ·10

8 
[ mm

4 J 
N = __ ett_ = · 10-3 = 24216 kN 

er e 7500[ mm r 
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De rekenwaarde van het maximale moment in het midden van de samengestelde staaf, waarbij 

rekening is gehouden met 2e-orde-effecten is te bepalen als: 

Ned · e0 + M~d 5641[kN]·0,015(m] + O(kNm] 
M = = = 145 OkNm 

Ed NEd NEd 5641[kN] 5641[kN] I 

1 - - - - 1 - -----"=--=-
Ntr Sv 24216(kN] 30751[kN] 

De rekenwaarde van de kracht Nch,Ed is daarmee (zie ook bijlage C.1.3): 

1 Med [] 145,0[kNm] 
Nth;Ed =3 Ned + ~h02 - (0,

5
hoY =~ 5641 kN + 0, 35 (m] = 2299kN 

5.2.3.3. Koppelstaven 
De rekenwaarde van de optredende normaalkracht en buiging in de koppelstaven wordt bepaa ld . 

5.2.3.3.1. Normaalkracht 
Voor de toetsing van de koppelstaven is de op te nemen dwarskracht Vk;s;d van belang. 

Uit NEN 6771, art. 12.1.6.4.2 volgt de rekenwaarde van de dwarskracht in de eindvelden ten gevolge 

van de belasting: 

nMEd n·145,0[kNm] 
Q =--= = 61kN 

t;s;d I 7,5 ( m] 

De rekenwaarde van de dwarskracht in de koppelstaven ten gevolge van de belasting is: 

a 1,875[m] 
Vk· ·d = -Qt·s·d = [ ] · 61[kN] = 285 kN 

,s, h
0 

'' 0,4 m 

Er wordt conservatief aangenomen dat de dwarskracht door één staaf dient te worden opgenomen. 

5.2.3.3.2. Buiging 
De doorsnede van de koppelstaaf moet worden getoetst op een moment gelijk aan: 

Mk;s;d =fVk;s;d ·h0 =f· 285[kN] · 0,4[m] = 56,9[kNm] 

5.2.4. Toetsing 
Met de volgende staafkrachten kunnen de toetsingen worden uitgevoerd 

Staaf Tuikabels Diagonale Pyloon Pyloon Koppelstaaf Drukstaaf 
tuikabels (enkel) (samengest.) 

Doorsnede !2)100 !2)100 !2)193x12,5 3x!Z)193x12,5 120x120x10 !2)193x16 
A [mm2

] 23470 23470 7115 17295 4292 8932 
l[mm4

] 2934·104 6,57·104 850,9·104 3554·104 

Nc;s;d [kN] 2299 5641 1775 

Nt·s·d [kN] 6165 2104 2299 

VEd [kN] 285 

MEd [kNm] 56,9 

5.2.4.1. Sterkte 
De sterkte van de tuikabels, de onderdelen van de pylonen en de drukstaven worden getoetst op 

sterkte. 
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5.2.4.1.1. Tuikabels 

De maximaal optredende kabelkracht in de tuikabels is 6165 kN. Uit veiligheidsoverwegingen zijn de 

tuikabels dubbel uitgevoerd, waarbij één van de kabels de maximale optredende kabelkracht dient te 

kunnen opnemen. Het type PV 1010 (0100) voldoet daar bijna aan en voor dit afstuderen is dat 

akkoord. 

NR;d=6125 kN 

NE d 6165 
- · = -- = 1 0 :S 1, voldoet voor dit afstuderen 
NR;d 6121 

5.2.4.1.2. Diagonale tuikabels 
De maximaal optredende kabelkracht in de diagonale tuikabels is 2104 kN . De diagonale tuikabels 

zijn van het type PV 1010 (0100), waarvoor geldt: NR;d=6125 kN. 

N 2104 
~=--=0 34 :S1, voldoet 
NR;d 6121 

De diagonale tuikabels zouden wellicht kleiner uitgevoerd kunnen worden, dit heeft echter wel 

consequenties voor de krachtswerking in de aftuiconstructie. Het GSA-model zou dan opnieuw 

doorgerekend moeten worden. Dat is voor dit afstuderen achterwege gelaten. 

5.2.4.1.3. Pylonen, middenveld, enkele staaf 
De pylonen worden belast op drukkrachten, bepaald in paragraaf 5.2.3.2, zodat de doorsnede moet 

worden getoetst volgens Eurocode 3, art. 6.2. De staalsoort is 5355. 

De doorsnedeklasse wordt bepaald volgens: 

f. = ~235/fy = ~235/355 = 0,81 

50f.2 = 50.0,81 2 = 32,8 

0193x12,5: j{ = 193·/{
2

,
5 

= 15,5 :S 32,8, dus doorsnedeklasse 1 

NEd 2299 ·10
3 

[ N ]/3 
Afv 7115 [ mmz J. 355 [ N/ mmz J = 0, 91 :S 1, voldoet 

5.2.4.1.4. Pylonen eindveld 

Aan het uiteinde van de pylonen komen de drie buisprofielen samen. De doorsnede die ontstaat 

door de buizen aan elkaar te lassen, is weergegeven in de volgende figuur. Uit uitvoeringstechnisch 

oogpunt is het ook mogelijk de schotten tot buiten de doorsnede te laten steken. De resulterende 

doorsnede is dan gunstiger. 
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315.3 

147.0 

Een berekening van het staaloppervlak is terug te vinden in bijlage C.2.1. 

De doorsnede is samengesteld en dus ondervindt het meer steun dan de enkele staven. Plastische, 

enkele buiging zal maatgevend zijn. 

NEd 5641·10
3 

- = = 0,92 ~ 1, voldoet 
Afv 17295 · 355 

5.2.4.1.5. Pylonen, koppelstaven 
In de koppelstaven, kokerprofiel 120x120x10, treedt een combinatie van buiging en dwarskracht op. 

De doorsnede wordt getoetst aan de hand van Eurocode 3, art. 6.2.8 

Het afschuifoppervlak van de gewalste rechthoekige buisprofielen is bij belasting evenwijdig aan de 

profiel breedte: 

Ab 4292·120 2 A =-- = 2146mm 
V b + h 120 + 120 

De plastische weerstand tegen dwarskracht is: 

f 355[N/mm
2 J 

vpi,Rd = Ay J3 = 2146[ mm
2 J. J3 = 440 kN 

Aangezien VEd = 285 kN meer dan 50% van de plastische weerstand tegen dwarskracht is, is 

verwaarlozing van het effect van dwarskracht niet toegestaan. Het is noodzakelijk om voor 

berekening van de gereduceerde momentweerstand de rekenwaarde van de weerstand van de 

doorsnede te bepalen, berekend met een gereduceerde vloeigrens van het afschuifoppervlak. 

p= ( 2Ved - 1)2 =(2·285[kN] - 1)2 = 0,09 
VPI,Rd 440 [kN] 

Mz;PI;Rd =W.;pl (1 - p )fv = 175 ·10
3 

[ mm
3
}(1- 0,09) · 355[N/mm2 }1o~ = 56,8 kNm 

Md 56, 9[kNm] 
__ e - = [ ] = 1, 00 ~ 1, voldoet nagenoeg 
Mz;pi;Rd 56,8 kNm 

5.2.4.1.6. Drukstaaf 
De drukstaaf bestaat uit een enkel buisprofiel (2)193x16. 
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De doorsnedeklasse wordt bepaald volgens: 

E = ~235/fy = ~235/355 = 0,81 

50E2 =50·0,812 =32,8 

W193x16: j{ = 193, /(
6 

= 12,1 ~ 32,8, dus doorsnedeklasse 1 

NEd 1775 ·10
3 

= = 0, 56 51, voldoet 
Afv 8932 · 355 

5.2.4.2. Stijfheid Tuiconstructie 
Ook de stijfheid van de tuiconstructie wordt geconstroleerd. 

5.2.4.2.1. Verlies van voorspanning in kabelnet 
De maximaal optredende knoopverplaatsing volgens een berekening in de uiterste grenstoestand is 

-7,0 mm in de ene richting en +8,2 mm in de andere richting. De kabels uit het kabelnet worden in de 

eerste situatie verkort. De afname van de voorspanning is: 

EA 160 · 106 
• 769 · 10-6 

F = flf- = -0,0070 · = -52,5 kN 
f ~(22 - 9r + 10

2 

Het betreft de luifel aan de zuidzijde. De kabels uit het kabelnet van de luifel aan de zuidzijde worden 

voorgespannen met ca. 300 - 350 kN. Het betreft dus een verlies van 52,5/ 300 = 18 %. Dat is 

acceptabel. 

5.2.4.2.2. Bijkomende kabelkrachten in kabelnet 
Op dezelfde wijze kan worden bepaald dat in de tweede situatie een bijkomende kabelkracht van ca. 

61,5 kN optreedt, immers: 

EA 160 ·106 
• 769 · 10-6 

F = flf- = +0,0082 · = +61,5 kN 
t ~(22 -9Y + 1o2 

Hier betreft het de luifel aan de noordoostzijde. De voorspanning bedraagt daar ca. 200 kN. De 

bijkomende kabelkracht staat dus gelijk aan ca. 30% van de voorspanning en 8,5% van de 

ontwerptreksterkte van de kabels (721 kN). Ook dat is acceptabel. 

5.2.4.3. Stabiliteit 
De stabiliteit van een enkele staaf van een pyloon alsmede de pyloon in zijn geheel wordt getoetst. 

5.2.4.3.1. Pylonen, enkele staaf 
De weerstand tegen knik van de gehele pyloon wordt gecontroleerd in paragraaf 5.2.4.3.2. 

Uit de knikcontrole van een enkele staaf volgt: 

L =l.L =1..7 5 ·103 [mm]=1875mm 
er 4 sys 4 ' _ Jf- 2,1·10

5 

[ N/mm
2

] _ 

A1 - n - n [ ,/ J -76,4 
fv 355 N1mm

2 

2934 · 10
4 

[ mm
4 J 

[ J 
=64,2 mm 

7115 mm2 
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- L 1 1875[mm] 1 
À=....!:!:..-= = O 38~x = o 96 

i À1 64,2[ mm] 76,4 ' ' 

~.Rd = xAfv = 0,96 · 7115[ mm
2 J · 355[ Njmm

2
] ·10-

3 
=2418 kN 

N 2299(kN] 
~= = 0,95 ~ 1, voldoet 
Nb,Rd 2418[kN] 

5.2.4.3.2. Pylonen, samengestelde, niet-prismatische doorsnede 
De doorsnede van de pyloon is samengesteld uit drie buisprofielen. De weerstand tegen knik van de 

enkele staven is reeds gecontroleerd in paragraaf 5.2.4.3.1. 

