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VOORWOORD 

Dit verslag is het resultaat van het afstudeeronderzoek vaar het maken van vrije vormen in 
beton. Het onderzoek is uitgevoerd op de faculteit bouwkunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. De studierichting waartoe het onderzoek behoort, is bouwtechniek en met name 
de richting productontwikkeling. Het uiteindelijke doel van dit verslag is dan ook een techniek 
te ontwikkelen waarmee bouwproducten gemaakt kunnen worden. Deze producten kunnen 
klein zijn, denk hierbij aan bouwdelen als elementen voor parkeergarages, of groter wanneer 
de techniek toegepast wordt om hele gebouwen uit te voeren. 

Het verslag bestaat uit een onderzoeksrapport en bijbehorende bijlagen. In de bijlagen 
zijn voornamelijk proeven beschreven die zijn uitgevoerd, daarnaast worden bepaalde 
berekeningen hierin opgenomen. In het rapport wordt steeds duidelijk verwezen naar de 
bijlage waar bepaalde gegevens terug te vinden zijn. 

Wij zijn dank verschuldigd aan onze afstudeercommissie. In de eerste plaats willen we ir. 
A.D.C. Pronk bedanken voor de begeleiding. Daarnaast willen we als voorzitter van de 
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Tijdens het uitvoeren van het onderzoek zijn een aantal proeven uitgevoerd. Een groot deel 
van deze proeven is uitgevoerd in het laboratorium van de faculteit Constructief Ontwerpen. 
Wij zijn de medewerkers van het CO Lab dan ook dankbaar voor hun steun en hulp. 
Daarnaast zijn een aantal proefopstellingen geconstrueerd met de hulp van medewerkers 
van de maquettewerkplaats van de faculteit bouwkunde. Met name Wim Scheepers willen wij 
hiervoor bedanken. 
Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan verschillende bedrijven die arbeid, faciliteit en 
materiaal beschikbaar hebben gesteld voor dit onderzoek. Wij willen met name Helmut 
Schulte van Betafence, Nelus Netten van BAM Betontechnieken, Rienk de Vries van Buitink 
Technology, André van der Steen van BAM Utiliteitsbouw en Rogier Houtman van Tentech 
bedanken voor hun steun. 
Tot slot willen we onze familie en vrienden bedanken voor hun steun en geduld gedurende het 
afstudeeronderzoek. 
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SAMENVATTING 

Complexe betonvormen: een innovatieve techniek. 

Wanneer men kijkt naar het stedelijke landschap zoals dat op veel plaatsen in de wereld 
voorkomt, bestaat dit voornamelijk uit rechtlijnige gebouwen. Eén van de oorzaken hiervan 
is dat een afwijking van deze rechtlijnigheid gepaard gaat met hoge kosten. De reden 
hiervan is dat het maken van complex gevormde gebouwen, die een doorbraak zouden 
kunnen forceren in deze rechtlijnigheid relatief ingewikkeld is. Wanneer tegenwoordig dubbel 
gekromde bouwdelen gemaakt worden wordt er over het algemeen gebruikt gemaakt van 
een techniek waarbij lineaire elementen geassembleerd worden tot een constructie die een 
dubbele kromming benadert. Om dit te bereiken moeten al deze elementen uniek zijn, ook de 
aansluiting van verschillende elementen is op geen twee plaatsen in de constructie hetzelfde. 
Dit alles vormt een drempel die veel opdrachtgevers en architecten belet een doorbraak te 
forceren in de traditionele manier van bouwen en daarmee meer variatie in het stedelijke 
beeld te brengen. Een dergelijke doorbraak moet worden gebaseerd op een innovatieve 
techniek waarbij buiten het kader van de bestaande technieken gedacht wordt. Hierbij moet 
men denken aan andere materialen, nieuwe combinaties van bestaande materialen en de 
ontwikkeling van technologie om de te gebruiken materialen op de juiste wijze in te zetten. 
Beton is zo'n materiaal, het wordt tot op heden echter meestal gebruikt in lineaire constructies 
terwijl het zich uitstekend leent om vrije vormen te beschrijven. Dit heeft te maken met de 
materiaaleigenschappen van beton. Wanneer het nat is, is het eenvoudig te vervormen, 
eenmaal uitgehard vormt het een stijve constructie. 

Het afstudeerproject wat in dit verslag wordt gepresenteerd richt zich op de ontwikkeling van 
een techniek die het mogelijk maakt complexe vormen te maken in beton. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van materialen die tot op heden niet op een dergelijke manier gebruikt worden om 
complexe vormen te maken. De methode die wordt ontwikkeld mag niet complexer zijn dan 
de bestaande technieken en moet bovendien goedkoper zijn. Hierdoor zou de drempel die 
hierboven beschreven is immers niet worden weggenomen. Om dit doel te bereiken is een 
aantal onderzoeksvragen opgesteld. Het onderzoek is vervolgens gestructureerd naar deze 
vragen. Allereerst wordt literatuuronderzoek verricht naar de geschiedenis van vrije vormen 
in het algemeen. Vervolgens wordt onderzocht welke materialen geschikt zijn om in te zetten 
als bekisting bij het maken van complexe vormen in beton, er wordt een vormonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van buigslappe materialen. Het maken van een bekisting met 
traditionele, lineaire, materialen zou namelijk zorgen voor dezelfde problemen als hierboven 
beschreven. Uit dit vormonderzoek wordt geconcludeerd welk materiaal of materialen het 
meest geschikt zijn om verder te ontwikkelen. Deze doorontwikkeling komt vervolgens tot 
uiting in een tweetal praktijkprojecten. Hierbij wordt een productontwikkelingsproces doorlopen 
waardoor aan het licht komt welke problemen ontstaan bij het in de praktijk brengen van de 
ontwikkelde technologie. Deze problemen vormen een basis voor aanpassingen die gedaan 
moeten worden om de technologie te optimaliseren. 

Zoals hierboven al werd gesteld wordt er eerst een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 
'state of the art' van complexe vormen. In de literatuur wordt voor het eerst melding gemaakt 
van complexe vormen in de tijd van de Romeinen. Men kan stellen dat er vanaf de eerste 
toepassing van tenten tot aan de negentiende eeuw weinig ontwikkeling te ontdekken valt. 
Dit heeft te maken met de beperkte materiaaleigenschappen en kennis. Later, halverwege 
de negentiende eeuw, werden de tentconstructies professioneler. De mobiele circustent deed 
bijvoorbeeld zijn intrede, hiervoor was onder andere kennis nodig van snijpatronen omdat 
deze constructies anders niet gemaakt konden worden. Deze patronen zijn nu nog nodig bij 
het maken van complexe vormen met membranen. Frei Otto leverde een belangrijke bijdrage 
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aan de ontwikkeling van tentconstructies. Met een groot aantal projecten liet hij zien dat 
membranen zich uitstekend lenen voor het maken van vrij gevormde tentconstructies. 
Naast tentconstructies zijn er in de literatuur nog andere technieken te vinden die in het 
verleden zijn gebruikt bij het maken van complexe vormen. De ontwerpen van Antoni Gaudî zijn 
hiervan een goed voorbeeld. Hij maakte gebruik van de stapelbouwmethode om vrije vormen 
te creëren. Door elk element in de juiste vorm te 'beeldhouwen' en op de juiste manier op te 
stapelen kwamen talrijke indrukwekkende bouwwerken tot stand. Deze techniek is echter erg 
duur. Bovendien gaat er veel materiaal verloren bij het op maat maken van de bouwdelen. 
In de literatuur zijn ook toepassingen te vinden van beton wat gebruikt werd om complexe 
vormen te maken. Hiervan zijn een aantal voorbeelden. Felix Candela maakte in de jaren 
'50 van de vorige eeuw een groot aantal betonconstructies waarbij het hyparvlak centraal 
stond. Dit was meteen ook de beperking die op 'zijn' complexe vormen zat, een bekisting 
is opgebouwd uit lineaire elementen en de meest complexe vorm die zo beschreven kan 
worden is het hyparvlak. Andere toepassingen van beton in complexe vormen vinden we 
in het werk van Mark West. Hij gebruikt in zijn onderzoek aan de Universiteit van Manitoba 
textiele bekistingen om kolommen, vloeren en andere bouwdelen te maken. 
Bij de blowing structure methode wordt ook gebruik gemaakt van een textiele bekisting. Deze 
wordt in dit geval echter over een aantal opblaasbare mallen gespannen waardoor de vorm die 
wordt beschreven zeer complex kan zijn. Als constructiemateriaal kan vervolgens kunststof, 
beton of zelfs ijs gebruikt worden. De blowing structure methode is niet de enige techniek 
die gebruik maakt van opblaasmallen. Hiervan zijn meerdere toepassingen te vinden, onder 
anderearchitectsof air maken hier gebruik van. Groot verschil is dat de constructie hierbij niet 
verstijfd wordt, zoals dat bij de blowing structure methode wel het geval is. 

Na uitvoerig literatuuronderzoek wordt de aandacht gericht op het vinden van geschikte 
materialen om in te zetten als bekisting voor het maken van complexe vormen in beton. 
Hierbij wordt uitgegaan van gaasachtige materialen. Deze materialen hebben namelijk als 
eigenschap elastisch te kunnen rekken in verschillende richtingen, door vervorming van de 
mazen. Er zijn drie verschillende soorten gaas onderzocht. Namelijk metaalgaas, een weefsel 
van staaldraden, x-tend, opgebouwd uit staalkabels en harmonicagaas, opgebouwd uit in 
elkaar gevlochten staaldraden. Uit het vormonderzoek kwam naar voren dat het metaalgaas 
te stijf is om toe te passen als flexibele bekisting. Het x-tend net en het harmonicagaas zijn 
hiervoor wel geschikt met het verschil dat het x-tend net moeilijker op een geschikte spanning 
te brengen is door de rek in de staalkabels. Na het opstellen van een aantal vergelijkingscriteria 
werd duidelijk dat wanneer alle onderzochte materialen, zowel uit het literatuuronderzoek 
als het vormonderzoek, werden vergeleken het harmonicagaas en membranen het meest 
geschikt waren. 
Aangezien van membranen al het één en ander bekend is uit de literatuur worden de 
eigenschappen van het harmonicagaas verder onderzocht. Eerst worden trekproeven 
uitgevoerd op het gaas zelf om te onderzoeken wat het gedrag is in de verschillende richtingen. 
Vervolgens wordt het gaas ook beproefd in combinatie met beton. Hieruit komt naar voren dat 
er een zekere mate van voorspanning en hechting nodig is om de combinatie tussen gaas en 
beton goed te benutten. 

Na het onderzoek naar de materiaaleigenschappen van het harmonicagaas an sich en de 
combinatie van het gaas met beton, wordt onderzocht hoe het gaas ingezet moet worden als 
flexibele bekisting voor het maken van complex gevormde betonconstructies. Hiervoor is een 
proef uitgevoerd waarbij het harmonicagaas is opgespannen volgens een complex gevormd 
vlak, waarna het wordt bespoten met beton. De vorm van het proefobject heeft betrekking 
op de herbouw van een deel van het Philips Paviljoen. Dit paviljoen is oorspronkelijk door Le 
Gorbusier ontworpen voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Er werd bij de bouw 
van dit paviljoen destijds gebruik gemaakt van zandmallen. De constructie werd opgedeeld 
in een groot aantal elementen die één voor één met behulp van een zandmal werden 
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vervaardigd om vervolgens op locatie te worden geassembleerd. Dit is een complexe en zeer 
dure oplossing. De stichting Alice heeft de herbouw van het paviljoen geïnitieerd op Strijp S 
in Eindhoven. Daarvoor is een techniek nodig die minder kostbaar is dan de methode die 
oorspronkelijk werd gebruikt. Een flexibele bekisting zou hiervoor uitkomst kunnen bieden. 
Het harmonicagaas wat bij deze proef gebruikt wordt als mal is opgespannen in een stalen 
frame. Door het gaas op de juiste spanning te brengen zal het de druk die erop werkt bij het 
spuiten van het beton kunnen weerstaan. Voordat het beton op het gaas gespoten wordt, 
wordt het gaas eerst bekleed met een fijnmazig weefsel. Hierdoor zal het beton niet door de 
mazen van het harmonicagaas gespoten worden. Nadat het beton op het gaas gespoten is, is 
het afgewerkt door middel van een sponstechniek. Hierdoor ontstaat een gaaf betonoppervlak 
en komt de complexe vorm het best tot zijn recht. 

Toetsing van de ontwikkelde techniek in de praktijk moet ervoor zorgen dat eventuele 
problemen opgelost kunnen worden alvorens de methode daadwerkelijk kan worden toegepast. 
Deze toetsing is gedaan aan de hand van een tweetal praktijkprojecten. Deze projecten zijn 
doorlopen met het doel een product te ontwikkelen. Met de kanttekening dat hier al bekend 
was dat de in dit onderzoek ontwikkelde techniek toegepast zou moeten worden, hierop zijn 
de projecten dan ook geselecteerd. 
Het eerste project wat is doorlopen is een project van BAM Utiliteitsbouw. Dit bedrijf 
heeft een concept ontwikkeld voor een parkeergarage. Deze garage zou bestaan uit een 
aantal betonschalen, dat op kolommen geplaatst werd. Onder de schalen ontstaat zo een 
overdekte parkeergelegenheid. Door de vorm van de schalen is het bovendien mogelijk er 
een parklandschap op aan te leggen, de naam van het project is dan ook PARKgarage. Het 
concept speelt in op tegenstrijdige behoeften in stedelijke gebieden waar de mobiliteit sterk 
toeneemt, namelijk de behoefte aan groene zones en aan parkeergelegenheid. 
De schalen bestonden in eerste instantie uit vier hyparvlakken. Deze hyparvlakken moesten 
door de traditionele bekisting worden beschreven. De ontwikkeling van een dergelijke bekisting 
was zo duur dat de garage tegen een te hoge prijs zou moeten worden verkocht. Door het 
toepassen van een membraanconstructie als bekisting zou het project beduidend goedkoper 
worden. 
Er is voor dit project een kist ontwikkeld die bestaat uit een frame waarin een boven- en 
een ondermembraan opgespannen wordt. Tussen deze membranen wordt beton gegoten. Na 
uitharding van dit beton wordt het bovenste membraan verwijderd en kan het schaalelement 
uit het frame getakeld worden en op de daarvoor bestemde kolom geplaatst worden. De 
membranen kunnen worden hergebruikt voor de volgende schalen. 