Eurocode 3, art. 6.4.1 verwijst naar NEN 6771, art. 12.1.6.5 voor de stabiliteitscontrole van de 

pyloon. De instabiliteit van de samengestelde staaf als geheel dient te worden gecontroleerd met 

behulp van NEN 6771, art. 12.1.1 tot en met 12.1.3. 

Doordat de staven aan beide uiteinden bij elkaar komen is er sprake van een verlopende buigstijfheid 

in de eindvelden. Er wordt gebruik gemaakt van de methode vermeld in NEN 6771, art. 12.1.1.3.2. 

Hierin wordt aangegeven dat dergelijke samengestelde staven met verlopende buigstijfheid mogen 

worden berekend als fictieve prismatische staven, waarvan de buigstijfheid gelijk is aan de die van de 

grootste doorsnede en met een virtuele kniklengte lt,uc (Gresnigt & Vuik, 1996). 

12 is de buigstijfheid in het midden van de pyloon en is bepaald in bijlage C.2.2 en bedraagt 6,57·108 

mm4 

11 is de buigstijfheid aan het uiteinde van de doorsnede. De tussenafstand loopt daar terug van 400 

mm naar 147 mm. De minimale bu igstijfheid is daardoor 1,65·108 mm4
• 

NEN 6771, art. 12.1.1.3.2 geeft grafieken waaruit ebuc kan worden afgelezen als functie van de 

parameters 11/12, (esys-2ee)/ esys en n. 

11 1,65 ·10
8 

-= =0,25 
12 6,57 ·10

8 

ee is de afstand waarover de buigstijfheid varieert . 

.e - 2f 7500-2 ·1875 
sys e = =0,5 

fsys 7500 

Voor n=2 volgt uit Figuur 14 van NEN 6771: 

.e., =f =1 04 
f ef;rel ' 

sys 

f., =fet;rel ·f,vs =1, 04 · 7500[mm] = 7800mm
2 

De vervangende kniklengte is onder andere afhankelijk van de schuifstijfheid (paragraaf 5.2.3.2) en 

bedraagt: 

n 2E ·I 2 n
2

·2,1·10
5

[N/mm
2
}6,57·10

8
[mm

4
] 

f. 11 = R!uc +--d-= 7800[mm] + [ = 10254mm 
s,ed 30751·103 N] 

6,57 ·10
8 

[ mm
4 J 

!------,=-=-____,=-= =175,5 m m 
21345[ mm

2 J 
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- L 1 10254[mm] 1 
À=~-= =0176 

i À1 175~5[ mm] 761 4 

Uit instabiliteitscurve c volgt: 

x =0182 

~.Rd =xAfv =0~82·21345[ mm
2
} 355[ l\fmm

2
]=6177 kN 

N 5641 
-!!L = --= 0191 ~ 1 I voldoet 
Nb.~d 6177 

5.2.4.3.3. Drukstaaf 
De drukstaaf bestaat uit een buisprofiel (2)193x16. 

3554 ·10
4 

8932 
=6311 mm 

- l cr 1 5000 1 
À=--=----= 1104--+ x= OI 64 

i Àl 6311 7614 

Nb.Rd = xAfv = OI 64 · 8932 · 355 =2028 kN 

N 1775 
_Ed_ = --= 0188 ~ 1 I voldoet 
Nb.~d 2028 

5.3. Stabiliteitswanden en Kern 
In deze paragraaf worden de stalen en houten kolommen van de stabiliteitswanden en de kern 

getoetst. 

1 
• Jo. 

Figuur 68 Schets van de stabiliteitsvoorzleningen. De wanden langs de rolbanen en de lichtkoker bestaan uit 
gelamineerd houten kolommen h.o.h. 1,5 m. met stalen hoekkolommen 150xl50x8. De dikke lijnen 
reoresenteren de locatie van de windverbanden. 

5.3.1. Gegevens 
Ten behoeve van de controle van de stabiliteitswanden en de kern wordt de maatgevende situatie 

gecontroleerd. De stabiliteitswanden en de kern zijn uitgevoerd als schorende portalen door middel 

van een windverband bestaande uit een kruis van staalkabels. De hoekkolommen zijn vierkante 

kokerprofielen 150x150x81 de liggers HEB300 en de overige kolommen zijn van gelamineerd hout 

85x1701 h.o.h. 115 m. 

5.3.1.1. Stalen kolommen 
De maatgevende situatie is 112 eigen gewicht+ 112 voorspanning + 115 personen + 115 fietsen. 

De maximale drukkracht in een kolom ten gevolge van verticale belasting is: 
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NEd=614,8+619,5=1234,3 kN 

De bijbehorende drukkracht in die kolom ten gevolge van horizontale belasting is: 

N" = 
3'0 ~ ml · ( 184,4(kN] - 163, 7(kN]) = 20,7 kN 
3,4 m 

Zodat de totale drukkracht uitkomt op: 

NEd=1234,4+20,7=1252,5 kN 

De kniklengte is: 

L,, = Lmax =3000 mm 

fi 211·10
5 

Àl =TT.~ fy =TT. 355 =76,4 

. /1: 1510 ·10
4 

I= VÄ = 4510 =57,9 mm 

Ä = ~_!_ = 3000_1_ = 0168 
i Àl 5719 7614 

Knikcurve a, voor warmgewalste kokerprofielen : x = 0186 

Nb,Rd = xAfv = 0186 · 4510 · 355 =1373 kN 

N 1253 
_Ed_ = --= 0 91 :S 1, voldoet 
Nb,Rd 1373 

Andere mogelijke kolommen zijn HEA240 en HEB200, waarbij knik op de zwakke as maatgevend is. 

Desgewenst zou de doorsnede nog meer gereduceerd kunnen worden door de kolom te vullen met 

beton. Ook zou de hemelwaterafvoer via de kolommen kunnen plaatsvinden. 

5.3.1.2. Houten kolommen 
De houten gelamineerde kolommen staan h.o.h. 1500 mm en zijn 85 x 170 mm. De kniklengte in de 

zwakke richting wordt gehalveerd door het toepassen van een koppelstaaf die verbonden wordt met 

de stalen kolommen. 

Maatgevend is: 1,2 eigen gewicht+ 112 voorspanning+ 1,5 fietsen+ 1,5 personen 

De maximale drukkracht is: 

NEd=95,0+95,1=190 kN 

Verder geldt km=0,7 

En voor gelamineerd hout geldt: ~,=0,1 en Vm=1,25 

De houtkwaliteit is GL24h met E0,05=9400 N/mm2 en fc,o,t=24 N/mm2 

f 24 [ N/ mm
2

] 
f = c,O,k = 1912 N1mm2 
c,O,d 

1 25 
V 

Ym 1 

FEd 
a =-c,o,d A 

190·10
3 [N] 

85[mm]·170[mm] 

Knik om de sterke as 

Àv =Lv ~=3000[mm]· 85
[mm]·

17
0[mm] 

3 
=3000[mm]· 

~ lv 1~ ·85[mm]·170[mm] 
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. kv = o,s( 1 + Pc (Àre1,v - 0,3) + À~el,v ) = o,s( 1 + 0,1· ( 0,98 - 0,3) + 0,98
2

) = 1,02 

kc,y = ( ky + ~k! - À~el,y rl = ( 1, 02 + ~1, 02
2 

- 0,98
2 rl = 0, 78 

13,1[ N/mm
2
] 0 c,O,d 

k .f c,y c,O,d [ V J 
= 0,88 ~ 1,0, voldoet 

0,78·19,2 Nmm2 

Knik om de zwakke as 

14450[ mm2] 
----===----== = 61 1 =À 
870 ·104 

[ mm4 J ' v 
Àz =Lz /K=1500[mm]· 

8
S[mm]·

170
[mm] 

3 
=3000[mm]· 

VÏ: 1~ ·170[mm]·85[mm] 

Zodat eveneens 

k ·f c,z c,O,d [ V J 
= 0,88 ~ 1,0, voldoet 

0, 78 · 19,2 N mm2 

5.3.1.3. Windverbanden 
De maatgevende locatie is het windverband aan de buitenkant van de stabiliteitskern, in de 

dwarsrichting van het gebouw. 

5.3.1.3.1. Sterkte 
Maatgevend is 1,2 eigen gewicht+ 0,9 voorspanning + 1,5 wind van rechts, midden zuiging. 

De maximale horizontale kracht is het verschil in horizontale reactiekracht in v-richting tussen de 

twee gemodelleerde scharnieren op de hoekpunten van de stabiliteitskern en bedraagt: 

Fmax;h =139,3[kN] - 43,8[kN]=95,5kN 

De op te nemen trekkracht in een diagonaal is te bepalen als: 

.Jh2 + b2 ~3,0[mt +3,4[mt 
Fmax,d = b Fmax,h = 

3
,
4

(m] 95,5(kN] = 1,33 ·95,5[kN] = 127,4kN 

Een staalkabel van het type PG25, met een nominale diameter van 17,0 mm, een oppervlakte van 

168 mm2 en een grenst rekkracht van 158 kN voldoet daar aan. 

5.3.1.3.2. Stijfheid 
Wanneer er wordt gekeken naar de bruikbaarheidsgrenstoestand van 1,0 eigen gewicht + 1,0 

voorspanning + 1,0 wind van rechts, midden zuiging dient er te worden gerekend met de volgende 

horizontale kracht: 

Fmax,h = 105[kN] - 39,l[kN] = 66kN 

En een trekkracht in de diagonaal: 

Fmax,d = 1,33 · 66[kN] = 88 kN 

De verlenging van de kabel is: 
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FL 88·103 [N] · ~3000[mmt +3400[mmt 
cSL=-= 15mm 

EA 1,6 ·10
5 

[ N/mm
2 J ·168[ mm

2 J 
De horizontale verplaatsing is: 

cSh = ( .J30002 + 34002 + 15 r - 30002 
- 3400 = 20 mm 

. I h . I I . . h 3000 10 De max1ma e toegestane onzonta e verp aatsmg 1s -- = --= mm 
300 300 

Zodat de staalkabel tweemaal stijver dient te zijn. De keuze valt dan op een staalkabel van het type 

PG55, met een nominale diameter van 24,4 mm, een oppervlakte van 347 mm2 en een 

grenstrekkracht van 326 kN. 