Bij het tweede project waarbij de ontwikkelde techniek in de praktijk wordt getoetst wordt geen 
membraan gebruikt als flexibele kist. maar harmonicagaas. Hier komt meteen duidelijk het 
verschil tussen deze materialen naar voren. Een membraan moet exact op maat gemaakt 
worden. Hiertoe dienen patronen gesneden te worden die vervolgens op de juiste wijze aan 
elkaar gelast moeten worden. Een net hoeft aanzienlijk minder nauwkeurig op maat gemaakt 
te worden gezien de gunstige vervormingseigenschappen. Wanneer er sprake is van een 
project waarbij seriematig wordt geproduceerd zoals bij de PARKgarage, zijn membranen 
geschikt als bekisting. Deze kunnen worden hergebruikt en daardoor over een aantal projecten 
verspreid worden afgeschreven. Harmonicagaas gaat verloren wanneer het wordt gebruikt als 
bekisting, het kan niet worden hergebruikt omdat het achterblijft in de betonconstructie. De 
lage prijs van dit materiaal zorgt ervoor dat de projectkosten niet te hoog oplopen. 
Het tweede praktijkproject betreft het ontwerp van een speelobject voor kinderen met een 
leeftijd van vier tot twaalf jaar. Het speelobject heeft een dynamische vorm en is geschikt om 
op te klimmen en in te kruipen. Het laat kinderen vrij zelf te fantaseren tijdens het spelen. Er 
zijn een aantal openingen aangebracht om de constructie interessant te maken en daglicht in 
het object te krijgen. Door gebruik te maken van opblaasbare mallen waar het harmonicagaas 
overheen gespannen wordt ontstaat er een geheel van sinelastische en antielastische vormen 
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(bol en hol). De mallen hebben een relatief standaard afmeting waardoor ze in de toekomst 
kunnen worden gebruikt voor andere ontwerpen. Omdat de mallen worden hergebruikt kunnen 
de kosten voor het maken ervan afgeschreven worden over verschillende projecten. 
Er is bij de ontwikkeling van dit ontwerp net als bij het Philips Paviljoen gekozen voor harmonica
gaas als flexibele bekisting. Dit is om dezelfde reden gedaan als hierboven al is beschreven. 
Er is sprake van een uniek ontwerp. Het op maat maken van een membraan zou hierdoor 
te duur zijn. Het net blijft in tegenstelling tot de opblaasmallen achter in de betonconstructie 
waardoor het niet kan worden hergebruikt. 
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1 INLEIDING 

1. 1 inleiding 

Het eerste deel van dit verslag wordt gevormd door de inleiding op het onderzoek naar vrije 
vormen in beton. In het bijzonder de basis en de achtergrond van het onderzoek komen in dit 
hoofdstuk aan de orde. Uit deze inleiding zal ook de motivatie blijken die aangezet heeft tot 
het uitvoeren van het onderzoek. 
Eerst worden de doel- en probleemstelling van het onderzoek geformuleerd. Deze 
stellingen vormen het fundament waar het onderzoek op is gebaseerd. Aan de hand van de 
probleemstelling wordt vervolgens een aantal onderzoeksvragen opgesteld. In het vervolg 
van het onderzoek wordt getracht een antwoord te vinden op deze vragen. Uit de vraagstelling 
volgt een duidelijke driedeling, deze zal in de structuur van het onderzoek tot uitdrukking 
komen. 
Nadat de onderzoeksvragen zijn geformuleerdwordt hetwetenschappelijkeen maatschappelijke 
belang van het onderzoek verklaard. Hierdoorwordt het achterliggende doel van het onderzoek 
duidelijker. Bovendien is in het bijzonder het maatschappelijke belang een sterke drijfveer 
achter het onderzoek naar het vinden van een manier om complexe vormen te maken in beton. 
Al het bovenstaande wordt nog eens samengevat in een conceptueel model. Dit model is een 
grafische weergave van het verband tussen het wetenschappelijke en het maatschappelijke 
kader. 
Om ervoor te zorgen dat het onderzoek niet allesomvattend wordt, zijn er uitgangspunten 
en randvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden bakenen een gebied af waarbinnen het 
onderzoek zich beweegt. Zonder deze afbakening zou het onderzoek te uitgebreid kunnen 
worden waardoor het doel uit het oog zou kunnen worden verloren. Er is echter wel voor 
gezorgd dat de afbakening niet te strikt is. Bij het zoeken naar een innovatieve oplossing voor 
een bepaald probleem is het immers mogelijk dat er buiten de traditionele grenzen van het 
vakgebied gezocht moet worden. 
Aan het eind van dit deel van het verslag wordt literatuuronderzoek gedaan naar de 'state 
of the art' van het onderwerp van het onderzoek. Dit hoofdstuk vormt het antwoord op de 
eerste onderzoeksvraag. De overige onderzoeksvragen worden in het derde deel van dit 
verslag beantwoord. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt onderzocht welke materialen 
en technieken tot op heden gebruikt werden om vrije vormen te maken, al dan niet in beton. 
Hierbij wordt eerst onderzocht waar in de geschiedenis voor het eerst wordt bericht over het 
bestaan van vrije vormen. Verder wordt geanalyseerd hoe tegenwoordig omgegaan wordt 
met het realiseren van complex gevormde bouwconstructies. Aan het eind van het hoofdstuk 
worden alle onderzochte methoden en technieken nog eens samengevat. Bovendien wordt er 
geconcludeerd welke aspecten uit het literatuuronderzoek relevant zijn voor de ontwikkeling 
en toepassing van een nieuwe of bestaande technologie. 
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1.2 doel- en probleemstelling 

1.2.1 doelstelling 

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Er is sprake van een doelstelling van het 
onderzoek en van een doelstelling in het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek is het 
geven van meer ontwerpvrijheid aan ontwerpers door het ontwikkelen van een techniek om 
vrije vormen te maken in beton tegen aannemelijke kosten. Doelstelling in het onderzoek is 
het ontwikkelen en in de praktijk brengen van een bekisting waarmee vrije vormen gemaakt 
kunnen worden in beton. 

1.2.2 probleemstelling 

Is het mogelijk in de praktijk dubbel gekromde vormen te maken in beton door toepassing van 
alternatieve bekistingsmaterialen? 

1.2.3 vraagstelling 

De vraagstelling bij dit onderzoek wordt opgedeeld in een aantal onderzoeksvragen. Bij 
deze onderzoeksvragen horen deelvragen. In het hoofdstuk 'methoden' worden de vragen 
geoperationaliseerd, daardoor worden de deelvragen per hoofdvraag duidelijk. Hieronder 
worden de onderzoeksvragen opgesomd. 
1. Welke materiaalsoorten en methoden worden tot op heden gebruikt om vrijgevormde 

constructies te maken? Deze vraag zal, anders dan de andere vragen, beantwoord 
worden in hoofdstuk 1.5, achtergrond en literatuur. 

2. Welke materialen en technieken zijn geschikt om ingezet te worden als bekisting 
voor het maken van vrije vormen in beton? 

3. Hoe kunnen de onderzochte methoden worden toegepast op gebouwniveau in de 
praktijk? 

1.2.4 wetenschappelijk belang 

Wanneer er complex gevormde gebouwen of bouwdelen gemaakt worden, wordt er over het 
algemeen gebruik gemaakt van dure en ingewikkelde technieken. Hierbij moet men denken 
aan staalconstructies die bestaan uit een groot aantal unieke elementen en knooppunten. 
Het is in het belang van de wetenschap dat er een alternatief ontwikkeld wordt voor deze 
technieken. Een alternatieve methode moet eenvoudiger in de praktijk te brengen zijn. 

1.2.5 maatschappelijk belang 

Doordat de techniek die doorgaans gebruikt wordt voor het maken van gebouwen met complexe 
vormen ingewikkeld en duur is, zijn opdrachtgevers en ontwerpers huiverig deze technieken 
toe te passen. Voornamelijk de hoge kosten vormen een drempel die slechts sporadisch wordt 
bedwongen. Het gevolg hiervan is dat het stedelijke landschap voornamelijk opgebouwd is 
uit rechtlijnige constructies. Complexe vormen in dit landschap kunnen ervoor zorgen dat 
het stadsbeeld gevarieerder wordt. Door een techniek te ontwikkelen die het maken van 
complexe vormen eenvoudiger en goedkoper maakt, wordt de hiervoor besproken drempel 
lager gemaakt of zelfs weggenomen. Het staat ontwerpers in dat geval vrij de techniek toe te 
passen om aan de wens van een gevarieerder stadsbeeld te kunnen voldoen. 
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1.3 conceptueel kader en model 

Hieronder wordt het conceptueel kader weergegeven in een grafisch model. Dit model vat 
de doel- en probleemstelling samen en plaatst het in het juiste kader. Op deze manier wordt 
de context van het onderzoek duidelijk. Opvallend in het onderstaande model is dat er een 
duidelijke samenhang bestaat tussen het maatschappelijke en het wetenschappelijke kader. 
Er is een soort wisselwerking te zien. Er wordt namelijk een maatschappelijk probleem 
gedefinieerd waaraan wetenschappelijke oorzaken ten grondslag liggen. Vervolgens wordt 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar dit probleem. De in dit onderzoek ontwikkelde 
technologie wordt later weer toegepast in de praktijk, in de maatschappij. 

maatschappelijk kader 

dure en complexe 
technieken 

~ 
, 

probleem: drempel 
voor architecten en 
opdrachtgevers 

doelstelling: onwik- ~ 
keling van een ~ 

eenvoudige en 
goedkope techniek + 

toepassing van 
nieuwe technologie 
in de praktijk 

~lij~t kader 
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1.4 uitgangspunten en randvoorwaarden 

Hieronder worden de uitgangspunten en randvoorwaarden waar in dit onderzoek rekening mee 
wordt gehouden uiteen gezet. Door het opstellen van deze voorwaarden wordt er een gebied 
gecreëerd waarin het onderzoek zich beweegt. De randvoorwaarden vormen de afbakening 
van dit gebied. Ze zorgen ervoor dat het onderzoek niet te uitgebreid wordt, waardoor het doel 
voorbij zou kunnen worden gestreefd. 
De eerste uitgangspunten zijn af te leiden uit de titel van dit onderzoek. Deze titel luidt: "Vrije 
vormen in beton. " Er wordt in het vervolg van het onderzoek dus uitgegaan van beton als 
constructiemateriaaL Uiteraard zijn er ook andere materialen te bedenken die geschikt zijn 
om vrije vormen te maken. In het bouwkundige kader, waarin dit onderzoek zich bevindt, 
is beton echter het meest geschikte constructiemateriaaL De voornaamste reden hiervoor 
is dat beton vloeibaar is wanneer het verwerkt wordt, en zo in vrijwel iedere vorm te gieten, 
storten of spuiten. Het produceren van deze vormen in beton wordt gedaan door het inzetten 
van buigslappe materialen als bekistingsmateriaal. Dit uitgangspunt heeft te maken met de 
manier waarop deze flexibele materialen complexe vormen beschrijven. In vergelijking met 
traditionele materialen als hout of staal zijn deze namelijk eenvoudiger te bewerken tot een 
gewenste (complexe) vorm. 
Wanneer we spreken overvrije of complexe vormen gaat het om dubbel gekromde oppervlakken. 
Deze oppervlakken beperken zich echter niet tot hyparvlakken, die opgebouwd zijn uit rechte 
lijnen. Vrije vormen hebben geen vaste (radiale) afmetingen zoals geometrische vormen als 
een kubus, kegel of cilinder die wel hebben. De vormen die in dit onderzoek geproduceerd 
worden hebben een onconventionele variabele vorm. Er is steeds sprake van een combinatie 
tussen sinelastische (ofwel bolle) en antielastische (ofwel holle) vormen. Deze vormen zijn 
het best voor te stellen als een elastisch materiaal wat over twee of meerdere geometrische 
vormen (vaak bollen) gespannen wordt. Het materiaal neemt, door het elastische karakter, 
steeds de kleinste oppervlakte aan. De variatie van de vormen waar het materiaal overheen 
gespannen wordt bepaald de complexiteit van de uiteindelijke vrije vorm. 
De objecten die het resultaat vormen van dit onderzoek geven een toepassing van de 
ontwikkelde techniek weer op gebouwniveau. Er zijn verschillende methoden bekend om 
complex gevormde (gebruiks)voorwerpen te maken. Deze technieken zijn echter niet geschikt 
om ingezet te worden voor het produceren van constructies op een grotere schaal. Deze 
grote schaal is een randvoorwaarde bij dit onderzoek. Naast deze voorwaarde wordt er ook 
uitgegaan van permanente constructies. Hiervoor is al beschreven dat tentconstructies veelal 
complex van vorm zijn. Deze tenten zijn echter veelal tijdelijk van aard. 
Tijdens het literatuuronderzoek naar technieken om complex gevormde gebouwen of 
bouwdelen te maken is naar voren gekomen dat er hiervoor een aantal methoden bekend 
zijn. Deze methoden zijn zoals uit de conclusie bleek echter vrij omslachtig, complex en/of 
duur. De techniek die in dit onderzoek ontwikkeld wordt moet hier verandering in brengen. Het 
is dus een voorwaarde dat de methode de moeilijkheid voor het maken van complexe vormen 
vermindert. Daardoor zal de drempel die opdrachtgevers en architecten vaak tegenhoudt dit 
soort vormen te ontwerpen of uit te voeren verlaagd worden. Naast de complexiteit van de 
techniek speelt ook het financiêle aspect hierbij een rol. De te ontwikkelen methode moet dus 
ook goedkoper zijn dan te tot op heden bekende technieken. 
Tot slot is het relevant aan te geven op welk vakgebied binnen de bouwkunde dit onderzoek 
gebaseerd is, namelijk bouwtechniek. Bij een onderzoek naar complexe vormen, gemaakt 
met behulp van beton, is het mogelijk te bekijken welke constructieve problematiek aan de 
orde is. Dit onderzoek richt zich echter voornamelijk op de techniek die nodig om is deze vrije 
vormen te produceren. Waar nodig worden enkele constructieberekeningen uitgevoerd. Hier 
zal echter niet uitvoerig op ingegaan worden. 
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1.5 achtergrond en literatuur 

1.5.1 inleiding 

In dit deel van het verslag wordt literatuuronderzoek gedaan naar de 'state of the art' van 
het maken van vrije vormen op gebouwniveau. Dit wil zeggen dat beschreven wordt welke 
materialen en technieken bekend zijn en tot op heden voor het maken van dit soort complexe 
constructies ingezet werden . Het bovenstaande komt in grote lijnen overeen met de eerste 
onderzoeksvraag. Deze vraag luidt: "Welke materiaalsoorten en methoden worden tot op 
heden gebruikt om vrijgevormde constructies te maken?" Vanwege deze overeenkomst zal, 
zoals al eerder gesteld, deze onderzoeksvraag in dit deel van het verlag worden beantwoord 
door het analyseren van een aantal methoden en technieken uit de literatuur. De overige 
onderzoeksvragen worden zoals hiervoor al gesteld in het deel 'resultaten' behandeld. 
Aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden of er 
methoden of materialen zijn die ingezet kunnen worden in het vervolg van het onderzoek naar 
het maken van complexe vormen in beton. Hierop zal aan het eind van de volgende paragraaf 
ingegaan worden . Men kan dus stellen dat het literatuuronderzoek de basis vormt voor het 
onderzoek naar alternatieve methoden om complex gevormde betonconstructies te bekisten. 
Het daadwerkelijke literatuuronderzoek met daarbij behorende afbeeldingen is te vinden in 
bijlage 1. Hieronder wordt het literatuuronderzoek samengevat en worden enkele conclusies 
getrokken. 

1.5.2 samenvatting en conclusie 

Hieronder wordt het literatuuronderzoek zoals beschreven in bijlage 1 samengevat. Bovendien 
worden er enkele conclusies verbonden aan de verschillende methoden en technieken die 
zijn geanalyseerd. Het zal hierbij duidelijk worden uit welke technieken lering getrokken kan 
worden voor het vervolg van het onderzoek. 
In het begin van dit hoofdstuk is een historische analyse (B1.2) gemaakt betreffende 
tentconstructies, andere technieken komen later aan de orde. Uit de analyse kwam naar 
voren dat de eerste complexe vormen te vinden zijn in tentconstructies die vanaf 500 voor 
Christus in de literatuur terug te vinden zijn. Het gaat hier dan om tenten die onder andere 
door de Romeinen gebruikt werden voor militaire doeleinden. Verder werden verschillende 
gebouwen overkapt door tentachtige constructies. In die tijd gebruikte men voornamelijk 
dierenhuiden om deze tenten te maken. Later in de geschiedenis werden tentconstructies 
gemaakt die dienst konden doen als leefruimte. Tot op heden was er namelijk slechts sprake 
van overkappingen . Bedoeïenen waren de eersten die tenten gebruikten om in te leven. Het 
materiaal wat hiervoor gebruikt werd was elastisch waardoor de vorm van de tenten een meer 
complexe vorm kreeg. Nog steeds was de constructie redelijk instabiel en slechts bestand 
tegen weersinvloeden als regen en (lichte) wind. Na 1800 kwam hier verandering in. Dit was 
mede te danken aan de ontwikkeling van de mobiele circustent. Bij het maken van deze meer 
geavanceerde tentconstructies werd gebruik gemaakt van snijpatronen waardoor de vorm 
van de tent vooraf bepaald kon worden en waardoor deze stabieler werd. In dezelfde periode 
is een ontwikkeling van de luchtballon te zien, ook hier werd gebruik gemaakt van doeken 
die samengesteld werden door middel van snijpatronen. [9] Na de Tweede Wereldoorlog 
zorgt voornamelijk de ruimte- en luchtvaart voor de ontwikkeling van verschillende soorten 
composieten. Deze materialen hebben bijgedragen aan een nieuwe stap in de ontwikkeling 
van tentconstructies en de complexe vormen die daarmee gepaard gaan. Eén van de pioniers 
die na de oorlog veel onderzoek deed naar vormen met kabels en membranen is Frei Otto. Hij 
bouwde een groot aantal kabel- en membraanconstructies en is voor vele andere architecten 
en onderzoekers die zich hiermee bezig houden een inspiratiebron. [32][33] 
Naast tentconstructies zijn er in het verleden ook andere technieken gebruikt om dubbel 
gekromde vormen te maken. Zo werden erin het oude Rome verschillende kathedralen gebouwd 
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waarin koepels verwerkt werden. Als voorbeeld hiervan wordt in het literatuuronderzoek het 
Pantheon besproken (B1 .3). Dit gebouw heeft een ronde vorm met een diameter van 43 
meter. De koepel die op de cilindervormige muren rust heeft dezelfde doorsnede. Bovenin de 
koepel zit een gat wat zorgt voor toetreding van daglicht. De koepel is opgebouwd uit losse 
bouwdelen die in speciale mallen gemaakt werden. De constructie van de koepel wordt naar 
boven toe dunner om gewicht te besparen. Ook is er gebruik gemaakt van verschillende 
soorten materiaal. Onderin wordt zwaarder materiaal gebruikt, namelijk basalt, dan de 
puimsteen die bovenin gebruikt werd. Dit materiaal wordt ook wel Romeins beton genoemd. 
[5] De stapelbouwmethode die voor de uitvoering van dergelijke koepels werd gebruikt kan 
vanwege de hoge kosten en arbeidsintensiviteit tegenwoordig niet meer gebruikt worden . 
In het tweede en derde deel van dit hoofdstuk komen twee andere architecten aan bod 
waarbij complexe vormen een belangrijk thema zijn. De Spaanse architect Antoni Gaudi 
(B1.4) ontleende zijn complexe organische vormen aan de gotiek. Hij bouwde volgens de 
stapelbouw methode, waarbij elke bouwsteen afzonderlijk in de juiste vorm werd gebracht 
door middel van beeldhouwtechnieken om vervolgens opgestapeld te worden. [1 ](2][11] Dit is 
een erg arbeidsintensieve en kostbare methode, bovendien wordt er op deze manier veel afval 
geproduceerd. De tweede architect die wordt besproken is eveneens Spaans, Felix Candela 
(B1.5). In zijn werk staat het hyparvlak centraal. Deze vorm komt in vrijwel elk bouwwerk van 
zijn hand terug. Candela maakte gebruik van de eigenschap dat een hyparvlak uit rechte 
lijnen bestaat om zijn bekisting te maken. De houten bekistingen volgden de rechte lijnen 
van de vlakken. [3][13] Dit soort constructies zijn complex te noemen omdat er sprake is van 
dubbel gekromde oppervlakken. Aan de andere kant wordt de complexiteit beperkt omdat 
men slechts met dit soort vlakken kan werken vanwege de maakbaarheid van de bekisting. 
Na de analyse van het werk van de twee Spaanse architecten wordt er ingegaan op een andere 
methode om complexe vormen te maken, namelijk met behulp van zandmallen (B1.6). Bij 
deze techniek wordt zand in een bepaalde vorm gebracht en eventueel verhardt. Vervolgens 
wordt beton gegoten in de zandmal waardoor het mogelijk is complexe structuren te maken 
met beton. Een voorbeeld van een project wat op deze wijze is uitgevoerd is het Philips 
Paviljoen van Le Corbusier. Dit gebouw is gemaakt voor de wereldtentoonstelling van 1958 in 
Brussel. Het bestaat uit een groot aantal betonnen panelen die met behulp van zandmallen 
zijn vervaardigd. Deze panelen worden op hun plaats gebracht door ze aan een kabelnet te 
bevestigen. Door dit kabelnet vervolgens aan te spannen wordt de constructie stijf. [4][6][7] Bij 
het gebruik van zandmallen kan er ook worden gewerkt met contramallen. Hierdoor kunnen 
dunne schaalelementen gemaakt worden. In dat geval wordt eerst de contramal gestort in een 
zandmaL Vervolgens moet de contramal op een bepaalde hoogte van de zandmal gebracht 
worden waarna het beton in de ruimte tussen de zandmal en de contramal gestort kan worden. 
Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben op deze wijze een zitelement 
vervaardigd . [22] 
Ook in andere vakgebieden dan de bouw worden complex gevormde constructies gemaakt op 
een schaalniveau wat vergelijkbaar is met een gebouw. Zo is het mogelijk boten tot acht meter 
lang te vervaardigen door middel van ferro cement (B1 .7) . Hierbij wordt een netwerk van 
stalen staven bekleed met kippengaas, waarover vervolgens cement gepleisterd of gespoten 
wordt. 
Tegenwoordig wordt bij de uitvoering van complexe vormen op gebouwniveau vaak gebruik 
gemaakt van de rastermethode (B1 .8). Bij deze methode worden lineaire (vaak stalen) 
elementen ingezet om dubbel gekromde vormen te beschrijven. Deze vormen zijn echter te 
complex om gebruik te kunnen maken van gestandaardiseerde materialen. Er moeten dus 
steeds unieke lineaire staafelementen toegepast worden om de gewenste vorm te kunnen 
beschrijven. Bovendien is ieder knooppunt eveneens uniek, zodat de assemblage van de 
constructie een ingewikkelde aangelegenheid is. Er wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van 
computermodellen die bepalen waar de knooppunten liggen en hoe de aansluiting van de 
elementen eruit ziet. Dit vereenvoudigd de constructie enigszins. Naast de complexiteit van de 
assemblage van de unieke elementen is er nog een ander minpunt. Bij dit soort constructies 
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is er namelijk slechts in beperkte mate sprake is van dubbel gekromde vlakken. Het vlak zal 
immers altijd opgebouwd zijn uit rechtlijnige elementen, waardoor er altijd een hoekig geheel 
ontstaat. 
Het gebruik van opblaasbare structuren is de volgende methode die in dit hoofdstuk is 
geanalyseerd (B1.9). Deze opblaasmallen kunnen in verschillende vormen gemaakt worden, 
nadat ze opgeblazen zijn krijgen de complexe vormen ervan gestalte. Verschillende bureaus 
maken gebruik van deze techniek. Architects of Air maakt zogenaamde luminariums. Deze 
objecten zijn het best te vergelijken met luchtkastelen zoals springkussens en dergelijke. 
Belangrijk verschil is dat de luminariums, ontworpen door Alan Parkinson, toegankelijk zijn. Het 
publiek kan zich dus binnen in de opblaasbare structuur begeven. Doordat er een translucent 
materiaal gebruikt is en er gebruik wordt gemaakt van verschillende lichteffecten lijkt het alsof 
men zich in een soort droomwereld bevindt. [25] Een tweede bureau wat zich met dit soort 
objecten bezig houdt is MO Studio. In het bijzonder de techniek die gebruikt zal worden om 
de Air Villa te maken is interessant in het kader van dit onderzoek. Hier wordt namelijk een 
opblaasmal gebruikt in combinatie met beton. De membraanconstructie (de opblaasmal) 
wordt verstijfd door er beton op te spuiten volgens de methode die gebruikt wordt door het 
Monolithic lnstitute. [35)[36] Het laatste bureau wat in dit kader besproken is, is Air Design 
Studio van Erik van Dongen. Dit bureau is gespecialiseerd in het uitvoeren van de hierboven 
genoemde opblaasstructuren. [30] Al deze constructies kenmerken zich door de tijdelijkheid 
ervan. Behalve het experiment van MO Studio met de Air Villa zijn al deze opblaasobjecten 
bedoeld om in een later stadium eenvoudig weer afgebroken en verplaatst te worden . 
In tegenstelling tot de opblaasbare structuren die hierboven zijn genoemd, worden met behulp 
van de fabric-formed beton methode wel permanente bouwelementen gemaakt (B1 .1 0). 
Er worden hiervoor textiele bekistingen gebruikt. Door middel van deze techniek kunnen 
verschillende bouwdelen worden gemaakt, variërend van kolommen tot funderingselementen 
door in een textiele mal beton te storten. In het onderzoek naar deze techniek speelt Mark 
West een belangrijke rol. Hij voerde talrijke experimenten uit waarbij de textiele mallen in 
combinatie met bijvoorbeeld kabels werden ingezet om complex gevormde kolommen, 
gevelplaten of andere bouwdelen te maken. Voordelen van het toepassen van textiel als 
bekisting zijn een glad betonoppervlak vanwege de mogelijkheid tot afvoeren van luchtbellen, 
een goede watercementfactor (dus goede betonkwaliteit) doordat overtollig water door het 
textiel weg kan lopen uit het mengsel en tot slot is het gewicht van dit soort bekistingen 
gering. [31][40] Nadeel is dat er op deze manier alleen bouwdelen gemaakt kunnen worden. 
Dit onderzoek richt zich echter op een grotere schaal, het gebouwniveau. Het inzetten van 
textiele bekistingen voor betonconstructies is echter wel een goede methode om complexe 
vormen te verkrijgen in beton. 
De laatste methode die in dit hoofdstuk is geanalyseerd is de blowing structure methode 
(B1 .11 ). Deze techniek is ontwikkeld door ir. Arno Pronk aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een combinatie tussen opblaasmallen die 
een bol karakter hebben en membranen die over de mallen heen worden gespannen en 
daardoor een hol karakter krijgen. Op deze manier ontstaat een geheel aan complexe vormen 
die afwisselend bol en hol zijn. Het membraan kan verstijfd worden door er verschillende 
materialen op aan te brengen, waarbij kunststofversterkt door vezels en beton de voornaamste 
zijn. Na het verstijven kan de opblaasmal weg worden gehaald en is er een permanente 
complex gevormde constructie ontstaan. [28] Een nadeel van deze methode is dat zowel 
de opblaasmal als het membraan wat eroverheen wordt gespannen op maat gemaakt moet 
worden. Dat wil zeggen dat er snijpatronen gemaakt dienen te worden om ervoor te zorgen 
dat de mal of het membraan de juiste vorm krijgt. 
Al met al kan men stellen dat er een groot aantal technieken en materialen ingezet kan worden 
bij het maken van complex gevormde constructies. Het grootste deel van deze technieken 
brengen echter hoge kosten en veel arbeid met zich mee. Er is echter ook een aantal technieken 
die potentie hebben om verder doorontwikkeld te worden tot bekistingsmethode voor complex 
gevormde betonconstructies. Zo is het maken van vrije vormen met behulp van membranen 
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eenvoudiger dan alle andere beschreven methode. Wanneer dit materiaal op maat gemaakt 
wordt (een vorm wordt opgebouwd uit patronen) is het relatief eenvoudig om er een complexe 
vorm mee te beschrijven. Membraan is een buigslap materiaal, dit betekend dat het materiaal 
op zichzelf niet vormvast is. Het materiaal moet dus altijd worden opgespannen of worden 
ondersteund om de gewenste vorm te verkrijgen. Bij tentconstructies wordt de vorm in het 
materiaal aangebracht door middel van patronen en het opspannen met behulp van masten 
en kabels. Punten van het membraan worden omhoog gedrukt waardoor antielastische (holle) 
vlakken ontstaan. De vormen van tentconstructies beperken zich tot deze holle vormen. We 
hebben echter ook gezien dat het mogelijk is om sinelastische (bolle) vormen te maken met 
behulp van membranen. Deze vormen worden bereikt door gebruik te maken van luchtdruk. 
Het gehele oppervlak van membraan wordt dan ondersteund door luchtdruk (Monolithic) of 
door een secundaire opblaasstructuur (blowing structure methode). Bij deze laatste methode 
is het zelfs mogelijk een combinatie van holle en bolle vormen te beschrijven. Met behulp 
van membranen kunnen dus holle, bolle of een combinatie van holle en bolle vormen worden 
gemaakt. Het is een stuk eenvoudiger om deze vormen te maken dan met stijve materialen 
zoals hout of staal. Hiervoor zijn namelijk aanzienlijk meer bewerkingen nodig en de techniek 
kost dan ook meer tijd en geld. Uit de literatuur blijkt bovendien dat deze membranen goed te 
combineren zijn met beton (Monolithic, Marc West). 
Geconcludeerd kan worden dat membranen voor het maken van complex gevormde 
betonconstructies de grootste potentie hebben, zeker wanneer ze gecombineerd kunnen 
worden met secundaire opblaasstructuren. Het nadeel is echter dat membranen volledig op 
maat gemaakt moeten worden gemaakt om deze complexe vormen te kunnen beschrijven, 
hierdoor worden de kosten toch nog aanzienlijk. Het doel van dit onderzoek is dan ook hier 
een oplossing voor te vinden. In het volgende hoofdstuk zal hier verder op ingegaan worden. 
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2 METHODEN 

2.1 inleiding 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksmethoden besproken die toegepast zijn om de 
probleemstelling en de daarbij behorende onderzoeksvragen te beantwoorden. Hiertoe wordt 
eerst de globale onderzoeksopzet besproken. Vervolgens worden de onderzoeksvragen 
die in het vorige hoofdstuk opgesteld zijn, geoperationaliseerd, ze worden omgezet in 
uitvoerbare deelvragen. Het laatste deel van dit hoofdstuk bevat de onderzoeksaanpak. Hier 
wordt uitgelegd op welke manier de deelvragen die geformuleerd zijn bij de eperationalisatie 
beantwoord zullen worden. 

2.2 onderzoeksopzet 

Hier wordt de globale onderzoeksopzet besproken. Verderop in dit hoofdstuk zal dieper 
ingegaan worden op de verschillende onderdelen van het project. 
Het onderzoek begint met een literatuurstudie naar de zogenaamde 'state of the art' van dit 
onderwerp. Het resultaat van dit deel is eerder in dit verslag terug te vinden in hoofdstuk 1.5 
'achtergrond en literatuur'. 
Nadat voldoende kennis is opgedaan op het gebied van vrije vormen is het tijd om te gaan 
experimenteren met alternatieve, nieuwe technieken en materialen. Aan de hand van een 
opgesteld eisenpakket worden voornamelijk de materialen getoetst. De beste manier om vrije 
vormen te maken in beton wordt geselecteerd. 
Het laatste deel van het project is meer praktijkgericht. De ontwikkelde en onderzochte techniek 
wordt in de praktijk toegepast. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle mogelijke 
aspecten die in de praktijk een rol spelen. Denk hierbij aan eisen uit het bouwbesluit, wensen 
van opdrachtgevers, enzovoorts. In het schema wat terug te vinden is op de volgende pagina 
is het bovenstaande terug te vinden. Achter de onderwerpen die in het schema staan wordt 
het hoofdstuknummer vermeldt van de plaats waar het onderwerp wordt besproken in dit 
verslag. 
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literatuuronderzoek 
(1.5) 

probleem/doelstelling 
(1.2) 

vonnstudie (4.2) 
- vergelijking (4.3) 
- selectie (4.3) 

alternatieve 
bekistingstechniek 

toepassing in praktijk 
'-------1 - PARKgarage (8) 

- speelobject (7) 

2.3 operationalisatie 

experimenten 
-mechanisch (4.4) 
- spuitproef (5) 

Hieronder worden de drie onderzoeksvragen die in het vorige hoofdstuk opgesteld zijn 
geoperationaliseerd. Onder operationaliseren wordt hier verstaan het formuleren van 
deelvragen die door middel van onderzoek beantwoordt kunnen worden. Zijn deze deelvragen 
voldoende beantwoord , dan is ook de onderzoeksvraag beantwoord. Per onderzoeksvraag 
wordt een opsomming van deelvragen gegeven. 

Onderzoeksvraag 1 : 

Welke materialen werden tot op heden gebruikt om vrije vormen te maken? 
Wat zijn de kenmerken van deze materialen? 
Welke methoden en technieken worden gebruikt om vrije vormen te maken? 
Welke combinaties zijn te zien tussen gebruikte materialen en technieken? 
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Onderzoeksvraag 2: 

Aan welke criteria moet het materiaal of de techniek voldoen om toegepast te 
worden? 
Zijn er materialen en/of technieken die in het verleden zijn toegepast in te zetten? 
Welke alternatieve (nieuwe) materialen zouden kunnen worden toegepast? 
Welk materiaal en welke techniek is het meest geschikt om in de praktijk toe te 
passen? 
Wat zijn de mechanische eigenschappen van het geselecteerde materiaal? 
Hoe moet omgegaan worden met het geselecteerde materiaal wanneer het wordt 
toegepast als flexibele bekisting? 

Onderzoeksvraag 3: 

Welke projecten, of vormen, zijn geschikt voor toepassing van de nieuwe techniek en 
waar? 
Hoe kan de gewenste vorm het beste worden gemaakt en welke hulpmiddelen zijn 
hiervoor nodig . 
Hoe moet de alternatieve detaillering worden opgelost? 
Is de ontwikkelde methode in de praktijk toe te passen? 