5.4. Vloeren 
Voor de betonvloeren wordt bepaald of en hoe ze gewapend zouden kunnen worden. Ook wordt de 

stijfheid onder de loep gehouden. 

5.4.1. Gegevens 
De vloeren van de fietsenstalling zijn geschematiseerd als vrij opgelegd op de (onderflens van de) 

randbalken. Voor de randbalken wordt verwezen naar hoofdstuk 5.6. De vloeren hebben daardoor 

een oplegging van 140 mm. Er zijn vlakke plaatvloeren toegepast aangezien het eigen gewicht van de 

vloeren gunstig werkt als beperking van de voorspanning van het kabelnet. De vloeren hebben een 

systeemlengte van 6m. 

Betonsterkteklasse C28/35 

Wapeningsstaal B500 

Betonvloer h = 300 mm 

De vloeren zijn gemodelleerd in GSA met een breedte van 1,5 m. 

Maatgevend is: 0,9 eigen gewicht+ 1,2 voorspanning+ 1,5 winddruk+ 0,375 personen+fietsen 

5.4.2. Wapening bepalen 
Het maximale veldmoment is Med,vld=217 kNm/1,5m=145 kNm/m1 

d =h -cnom- 0,5 · dhoofd = 300[mm] - 35[mm] -0,5 · 16[mm ]= 257 mm 

145 ·106 [Nmm] 
-----=-----=---2:-- = 2,195--+ p = 0, 51 
1000[mm]·257[mm] · 

A
5 
=p· b·d ·104 =0,83·1,0·0,257·104 = 2133mm2 

Door de aard van de oplegging, dient er op een toevallig inklemmingsmoment te worden gerekend. 

Het aan te houden toevallig inklemmingsmoment is 

Med,std =131Med,vld = 0,15 · 217[kNm]=33kNm 

d = h- cnom- 0,5 · dhoofd = 300[mm]- 35[mm] -0,5 ·10[mm] =260 mm 
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Med 33 · 10
6 

[Nmm) 
= 2 = 0,488--+p = 0,12 

bd
2 

1000[ mm) · 260[ mm) · 

A
5 
=p·b·d·104 =0,12·1,0·0,260·104 =312mm2 

Controle minimum wapening 

A _ _ o_, 2_6_fct=m;.;_b....;.1_d 0,26 · 2,80[ N/mm
2 J ·1000[ mm] · 257[ mm] 

-----=-----=----=------ = 374 mm2 
s,minl - f 

yk soa[ N/mm
2

] 

As,mlnl = 0,0013b1d = 0,0013 ·1000[mm] · 257[ mm] = 334 mm
2 

Aan beide minimumeisen wordt voldaan voor de hoofdwapening. De steunpuntswapening dient 

echter aangepast te worden aan deze eis, waarbij As,min1=379 mm2 maatgevend is. 

Controle maximale wapening 

As,max = 0, 04bh = 0, 04 ·1000 [ mm] · 257[mm] = 10280 mm2 

Aan de eis van de maximale toegestane wapening wordt voldaan wat betreft de hoofdwapening. 

De keuze valt op hoofdwapening bestaande uit de combinatie (2}16-150 en !2}10-7S, zodat 

As,toe = As . ..-16-1so + As,; 10_75 = 1340[ mm
2

] + 1047[ mm
2

] = 2387 mm
2 ~ 2133 mm

2 

En steunpuntswapening !2}10-200 met As,toe=393 mm2 ~ 379 mm2 

5.4.3. Stijfbeid 
De zakking van de vloeren aan de rand wordt bepaald door de verlenging van de hangkabels en de 

vervormingen van de bogen. De hangkabels zijn daarom stijver gekozen dan uit de sterkte-eis volgt. 

De vervormingen in de basissituatie van 1,0 eigen gewicht + 1,0 voorspanning zijn de direct 

optredende vervormingen. 
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Figuur 69 Direct optredende zakking van de vloer. 

Er is een maximale zakking van 34 mm. 
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De zakkingen volgend uit de omhullende berekening voor de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn : 

Figuur 70 Zakking van de vloer bepaald met de omhullende van de BGrs. 

De maximale zakking is 44 mm. 

De bijkomende zakking is 44-34=10 mm. 
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De maximaal toegestane direct optredende zakking voor de uitkraging is 0,004·6400[mm]·2=51 mm. 

Aan deze eis wordt voldaan. 
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De maximaal toegestane bijkomende zakking voor de uitkraging is 0,003·6400[mm]·2=38 mm. 

Aan deze eis wordt ruimschoots voldaan. 

Indien gewenst kan de zakking van de vloeren doormiddel van de het aanspannen, oftewel het 

verkorten, van de hangkabels tijdens de bouw gereguleerd worden. Hiermee zou de beginzakking 

ongedaan gemaakt kunnen worden, of er kan een gelijkmatige afschot gerealiseerd worden ten 

behoeve van het wegstromen van regenwater. 

5.5. Fundering 
Het gehele dak raakt de grond op slechts 5 punten, hierdoor dienen er aanzienlijke krachten door de 

fundering te worden opgenomen. Voor het overbrengen van de trekkrachten uit de tuiconstructie is 

gekozen voor een combinatie van gewichtsverankering en trekankers. 

5.5.1 . Tuikabels 
De trekkrachten komen voort uit de tuikabels. 

5.5.1.1. Krachten 
De maatgevende trekkracht uit de tuikabels is bijna 6500 kN. Er zijn een aantal mogelijkheden voor 

fundatie. Vanwege de hoge trekkracht is gewichtsverankering de meest voor de hand liggende. 

De tuikabels worden verankerd aan de betonconstructie ter plaatse van de zijentrees. De verankering 

bevindt zich 3 meter boven maaiveld. 

5.5.1.2. Gewichtsverankering 
Indien de verankering plaats vindt door een gewichtsverankering dient te worden bepaald welk 

volume daarvoor benodigd is. Indien als volumieke massa van beton 24 kN/m3 wordt aangehouden is 

er een volume van 6500 /24 = 271 m3 nodig. Per kabelverankering is een oppervlakte van 2,5 x 6 = 

15m2 voor handen. Als aangenomen wordt dat de maximale grondwaterstand zich op -1,0 m bevindt 

is de benodigde diepte van het betonblok te bepalen als: 

Fbeton - Fopdrijving ;::: Fbenodigd 

Fbenodigd = 6500 kN 

Fbeton =I· b · (h + d) · Pbeton = 15 · (3 + d) · 24 = 360d + 1080 

Fopdrijving = Pwater • (d -1} = 10d -10 

360d + 1080 -10d -10 = 350d + 1070;::: 6500 ~ d = 15,52 m 

In totaal h101=h+d=3+15,52=18,52 m 

Het aanleggen van een betonblok op ruim 15m onder maaiveld is een omvangrijke klus. Er zal naar 

een alternatief moeten worden gekeken. 

5.5.1.3. Trekankers 
Een alternatief is het gedeeltelijk opvangen van de trekkrachten door toepassing van trekankers. Een 

mogelijk toepasbaar type is het Leeuwanker (Gebr. van Leeuwen, 2011). 

Tijdens het inbrengen van een Leeuwanker wordt al draaiende de grond onder druk gemengd met 

grout. De stalen boor, inclusief spiraalblad, blijft na afloop in het groutlichaam achter en doet dienst 

als trekelement. 

Enkele voordelen van dit type anker zijn: 

Het inbrengen van een leeuwanker is niet grondverwijderend, zodat zettingen en ontspanning van de omliggende 

grond niet optreden 
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Het proces in trillingsvrij en geluidsarm 

Afhankelijk van de bodemgesteldheid (kleigrond) kan er afstemming plaatsvinden met betrekking tot de 

groutdiameter 

Hierdoor blijft de overlast en de kans op schade voor de naastgelegen monumentale panden tot een 

minimum beperkt. Een nauwkeurige berekening van de trekankers wordt achterwege gelaten, met 

name omdat er geen sonderingsrapport voor handen is. Er kan echter worden aangenomen dat een 

opneembare trekkracht van ca. 500 kN per anker goed mogelijk is. 

5.5.1.4. Conclusie trekfundering 
Er wordt gekozen voor de oplossing bestaande uit een combinatie van een betonblok en trekankers 

van het type Leeuwanker. 

Indien de aanlegdiepte van het betonblok wordt beperkt tot 2m onder maaiveld geldt: 

Ftrekankers ~ Fbenodigd - (Fbeton - Fopdrijving ) 

fbeton = I · b · (h + d) · Pbeton = 15 · (3 + 2) · 24 = 1800 kN 

fopdrijving = Pwater. (d - 1) = 10. { 2 - 1) = 10 kN 

f trekankers ~ 6500 - (1800 - 10) = 4710 kN 

Aantal trekankers: 4710 kN I 500 kN ::: 10 stuks per funderingsblok, totaal 60 stuks voor alle 

zijentrees. 

.s ./ 
, 

> 

Figuur 71 Principeschets van doorsnede A-A van de tuiconstructie. 

Doorsnede A-A geeft de doorsnede weer door het midden van de trappen. Men kan onder de 

trappen door, rechtstreeks de fietsenstalling op de begane grond bereiken. 
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6- 0 

Figuur 72 Principeschets van doorsnede B-B van de tuiconstructie. 

In doorsnede B-B is te zien hoe de tuikabels kunnen worden afgespannen. Via een opening kan de 

uitvoerder de tuikabels van onderaf pneumatisch of hydraulisch aanspannen. De tuikabels zijn 

gefundeerd met trekankers, de pylonen met verticale en schuine palen. 

5.5.2. Pylonen 
De pylonen staan scharnierend verankerd op een betonlichaam. De maximaal optredende drukkracht 

is 10.100 kN (diagonaal), welke ontbonden kan worden in een drukkracht van 7.200 kN in de z

richting en 7.200 kN in dey-richting. De bijkomende belasting ten gevolge van het betonlichaam is: 

1,35·(5m · 4m · 3m)·24 kN/m3 = 1.950 kN. 

Voor een paalfundering van in de grond gevormde palen in een weinig draagkrachtige ondergrond 

kan worden aangenomen dat een opneembare drukkracht van 1.000 kN mogelijk moet zijn. 