2.4 onderzoeksaanpak 

Bij de eerste onderzoeksvraag wordt literatuuronderzoek gedaan. De volgende aspecten 
moeten worden onderzocht: 

onderzoek naar materialen die tot op heden werden toegepast bij het maken van 
vrije vormen , al of niet in beton 
kenmerken van deze materialen op een rij zetten 
onderzoek naar huidige methoden en technieken 
combinaties van materialen en technieken analyseren 

De tweede onderzoeksvraag wordt deels experimenteel uitgevoerd. De volgende stappen 
moeten worden gezet. 

opstellen van eisen waaraan het materiaal of de techniek moet voldoen 
bekende materialen en methoden toetsen aan de opgestelde eisen 
experimenteel onderzoek doen naar de toepassing van alternatieve (nieuwe) 
materialen 
conclusies trekken uit de voorgaande experimenten aan de hand van de opgestelde 
eisen 
selecteren van de meest geschikte combinatie tussen materiaal en techniek 
geselecteerde materiaal onderwerpen aan verder onderzoek met betrekking tot 
mechanische eigenschappen en toepassing als flexibele bekisting 

Hier wordt beschreven volgens welke stappen de derde onderzoeksvraag behandeld wordt. 
onderzoek naar geschikte projecten om de onderzochte techniek op toe te passen. 
selectie maken uit de gevonden projecten. 
vormonderzoek doen om tot de gewenste vorm te komen 
engineering van methoden om de elementen uit te voeren 
detailleren (en berekenen) van elementen 
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3 RESULTATEN 

In dit derde deel van het verslag worden de onderzoeksresultaten uiteengezet. Het vormt 
een antwoord op de in het eerste deel opgestelde onderzoeksvragen. Het resultaat van de 
eerste onderzoeksvraag, betreffende de zogenaamde 'state of the art' is al behandeld in 
het eerste hoofdstuk. Hier wordt verder gegaan met het beantwoorden van de overige twee 
onderzoeksvragen. 
Dit deel van het verslag is opgedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste beschrijft de resultaten 
van het vormonderzoek wat gedaan is in het kader van de tweede onderzoeksvraag, namelijk: 
"Welke materialen en technieken zijn geschikt om ingezet te worden als bekisting voor het 
maken van vrije vormen in beton?" 
Uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk 1 werd al duidelijk dat er met membranen vrije vormen 
kunnen worden gemaakt. Membranen zijn buigslap. Dit betekent dat het materiaal op zichzelf 
flexibel is en daardoor relatief eenvoudig te vervormen en bewerken tot een vrije vorm. 
Kenmerkend voor deze materialen is dat ze pas stijf worden wanneer het wordt opgespannen. 
Het grote voordeel van buigslappe materialen ten opzichte van traditionele materialen zoals 
hout en staal is dat er minder bewerkingen nodig zijn om ze een complexe vorm te laten 
beschrijven. Het vormonderzoek in hoofdstuk 4 beperkt zich dan ook tot buigslappe materialen. 
Er wordt een aantal proefopstellingen gemaakt om te kijken of er ook met andere buigslappe 
materialen dan membranen, bepaalde dubbel gekromde vormen kunnen worden beschreven 
Het vormonderzoek laat zien hoe het materiaal zich gedraagt en wat de mogelijkheden zijn om 
het in te zetten als bekistingmateriaaL 
Na dit vormonderzoek vindt er een beoordeling van de verschillende materialen plaats aan 
de hand van opgestelde criteria. Aan deze eisen zou het materiaal moeten voldoen om het 
mogelijk te maken het in te zetten als bekistingsmateriaal. Het meest geschikte materiaal 
(of materialen), wordt vervolgens in onderworpen aan verschillende proeven waarbij naast 
het vervormingsgedrag van het materiaal wordt gekeken naar het gedrag in combinatie met 
beton. Aan het eind van het hoofdstuk wordt geconcludeerd welk materiaal (of materialen), op 
welke manier, gebruikt kan worden om in de praktijk te beproeven. 
De eigenschappen van het geselecteerde materiaal zijn nu in kaart gebracht. Voor de 
verdere ontwikkeling van de bekistingstechniek voor complex gevormde betonconstructies 
moet vervolgens bekeken worden hoe het geselecteerde, buigslappe, materiaal als bekisting 
functioneert. Hiervoor wordt een spuitproef uitgevoerd waarbij het bekistingsmateriaal 
opgespannen wordt volgens een complexe vorm (een schaalmodel van een deel van het Philips 
Paviljoen van Le Corbusier). Deze vorm wordt vervolgens verstijft door er beton tegenaan te 
spuiten. Bij het uitvoeren van deze proef komt een aantal problemen aan het licht die opgelost 
dienen te worden om de bekistingstechniek geschikt te maken voor praktijktoepassingen. 
Nu alle aspecten van de alternatieve bekistingsmethode zijn onderzocht gaat het erom de 
onderzochte techniek toe te passen in projecten uit de praktijk. De hoofdstukken 6 en 7 vormen 
daarmee een antwoord op de derde onderzoeksvraag, namelijk: "Hoe kunnen de onderzochte 
methoden worden toegepast op gebouwniveau in de praktijk?" Er is hiervoor actief gezocht 
naar toepassingsmogelijkheden voor flexibele bekistingen. Uit een aantal alternatieven is een 
keuze gemaakt. De projecten staan dichtbij, of zelfs in de praktijk. Op deze manier is het 
mogelijk te onderzoeken wat er komt kijken en wat de problematiek is bij het toepassen van 
een innovatieve techniek waarmee antwoord wordt gegeven op de derde onderzoeksvraag. 
In het kort kan dus gesteld worden dat er naar een aantal alternatieve materialen wordt gezocht 
waarmee relatief eenvoudig vrije vormen kunnen worden gemaakt. Hieruit worden de meest 
geschikte materialen geselecteerd die vervolgens verder worden onderzocht. Na voldoende 
onderzoek wordt vervolgens een tweetal projecten beschreven waarbij de ontwikkelde techniek 
in de praktijk wordt gebracht. 
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4 ALTERNATIEF BEKISTINGSMATERIAAL VOOR COMPLEXE VORMEN 

4. 1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag. Deze 
vraag luidt: "Welke materialen en technieken zijn geschikt om ingezet te worden als bekisting 
voor het maken van vrije vormen in beton?" Om deze vraag te beantwoorden wordt een aantal 
stappen gezet. Deze stappen worden hieronder kort besproken. 
Allereerst wordt een aantal 'nieuwe' materialen onderzocht op toepasbaarheid als flexibele 
bekisting voor het maken van vrije vormen in beton. Flexibel betekent dat er gebruik wordt 
gemaakt van materialen die buigslap zijn en hierdoor relatief eenvoudig in een vrije vorm te 
krijgen zijn. Buigslappe materialen moeten wel strak worden opgespannen om ze 'vormvast' 
te maken. 
De materialen worden uiteraard eerst beschreven. Vervolgens wordt er onderzoek gedaan 
naar de vormmogelijkheden van deze materialen. Er wordt een aantal proefopstellingen 
gemaakt waarin de verschillende proefstukken worden opgespannen. Het gaat hierbij dan 
vooral om gaasachtige materialen. Gaas heeft de eigenschap te kunnen vervormen in 
verschillende richtingen, hierdoor kunnen bepaalde vrije vormen gemaakt worden zonder dat 
het materiaal precies op maat gemaakt hoeft te worden. Er ontstaan door het gedrag van 
het gaas geen plooien. Membranen moeten precies op maat gemaakt worden om ze strak te 
kunnen opspannen en op die manier plooien te voorkomen. In het volgende gedeelte van dit 
hoofdstuk wordt dit uitvoerig toegelicht. 
Gaas kan op verschillende manieren gefabriceerd worden. Een aantal varianten zal in dit 
onderzoek aan de orde komen. De verschillen en de gevolgen daarvan worden belicht. 
Na dit onderzoek wordt een aantal vergelijkingscriteria opgesteld waaraan de materialen en 
technieken zouden moeten voldoen. Aan deze eisen worden de materialen getoetst zodat 
later geconcludeerd kan worden welke materialen meer of minder voldoen en verderop in 
het onderzoek kunnen worden toegepast in de praktijk . Niet alleen de hier onderzochte 
gaasachtige materialen worden aan de criteria getoetst. Voor de volledigheid wordt ook 
het membraanachtige materiaal meegenomen in deze vergelijking. Het is immers in het 
voorgaande literatuuronderzoek gebleken dat dit materiaal zich leent voor het maken van vrije 
vormen in beton (zie hiervoor hoofdstuk 1.5 en bijlage B 1.10 en 81.11 ). Zo krijgt men dus een 
volledig beeld van de voor en nadelen van de verschillende materialen. 
Vervolgens wordt het meest geschikte materiaal (of materialen) aan verder onderzoek 
ondmworpen. Het is immers belangrijk om te weten wat het precieze gedrag van het materiaal 
is. Zo moet bijvoorbeeld worden bekeken welke invloed het bekistingsmateriaal heeft op de 
betonconstructie. Wanneer er bijvoorbeeld een gaassoort wordt gebruikt als bekisting gaat 
het materiaal deel uitmaken van de betonconstructie, omdat het beton tijdens het aanbrengen 
tussen de rnazen van het gaas vloeit. Wanneer een verzwakking van de constructie optreedt, 
heeft dit uite~raard nadelige gevolgen voor de toepassing van de techniek in de praktijk. Daarom 
is het belangrijk vooraf te onderzoeken of dit het geval is en hoe deze eventuele negatieve 
invloed te beperken is. 
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde onderzoek nog eens samengevat en de 
belangrijkstie conclusies herhaald. In het hierop volgend hoofdstuk wordt het meest geschikte 
materiaal onderzocht op de mogelijkheid het in te zetten als flexibele kist voor complex 
gevormde betonconstructies. Men kan dus stellen dat dit hoofdstuk zich richt op het materiaal 
op zichzelf en de combinatie met beton waar het volgende hoofdstuk de bekistingstechniek 
beschrijft. 
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4.2 vormonderzoek 

4.2.1 inleiding 

Met membranen is het mogelijk om een grote verscheidenheid aan vrije vormen te maken. Bij 
het maken van kleding worden stoffen in patronen gesneden en vervolgens weer aan elkaar 
genaaid. Op deze manierwordt het mogelijk om lappen stof naar het menselijke lichaam vormen. 
Membranen kunnen ook tot patronen worden gesneden. Door vervolgens de verschillende 
delen weer met elkaar te verbinden kunnen er op een relatief eenvoudige manier vrije vormen 
worden gemaakt. Deze samenvoeging van losse patronen is noodzakelijk wanneer men het 
membraan strak op wil spannen om plooivorming te voorkomen. Het materiaal hoeft in de 
meeste gevallen minder bewerkingen te ondergaan dan wanneer dezelfde vrije vorm in hout 
of staal vervaardigd wordt, maar ook bij membranen geldt dat het snijden van patronen en het 
vervolgens tot één geheel vervaardigen een minder lang maar nog steeds tijdrovend proces is. 
Bovendien zijn de kosten die hierbij komen kijken relatief hoog (in verhouding tot het materiaal 
zelf). In afbeelding 1 is een voorbeeld te zien waarop het grote aantal patronen zichtbaar is. 

afbeelding I 

membraanconstructies zijn opgebouwd uit een 
groot aantal op maat gemaakte patronen 

Kosten zijn in de bouw belangrijk en vaak doorslaggevend of een project doorgang vindt of 
niet. Wanneer het aantal bewerkingen kan worden verminderd door een ander materiaal in 
te zetten dat wel dezelfde vormmogelijkheden bezit, kunnen er kosten worden bespaard. De 
kosten van het materiaal zelf moeten dan natuurlijk niet exorbitant hoger zijn dan de kosten 
van membraandoek. 
In de literatuur hebben we gezien dat het met netten eveneens mogelijk is tentconstructies te 
vervaardigen. In afbeelding 2 is het Olympisch stadion van München afgebeeld waarin een 
kabelnet dakconstructie te zien is (Frei Otto). 
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afbeelding 2 

het dak van het Olympisch stadion van München is 
een opgespannen kabelnet 



De netten van staalkabels kunnen net als membranen tot de buigslappe materialen worden 
gerekend en zijn daardoor relatief eenvoudig in een vrije vorm te krijgen . Door de mazen bezit 
het net de mogelijkheid zichzelf aan te passen. Waar de vorm steiler wordt worden de mazen 
smaller. De draden komen hier dichter bij elkaar te liggen. Het voordeel is dus dat er geen 
patronen gemaakt hoeven te worden zoals bij een membraan wel het geval is. 
De aanpasbaarheid van de mazen in het net wordt duidelijk zichtbaar bij een basket. Op het 
eerste gezicht lijkt het of de bal niet door het onderste gedeelte van het net past. Door de 
ruitvormige structuur kan het net vervormen en zich aanpassen. Wanneer de bal in het net valt 
vormt het net zich om de bal. Dit principe is hieronder in twee afbeeldingen weergegeven. 

afbeeldingen 3 en 4 

een basketbalnet geeft het gedrag van netachtige materialen 
goed weer wanneer er een bal doorheen valt 

Ditzelfde verschijnsel treedt ook op bij een netje sinaasappels. Het net past zich aan, aan 
de vormen die zich in het netje bevinden In afbeelding 5 hieronder is duidelijk te zien dat de 
mazen in het net verschillen van grote. Het net volgt de bolle vormen van de verschillende 
sinaasappels, tussen de sinaasappels ontstaan er holle vormen. Waar meer materiaal nodig 
is komen de draden veder uit elkaar te liggen en waar minder materiaal nodig is komen 
de draden dichter bij elkaar te liggen. Een overschot aan materiaal wordt op deze manier 
weggewerkt waardoor plooivorming wordt voorkomen. 

afbeelding 5 

uit het getlrag van een sinaasappelnet zijn de ver
vorrningseigenschappen van netten afte leiden 

De verwachting is dat dit zelfde verschijnsel zal optreden wanneer een net opgespannen 
wordt volgens een complexe vorm. Daarom wordt er in dit deel van het hoofdstuk onderzoek 
gedaan naar de vormmogelijkheden van een aantal materialen met een netachtige structuur. 
Eerst is het noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan of een bepaald materiaal voldoet 
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aan de verwachte vormmogelijkheden. Vervolgens kan het materiaal uitgebreider worden 
onderzocht. 
Er zullen in dit deel van het hoofdstuk drie soorten gaas onderzocht worden op hun 
vervormingsmogelijkheden. Namelijk het x-tend net, een geweven gaas en harmonicagaas. 
Deze materialen zullen hieronder eerst kort beschreven worden. Er wordt ingegaan op de 
opbouw van het gaas. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat de achtergrond is van de 
materialen, de gaassoorten zijn immers geen traditionele bouwmaterialen. Tot slot wordt 
beschreven hoe de materialen vervaardigd worden. Hiermee worden meteen een aantal 
voordelen of beperkingen duidelijk. 
Wanneer de te onderzoeken materialen zijn besproken wordt er een vormonderzoek uitgevoerd. 
Dit houdt in dat geprobeerd wordt de materialen op verschillende manieren te vervormen tot 
de complexe vormen waar het in dit onderzoek om draait. Er zal blijken dat er een duidelijk 
verschil waarneembaar is in het gedrag van de gaassoorten. Dit verschil bepaalt in zekere 
mate welk gaas goed of minder geschikt is voor het beschrijven van complexe vormen. 