De resultante van de horizontale en de verticale componenten is een kracht van 

~72002 +(7200+1950)
2 

= 11700kN 

Onder een hoek van 

tan-1 
( 

7200 
+ 

1950
) = 52° met de horizontale. 

7200 

Aantal palen: 11700/1000"" 12 stuks per funderingsblok, totaal36 stuks voor de zijentrees. 

5.5.3. Bogen 
Aan de voet van de bogen worden de grote drukkrachten gecompenseerd door de trekkrachten uit 

het afspannen van het kabelnet. Zo is aan de achterzijde de maximale drukkracht ca. 12.000 kN, 

terwijl er een trekkracht van ca. 7000 kN op hetzelfde funderingsblok werkt. De resulterende 5.000 

kN kan op gelijke wijze als bij de pylonen met palen worden gefundeerd. Uiteraard dient het 
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funderingsblok wel zodanig gewapend te zijn dat het de trekkrachten met de drukkrachten kan 

vereffenen. 

Figuur 73 Principeschets van de doorsnede van het funderingsblok aan de voet van 
de boog aan de achterzijde. 

Figuur 74 Principeschets van het aanzicht van het 
funderingsblok aan de voet van de boog aan de achterzijde. 

In de doorsneden van het funderingsblok aan de voet van de bogen is te zien dat ook daar de kabels 

kunnen worden nagespannen. De krachten komend uit de bogen worden in het blok enigszins 

gecompenseerd door de aanwezige trekkrachten. De resulterende krachten worden om de opening 

geleid en middels palen weggeleid in de ondergrond. 

5.6. Randbalken 
Bij de randba lken is met name de aanslu iting met de hangkabels van belang. 

5.6.1. Krachten 

Figuur 75 Omhullende momenten om de y-as van de liggers. 

Op de randbalken werken de volgende buigende momenten: 
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5.6.2. Sterkte 
Op basis van buiging is benodigd: 

M vv = 291·106 = 1239 ·103 mm3 
w pl;ben = -f- 235 

V 

Hieraan voldoet een HE300B 

5.6.3. Detail 
De vloeren hebben een dikte van 300 mm. Het toepassen van een HE300B als semi-interne randbalk 

lijkt een mogelijkheid. Bij toepassing van een HE300B bestaat de mogelijkheid om betonvloeren aan 

de ligger te storten en met een afwerkvloer een totale hoogte van 300mm te realiseren. De lassen 

van de schetsplaat en de schetsplaat zelf worden getoetst volgens de Eurocode. 

Figuur 76 Principeschets van de aansluiting tussen hangkabel en vloer. 

5.6.3.1. Lassen 

De hangkabel wordt verankerd in een cilinder (PFEIFER, 2010). De cilinder is middels een schetsplaat 

aan de randbalk gelast. De maatgevende toetsing betreft de toetsing van de las die de verbinding 

tussen cilinder en schetsplaat vormt. De schetsplaat is rondom gelast zodat de effectieve laslengte 

.eett = 200 mm. Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van de gecombineerde spanningenmethode. 

De kracht in de verbind ing wordt verdeeld over de hoeklassen aan weerszijden van de schetsplaat. 

FEd =0,5NEd = 0,5 · 721[kN] = 360 kN 

De kracht, die in lengterichting van de las loopt, veroorzaakt alleen een schuifspanning T 
11 

• 

FEd 360·10
3
[N] 2 

T11 =-= [ ] [ ] = 225N/mm a.e ett 8 mm · 200 mm 

De vergelijkingsspanning is daarmee: 

avgl = ~a j_ + 3( '[~ + '[n = ~,--0-+-3(-:-o-2 +_2_2_5[-N-Vm_ m_ 2_]-:-
2

) = 390 N/mm2 

Bij staalsoort 5355 geldt een correlatiefactor van 13w = 0,9 en een treksterkte van fu = 510 N/m m2 

__1_= 510[ N/mm2J = 453N/mm2 

13wVM2 0,9·1,25 

De toetsing is dan: 
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voldoet 

5.6.3.2. Schetsplaat 
De plastische weerstand tegen afschuiving is 

v •.• ~A,1/v .. ~bh 1/v .. ~2o(mm]·200(mm] 355[~mm'] f,o~BlOkN 
VEd 721[kN] 

- = =0 88 
VcRd 820[kN] 

1 1 voldoet 

5.7. Kabels 
Op basis van de optredende krachten wordt gecontroleerd of de gekozen kabeltypen voldoen. 

5.7.1. Kabelnet 
De maximaal optredende kabelkrachten volgen uit het GSA model. 

Figuur 77 Maximaal optredede kabelkrachten in het net. 

Allll "-• Fr: 2500, kNIPic.CIII 
a.211N 
121.1111N 

141,811N 
57UIIN 
504,711N 
432,111N 
310,511N 
21111,411N 

211,311N 
t44.211N 
12,tOIIN 

O,OIIN 

C..: C 12 . OmiiUIIoncle UGT 

De keuze is gevallen op het kabeltype PG 125 van Pfeifer (PFEIFER1 2010) voor de kabels van het 

kabelnet. De kabels hebben een nominale kabeldiameter van 361 3 mm en een rekenwaarde van de 

treksterkte van 721 kN. De kabels zijn opgebouwd uit 61 strengen met een totaaloppervlak van 769 

mm2
• 
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Er is een deel waarin de rekenwaarde van de optredende krachten groter is dan de rekenwaarde van 

de treksterkte. Deze kabels worden besproken in paragraaf 5.7.2. 

De minimaal optredende kabelkrachten zijn: 
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Figuur 78 De minimaal optredende kabelkrachten in het net. 
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Het valt op dat er op twee plaatsen kabels zijn die de volledige voorspanning verliezen. Het gaat om 

een klein stukje aan de rand van de luifel aan de noordwestzijde een het deel van het dak waarbij de 

richting van de kromming omslaat. Daardoor is er in één richting geen kromming aanwezig. 

Mogelijke oplossingen zijn: 

• het vergroten van de voorspanning in dat deel van het dak 

• de kromming vergroten door een hulpconstructie, zoals een kabelspant 

Het gaat echter om een klein gebied. De reden dat de voorspanning niet weg mag vallen is dat het 

membraandoek zou kunnen beschadigen als het wappert in de wind. Het membraandoek wordt 

echter in kleine vierhoekige delen aan de knooppunten van het kabelnet bevestigd. Dus ook als de 

voorspanning verloren gaat in het kabelnet, kan het membraanvlak voldoende op spanning zijn om 

het wapperen tegen te gaan. Dit in acht nemend, wordt in dit stadium akkoord gegaan met 

bovenstaand resultaat. 

5.7.2. Versterkte kabels kabelnet 
Een viertal kabels voldoen niet aan de sterkte-eis, zoals weergegeven in donkerrood (overschrijding 

12%). Deze kabels, alsmede de kabels bij de voet van de boog, worden versterkt. 
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Voor de versterkte kabels uit het kabelnet is de keuze gevallen op het type PV 195 van Pfeifer (Fuif 

locked) . De nominale kabeldiameter is 45 mmmeteen rekenwaarde van de treksterkte van 1170 kN. 

Het totale staaloppervlak van de kabeldoorsnede is 1340 mm2
• 

5.7.3. Randkabels 
De maximaal optredende kabelkrachten volgen uit het GSA model. 

Figuur 79 De maximaal optredende kabelkrachten in de randkabels. 
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Voor de randkabels is de keuze gevallen op het type PV 810 van Pfeifer (Fuif locked). De nominale 

kabeldiameter is 90 mm met een rekenwaarde van de treksterkte van 4903 kN. Het totale 

staaloppervlak van de kabeldoorsnede is 5600 mm2
• 

Er is een deel van de randkabel van de luifel aan de zuidzijde die niet voldoet (Overschrijding 3%). 

Hier zou een randkabel met grotere diameter toegepast moeten worden, zoals PV 910 met een 

kabeldiameter van 95 mm en een rekenwaarde van de treksterkte van 5521 kN. Doordat de 

rekstijfheid van de kabel wijzigt heeft dit invloed op de krachtswerking van het dak. Het GSA-model 

zou dan opnieuw doorgerekend moeten worden met de gewijzigde geometrie. Dat is in het kader 

van dit afstuderen achterwege gelaten. 

5.7.4. Conclusie 
Alle drie de kabels zitten op en rond de maximale treksterkte. De rekenwaarde van de treksterkte 

betreft de vloeigrens. De karakteristieke belasting waarbij de kabels breken is bepaald op 1189 kN, 

1930 kN en 8090 kN voor respectievelijk de kabels uit het kabelnet, de versterkte kabels en de 

randkabels. In het kader van dit afstuderen kan worden gesteld dat de gekozen kabels voldoen voor 

een globale dimensionering. 

De elasticiteitsmodulus van staalkabels is opgegeven als 1,6·105 N/mm2 en is meegenomen in GSA 

model. 
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6. Definitief ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de plattegronden, doorsneden en aanzichten het definitieve 

ontwerp besproken. 

6.1. Begane grond 

cp er 

Figuur 80 Plattegrond begane grond 

Fietsers benaderen het gebouw via de entree op de hoek. Deze entree sluit direct aan op een 

kruispunt van doorgaande fietsroutes en de nieuwe f ietsbrug richting Overstad. Naast de entree 

bevindt zich een fietsreparatie. Indien er voor wordt gekozen om al dan niet gratis, bewaakt stallen in 

te voeren is er ruimte beschikbaar voor een bewaker aan de kop van de entree. In de sta lling kunnen 

de fietsers uit ca. 250 stallingsplaatsen kiezen. Ook kunnen ze er voor kiezen om de rolbaan op te 

gaan. Er staat tevens de mogelijkheid om een beperkt aantal brommers of scooters te plaatsen. 

Indien bewaakt, vindt de doorgang plaats via de fietsenstal ling. Na het stallen op de begane grond 

kan men via de fietsentree of de twee zijentrees het pand verlaten of bijvoorbeeld met de twee liften 

naar het plein. 

Toeristen komen aan bij de entreehaL Hier kunnen zij verzamelen. Via de trappen in de entreehal 

kan men het plein bereiken. De entreehal biedt ook kaartverkoop voor en aansluiting op het 'kaas

express'-treintje, de rondvaartboten en de riviercruises. In de hal is een toeristeninformatie 

aanwezig. Na een bezoek te hebben gebracht aan de binnenstad kan men in de entreehal even 

wachten op de boot of touringcar. 
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De panden op de begane grond kunnen winkels of horeca bevatten, met aansluiting op de straat. 