4.2.2 introductie materialen 

Hieronder worden drie verschillende soorten gaas geïntroduceerd. Er zal worden ingegaan op 
de opbouw van het gaas, de toepassing tot op heden en de fabricage. 

x-tend 
Het eerste materiaal wat hier wordt besproken is het zogenaamde x-tend net. Dit net is 
een product ontwikkeld en geproduceerd door CariStahl in samenwerking met Officium 
Design Engineering. CariStahl is een firma die zich vanaf 1880 specialiseerde in het maken 
(staal)kabels. Het x-tend net is opgebouwd uit staalkabels gemaakt uit edelstaal met een 
standaarddoorsnede van één tot vier millimeter. Deze kabels worden met elkaar verbonden 
door middel van roestvrijstalen klemhulzen. In de onderstaande afbeelding is de opbouw 
van het gaas duidelijk te zien. De rode cirkel geeft een klemhuls aan. De flexibiliteit van de 
staalkabels bepaald de flexibiliteit van het totale net. Zijn de kabels dus dik en stug, dan zal 
het net dit ook zijn . Deze 'stugheid' is echter wel beperkt omdat de mazen steeds hoeken 
hebben van zestig graden. Een zeer stugge staalkabel zal deze hoek niet kunnen maken. 

afbeeldingen 6 tlm 8 

de opbouw van het x-tend net 

De fabricage van het x-tend net gebeurt projectgericht Er wordt dus per project bepaald wat 
de afmetingen, kabeldikte en maaswijdte van een net moet zijn. Zo is de het net zeer flexibel 
toe te passen. Het net kan in banen eindeloos geproduceerd worden. Kabels moeten bij 
zeer lange banen wel met elkaar verbonden worden, de naad die zorgt voor deze verbinding 
is echter nauwelijks zichtbaar. In de dwarsrichting zijn de banen eenvoudig met elkaar te 
koppelen door het gebruik van de eerder besproken klemhulzen. Zo is er dus zowel in lengte 
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als breedte geen beperking door de fabricage. [29] 
Het x-tend net kent verschillende toepassingen. Opvallend hierbij is dat de eigenschappen 
die zorgen voor de op het oog vrijwel onbeperkte vormmogelijkheden van het net hierbij een 
prominente rol spelen. Dit is tevens de reden dat het materiaal in dit hoofdstuk beproefd 
wordt. 
De eerste toepassing van het x-tend net richt zich op de afrastering van beursstands. Door 
de interessante vormmogelijkheden dient het net dan naast de afbakening van de beursstand 
als trekpleister. De complexe vormen die door het net worden beschreven beperken de 
transparantie van de stand echter niet. Ook bij tentoonstellingen wordt het net om vergelijkbare 
redenen gebruikt. 
Daarnaast wordt het x-tend net in de bruggenbouw gebruikt als balustrade. Door de flexibele 
structuur van het net kan het zich aanpassen aan de mechanische en thermische vervormingen 
waaraan de overspanningsconstructie onderhevig is. Overigens is de bruggenbouw niet de 
enige toepassing van het net als balustrade. Ook bij trappen en vides wordt het net gebruikt 
als transparante balustrade. In dit geval is naast de transparantie de veiligheid een belangrijk 
aspect. 
Een derde toepassing van het x-tend systeem vindt men in dierentuinen. Het dient dan als 
kooi voor bijvoorbeeld apen, katachtigen of vogels. Door te kiezen voor een geringe diameter 
van de staalkabels zorgt het net voor een vrijwel onbeperkt zicht op de dieren in de kooi. 
Bovendien zorgt de organische vorm die het net aanneemt wanneer men het tussen een 
aantal punten opspant voor een natuurlijke omgeving. 
De laatste toepassing van het x-tend net wijkt af van de drie bovenstaande. Het gaat hier 
namelijk om serieproducten. Door het net op te spannen in een stalen frame worden meubels 
ontworpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigenschap dat het kabelnet goed in staat 
is trekkrachten op te nemen. 
In de afbeeldingen hieronder en op de volgende pagina zijn de hierboven besproken 
toepassingen nog eens weergegeven. [38) 

afbeelding 9 

x-tend toegepast in een beursstand van Daimier Crystler in 
1999 in Amsterdam 

afbeelding 10 

x-tend toegepast in de railing van een brug in Oberhausen 
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afbeelding 11 afbeelding 12 

x-tend toegepast in Burgers Zoo x-tend toegepast in een seriematig geproduceerde stoel 

metaalgaas 
Het tweede materiaal wat wordt onderworpen aan een vormonderzoek is heel anders van 
aard dan het vorige flexibele kabelnet. Het gaat hier namelijk om een weefsel van staaldraad, 
verder metaalgaas genoemd. Dit weefsel is over het algemeen stijver dan het kabelnet wat 
hiervoor besproken is. 
Het weefsel van het metaalgaas bestaat uit schering- of kettingdraden en inslagdraden. De 
kettingdraden liggen in de lengterichting van het gaas en de inslagdraden in de breedterichting. 
Er zijn verschillende weefpatronen voor het metaalgaas. De meest voorkomende manier om 
het gaas te weven is met een gladde binding. Een inslagdraad passeert hierbij kettingdraad 
beurtelings onder en boven. Het is hierbij gebruikelijk dat de draden dezelfde diameter hebben 
en de mazen vierkant zijn . In de onderstaande afbeelding is een weefmachine te zien waarbij 
de kettingdraden op een rol zitten en de inslagdraad door middel van een spoel door het 
weefsel 'geschoten' wordt. 

afbeelding 13 

de weefmachine waarmee het metaalgaas 
wordt geproduceerd 

Een tweede variant is de keperbinding. Hierbij is er sprake van kleinere maaswijdtes in 
vergelijking met de gladde binding. Het weefpatroon wordt gevormd door een inslagdraad 
die steeds twee kettingdraden onder en boven passeert. Er wordt hiervoor een dikkere draad 
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gebruikt. De manier van produceren is hetzelfde als bij de gladde verbinding. 
De derde en laatste manier van weven is de tressenbinding. Bij deze methode is een gladde
en een keperbinding te onderscheiden. De draden worden hierbij in een richting tegen elkaar 
aan gelegd waardoor er geen sprake meer is van maaswijdtes, men noemt dit retentie. In de 
onderstaande afbeeldingen zijn de verschillende weefsels nog eens op een rij gezet. 

afbeeldingen 14 t!m 16 

v.l.n.r. gladde binding, keperbinding en tressenbinding 

Metaalgaas wordt geproduceerd in een metaalgaasweverij. Metaalgaasweverij Dinxperlo is 
in Nederland gespecialiseerd in onder andere geweven gaas. Het bedrijf heeft machines die 
geschikt zijn voor het weven van zeer fijn gaas met bijvoorbeeld 1300 draden per centimeter 
(de maaswijdte is dan 5 micron). Er kan echter ook gaas geproduceerd worden met een 
maaswijdte van 5 centimeter met draden met een doorsnede van 4 millimeter. Daarnaast is 
het mogelijk gaas te weven van verschillende metaalsoorten, denk hierbij aan bijvoorbeeld 
blank ijzer, verenstaal, gegalvaniseerd ijzer of aluminium. De materialen kunnen desgewenst 
een nabehandeling ondergaan die zorgt voor een verbetering van de kwaliteit. Zo kan men het 
staal bijvoorbeeld verzinken, epoxeren of reinigen (ultrasoon). [41] 
De machine (afbeelding 6) waarmee het gaas geweven wordt zorgt voor een beperking in 
de afmeting. De rol waarop het gaas zit heeft een bepaalde breedte. Deze breedte hangt 
af van de grootte van de machine waarin de rol zich bevindt. In theorie is de breedte van 
een dergelijke machine onbeperkt. Voor grotere afmetingen dan gebruikelijk zou dan een 
nieuwe machine gebouwd moeten worden. Dit brengt uiteraard hoge kosten met zich mee. 
Een andere mogelijkheid om de beperking in de afmeting op te heffen is verschillende stukken 
gaas te koppelen in de breedte. Dit zou betekenen dat iedere inslagdraad na het weven 
vast gelast zou moeten worden aan de naastliggende draad. Dit is een zeer arbeidsintensief 
proces en daardoor niet geschikt. Het komt erop neer dat de breedte beperkt is tot ongeveer 
twee meter. 
Metaalgaas wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo wordt bijvoorbeeld verenstaalgaas 
gebruikt bij het sorteren van zand, grind of erts. Dezelfde functie heeft een veel fijner gaas 
wat gebruikt wordt in bepaalde filterapparatuur voor bijvoorbeeld laboratoria en de chemische 
industrie. Daarnaast wordt de filterfunctie van het gaas gebruikt in de offshore sector bij het 
reinigen van boorspoelingen. Ook in de luchtvaart- en auto-industrie wordt het metaalgaas 
gebruikt om bijvoorbeeld hydraulische olie te beschermen tegen verontreinigingen. [41] 
Meer alledaagse toepassingen van metaalgaas zijn bijvoorbeeld raam- en deurhorren en 
theezeefjes. Bij al de hierboven besproken toepassingen heeft het gaas dezelfde functie, 
namelijk zeven. In afbeelding 17 en 18 op de volgende pagina is een tweetal van de beschreven 
toepassingen weergegeven. 
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afbeelding 17 afbeelding 18 

metaalgaas toegepast in een filter metaalgaas toegepast in een theezeef 

harmonicagaas 
Het laatste materiaal wat hier wordt besproken is het zogenaamde harmonicagaas. Dit gaas 
wordt niet geweven zoals het vorige metaalgaas, maar gevlochten. Het bestaat uit losse 
draden die min of meer in elkaar worden gedraaid tot een net met ruitvormige mazen. In de 
onderstaande afbeelding zijn de losse draden te zien die in elkaar haken. Boven- en onderaan 
het vlechtwerk worden de uiteinden omgeplooid en in elkaar gehaakt. Dit wordt gedaan om te 
voorkomen dat de individuele draden uit het vlechtwerk gedraaid kunnen worden. 

afbeelding 18 

de opbouw van harmonicagaas 

De draden zijn vervaardigd uit verzinkt staal met een laag koolstofgehalte volgens EN 1 0016-
2 met enkelvoudige torsie. Wanneer het gaas wordt toegepast zijn de draden doorgaans 
geplastificeerd (meestal groen). De maaswijdte hangt af van de toepassing van het gaas. 
Wanneer overheidsgebouwen beveiligd worden, wordt bijvoorbeeld een kleinere maaswijdte 
gebruikt dan normaal. Doorgaans varieert de maaswijdte van 4,5 tot 5 centimeter. De 
draaddiametervarieert van 2,7tot4,5 millimeter. De breedtevan hetgaas is beperkttot4 meter. 
[27] Dit heeft een reden die vergelijkbaar is met de breedtebeperking van het metaalgaas wat 
hiervoor werd besproken. Het harmonicagaas is echter wel eenvoudiger te koppelen. Doordat 
de draden minder stijf zijn dan die van het metaalgaas, kunnen uiteinden aan elkaar gehaakt 
worden. 
Toepassing van het harmonicagaas is vooral te vinden in de afrastering van bijvoorbeeld 
sportterreinen, speelplaatsen en fabrieksterreinen. Dit is op de volgende pagina in een tweetal 
afbeeldingen weergegeven. 
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afbeelding 19 

harmonicagaas gebruikt voor de afrastering van een 
bedrijventerrein 

4.2.3 vormonderzoek 

afbeelding 20 

harmonicagaas gebruikt voor de afrastering van sport
terreinen 

Na een uitvoerige bespreking van de opbouw, eigenschappen en toepassing van de materialen 
worden ze in dit deel van het hoofdstuk onderworpen aan een vormonderzoek. Er is bij dit 
onderzoek gebruik gemaakt van een aantal proefopstellingen. De eerste opstelling is een 
stalen frame waarin het net opgespannen kan worden tot een hyparvlak. Op deze manier is te 
bepalen of het materiaal überhaupt geschikt is om complexe te beschrijven. Hieronder worden 
de resultaten van deze proef weergegeven. De afbeeldingen hieronder geven een goed beeld 
van het gedrag van het materiaal. 

afbeelding 21 afbeelding 22 

x-tend opgespannen volgens een hyparvlak harmonicagaas opgespannen volgens een 
hyparvlak 

afbeelding 23 

metaalgaas vervormt nauwelijks elastisch 
en is alleen door plastisch vervormen in een 
complexe vorm te brengen 

Er kan na deze proef al het één en ander worden geconcludeerd. Zo wordt allereerst snel 
duidelijk dat het x-tend net en het harmonicagaas geschikt zijn om een dubbel gekromd vlak 
te beschrijven. Het metaalgaas is relatief lastig te vervormen en is daardoor minder geschikt. 
In het bijzonder grote oppervlakken zullen moeilijk te maken zijn met het metaalgaas. In de 
meest rechtse afbeelding hierboven is een klein metaalgaas te zien waarvan de draden een 
erg kleine doorsnede hebben. Dit gaas is beter te vervormen omdat de draden slapper zijn. 
Een gaas met grotere draaddoorsneden is moeilijk te vervormen. Bovendien is de vervorming 
die optreedt bij het metaalgaas plastisch. Er moet dus met de hand worden geprobeerd de 
complexe vorm naar wens te vervaardigen. Bij een klein vlak als het hyparvlak wat voor 
deze proef werd gemaakt is dat geen groot probleem. Wanneer het materiaal echter op 
gebouwniveau wordt gebruikt, wat verderop in dit onderzoek de bedoeling is, dan brengt dit 
wel grote problemen met zich mee. 
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Daarnaast is het gedrag van het gaas goed waar te nemen wanneer het opgespannen wordt 
in het frame, dit valt vooral op bij het x-tend net. In de onderstaande afbeeldingen is dit terug te 
zien. In delen van het oppervlak waar de spanning relatief laag is, hebben de mazen van het 
net een kleinere breedte dan in gebieden waar de spanning hoger is. Deze eigenschap maken 
het x-tend net en het harmonicagaas geschikt om gebruik van te maken bij het beschrijven 
van complexe vormen. 

afheeldingen :!-Ir in 26 

de mazen van het x-tend net worden wijder in gehieden 11·aar de 
spanning hoger is 

Verder is er nog een verschil waar te nemen tussen het opgespannen x-tend net en het 
harmonicagaas. De laatste gaassoort is sneller op een hoge spanning dan het x-tend net. Dat 
heeft te maken met de rek die in de staalkabels van het x-tend net aanwezig is. Er moet veel 
kracht uitgeoefend worden om het x-tend net op een spanning te krijgen waarbij het net niet 
meer beweegt, daarvoor moeten de mazen vormvast zijn . Deze spanning is van belang omdat 
bij eventuele bewegingen de betonconstructie negatief beïnvloed zou worden. Beweegt het 
net te heftig tijdens het spuiten van het beton danzullen er scheuren ontstaan in de constructie. 
Het verschil met harmonicagaas is dat dit bestaat uit staaldraden in plaats van kabels. Deze 
draden zijn relatief stijf in vergelijking met de kabels van het x-tend net. Door deze stijfheid 
is het net sneller op spanning omdat de draden niet eerst strak getrokken moeten worden 
wat bij het x-tend net wel het geval is. Wanneer de draden in elkaar gehaakt zijn, worden 
de mazen relatief vormvast en zal het net niet veel meer vervormen. Het harmonicagaas is 
dus eenvoudiger en sneller op een aanvaardbare spanning te brengen en is daardoor beter 
geschikt voor dit soort toepassingen. Het x-tend net is dus kortom wel geschikt om complex 
gevormde oppervlakken te beschrijven, worden deze vlakken echter verstijft door middel van 
beton dan is het materiaal minder geschikt. 
Na de eerste proef van het vormonderzoek is duidelijk geworden dat het metaalgaas minder 
geschikt is voor het maken van vrije vormen, in het bijzonder op een grotere schaal. Dit 
materiaal zal in het vervolg van dit onderzoek niet meegenomen worden. De andere twee 
gaassoorten zijn nog op andere manieren beproefd. In bijlage 2 zijn de resultaten hiervan 
terug te vinden. 