Goederen kunnen inpandig door vrachtwagens afgeleverd worden door de expeditie-ruimte in de 

noordoosthoek. Met de goederenlift kunnen ro lcontainers naar de horeca op pleinniveau gebracht 

worden. Aan de zijde van de Dijk bevinden zich openbare toiletten, kluisjes en een 

tentoonstem ngsru i mte. 

6.2. 1 everdieping 
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Figuur 81 Plattegrond leverdieping 
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De eerste verdieping bevat eveneens een ruime fietsenstalling met ca. 250 plaatsen, te bereiken met 

de rolbaan. Aan weerszijden kan men het pand via trappen of een lift verlaten. Ook kan men de 

fietsenstalling via een loopbrug in de entreehal verlaten. Dit geeft een aardige levendigheid en 

interactie met de toeristen. In het midden is een lichtkoker aanwezig welke daglichttoetreding vanaf 

het plein realiseert. Doordat het plafond niet aansluit op de omliggende panden ontstaat ook hier 

ruimte voor daglicht, met name in de hoeken, waar de ruimte het grootste is. 

Vanaf de 1 e verdieping bestaat de mogelijkheid om bij een aantal horecavoorzieningen of winkels 

naar binnen te kijken. Men kan echter niet naar binnen. Die aansluiting is alleen op straatniveau en 

vanaf het plein aanwezig. 

De tentoonstellingsruimte kan ook ingericht worden als zaalverhuur, museum en dergelijke. Het 

pand loopt door vanaf straatniveau tot het plein, zodat ook dat intern een verbinding met het plein 

kan vormen. 
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Vanaf de zijentrees bestaat de mogelijkheid om bij een aantal panden via de zijkant naar binnen te 

gaan. De hoofdentree is niet toegankelijk en biedt slechts langs de trappen zicht op de constructie en 

de gevels aan de overzijde van de Kaarsemakersgracht. 

6.3. 2e verdieping 
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Figuur 82 Plattegrond 2e verdieping 

Het plein is op een aantal manieren te bereiken. De hoofdentree in de vorm van een trap bevindt 

zich aan de kopgevel bij de voet van de bogen (westzijde). Er zijn drie zijentrees, waarvan twee direct 

met trappen op straatniveau uitkomen en bovendien over een lift beschikken. De derde zijentree 

bestaat uit trappen en komt uit in de entree hal. 

Het plein kan worden ingericht voor evenementen. Een poppodium bevindt zich bijvoorbeeld aan de 

oostzijde. Er is dan een duidelijke orientatie in de lengterichting. Het plein is gedeeltelijk overdekt 

tegen regen en schaduw door een translucent membraandoek. 

Doordat de horeca zich op de 2e etage van de omringende bebouwing bevindt, en deze een 

afwijkende verdiepingshoogte heeft, is er tussen het plein en de horeca een 'brug geslagen'. Wat 

inhoudt dat men altijd met een paar treden omhoog of omlaag de horeca bereikt. De horeca kan 

volledig inpandig zijn of een dakterras bevatten met uitzicht over het Noordhollandsch Kanaal, de 

Kaarsemakersgracht en de Dijk. Eén deel van het dakterras kraagt uit ten opzichte van de overige 

bebouwing. Dit vormt de overkapping van de touringcarhalte. Er bestaat de mogelijkheid om 

terrassen op het plein te plaatsen. De doorgang dient dan echter wel gewaarborgd te zijn. 
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In het midden van het plein zijn twee gedeelten verhoogd. Dit vormt een mogelijkheid om op te 

zitten. De rand is van glas zodat er een doorkijk naar de fietsenstalling ontstaat. Andersom zien de 

fietsers de benen van personen op het plein. Dit geeft een interessante beleving dat de interesse 

wekt om het plein te bezoeken. 

6.4. De overkapping 
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figuur 83 Bovenaanzicht 
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De overkapping vormt een bescherming tegen wind, sneeuw en zon. Bovendien werkt het als 

herkenningspunt aan de skyline van Alkmaar. De 4 luifels markeren de zijentrees en de hoofdentree. 
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6.5. Doorsneden 
In de doorsneden is de opbouw van de constructie te zien. 

Figuur 84 Doorsnede A-A 

Vanaf weerszijden kan men het plein op de 2e etage bereiken (Figuur 84). Het plein en de 

fietsenstalling zijn aan de randen opgehangen aan de bogen. In het midden worden zij ondersteund 

door gelamineerd houten kolommen en stalen hoekkolommen. De stabiliteit van het plein wordt 

verzorgd door windverbanden (Figuur 85). Te zien is hoe de verdiepingen los staan van de 

omringende bebouwing. De verbinding wordt gemaakt door kleine overbruggingen. 

Figuur 85 Doorsnede B·B 
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6.6. Aanzichten 
In deze paragraaf worden twee aanzichten besproken. 

Figuur 86 Aanzicht westzijde 

In het gevelbeeld aan de westzijde (Figuur 86) is de hoofdentree te zien zoals hij gebruikt kan worden 

bij evenementen. De zijentrees vormen dan de (nood)uitgangen. Duidelijk is te zien hoe het 

entreegebouw binnen de omringende bebouwing gepast is. 

Figuur 87 Aanzicht noordzijde 

In het gevelbeeld aan de noordzijde (Figuur 87) is de entreetrap te zien. Rechts daarvan bevindt zich 

de entreehal voor de toeristen. Op de hoek is de poort voor de fietsers te zien. De fietsers, komende 

vanaf de Kanaalkade, kunnen door de poort, via de bewaking, indien de fietsenstalling bewaakt 

wordt, de fietsenstalling bereiken. Indien nodig kunnen zij besluiten met de fiets de rolbaan op te 

gaan naar nog een etage met fietsenstallingen. 
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Figuur 88 Principeschetsen van de aansluiting tussen membraandoek en het kabelnet. 

Tussen de knooppunten van het kabelnet worden vierhoekige delen translucent membraandoek 

gespannen (Figuur 88). De naden die ontstaan tussen het doek en de kabels worden afgedekt met 

een transparante folie. De folie wordt langs de rand met een strip en enkele bouten vastgeklemd 

aan het doek. Hiertoe dient zowel in het doek, als in de folie een randkabeltje aanwezig te zijn die 

slip onder de strip vandaag tegengraan. De folie is in principe spanningsloos, maar kan enige 

spanning opnemen bij het uitrekken van het membraandoek. 
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Figuur 89 Schetsplattegrond van een zljentree. 
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Op de plattegrond van een zijentree (Figuur 89) is het verloop van de trappen te zien. Via twee 

trappen die uitkomen op de straat loopt men onder de pylonen door. Vervolgens kan men linksaf de 
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fietsenstalling bereiken op dele etage of rechtsaf de trap op naar het plein. Bovendien kan met aan 

weerszijden de naastgelegen panden bereiken op de 1 e etage. Vanaf straatniveau kan men ook onder 

de trappen doorlopen en rechtstreeks de fietsenstalling op de begane grond bereiken. Men zou deze 

toegangen 's avonds ook af kunnen sluiten, zodat de fietsenstalling alleen via de hoofdentree 

bereikbaar is. 

6.8. Uitvoering 
Door de ligging aan het Noordhollandsch Kanaal bestaat de mogelijkheid de bogen elders te 

fabriceren en via het water te transporteren. De bogen worden op hun plaats gezet en ondersteund 

door kranen of steigerwerk. De kabelnetten worden in de fabriek gemaakt en op locatie aan de 

bogen bevestigd. Vervolgens worden de tuien aangespannen. Hierdoor zullen de bogen iets 

vervormen. Het afspannen van de kabelnetten wordt besproken in paragraaf 5.2. 
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7. hnpressies 
---------- ---

In dit hoofdstuk worden de impressies gepresenteerd. Het model is opgebouwd in het programma 

3DS Max. Met de Mental Ray renderer en Daylight Systems zijn zeer indrukwekkende visualisaties te 

maken. 

7.1. Exterieur 

Een bovenaanzicht van het eindresultaat. Linksvoor bevindt zich het Noordhol landsch Kanaal, 

rechtsonderaan de Kaarsemakersgracht. Vooraan is te zien hoe de twee luifels de entree accenturen. 

Eén van de twee luifels komt uit in de entreehal voor de toeristen. Daar arriveren zij vanuit de 

touringcar of ruiviercruiseboot. Via inpandige trappen of de lift bereiken zij het plein waar zij kunnen 

verzamelen om bijvoorbeeld de wandeling door Alkmaar onder begeleiding van een gids kunnen 

voortzetten. 
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Vanaf Overstad, aan de overzijde van het Noordhollandsch Kanaal, is te zien hoe het Entreegebouw 

een markant herkenningspunt vorm aan de skyline van Alkmaar. Doordat om het gebouw een rand 

met panden in monumenta le stijl zijn gebouw past het gevelbeeld binnen de context. 
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Vanaf het Waagplein, waar in de zomerperiode wekelijks de kaasmarkt gehouden wordt, is het 

entreegebouw zichtbaar. Voor toeristen blijft het daardoor een oriëntatiepunt. De nieuwe route 

loopt dan vanaf het Waagplein, via de Voordam naar de Dijk. 
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7 .2. Interieur 

Binnenin de f ietsenstalling, de f ietsen moeten er hier even bij bedacht worden, is er voldoende 

lichttoetreding door de 'kier' aan de zijkant. De 'kier' ontstaat doordat de vloeren van de 

fietsenstalling en het plein niet opgelegd zijn op de omringende bebouwing, maar zijn opgehangen 

aan de bogen. De 'kier' is in de hoeken het grootste. Ook treedt er licht toe via de opening aan de 

bovenzijde van de stabiliteitskern en de wanden naast de rolbaan. 

Wanneer de afbeeldingen worden gevuld met fietsen ontstaat al snel een realistisch beeld met een 

duidelijke maat. 
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Vanaf de trappen bij de zijentree bestaat de mogelijkheid om àf het plein te betreden, àf de 

fietsenstalling op de 1 e etage te betreden. De pylonen die de luifel ondersteunen en de afspankabels 

die het gehele dak stabiel houden zijn gefundeerd op het blok beton waarop de trappen zich 

bevinden. 

Aan de onderrand van de bogen zijn de vloeren opgehangen, aan de bovenranden zijn de 

kabelnetten verbonden. 
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Op het plein is de dynamiek van de verlopende hangkabels zichtbaar. De bogen geven een duidelijke 

oriëntatie in de lengterichting van het plein. Dat komt met name tot zijn recht als er op het uiteinde 

van het plein een poppodium geplaatst is. In het midden van het plein zijn verhogingen. Die zijn 

bedoeld om op te zitten en als doorkijk naar de onderliggende fietsenstalling. Vanuit de 

fietsenstalling zijn zo de benen van het publiek zichtbaar. Via kleine overbruggingen is de horeca op 

de bovenste laag van de omringende panden te bereiken. Waarvan menigeen beschikt over een 

dakterras met uitzicht over het Waagplein, De Dijk en het Noordhollandsch Kanaal 
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7 .3. Zonder omringende bebouwing 

Zonder omringende bebouwing is goed de draagstructuur van het Entreegebouw te zien. De randen 

van de vloeren zijn opgehangen en geven een overstek van 7 meter. Het dak is naar 4 punten 

afgetuid, waarbij de tuiconstructies de entrees markeren. 

79 



Het translucente doek zorgt voor schaduwwerking terwijl het toch licht doorlaat. Dit zorgt voor een 

fraai schouwspel. Met name tijdens evenementen aan het einde van de middag is de 

schaduwwerking ideaal. 
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8. Nawoord 

Na afloop van dit project kan worden geconcludeerd dat het voor een afstuderen een zeer 

uitdagende, maar tegelijkertijd ook complexe opdracht was. Na de literatuurstudie zijn zeer veel 

randvoorwaarden geschetst. In eerste instantie zouden die houvast moeten bieden. Op sommige 

vlakken en momenten werkten ze eerder als belemmering. Achteraf gezien kan ik aangeven dat ik 

mijzelf voor dit afstuderen een te omvangrijke opdracht heb gegeven. 

Hoewel ik bij de afstudeerrichting 'constructief ontwerpen' afstudeer, ben ik zeer lang bezig geweest 

met het vinden van een juist architectonisch ontwerp en indeling. De technieken die ik hanteerde 

waren niet altijd de meest bruikbare. Ik probeerde te veel het ontwerp door de computer te laten 

bepalen, in plaats van gebruik te maken van mijn eigen gevoel, creativiteit en logisch nadenken. 

Tegen eerdere plannen in heb ik een maquette gemaakt van de omgeving. De maquette heeft 

absoluut geholpen met het vinden van een juiste indeling. 

Het resu ltaat is een ontwerp dat, naar mijn mening, zo goed als mogelijk aan alle randvoorwaarden 

voldoet. Daarnaast ben ik geslaagd in het maken van een constructief interessant ontwerp dat op die 

randvoorwaarden aansluit. 

Toen er een goed schetsontwerp op tafel lag en ik de keuze heb gemaakt om mij op alleen het 

binnendeel te richten, heb ik mij kunnen uitleven op de constructieve werking van het ontwerp en 

toetsing van de constructie. 

De constructieve uitwerking is op globaal niveau gedaan. Hiermee kan worden aangetoond dat het 

constructieve principe kan werken en welke dimensies daar bij horen. 

8.1. Aanbevelingen 
Voor vervolgonderzoek of als aanbeveling voor toekomstige vergel ijkbare projecten kunnen een 

aantal zaken worden meegegeven. 

Voor dit project is gebruik gemaakt van het programma GSA, onder andere vanwege de 'form

finding' -mogelijkheden en de samenwerking tussen GSA en Excel. Die samenwerking bleek ook hard 

nodig. Bij het bepalen van de windbelasting bleek het al snel een probleem dat er een 

oppervlaktebelasting vertaald moest worden naar een knoopbelasting. Normaal gesproken is dat 

geen probleem, maar wel als het betreffende oppervlak dubbel gekromd is en dus de richting in elke 

knoop anders is en bovendien de coëfficiënten nergens hetzelfde zijn. Andere programma's bieden 

vaak een eenvoudige functionaliteit om dat om te zetten. Wellicht dat een combinatie tussen twee 

softwarepakketten tot een sneller resultaat leidt dan het gebruik van Excel. Opgemerkt dient te 

worden dat er voor een ontwerp van deze complexiteit eigenlijk maar één geschikte methode is om 

de windbelasting te bepalen. En dat is een windtunneltest . Een vervolgonderzoek met 

windtunneltests zou de juiste coëfficiënten kunnen opleveren. 

Doordat de krachtwerking in de kabelnetten van invloed is op de bogen, maar ook andersom, is de 

krachtswerking van het geheel zeer lastig te bevatten. Zo was het niet eenduidig om te bepalen of 

het eigen gewicht van de vloeren voor elke belastingsituatie gunstig of ongunstig was. Hetzelfde 
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geldt voor de voorspanning. Bij 'normale' gebouwen is voor een ervaren constructeur eenvoudig in 

te schatten wat de maatgevende belastingcombinaties zijn. Voor dit ontwerp geldt dat zeer zeker 

niet. Dit had tot resultaat dat er een grote hoeveelheid aan belastingcombinaties zijn opgesteld en 

doorgerekend. Gezien de aard van de analyse, zijnde een iteratieve 2e orde berekening, resulteerde 

dit in een lange rekentijd. Op enig moment is duidelijk geworden dat enkele belasting gevallen vaak 

maatgevend zijn, daar is dan ook gedurende het ontwerpproces mee gerekend. In de eindfase is 

echter de hele lijst met belastingcombinaties doorgerekend. Er bleken toch nieuwe maatgevende 

belastingcombinaties te bestaan. Bij het ontwerpen van een soortgelijke constructie dient daar 

rekening mee gehouden te worden. Ook is het goed om aan te geven dat wanneer er één doorsnede 

wijzigt in het model de complete GSA-berekening voor alle belastingcombinaties opnieuw dient te 

worden berekend. Een stijver onderdeel op de ene plaats, kan immers resulteren in grotere krachten 

in een ander onderdeel. 

In eerste instantie zijn de bogen als systeemlijn in het GSA-model ingevoerd. Door asymmetrische 

belastingen bleek dat de torsiestijfheid van de bogen van grote invloed is op de krachtswerking die 

berekend is met de niet-lineaire methode. Het bepalen van de torsiestijfheid was redelijk te doen. 

Het omrekenen van de knoopkrachten naar de staafkrachten in het vakwerk was echter een lastige 

zaak. Vele aannamen, altijd zeer conservatief, zorgden er voor dat er nauwelijks nog vertrouwen was 

dat de systeemlijnen de werkelijke situatie representeerden. Aangezien er later, ten behoeve van de 

visualisaties, toch een 3d-model van de vakwerkbogen zou worden getekend is besloten ook de 

complete vakwerkbogen in GSA in te voeren. Met verbazing moest worden geconcludeerd dat de 

iteratieve berekeningen veel eerder convergeerden en dat dit model dus in vele opzichten gunstiger 

was. Ook de staafkrachten waren nu zeer eenvoudig af te lezen. 

De pylonen hebben een samengestelde doorsnede. Hoewel de Eurocode een aantal richtlijnen biedt 

werden geen rekenregels gegeven voor de ontworpen situatie. Zo goed als mogelijk zijn daarom de 

rekenregels gemodificeerd. Een nader onderzoek zou moeten uitmaken hoe de rekenregels 

geïnterpreteerd en gemodificeerd zouden moeten worden voor een juiste berekening. 

Dit project is getoetst volgens de Eurocode. Hoewel het aanbod aan literatuur over de Eurocode 

aldoor toeneemt is het enkele malen noodzakelijk gebleken om terug te vallen op literatuur die 

volgens de 'oude' normen bepaalde constructieve toetsingen behandelt. Het beperkte aanbod aan 

goed bruikbare literatuur heeft zijn uitwerking gehad in de mate van studie naar de Eurocode en hoe 

die gehanteerd dient te worden. 

8.2. Conclusie 
Met dit project wordt een voorstel gedaan voor het oplossen van een maatschappelijk probleem in 

een lastige stedenbouwkundig situatie in Alkmaar. Dat dit maatschappelijke vraagstuk speelt onder 

de bewoners van Alkmaar blijkt wel uit het artikel dat op vrijdag 12 augustus 2011 op de voorpagina 

stond van de Alkmaarsche Courant, een onderdeel van het Noord-Hollands dagblad. 
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Benny Aland (SP) overleden 

Figuur 90 Krantenartikel op de voorpagina (lambers, 2011) 

Op maandag 22 augustus 2011 is dit ontwerp ook aan bod geweest in een radio·uitzending van RTV· 

Alkmaar. Inmiddels is er contact met de gemeentelijke politiek. Hoe en of men dit project oppakt en 

vertaalt naar de praktijk zal de toekomst moeten uitwijzen. 
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A. Indeling bepalen 

A.1. Indelen in klimaatzones 
Om een eerste idee te krijgen over de indeling wordt een schema opgesteld gebaseerd op de 

gewenste klimaatzone zoals wel of geen gevels of wel of niet overdekt. 

Tijdelijk 

Fietsenstalling* 

Geen 

• Kan op verschillende manieren ingedeeld worden. 

A.2. Verticale indeling 
Begane grond 

Toiletten 

Informatie 

Voorz. riviercruise 
T fiets- en brommerstaU 

Eventueel hoger gelegen 

Keuken e.d. 

Terras 
Tentoonstelltng 
Podium 
Fietsre aratie ___ .........,.J 

A.3. Horizontale indeling 
Eventueel intern 

Toiletten 
Kluisjes 
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A.4. Schematische indeling 

..... 
GJ 
bO 
0 c 

..c GJ 
GJ bO 
GJ GJ 
::IQ} 
~ bO 
GJ 
> w 

Tijdelijk 
overdekt 

-- ------------------

! 
I 

i 
I Terras 
I 
I 
I 

Tijdelijkin 
iet 

overdekt 

Podium 

Permanent 
overdekt 

Keukens e.d. 
Brommerstalling 
Tentoonstelling 
Fiets re pa ra tie 

Tijdelijk/perm. 
overdekt 

------------------ -.. 