4.2.4 conclusie 

De conclusie van het vormonderzoek kan als volgt worden uitgelegd. Het geweven metaalgaas 
is geschikt om complexe vormen te beschrijven op een kleine schaal. Een bekende en eerder 
besproken toepassing van dit gaas, namelijk het theezeefje, laat dit ook zien . In dit onderzoek 
draait het echter om complexe vormen op gebouwniveau, een aanzienlijk grotere schaal 
dan die van gebruiksvoorwerpen. Hiervoor blijkt het metaalgaas minder geschikt vanwege 
de stijfheid van de staaldraden en het plastische vervormingsgedrag van het gaas. Deze 
vervorming zorgt ervoor dat iedere draad in de juiste vorm gebogen zou moeten worden, wat 
een complex en arbeidsintensief proces is wanneer het op gebouwniveau uitgevoerd wordt. 
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Daarnaast is het metaalgaas slechts met een beperkte breedte te produceren. Het koppelen 
van het gaas zou betekenen dat iedere draad aan de naastliggende gelast moet worden wat 
erg veel tijd en geld kost. 
Het x-tend net is in tegenstelling tot het metaalgaas wel geschikt om complexe vormen te 
beschrijven. Dit blijkt al uit de studie naar de toepassing ervan in bijvoorbeeld dierentuinen. Uit 
het vormonderzoek kwam echter naar voren dat er veel kracht uitgeoefend moet worden om 
het net onder een acceptabele spanning te zetten. De reden hiervan is dat de staalkabels slap 
zijn en dus strak getrokken moeten worden om de mazen vormvast te maken. Deze spanning 
is nodig wanneer er beton op het gaas gespoten wordt. De oorzaak van dit probleem is de rek 
in de staalkabels. Doordat deze kabels opgebouwd zijn uit een groot aantal dunne staaldraden 
die in elkaar gedraaid zijn, kan men een dergelijke kabel relatief eenvoudig uitrekken, een 
nadelige eigenschap bij constructies die stijf moeten zijn . 
Bij het harmonicagaas was het eenvoudiger de juiste spanning aan te brengen. De draden 
waaruit dit gaas is opgebouwd zijn stijf, waar de kabels van het x-tend net buigslap zijn. Het 
harmonicagaas vervormd dan ook op een andere manier, de stijve draden haken in elkaar, 
waardoor de mazen sneller vormvast zijn. Door het gedrag is het harmonicagaas beter 
geschikt voor toepassing bij het vervaardigen van complexe vormen in beton. Een tweede 
argument is het prijsverschil. X-tend is aanzienlijk duurder om te produceren in vergelijking tot 
harmonicagaas. 
In het volgende deel van dit hoofdstuk zullen alle drie de gaassoorten aan een vergelijking 
worden onderworpen. De bevindingen van het vormonderzoek wegen hierin mee. 
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4.3 vergelijking en selectie 

4.3.1 vergelijkingscriteria 

Hier wordt een aantal criteria gepresenteerd waaraan de materialen en technieken in meer of 
mindere mate zouden moeten voldoen om toegepast te kunnen worden als flexibele bekisting 
voor het maken van vrije vormen in beton. ledere eis wordt kort toegelicht waardoor het belang 
ervan duidelijk wordt. De onderzochte materialen behalen bepaalde scores voor iedere eis 
namelijk: [++] zeer goed, [+] goed, [•] redelijk, [-] matig of[--] slecht. leder criterium weegt 
voor een bepaald percentage mee in de eindbeoordeling. Deze percentages geven aan hoe 
belangrijk een criterium is en zijn opgeteld honderd procent. Het totaaloordeel wordt berekend 
door het percentage te vermenigvuldigen met de beoordeling: -- = 0,1, - = 0,3, • = 0,5, + = 
0,7 en ++ = 0,9. Door iedere score voor een bepaald materiaal bij elkaar op te tellen wordt 
er een totaaloordeel gevormd. Hierin zijn verschillende categorieên te onderscheiden: 0-19 
punten= slecht, 20-39 =matig, 40-59 =redelijk, 60-79 =goed en 80-100 =zeer goed. Om 
dit inzichtelijk te maken is aan het eind van dit deel een vergelijkingstabel opgenomen. Aan de 
hand van deze tabel wordt in de volgende paragraaf een conclusie getrokken. 
Hieronder worden de selectiecriteria opgesomd. In bijlage 3 is per vergelijkingscriterium een 
korte toelichting te vinden. Ook worden daar een aantal aspecten van de eerder uitgevoerde 
onderzoeken besproken waardoor duidelijk wordt waarom een bepaald materiaal of een 
bepaalde methode beter of slechter scoort voor een criterium. 

vergelijkingscriteria: 

1. flexibiliteit in vorm 
2. flexibiliteit (elasticiteit) van het materiaal 
3. kosten 
4. sterkte 
5. combinatie met beton 
6. hergebruik 
7. bewerkbaarheid 
8. afmetingen 
9. snelheid 

4.3.2 vergelijkingstabel 
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4.3.3 conclusie 

Uit de bovenstaande vergelijkingstabel kan worden opgemaakt dat het harmonicagaas en de 
membranen het meest geschikt zijn om toe te passen als fle>dbele bekisting voor het maken 
van complex gevormde constructies met beton. In het vervolg van dit onderzoek zullen deze 
materialen dan ook gebruikt worden bij experimenten naar het maken van vrij gevormde 
betonconstructies. 
Naast een aantal overeenkomsten is er ook een significant verschil waar te nemen tussen 
deze twee materialen . Dit heeft te maken met het al dan niet verloren gaan van de bekisting na 
het storten, of spuiten, van het beton . Wanneer een membraan gebruikt wordt, kan het worden 
hergebruikt. Bij serieproductie is dit een gewenste eigenschap. Er hoeft dan immers niet voor 
elk product een aparte kist gemaakt te worden. Bij hergebruik van het membraan zullen de 
kosten die gemaakt dienen te worden voor de engineering (patronen maken, lassen en het 
aanbrengen van voorzieningen voor het opspannen van het membraan) van de bekisting 
afgeschreven kunnen worden over verschillende projecten waardoor de begininvestering 
eenvoudiger terug te verdienen is. 
Harmonicagaas kan ingezet worden wan neer er een uniek project gemaakt wordt. De bekisting , 
in de vorm van het gaas, zal immers achterblijven in het beton waardoor het niet meer kan 
worden hergebruikt. Bij een eenmalig project is dit geen probleem. Het gaas kan bij een 
volgend project immers niet meer worden gebruikt omdat het min of meer op maat is gemaakt 
voor een eerder project. Wanneer een membraan gebruikt zou worden zouden de kosten 
voor de engineering volledig op het unieke project moeten worden afgeschreven waardoor 
de kosten van het project hoog op kunnen lopen. De materiaalkosten en engineering van 
harmonicagaas zijn relatief laag waardoor de investering hiervoor niet zwaar zal drukken op 
de projectkosten. 
In het vervolg van dit onderzoek zal per experiment bekeken worden wat het meest geschikte 
materiaal is. Bij een unieke vorm of project zal dus harmonicagaas gebruikt worden als 
bekisting waar bij een eventueel serieproduct gekozen wordt voor een membraan. 
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4.4 mechanische proeven 

4.4. 1 inleiding 

Uit het literatuuronderzoek in het eerste hoofdstuk van dit verslag kwam naar voren dat het 
mogelijk is met behulp van membranen vrije vormen te maken. Tevens werd duidelijk dat 
dit materiaal toegepast kan worden als bekistingsmateriaal voor beton . De vergelijkingstabel 
hiervoor bevestigt dit gegeven nogmaals. Er zijn tot nu toe een aantal betonvormen vervaardigd 
met behulp van membranen, de vrije vormen zijn daarbij nog enigszins beperkt tot een 
aantal organisch gevormde kolommen, zie hiervoor bijlage B1 .1 0 over het werk van Mark 
West. De verwachting is dat met membranen in combinatie met spuitbeton de complexiteit 
van vrije vormen aanzienlijk kan worden vergroot. Uit de tabel blijkt dat naast membranen 
ook harmonicagaas geschikt is om toe te passen als bekistingmateriaal voor vrije vormen in 
beton. 
In het verleden is al onderzoek gedaan naar de combinatie tussen beton en polyester gecoat 
zeildoek, ofwel membranen [19]. Daarom wordt daar hier niet dieper op ingegaan. Wel wordt 
het gedrag van het harmonicagaas onderzocht, al dan niet in combinatie met beton. Bij de 
ontwikkeling van een bekistingstechniek voor complexe vormen is het naast de al onderzochte 
vormmogelijkheden van belang om te weten hoe het gaas zich gedraagt in combinatie met 
beton. Er wordt onderzocht hoe de hechting tussen het beton en het gaas is. Bovendien wordt 
bekeken of het harmonicagaas bijdraagt aan de wapening. Om op deze vragen een antwoord 
te kunnen geven zijn er een aantal proeven gedaan. Om het gedrag van het gaas zelf te 
onderzoeken is er een aantal trekproeven op uitgevoerd. Er zijn proeven uitgevoerd waarbij 
in de lengterichting van het gaas is getrokken en proeven waarbij dit in de breedterichting 
gebeurde. Bovendien zijn er twee verschillende soorten harmonicagaas onderzocht om te 
bekijken wat voor invloed de maaswijdte en de stijfheid van het gaas heeft op het gedrag 
ervan. 
Vervolgens is er een tweede experiment uitgevoerd waarbij het harmonicagaas in het beton 
is gestort. Hierbij wordt onderzocht wat de invloed van verschillende soorten gaas is op de 
buigtreksterkte en de hechting met het beton . Er wordt harmonicagaas gebruikt met een 
kunststof coating (de meest gangbare variant), zonder de coating (verzinkt staal), en gaas 
zonder coating ingesmeerd met primer voor een betere hechting met het beton. 
Voordat de bovenstaande proeven zijn uitgevoerd is er eerst een oriënterende proef gedaan 
waarbij harmonicagaas ingestort is in een aantal proefstukken. Deze proefstukken zijn 
vervolgens onderworpen aan een diepuntsbuigproef. Deze proef is beschreven in bijlage 4 en 
vormt min of meer de basis voor de overige proeven die in dit hoofdstuk beschreven worden . 
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4.4.2 trekproef 

In bijlage 5 wordt uitgebreid verslag gedaan van de uitgevoerde trekproef. Er is bij deze proef 
gebruik gemaakt van een trekbank waarin verschillende proefstukken zijn opgespannen. 
Afbeelding 27 hieronder laat deze opstelling zien. 

afbeelding 27 

proefopstelling van de trekproef 

Uit de resultaten van de trekproef blijkt dat het gaas in de twee richtingen waarin getrokken 
wordt, verschillende vervormingseigenschappen heeft. In de lengterichting is het namelijk 
minder stijf dan in de dwarsrichting, waar de draden in elkaar grijpen en samenwerken. Dit is 
op te maken uit de tabellen die in bijlage 5 te vinden zijn. In de afbeeldingen hieronder is te 
zien hoe de vervorming van het gaas eruit ziet in twee verschillende richtingen . 

afbeeldingen 28 t/m 33 

in deze afbeeldingen is het vervormingsgedrag te zien van het harmonicagaas, de 
bovenste afbeeldingen laten het vervonningsgedrag zien evenwijdig aan de draad 
waar de onderste drie dit weergeven loodrecht op de draad 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de tweede reeks proeven behandeld die gedaan zijn om 
het gedrag van het harmonicagaas te onderzoeken . Hier gaat het echter om het gedrag van 
het gaas in combinatie met beton. 
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4.4.3 buigproef 

De buigproef die is uitgevoerd om te onderzoeken wat het gedrag is van het harmonicagaas 
wanneer het wordt gebruikt in combinatie met beton is uitgebreid beschreven in bijlage 6. Er 
wordt bij deze proef gelet op de sterkte van de proefstukken. Hierbij wordt een vergelijking 
gemaakt tussen proefstukken zonder gaas, proefstukken met daarin gaas met een kunststof 
coating, proefstukken met gaas zonder coating (verzinkt) en proefstukken met gaas zonder 
coating waarbij het gaas is behandeld met een primer en zilverzand om te trachten de hechting 
met het beton te verbeteren. Op deze manier kan worden bepaald op welke wijze het gaas 
moet worden behandeld wanneer het toegepast wordt als bekisting voor betonconstructies. 

afbeeldingen 34 tlm 36 

de kist zorgt ervoor dat het harmonicagaas zich in voorge
spannen toestand in de proefstukken bevindt 

De proefstukken zijn vervaardigd in speciaal ontworpen kisten. In afbeeldingen 34 tot en met 
36 hierboven zijn foto's te zien van een dergelijke kist. Deze is zo ontworpen dat het gaas 
onder voorspanning in het proefstuk gestort kan worden. Deze voorspanning wordt bereikt 
door het gaas aan een staaf te bevestigen die door middel van moeren op schroefdraad 
verplaatst wordt waardoor het gaas strakgetrokken wordt. De voorspanning moet zorgen voor 
betere sterkte eigenschappen. 
Na uitharding van de proefstukken zijn deze onderworpen aan een vierpuntsbuigproef. Hierbij 
wordt een proefstuk opgelegd op twee steunpunten. Vervolgens wordt op twee plaatsen naar 
beneden gedrukt. Afbeeldingen 37 en 38 laten zien hoe de opstelling eruit ziet. 
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afbeelding 37 

schematische weergave van de proefopstelling, de pijlen geven de 
punten weer waar kracht op het proefstuk wordt uitgeoefend 
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afbeelding 38 

proefstuk in de drukbank 



Uit de resultaten van de buigproef komt een verschil naar voren in het bezwijkingsgedrag van 
de verschillende proefstukken. Zoals verwacht draagt het gaas met kunststof coating niet bij 
aan de sterkte van het beton. Het is bij deze proef echter niet zo dat het gaas zorgt voor een 
afname van de sterkte van het beton zoals bij de oriënterende proef (bijlage 4) wel het geval 
was. Dit is te verklaren door de voorspanning waaronder het harmonicagaas in het proefstuk 
aangebracht is. Verder valt uit de resultaten op te maken dat het gaas zonder coating ervoor 
zorgt dat na het bezwijken van het beton het proefstuk niet in zijn geheel bezwijkt. Hieruit 
blijkt dat er wel degelijk hechting is tussen het harmonicagaas en het beton van het proefstuk. 
Deze hechting zorgt er ook voor dat het proefstuk stijver is. Een proefstuk met gaas wat goed 
hecht aan het beton buigt bij gelijke belasting 2 millimeter minder door dan een proefstuk 
waarin gaas is verwerkt met kunststof coating. (dit is gemeten op een totale doorbuiging van 
8 millimeter voor het gaas met coating). Zie hiervoor de grafieken in bijlage 6.5. 
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4.4.4 samenvatting en conclusie 

In het laatste deel van dit hoofdstuk wordt het onderzoek naar geschikte materialen om in 
te zetten als bekisting voor het maken van vrije vormen met beton samengevat. Bovendien 
worden de conclusies die hierboven getrokken zijn uit de verschillende proeven nog eens 
helder op een rij gezet. Deze conclusies zijn namelijk belangrijk voor het toepassen van de 
materialen die hierboven als geschikt bevonden worden in de praktijk. 
Dit hoofdstuk begon met een inventarisatie van verschillende materialen die aan een 
vormonderzoek onderworpen werden. Deze materialen hebben een netstructuur als 
gemeenschappelijk kenmerk. Dit kenmerk zorgt ervoor dat het materiaal in diverse richtingen 
kan vervormen wat een vereiste is voor een flexibele bekisting. Het eerste materiaal wat in de 
inventarisatie naar voren kwam was het x-tend net. Dit is een net opgebouwd uit staalkabels 
die door middel van klemmen met elkaar verbonden zijn. Het materiaal wordt op diverse 
plaatsen toegepast, zoals in afrasteringen op bruggen en trappen, bij tentoonstellingen en 
beurzen en tot slot in dierentuinen. 
Het tweede materiaal wat is werd geïntroduceerd was een weefsel van metaaldraden, een 
metaalgaas. Dit gaas is opgebouwd uit kettingdraden in de lengterichting en inslagdraden in de 
breedterichting. Deze laatstedraden worden door middel van een spoel tussen de kettingdraden 
doorgeschoten waardoor een weefsel ontstaat. Er zijn verschillende weefsels mogelijk, de 
meest gebruikte variant is de gladde binding. Bij de bestudering van de productiewijze van 
deze gaassoort werd duidelijk dat er een beperking is in de afmetingen van het gaas. In de 
lengte kan het gaas eindeloos lang worden, alleen de breedte is beperkt tot maximaal twee 
meter. Voor een breder product zouden aparte machines ontwikkeld moeten worden. Hierdoor 
is het vanuit financieel oogpunt niet aantrekkelijk dit gaas in te zetten als flexibele bekisting 
voor betonconstructies die een grote schaal hebben. Toepassingen van metaalgaas zijn dan 
ook van een kleinere schaalgrootte. Het wordt voornamelijk toegepast als filter in bijvoorbeeld 
chemische laboratoria. 
De derde en tevens laatste gaassoort die bij de inventarisatie werd geïntroduceerd was het 
harmonicagaas. Dit gaas bestaat uit in elkaar gevlochten staaldraden die over het algemeen 
bekleed zijn met een kunststof coating. Er bestaat ook gaas zonder coating hoewel dit minder 
toepassingen kent. Het harmonicagaas wordt voornamelijk gebruikt bij afrasteringen van 
bijvoorbeeld sportvelden of bedrijfsterreinen. Door de grootschalige toepassing van dit gaas 
is het ten opzichte van de andere twee soorten relatief goedkoop. 
Na de inventarisatie van de verschillende materialen werden deze onderworpen aan een 
vormonderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn de materialen op verschillende manieren 
opgespannen in diverse proefopstellingen. Na de eerste proeven werd al duidelijk dat het 
metaalgaas minder geschikt was om op te spannen. De draden in dit gaas zijn namelijk vrij 
stijf en daardoor moeilijk te vervormen. Wel kunnen de draden plastisch worden vervormd, 
dit is echter lastig te bewerkstelligen wanneer men uitgaat van het opspannen van het gaas. 
Verder kwam uit het vormonderzoek naar voren dat zowel het harmonicagaas en het x-tend 
net geschikt zijn om complexe vormen te laten beschrijven. Bij het x-tend net was het gedrag 
van het materiaal goed waar te nemen doordat de mazen in gebieden waar de spanning hoog 
was breder werden dan in gebieden waar een lage spanning heerste. Het verschil tussen het 
x-tend net en het harmonicagaas zat hem in de stijfheid. Het x-tend net is door het gedrag van 
de staalkabels vrij slap terwijl het harmonicagaas opgebouwd is uit stijvere staaldraden. Het 
laatste gaas is daarom eenvoudiger op een gewenste spanning te brengen. Deze spanning is 
nodig voor het dragen van een betonlast 
Uit een uitgebreide vergelijking van de verschillende materialen die gemaakt is na het 
vormonderzoek kwam naar voren dat naast de membranen die in het literatuuronderzoek naar 
voren kwamen als geschikt materiaal, het harmonicagaas het best geschikt is om in te zetten 
als flexibele~ bekisting voor complex gevormde betonconstructies. 
Na deze vergelijking is het harmonicagaas verder onderzocht op het vervormingsgedrag en 
het gedrag wanneer het gecombineerd wordt met beton. Van de eerder genoemde membranen 
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is dit gedrag al bekend door onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Om het 
gedrag van het gaas kwantitatief te onderzoeken zijn een aantal trekproeven uitgevoerd. De 
resultaten van deze proeven zijn in grafieken gezet. Opvallend was dat deze grafieken steeds 
hetzelfde karakter hadden, het verschil zit hem in de snelheid waarmee de grafiek stijgt. Uit 
de proeven kwam naar voren dat het gedrag van het gaas in de richting parallel aan de 
draden anders is dan in de richting die haaks op de draden staat. Dit heeft te maken met de 
draden die in de laatstgenoemde richting als een echt weefsel werken doordat ze in elkaar 
grijpen. Hierdoor nemen de draden de krachten van elkaar over. In de andere richting is 
deze weefselwerking niet aanwezig en glijden de draden in zekere mate langs elkaar heen 
waardoor de krachten vanzelfsprekend niet van de ene naar de andere draad afgegeven 
worden. Verder is bij de trekproeven bekeken wat het verschil was tussen een gaas met een 
kleine maaswijdte en gaas met een grotere maaswijdte. Verder was het eerste gaas van 
mindere kwaliteit dan het andere. Uit deze proef bleek dat ondanks de grotere maaswijdte 
(minder draden), het stijve gaas meer kracht opneemt bij een kleinere vervorming dan 
het andere gaas. Bij het maken van complexe vormen moet de vervorming van het gaas 
relatief eenvoudig te bewerkstelligen zijn. Daarom is het gaas wat is opgebouwd uit stijvere 
staaldraden minder geschikt voor dit doel. Er kan uit het bovenstaande geconcludeerd worden 
dat er wanneer de flexibele bekistingstechniek in de praktijk gebracht wordt, gebruik moet 
worden gemaakt van harmonicagaas waarvan de staaldraden niet te stijf zijn. Verder moet het 
gaas zoveel mogelijk in de dwarsrichting of in beide richtingen opgespannen worden. Hierdoor 
worden de krachten die optreden bij het opspannen beter afgedragen omdat de draden dan in 
elkaar haken en samenwerken. Dit zal in de praktijk over het algemeen al het geval zijn omdat 
er dan in twee richtingen getrokken wordt. In dat geval zullen de mazen nog sneller verstijven 
door samenwerking van de draden. 
Naast dit onderzoek naar het gedrag van harmonicagaas op zichzelf, is er ook onderzoek 
gedaan naar het gedrag van het gaas wanneer het gecombineerd wordt met beton. Uit een 
eerder uitgevoerde oriënterende proef is namelijk gebleken dat het gaas zonder voorspanning 
en met een slechte hechting aan het beton, zorgt voor een afname van de betonkwaliteit. In 
de proeven die in dit hoofdstuk zijn beschreven, worden de problemen die in de oriënterende 
driepuntsbuigproef naar voren kwamen, opgelost. Er is een bekisting ontwikkeld waarmee 
proefstukken gemaakt kunnen worden waar het harmonicagaas in opgespannen toestand 
in is verwerkt. Op deze manier worden voorgespannen betonbalken gemaakt. Er zijn vier 
verschillende proefstukken gemaakt, elk in een serie van drie stuks. De eerste balken bevatten 
geen gaas, in de tweede serie was gaas verwerkt met een kunststof coating. De derde en vierde 
serie bevatte verzinkt gaas zonder kunststof coating waarvan de tweede serie behandeld is 
met primer en zilverzand voor een betere hechting. De proefstukken werden onderworpen 
aan een vierpuntsbuigproef. Uit de resultaten van de eerste serie proeven is gebleken dat de 
voorspanning niet bijdraagt aan een verbetering van de kwaliteit van de proefstukken. Anders 
dan in de oriënterende proef (hier werden vergelijkbare proefstukken onderzocht, namelijk 
zonder gaas en met gecoat gaas), is er echter geen verslechtering te zien. Daaruit kan worden 
geconcludeerd dat de voorspanning die in de proefstukken aanwezig is zorgdraagt voor een 
handhaving van de betonkwaliteit. Bij de volgende proefstukken was te zien dat de hechting 
van het gaas aan het beton ervoor zorgt dat de balken stijver worden. Bij gelijke belasting buigt 
een proefstuk met gaas zonder coating 2 millimeter (6 mm. in plaats van 8 mm.) minder door 
dan een proefstuk met gaas met kunststof coating. Bovendien blijven deze proefstukken na 
het bezwijken van het beton stabiel doordat het gaas in de proefstukken vast blijft zitten. Gaas 
met een kunststof coating wordt uit het beton getrokken omdat er niet voldoende hechting is, 
daardoor blijft het proefstuk niet stabiel na het scheuren van het beton. Uit de proeven met 
proefstukken uit de laatste twee series is ook te concluderen dat de primer en het zilverzand 
inderdaad bijdragen aan een betere hechting. Deze proefstukken blijven immers het langst 
stabiel. 
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5 BETON SPUITEN OP EEN BEKISTING VAN HARMONICAGAAS 

5.1 inleiding 

Uit de resultaten van het vormonderzoek, dat in het vorige hoofdstuk beschreven werd, 
blijkt dat harmonicagaas geschikt is om vrije vormen te beschrijven. Bovendien kwam uit de 
mechanische proeven, in het bijzonder de vierpuntsbuigproef, naar voren dat het gaas bij een 
juiste toepassing samenwerkt met het beton. Om te kunnen concluderen of het harmonicagaas 
geschikt is om toe te passen als flexibele bekisting voor een complex gevormde betonconstructie 
is echter meer onderzoek nodig. In dit hoofdstuk wordt beproefd of het materiaal daadwerkelijk 
kan worden gebruikt als mal voor het maken van een dergelijke constructie. Er wordt hier een 
combinatie gemaakt van de voorgaande vormstudie en de mechanische proeven. Er wordt 
namelijk een complexe vorm beschreven door het gaas, welke als mal dient voor het beton, 
waarna het gaas samenwerkt met de betonconstructie. 
Bij het uitvoeren van deze proef wordt als volgt te werk gegaan. Het harmonicagaas wordt 
opgespannen in een stalen frame. Door de vormgeving van het frame zal het gaas, wanneer 
het strak opgespannen wordt, een complexe vorm beschrijven. Na het opspannen wordt het 
gaas bespoten met beton, zowel aan voor- als achterkant. Het resultaat hiervan is een dubbel 
gekromde, betonnen schaalconstructie. De techniek die gebruikt wordt voor het maken van 
dit proefstuk kan in de praktijk worden gebruikt als bekistingstechniek. Veel aspecten die in de 
praktijk een rol spelen bij het toepassen van deze techniek zullen in deze proef aan het licht 
komen. 
De basis voor deze proef is een vorm die ontleend is aan het Philips Paviljoen van Le Corbusier. 
Dit paviljoen maakte deel uit van de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Momenteel 
wordt onderzocht of het mogelijk is dit gebouw te herbouwen. Samen met het onderzoek 
van collega-afstudeerder Menno Afink vormt deze proef hier een onderdeel van. In bijlage 7 
zal uitvoerig ingegaan worden op de achtergrond en het ontwerp van dit gebouw. Hieronder 
zal slechts aangegeven worden welk deel van het paviljoen in deze proef gebruikt wordt. Na 
deze beschrijving volgt het verslag van de daadwerkelijke proef. Hierbij wordt stap voor stap 
beschreven hoe er naar het eindresultaat is toegewerkt. Uiteraard worden alle problemen die 
aan het licht kwamen hier ook beschreven. 
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het één en ander geconcludeerd, ook worden er in 
dit laatste deel een aantal aanbevelingen gedaan waar bij eventuele volgende proeven of 
toepassingen rekening mee gehouden kan worden. 
De in dit hoofdstuk beschreven proef is uitgevoerd in samenwerking met een aantal partijen. 
Allereerst is de stichting ALl CE de initiatiefnemer voor het herbouwen van het Philips Paviljoen. 
B&G Nederland stelde het gaashekwerk beschikbaar wat in deze proef !~ebruikt wordt als 
flexibele bekisting. Om dit gaashekwerk in de juiste vorm op te kunnen spannen was een 
stalenhulpconstructie nodig, deze is gemaakt door Plavercon Metaalwerken. Het spuitwerk bij 
deze proef is uitgevoerd door BAM Betontechnieken. De betonmortel die nodig was voor dit 
spuitwerk werd geleverd door Beamix. 

5.2 Philips Paviljoen 

Zoals in de inleiding al werd gesteld is het Philips Paviljoen ontworpen door Le Gorbusier 
voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Vanwege de interessante complexe vorm 
van de constructie van dit gebouw is het interessant om te onderzoeken of een bekisting van 
harmonicagaas aan de basis kan staan van een reconstructie van het paviljoen. Voor deze 
proef is een segment van het Philips Paviljoen herbouwd. Dit deel is rood aangegeven in 
afbeelding 1 op de volgende pagina. In bijlage 7 wordt dieper ingegaan op het ontwerp van 
dit gebouw. 
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5.3 proef 

5.3. 1 inleiding 

afbeelding I 

het Philips Paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1958 in 
Brussel, het met rood aangegeven deel wordt in dit hoofdstuk 
gereproduceerd 

In dit deel van het hoofdstuk wordt de proef beschreven. In het kort zijn de volgende stappen 
doorlopen. Er is begonnen met het storten van een betonnen fundering. Vervolgens is er een 
stalen hulpconstructie gemaakt en gemonteerd op deze bekisting. In de stalen hulpconstructie 
is het gaashekwerk opgespannen zodat de gewenste vorm bereikt werd. Het beton is 
vervolgens tegen het gaas gespoten waardoor de uiteindelijke vorm gerealiseerd werd. De 
hier genoemde stappen worden in het vervolg van dit hoofdstuk één voor één besproken. 
Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de problemen die optraden en de daarbij behorende 
oplossingen. Op deze manier krijgt men een goed beeld van het inzetten van gaashekwerk als 
flexibele bekisting en de aandachtspunten die daarbij van belang zijn. 

5.3.2 fundering 

leder gebouw heeft een fundering nodig. Dit geldt ook voor het betonnen element wat bij 
deze proef gemaakt wordt. Daarom is er een betonnen fundering gestort in een kist van 
één bij anderhalve meter. Daarnaast is hierin wapening aangebracht omdat het element 
getransporteerd moet worden en daardoor een ongewapende fundering zou kunnen breken. 
Ook zijn in de fundering draadeinden gesteld waarop later de stalen hulpconstructie geplaatst 
dient te worden. Om ervoor te zorgen dat de draadeinden op de juiste afstand van elkaar 
blijven, is gebruik gemaakt van betonplex plaatjes die later verwijderd worden. In afbeelding 2 
en 3 op de pagina hiernaast zijn foto's te zien van de opbouw van de fundering. 
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afbeelding 2 afbeelding 3 

de stekeinden waaraan de stalen hulpconstructie 
wordt bevestigd moet worden gesteld 

na het storten van de fundering worden de hou
ten hulplatten verwijderd 

5.3.3 hulpconstructie 

Het gaashekwerk wat de uiteindelijke vorm moet gaan beschrijven moet ergens aan bevestigd 
en opgespannen worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een stalen hulpconstructie. Deze 
buizenconstructie zorgt voor stabiliteit en de mogelijkheid het gaas op te spannen. De vorm 
van deze constructie is bepaald aan de hand van het nodige tekenwerk. Het resultaat hiervan is 
te zien in afbeelding 4 hieronder. Naast deze afbeelding is een foto te zien van de uiteindelijke 
constructie zoals deze op de fundering is geplaatst. 

afbeelding 4 

computermodel van de hulpcon
structie 

afbeelding 5 

stalen hulpconstructie geplaatst op de funde
ring 

afbeelding 6 

de hulpconstructie is bevestigd aan de draad
einden die uit de fundering steken 
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5.3.4 farmfinding 

In de volgende stap wordt gaashekwerk aangebracht in het stalen frame. Er is voor deze 
proef gekozen voor een gaashekwerk van B&G Nederland. Dit gaashekwerk is opgebouwd uit 
harmonicagaas van verzinkt staaldraad met een diameter van 2 millimeter en een maaswijdte 
van 15 millimeter. Dergelijk hekwerk wordt doorgaans gebruikt voor beveiliging van terreinen 
van het ministerie van defensie, vanwege de moeilijke doordringbaarheid. Er is gekozen voor 
een relatief kleine maaswijdte om te proberen het beton zonder verdere hulpmiddelen op het 
gaas te kunnen spuiten. Bij een grote maaswijdte zou dit op voorhand mislukken omdat het 
beton dan door het gaas heen gespoten zou worden . 
Tijdens deze stap moet uiterst nauwkeurig gewerkt worden omdat de vorm van het 
harmonicagaas ook de uiteindelijke vorm van het betonnen element bepaald. Om tot de juiste 
vorm te komen is het noodzakelijk te experimenteren met de spanning in het gaas. Wordt 
er bijvoorbeeld te weinig spanning aangebracht, dan zal het gaas te vlak zijn waardoor de 
dubbele kromming van het vlak niet tot zijn recht komt. Ook zal het gaas dan te veel bewegen 
bij het aanbrengen van het beton, de vervorming is dan zodanig dat de uiteindelijke vorm niet 
van te voren vast te leggen is. 
In dit geval is het gaas eerst door middel van een boutverbinding aan de bovenkant van de 
stalen hulpconstructie bevestigd. Vervolgens is het, met behulp van spanbanden , in stappen 
naar beneden getrokken, waardoor de spanning in het gaas toenam. Door de spanbanden op 
verschillende plaatsen in verschillende richtingen aan te brengen werd gezocht naar de juiste 
vorm. De foto in afbeelding 7 geeft een idee van het fermfinding proces. 
Als het gaas de gewenste vorm en spanning heeft bereikt moet het vastgezet worden op het 
stalen frame. Dit is in dit geval gedaan met behulp van staaldraad en -kabels. 
Na het vastzetten kan het materiaaloverschot afgeknipt worden. Hier komt een voordeel 
van het gebruik van gaashekwerk als flexibele bekisting, ten opzichte van een membraan, 
aan het licht. Waar een membraan exact op maat gemaakt moet worden, volstaat het voor 
een gaashekwerk om slechts een globaal patroon te knippen waarna eventuele uitstekende 
stukken eenvoudig afgeknipt kunnen worden. 
De uiteindelijke vorm van het gaashekwerk is te zien in afbeelding 8. 

afbeelding 7 afbeelding 8 

fonnfinding d.m.v. spanbanden het net in de gewenste vonn 
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5.3.5 beton spuiten 