Fietsenstalling 

"C 
c 
0 

Expeditie Wachtruimte touringcar 
..... 
bO 
GJ 
c 
lU 
bO 
GJ 

t:tl 

Opstap touringcar 
Toegang fiets-

en brommerstall ing 

A.S. Benodigd oppervlakte 

A.5.1. Horeca 

Toiletten 
Kluisjes 

Informatie 
Kiosk 

Niet/tijd./perm 
overdekt 

-

Voorz. riviercruise 
Opstap treintje 

Voorz. rondvaart 

Er wordt aangenomen dat het ruimtegebruik van de horeca met betrekking op personeel en klanten 

zich verhoudt als personeel :klanten is 1:2. 

Uit het Programma van Eisen volgende de volgende oppervlakte voor de horecavoorzieningen: 

Uit het Programma van Eisen volgen de volgende minimale afmetingen voor de fietsreparatie. 

Onderdeel Oppervlakte [m2
] -. 

Kantoor ----Opsla 
Toilet 

5 
20 
2 

39 

__ _. 
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A.S.3. Totaal 'binnen' 
Uit het Programma van Eisen volgen de volgende minimale afmet ingen voor alle onderdelen die 

'binnen' gesitueerd zijn. 

Onderdeel 

Keukens e.d. 

Kluisjes 

Kiosk 
Wachtruimte tourinJcar 
1Brommersta U"ng 

Oppervila k1e [ m z] 

400 
40 

10 

100 
? 

665 
Hieruit volgt dat 33% van het beschikbare grondoppervlak benodigd is voor de 'binnen'-functies. 

Van deze functies dient 125 m2 (16%) op de begane grond aanwezig te zijn en 540 m2 (27%) kan 

eventueel op een hogere verdieping worden geplaatst. 

A.6. Uiteindelijke indeling 

Tijdel ijk 
overdekt 

Tijdelijk/n 
iet 

overdekt 

Permanent 
overdekt 

Tijdelijk/perm. 
overdekt 

------ ------- ~ - ------------- ---- , 

I 

c 
Q) 
t:lO 
Q) 

Q) 
t:lO .... 
Q) 
t:lO 
0 

I 

-c 
c 
0 .... 
t:lO 
Q) 
c 
ro 
t:lO 
Q) 
al 

! 

i 
i 

Terras (deel) Podium? 

Expeditie 
Opstap touringcar 

Toegang fiets-
en brommerstalling 

Fietsenstalling 
(deel) 

Terras (deel) 

I 

Keukens e.d. 
Fietsenstall ing 

(deel) 
Tentoonstelling? (deel) 

Wachtruimte touringcar 
Toiletten 
Kluisjes 

Informatie 
Kiosk 

Keukens e.d. (deel) 

Brommerstalling 
Fietsreparatie 

Tentoonstelling? 

~ 

Niet/tijd./perm 
overdekt 

-------· 

Voorz. riviercruise 
Opstap treintje 

Voorz. rondvaart 

Terras (deel) 

Podium? 

Tot nu toe is er nog altijd niet gekeken naar eisen en wensen voor de tijdelijke tentoonstellingsruimte 

en de ruimte voor het t ijdelijke openluchtpodium. De verwachting is dat deze gedurende het verdere 

ontwerpproces meer vorm krijgen. 
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B. Ontwerpvarianten 

Er zijn een aantal ontwerpvarianten gemaakt voor de overkapping, elk gebaseerd op een ander 

constructiemateriaaL Per materiaal worden schetsen weergegeven, met de belangrijkste voor- en 

nadelen. 

B.l. Hout 
Het ontwerp in hout gaat uit van grote ronde kolommen die een netwerk van houten latten 

ondersteunen. Wellicht is er een mogelijkheid dat men met een lift via de 'bomen' het dak kan 

bereiken. Het belangrijkste nadeel van dit ontwerp is de zeer complexe geometrie en krachtswerking 

en de tijd die dat met zich mee zou brengen om dat constructief uit te werken. 

B.2. Beton 
Het betonnen ontwerp bestaat uit een schaaldak ondersteund door moment vaste kolommen. De 

belevingskwaliteit van de fietsenstalling zou door de forse betonstructuur wel eens in gevaar kunnen 

komen. 

. .... k (.,.,, t.o., Jtl 
. f•~.t . 

"""" i..t}l., 
II..J._ ... • 

0 f!!l \-wo• ·~. 

1.1-

Figuur 91 Schetsen voor een ontwerp in Hout 

( 
~ v;.-. 

\ . 
f '" (.,..fl•fL'I. 

·~\ ·- J -- ..... -"t./"c.J. ; ---

' l[ \ 

Figuur 92 Schetsen voor een ontwerp in beton 
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C. Doorsneden 

C.l.Vakwerkbogen 
In een eerdere situatie waren de bogen in het GSA-model ingevoerd als systeemlijn . Het was 

noodzakel ijk de zwaartelijn, het kwadratisch oppervlaktemoment en de torsiestijfheid van een 

driehoekige vakwerkboog te vertalen naar de doorsnede-eigenschappen van de systeemlijn. Deze 

bijlage bespreekt die bepaling daarvan. De afmetingen in deze bij lage komen niet overeen met de 

afmetingen in het uiteindelijke ontwerp. 

C.t.t. Zwaartelijn 
De zwaartelijn van de samengestelde doorsnede waar de driehoekige vakwerkbogen uit bestaan is 

als volgt te bepalen: 

De randsstaven zijn alle drie gelijk, namelijk: !2)324x25 

Waarbij geldt: A = 234,7 · 102 mm2
, zodat: 

IA·z 234, 7 ·10
2 

· (1800[mm] +1800[mm] +O[mm]) 
z = ""' v = = 1200 mm vanaf 
~ ~A 234,7·102 ·3 

hart van de 

onderrand. 

In de v-richting is de doorsnede symmetrisch, zodat geldt: 

Y = .!b = .!. 2000[mm] = 1000 mm 
ZW 2 2 

De conclusie is dat het zwaartepunt zich bevindt op %e (GOOmm) van de bovenrand, en dus %e 

(1200mm) van de onderrand. 

C.1.2. Kwadratisch oppervlaktemoment 
Het kwadratisch oppervlaktemoment van de driehoekige vakwerkbogen is bepaald met de regel van 

Steiner. 

1v;tot = Llv + LA ·z'~ 
De invloed van ly wordt verwaarloosd. 

A = 234,7 ·102 mm2 

{ Az'~ t = { Az'~ )
8 

= 234,7 ·10
2 

• 600
2 = 84,5 ·10

8 
mm

2 

( Az'2 ) = 234 7·102 ·12002 = 338·108 mm2 

y ( I 

I ="A · z'2 = 2 ·84 5 ·108 + 338 ·108 = 507 ·108 mm4 
y;tot ~ y ' 

Op dezelfde manier kan lz bepaald worden: 

lz = 470·108 mm4 

C.t.3. Evenwicht van de doorsnede 
Er dient evenwicht in de samengestelde doorsnede te zijn. De doorsnede van alle randstaven is gelijk, 

zodat indien de doorsnede wordt belast door een moment Myy geldt: 
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2 · Fx;rand;boven - Fx;rand;onder = 0 

2 · Fx;rand;boven = Fx;rand;onder 

LMt.o.v.zzw 

Fx;rand;boven • th + Fx;rand;boven • th + Fx;rand;onder • fh = MYY 

fFx;rand;boven • h + fFx;rand;onder • h = MYY 

Mvv 
Fx;rand;boven + Fx;rand;onder = l. h 

3 

Mvv 
Fx;rand;boven + 2 · Fx;rand;boven = l.h 

3 

M 
F = ____:!:!_ 

x;rand;boven 2h 

Mvv 
Fx;rand;onder = h 

Fx;onder 

Indien de doorsnede wordt belast door een moment Mzz geldt: 

:LH =O 

Fx-rand·links - Fx-rand·rechts + ( Fx-rand·onder = o) = 0 
' I I I I I 

Fx-rand·1inks = Fx·rand·rechts = Fx·rand·boven ' ,. , , , , Fx;links 

LMt.o.v.yzw 

Fx;rand~inks ·tb + Fx;rand;rechts ·tb + Fx;rand;rechts • 0 = Mzz 

F F Mzz 
x;rand;links + x;rand;rechts = 1. b 

2 

2 F Mzz 
• x;rand;boven = 1. b 

2 Fx;onder 

F = Mzz 
x;rand;boven b 

Fx;rand;onder = 0 

C.1.4. Polair oppervlaktemoment 

Fx;rechts 

Mzz 

::> z 

De torsiestij fheid van de vakwerkboog is bepaald middels GSA. Er is een recht segment van het 

vakwerk gemodelleerd van 8 x 3m = 24m lang. Aan één uiteinde van het segment zijn alle drie de 

randstaven scharnierend vastgezet, zodat in principe een ingeklemde staaf ontstaat. Op de het 

segment is een eenheidstorsiemoment gezet door een koppel op de randstaven A en B te plaatsen 

van 500 kN. Dat geeft dus: SOOkN x 2,0 m = 1000 kNm. 
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1 
De verplaatsingen die optreden zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

De hoekverdraaiing die het segment ondergaat ten gevolge van het torsiemoment is: 

<P _ u _ ( U1 U2 U3 J ~ 
-f- ~(tbt +(tht + ~(tbt +(tht + (th) /~ 

<P =( 24,45[mm] + 26,05[mm] + 22,16[mm]) ~=0,02lrad 
~lOOO[mmY + 600[mmY ~lOOO[mmY +600[mmY 1200[mm] ~~ 

~f ~f 1·10
3
[kNm]·24[m] 

Er geldt: <t> =--~GI =--= =1,17·106 kNm2 

GIP P <P 0, 021 rad 
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C.t.S. Controle 
In hetzelfde model is een parametrische doorsnede ingevoerd met dezelfde A,ly, lz en lp als de 

vakwerkligger. Uit de resultaten volgt dat de optredende hoekverdraaiing ten gevolge van een 

moment van lOOOkNm gelijk is. De toegepaste methode is dus geldig. 

1 

EJemen 1s1 PI 
Stele t :05.20 
lsomeiiÎC Sc* 1:118 

0 ~l1-
:.0.0t501AIII 
.0,01782..S 
.0~ ... 

C..M~ 

C.1.6. Krachten ten gevolge van torsie 
Uit het model dat in de vorige paragraaf besproken is, zijn ook de staafkrachten ten gevolge van 

torsie te destilleren. Indien belast door een torsiemoment van 1000 kNm. Treden er in de diagonalen 

in het bovenvlak (in de afbeelding het vlak linksachter) staafkrachten op ter grootte van ca. 900 kN 

(trek en druk). In de diagonalen in de zijvlakken zijn de staafkrachten ca. 700 kN. 

Op basis van deze resultaten kan worden gesteld dat de optredende staafkrachten als gevolg van een 

willekeurig torsiemoment als volgt zijn te bepalen: 

Fx;diag .boven = 019 · M n 

Fx;dlag.zij = 0, 7 ' M •• 

Waarbij de factoren 0,9 en 0,7 de eenheid [kN/kNm], oftewel [m-1], hebben. Immers: 

f x;dlag.boven = 0,9 [ k~: J · lOOO[kNm] = 900 kN 
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C.2.Pylonen 

_.. ..... 
- 1'111,2 
--1:123.1 
-~-~.-.....-.-
0111111-... _L-._:a.llllll!ol...,..._ 
0111111-... 

-'-.1'1:211111. .... 1101 
IIIIID,IN 
IIGO.O IJl 
IIIIOIJI 
<IOD.DIJI 
:IIII.OIJI 
OJIIH 

-a..OIH 
-4m,JIIN 

~IN 

_,..OIN 
·IIXJO.IH 

C:..: AA : -...c.e4 

C.2.1. Oppervlak 
Aan de uiteinden van de pylonen komen de drie ronde buisprofielen samen. De doorsnede die 

ontstaat, is hieronder weergegeven. 
31S.3 

147.0 

Het staa loppervlak is als volgt te bepalen: 

De straal van de buisprofielen (systeemlijn) is: 

Yz·168,3-Yz·12,5=77,9 mm 

De omtrek is: 

Yzn-77,92=489,5 mm 

Yzz=147/2=73,5 mm 

~77,92 -73,52 =25,8mm 

73,5/tan(60")=42,4 mm 

De lengte van een schotje is: 

25,8+42,4-12,5=55,7 mm 
Cos-1(73,5/77,9)=19,3" 

2·19,3"+60"=99" 
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De booglengte van het resterende deel van de buis is: 

(360-99)/360·489,5=355,3 mm 

Het totale staaloppervlak is: 

12,5·(3·55,7+3·355,3)=15413 mm2 

C.2.2. Kwadratisch oppervlaktemoment 
De pylonen zijn opgebouwd uit drie ronde buisprofie len. De systeemlijnen vormen een gelijkzijdige 

driehoek met zijden van 400mm. De hoogte van de driehoek is: 

tan(60o}·fb =tan(60°}·200 =346 mm. 

De zwaartelijn bevindt zich op 2/3e van de hoogte. 

Het kwadratisch oppervlaktemoment van de pylonen is bepaa ld met de regel van Steiner. 

ly;tot = Llv +LA ·z'~ 
De invloed van ly wordt meegenomen. 

lv=2934·104 mm4 

A=7115mm2 

(Az'~t =(Az'~)8 =711S·{f346t =9487·10
4 

mm
2 

(Az'~)c =711S·{f346t =37947·10
4 

mm
2 

ly;tot = Llv + IA·z'~ =3·2934·104 +2·9487·104 +37947·104 =6,57·108 mm4 
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D. Knoopbelasting modelleren 

D.l . Windbelasting 
De windbelasting wordt gemodelleerd als een puntlast op elke knoop. 

Waarvoor geldt: Fwind = W • Arep 

Als beginsituatie wordt uitgegaan van het resultaat van de formfinding-procedure. 

Omdat windbelasting altijd loodrecht op het vlak werkt, moet de richting op elk knooppunt bepaald 

worden. 

Als voorbeeld wordt knoop 98 genomen. 

De coördinaten van knoop 98 zijn: 

X98=1,30 m, Y98=1,29 m, Z98=20,64 m 

De naastgelegen knooppunten zijn: 

96 95 94 

97 98 99 

121 122 123 

Figuur 93 Fragment van het kabelnet 

Om zowel de richting als de kracht van de windbelasting op knoop 98 te bepalen wordt gebruik 

gemaakt van vectoren, en dan met name kruisproducten. 

De kracht die op een knoop aangrijpt is afhankelijk van de oppervlakte die een knoop representeert. 

Dit kan worden bepaald door de kruisproducten van de vier afzonderlijke parallellogrammen, die 

gedefinieerd worden door de kabels in de richting van knoop 97, 95, 99 en 122, veetoriaal bij elkaar 

op te tellen. 

De kabel van knoop 98 naar 122 wordt kabel A genoemd. 

De kabel van knoop 98 naar 97 is kabel B, die naar 95 kabel C en naar 99 kabel D 

Kabel A (van knoop 98 naar 122) verloopt in x, yen z richting. De bijbehorende vector is dan: 

a. =x98 -x122 =1,30-1,30=0,00m 

av =y98 -y122 =1,29-0,00=1,29m 

az =Z98 -Z 122 =20,64-20,61=0,04m 

b. = x98 - x97 = 1,30-0,00 = 1,30m 

bv =Y98 -y97 =1,29-1,29=0,00m 

bz =Z98 -Z 97 =20,64-20,68=-0,04m 

Hetzelfde wordt gedaan voor Cx,cy,cz,dx,dy en dz 

Het kruisproduct van de vectoren a en bgeeft: 

vab;x =axb =ay ·bz -az ·by = 1,29·( -0,04) -0,04 ·0,00=-0,05 

vab;y =axb=az ·bx -ax ·bz =0,04·1,30-0,00·(0,04)=0,05 
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vab;z =axb=ax ·by -ay ·bx =0100·0100-1129·1130=-1167 

Hiermee is de normaalvector, de vector loodrecht op het vlak, bepaald van het parallellogram die 

gedefinieerd is door kabel a en kabel b. 

vab ={--D~OS;OIOS;-11 67} 
Op analoge wijze kan worden bepaald: 

Vbc = { --DI05;0114;-1168} 

V cd= { --D,14;0,14;-1167} 

Vda ={--D~14;01 05;-11 67} 
Deze vectoren kunnen worden opgeteld en geven daarmee de kracht en richting aan van de wind op 

knoop 98. Deze normaalvectoren zijn echter bepaald over een parallellogram. Omdat op elk 

hoekpunt van het parallellogram een kracht zal aangrijpen dient er een correctie plaats te vinden. Dit 

wordt gedaan door de opgetelde vector door 4 te delen. 

In Figuur 94 is weergegeven dat het oppervlak dat knoop 98 representeert, gemiddeld 1/4e deel is 

van het oppervlak dat veetoriaal wordt bereikt. 

96 95 94 

ï---------- ----------, 
97 I 98 ! 99 

l_______ _ _____ __] 
121 122 123 

Figuur 94 Oppervlak dat knoop 98 representeert 

De vector, gedeeld door 4, geeft: 

- - - - {-OIOS} {-O,OS} {-0,14} {-0114} {-0,09} v = vab +vbc +vcd +vda =.1 o os +.1 o 14 +.1 o 14 +.1 o os = o o9 
98 

4 
4 I 4 I 4 I 4 I I 

-1167 -1,68 -1167 -1,67 -1,67 

Deze waarden geven op dit moment alleen nog het oppervlak weer die het knooppunt representeert. 

Er geldt: 

F wind;98 = W 98 ' Arep;98 

Uit de samengestelde figuren met netto drukcoëfficiënten, volgen de volgende waarden: 
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tn -

+-0,8~ 

s· 

Figuur 95 Maximale positieve netto drukcoëfficiënten (druk) en de positie van knoop 98 

• V\ -
;." 

~,6 - "':1,6 

;( 
-;l-,5 

tn • b l-1,s I 4,5 
o· s· 

Figuur 96 Minimale negatieve netto drukcoëfficiënten (zuiging) en de positie van knoop 98 

Cp;net;max;98 = 0,8 (druk) 

Cp;net;min;98 = -1,5 (zuiging) 

De uiteindelijke windbelasting op knoop 98 wordt hiermee: 

Fwind;druk;98 =qp(z
0

) ·Cp;net;max;98 · A rep;98 =1,11·10
3 ·0,8· {~~~~}= { ~:

1 

}N 
-1, 67 -1472 

1Fwlnd;druk;981 = Fwind;druk;98/ + Fwlnd;druk;98;/ + Fwlnd;druk;9B;z
2 = ~( - 81 t + 83

2 
+ ( - 1472 )

2 

= 1477N 

{

--0,09} { 152 } 
F wind;zuiging;98 = qp(z.) • cp;net;min;98 • A rep;98 = 1,11·103 • ( - 1, 5) • 0 I 09 = - 156 N 

- 1,67 2760 

1Fwlnd;zuiging;981 =- Fwlnd;zulgln~:98/ + Fwlnd;zulglng;98;/ + Fwlnd;zulalna;98;z
2 = -~1522 

+ ( -156 Y + 2760
2 = - 2769N 

Op analoge wijze kan dit voor alle andere knopen ook worden bepaald. 

D.2. Sneeuwbelasting 
Er wordt een voorbeeldberekening gedaan van het bepalen van de sneeuwbelasting op knoop 98. 

Er geldt: 

Fsneeuw;98 = 598 • A rep;98 
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Uit de eerder gegeven figu ren met de sneeuwbelastingsvormcoëfficiënten voor verschillende 

situaties volgt: 

llz:gs= 1,2 (situatie 1 en 2b) 

llz;ga= 0,6 (situatie 2a) 

IJ.gs= 0,8 (situatie 3) 

ll3;9s= 0,2 (situatie 4) 

• Het oppervlak dat knoop 98 representeert is reeds bepaald bij de windbelasting zie paragraaf D.l. In 

tegenstelling tot windbelasting is sneeuwbelasting altijd naar beneden gericht. Het representatieve 

oppervlak is dan ook de horizontale projectie van het eerder bepaalde representatieve oppervlak. De 

geta lwaarde die hoort bij deze projectie is eenvoudig te bepalen door alleen naar de ontbondende in 

de z-richting te kijken. 

{
-o,og} 

Arep;9s = 0,09 m2 
-1,67 

zodat 

~p;98;z = { -1,67} m2 

De uiteindelijke windbelasting op knoop 98 bij situatie 1 wordt hiermee: 

t;neeuw;situatie1;98 =~2;98 ·Sk ·Arep;98;z = 1,2·0,7·1cf ·-1,67=1405N 

Op analoge wijze kan dit voor alle andere knopen ook worden bepaald. 
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