Nadat het gaas op de juiste spanning en in de gewenste vorm gebracht is, kan het beton 
erop gespoten worden. Na een kleine proef en overleg met de professionals van BAM 
Betontechnieken is echter besloten eerst een tweede laag gaas aan te brengen. Deze tweede 
laag is een zeer fijn weefsel van staaldraden. Wordt deze tweede laag niet aangebracht dan 
zal het grootste deel van het beton door het gaas heen gespoten worden, materia~lverlies 
tot gevolg hebbende. De aanname dat het relatief fijnmazige harmonicagaas voldoende zou 
zijn voor het aanbrengen van het beton blijkt dus niet te kloppen. Er zal altijd een tweede 
fijnmazige laag aangebracht moeten worden. Vanwege de geweven structuur van het 
dunne weefsel is het eenvoudig in de gewenste vorm te krijgen en vast te zetten op het 
opgespannen gaashekwerk. Het beton zal niet door deze tweede laag heen gespoten kunnen 
worden. Wanneer men kijkt naar de samenwerking tussen de twee lagen kan men spreken 
van een hybride bekisting. Het primaire opgespannen gaashekwerk zorgt voor de stijfheid 
van de bekisting, het dunne weefsel zorgt ervoor dat het beton aan het gaas kan hechten. In 
afbeelding 9 en 10 is de opbouw van deze constructie te zien. 

afbeeldingen 9 tlm 11 

de opbouw van de constructie, over het harmonicagaas 
is een fijnmazig net aangebracht 

Om de betonnen schaal gestalte te geven wordt, zoals al eerder beschreven, spuitbeton 
gebruikt. Dit spuitbeton is een mengsel van grof en fijn toeslagmateriaal, cement, hulpstoffen 
en water. Voor het aanbrengen van het beton wordt een spuitbetonmachine gebruikt. Doordat 
het materiaal via een spuitkop onder druk tegen het oppervlak, in dit geval het gaas, wordt 
gespoten ontstaat er een goede hechting en verdichting. Wanneer er sprake is van grote 
projecten wordt het beton niet met de hand maar met behulp van een zogenaamde spuitrobot 
aangebracht. BAM Betontechnieken past twee methoden toe bij het aanbrengen van 
spuitbeton, namelijk een droge en een natte methode. Bij de droge methode worden cement, 
toeslagmateriaal en eventuele vulstoffen vooraf gemengd en eventueel voorbevochtigt Dit 
mengsel wordt vervolgens via slangen naar de spuitkop vervoerd. Eenmaal in de spuitkop 
wordt het aanmaakwater toegevoegd en wordt het beton onder hoge druk tegen het oppervlak 
gespoten. Aan deze droge methode kleeft een nadeel. Doordat pas aan het eind van het 
traject water toegevoegd wordt, is er sprake van een relatief grote stofontwikkeling. In de 
omgeving van de bewuste proefopstelling werken veel mensen, het door de droge methode 
geproduceerde stof zou zorgen voor overlast. Vanwege dit feit is gekozen bij dit project gebruik 
te maken van de tweede, zogenaamde natte methode. Bij deze methode wordt het mengsel 
van cement, toeslagmateriaal en eventuele vulstoffen eerst aangemaakt met water en daarna 
mechanisch via slangen naar de spuitkop getransporteerd. Hierdoor is de stofontwikkeling 
aanzienlijk lager. In de spuitkop wordt nu enkel lucht toegevoegd waardoor het beton onder 

lwofdstrûc 5: beton spuiten op een belristing ••an hamwnicagaas 45 



druk gespoten kan worden. 
Spuitbeton kent een aantal toepassingen , over het algemeen kan worden gesteld dat het 
materiaal gebruikt wordt in zowel bestaande als nieuwbouw en wanneer beton grootschalig 
gerepareerd of versterkt moet worden. Een tweetal voor dit project belangrijke toepassingen 
zijn: "Het verkrijgen van een esthetisch verantwoord oppervlak, zoals grillig gevormde en 
overhangende constructies," en "niet te bekisten en moeilijk te storten betonconstructies." 
[26] 
Bij het spuiten van het beton is stapsgewijs te werk gegaan. Eerst is de achterkant van het 
gaas bespoten, dit is de zijde waar geen weefsel op is aangebracht. Door deze dunne laag 
uit te laten harden alvorens een tweede laag aan te brengen aan de voorkant van het gaas 
ontstaat er een stijve basis voor het beton. Ook is het van belang dat er van onder naar boven 
gewerkt wordt tijdens het spuiten. 
Het onderste beton zorgt voor het fundament van de lagen erboven, zou men bovenaan 
beginnen, dan bestaat de kans dat het beton loslaat en naar beneden valt. Onderstaande 
afbeeldingen laten de stappen zien die doorlopen zijn bij het spuiten van het beton. 

afbeelding 12 

het beton wordt in lagen aangebracht, er 
wordt van onder naar boven gewerkt 

afbeelding 15 

met lijmklemmen wordt een voorziening 
aangebracht die dienst doet als randkist 
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afbeelding 13 

eerst wordt de achterkant bespoten, er 
ontstaat een stijve basis 

afbeelding I 6 

de buitenzijde wordt bespoten 

afbeelding 14 

de achterkant wordt afgewerkt zodat er nog 
een laag opgespoten kan worden 

afbeelding 17 

het spuitwerk wordt afgewerk-t 



afbeeldingen 17 en 18 

eindresultaat 

Een bekend verschijnsel bij betonconstructies is krimp. Dit houdt in dat het volume van 
het beton tijdens het uitharden afneemt om dat er aanmaakwater verdampt. Door deze 
volumeverandering ontstaan scheuren. Het gevolg hiervan kan zijn dat agressieve stoffen de 
constructie binnendringen en zo aantasting van het beton veroorzaken. Ook bij deze proef 
trad krimp op, het gevolg hiervan was een aantal krimpscheuren, zoals te zien in afbeelding 
19 hieronder. 
Krimp kan tegengegaan worden door het beton vochtig te houden na het uitharden, 
nabehandeling en door wapening aan te brengen die de krimpscheuren kan voorkomen. Het 
gaashekwerk kan deze krimp niet opvangen en dus moet hier een oplossing voor bedacht 
worden. In een tweede proef is een glasvezel gaasdoek over het gaashekwerk gelegd en 
bevestigd waar vervolgens het beton op gespoten is. Voor deze test is een frame gebruikt 
waar het gaashekwerk in opgespannen is. Deze vorm is besproken in het vierde hoofdstuk bij 
het vormonderzoek. Dit is te zien in afbeeldingen 20 en 21 hieronder. Gevolg van toepassing 
van het glasvezel gaasdoek is het achterwege blijven van krimpscheuren. 

ajbeeldi11gen 19 tim 21 

het tegengaan van krimpscheuren kan door een glasvezel gaasdoek over het metaalgaas aan te brengen 
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5.3.6 afwerking 

Voor de afwerking van het spuitwerk bestaan een aantal alternatieven. In het geval van de 
hierboven besproken proef is gekozen voor een gesponsd oppervlak. Dit is een vrij glad 
oppervlak. Nadeel hiervan is dat eventuele oneffenheden, ofwel glooiingen zichtbaar blijven. 
Bij een ruwere afwerking als afrijden zal dit minder het geval zijn. In de afbeeldingen op de 
volgende pagina zijn verschillende alternatieven voor de afwerking weergegeven. Voor een 
praktijkproject kan per geval worden bekeken welke afwerking het meest geschikt is. 

afbeeldingen 22 t/m 25 

afwerkingsaltematieven voor spuitbeton 
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6 TOEPASSING VAN MEMBRANEN ALS BEKISTING IN DE PRAKTIJK: PARKGARAGE 

6.1 inleiding 

Dit hoofdstuk vormt samen met het volgende het antwoord op de derde onderzoeksvraag. Deze 
vraag luidt: "Hoe kunnen de onderzochte methoden worden toegepast op gebouwniveau in de 
praktijk?" Hiermee wordt dus bedoeld hoe de flexibele bekistingsmaterialen die in het vorige 
hoofdstuk onderzocht zijn, toegepast kunnen worden in een project uit de praktijk. Er worden 
in dit verslag twee projecten besproken waarbij de theorie wordt toegepast in de praktijk. In 
elk van de projecten wordt een ander materiaal ingezet als bekisting, namelijk membranen 
en gaashekwerk. Dit heeft te maken met het al dan niet verloren gaan van de bekisting, zoals 
eerder in dit verslag al is besproken. 
Het eerste project, waarin membranen ingezet worden als bekistingsmateriaal, wordt in dit 
hoofdstuk beschreven Het gaat om de PARKgarage, een concept van BAM Utiliteitsbouw. 
Dit concept combineert kort gezegd parkeren en een parklandschap op dezelfde locatie en 
geïntegreerd in één product. In het volgende deel van dit hoofdstuk wordt verder ingegaan 
op dit idee. Bij het ontwikkelen van een productiemethode voor de parkgarage stuitte men 
op een aantal problemen. Deze problemen hadden met name te maken met de bekisting 
van het betonnen element. Toepassing van membranen als bekistingsmateriaal zou uitkomst 
bieden. Het traject wat is doorlopen om een membraanbekisting te ontwikkelen voor de 
parkgarage elementen is ingedeeld in een aantal stappen. Na iedere stap werd het één en 
ander teruggekoppeld met het PARKgarage team van BAM Utiliteitsbouw. Uiteindelijk leidde 
dit stappenplan tot de uitontwikkeling van een alternatieve bekistingstechniek die aan de basis 
kan staan van het uitvoeren van een prototype. Dit verslag zal het stappenplan over het 
algemeen volgen. 
De eerste stap die, na een algemene inleiding over het product PARKgarage, in dit hoofdstuk 
wordt beschreven, is op wat voor manier een membraan ingezet kan worden als bekisting 
voor dit project. Er zijn hiervoor twee alternatieven ontwikkeld en gedetailleerd. Deze zullen 
beide beschreven worden, later wordt uitgelegd welk alternatief het meest geschikt is en dus 
toegepast zal worden. 
Bij het doorontwikkelen van de geselecteerde bouwmethode kwamen een aantal problemen 
aan het licht. Het eerste probleem wat wordt uitgewerkt is de ondersteuning van de 
membraanbekisting. Door de betondruk zal de spanning in het membraan zeer hoog 
moeten zijn om ongewenste vervormingen tegen te gaan. Er is berekend hoe hoog deze 
membraanspanning is wanneer er een opblaasmal als ondersteuning gebruikt wordt. Er komen 
dan een aantal zwakke plekken aan het licht. Een mogelijke oplossing voor dit probleem wordt 
hier aangegeven. Ook is geprobeerd de hoge spanningen in het membraan te omzeilen door 
alternatieve oplossingen voor de ondersteuning te ontwikkelen. Een aantal oplossingen is 
bedacht en uitgewerkt. De meest geschikte oplossing wordt bepaald aan de hand van een 
aantal vergelijkingcriteria. 
De berekening van de betonconstructie is de derde stap die is gezet. Hierbij wordt gekeken 
wat de spanningen zijn in het element en welke dikte het beton moet hebben om te voldoen 
aan de eisen die gesteld worden aan onder andere de doorbuiging. Deze berekeningen zijn 
grotendeels gedaan in het computerprogramma Marc Mentat, dit programma is gebaseerd op 
de eindige elementen methode en is daarom geschikt om complexe vormen als die van het 
parkgarage element door te rekenen. 
Na de constructieberekening komt het wapeningsvraagstuk aan de orde. Complexe vormen 
in beton vragen om een alternatieve aanpak wat betreft de wapening. Standaard, lineaire 
wapeningssteven zouden individueel in de juiste vorm gebogen moeten worden alvorens ze 
toe te passen zijn. In dit hoofdstuk wordt hier een oplossing voor gezocht. 
In de conclusie aan het eind van dit hoofdstuk wordt het proces wat in dit hoofdstuk wordt 
beschreven nog eens kort samengevat. Er wordt dan per deel gekeken welke conclusies 
getrokken kunnen worden. 
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6.2 PARKgarage 

Hieronder volgt een algemene beschrijving van het product parkgarage. Er wordt ingegaan op 
het concept, op de constructie en op de problemen die aan het licht kwamen bij de ontwikkeling 
van de schaalelementen. 
In de huidige Nederlandse maatschappij is mobiliteit een belangrijk thema. Doordat men steeds 
mobieler wordt, zijn er, in het bijzonder in stedelijke gebieden, steeds meer parkeerplaatsen 
nodig. Daardoor wordt in deze stedelijke omgeving de door gemeentes gewenste ruimte 
voor autovrije, groene en recreatieve gebieden steeds schaarser. Mede daarom zijn deze 
gemeenten op zoek naar oplossingen om de parkeerdruk te verminderen en tegelijkertijd 
zoekt men mogelijkheden om auto's uit het zicht te plaatsen, hierdoor kunnen groene gebieden 
worden gecreëerd of worden behouden. Dit kan niet bereikt worden met parkeergarages zoals 
die tot op heden gebouwd worden. Deze zijn in een vergelijkbare toepassing met die van de 
PARKgarage namelijk relatief duur en hebben een verregaande invloed op de omgeving . 
BAM Utiliteitsbouw speelt met een nieuw concept parkeergarage in op dit probleem, de 
PARKgarage, dat door een aantal bouwkundige innovaties flink goedkoper gebouwd kan 
worden en beter ingepast kan worden in bestaande gebieden. Daarbij biedt het concept de 
mogelijkheid tot een goede waterbeheersing, zodat bovenop de garage op eenvoudig wijze 
bijvoorbeeld water- en uitgebreide groenvoorzieningen te realiseren zijn, waarbij het gemiddeld 
1 meter dikke grondpakket zelfs het planten van bomen mogelijk maakt. 

afbeelding I 

de PARKgarage biedt mogelijkheden voor het 
realiseren van uitgebreide groenvoorzieningen, 
waarbij het gemiddeld één meter dikke grond
pakket het planten van bomen mogelijk maakt 

De PARKgarage is opgebouwd uit gestandaardiseerde vierkante betonnen schalen van 8,1 bij 
8,1 meter. Deze schalen staan op betonnen kolommen die op een onderlinge afstand van 8,1 
meter staan. Wanneer de schalen aan elkaar gekoppeld worden ontstaat er een aaneengesloten 
dek, waaronder geparkeerd kan worden. Door deze maatvoering is er tussen de kolommen 
plaats voor drie parkeerplaatsen. Om ervoor te zorgen dat de garage ook toegankelijk is voor 
hogere voertu igen is de vrije hoogte in de parkgarage 3 meter. In afbeelding 2 hieronder is een 
doorsnede te zien van het oorspronkelijke ontwerp van de parkgarage. 

afbeelding 2 

dwarsdoorsnede van de PARKgarage 
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Voor het creëren van een parklandschap bovenop de parkgarage is een grondpakket nodig 
als voedingsbodem voor de planten en bomen in het park. In het midden van de schaal heeft 
dit grondpakket een dikte van 1 ,5 meter. Hierdoor krijgen landschapsarchitecten alle vrijheid 
voor het ontwerpen van een park, bos of speelgebied. Daarnaast zorgt het grondpakket 
voor voldoende ruimte om water te bergen, een thema wat tegenwoordig belangrijk is bij 
bouwprojecten. Door de opwarming van de aarde zullen er steeds heftiger regenbuien , over 
een langere periode vallen. Deze groter hoeveelheden water moeten ook weer uit de polders 
gepompt worden, Nederland ligt immers onder zeespiegel. Daarvoor moeten er zwaardere 
gemalen, bredere boezems, hogere dijken, enzovoorts aangelegd worden. Dit is een strijd die 
niet gewonnen kan worden. Kansrijker is het om dit water langer op locatie te kunnen bergen, 
en vervolgens geleidelijker over een langere tijd af te voeren, de afvoer wordt dus vertraagd. 
Door het langer vast te houden, zal er ook meer water in de bodem kunnen dringen, waardoor 
de grondwaterspiegel op niveau kan blijven. [39] 
De parkgarage is voorzien van een pakket grond van gemiddeld 1 meter. Deze laag heeft de 
capaciteit om een flinke voorraad regenwater te bergen en dus vast te houden in het gebied. 
Door de holle buis die opgenomen is in de kolommen kan overtollig water afgevoerd worden 
zonder dat er hinderlijke voorzieningen aangelegd hoeven te worden in de garage zelf. 

Zoals in de inleiding al werd gesteld ontstonden er bij de ontwikkeling van de parkgarage 
een aantal problemen. Met name de oorspronkelijke vorm van de elementen leek met een 
traditionele bekisting niet te maken vanwege de dubbel gekromde oppervlakken. In de 
onderstaande afbeeldingen is dit goed te zien. In de linker afbeelding is de oorspronkelijke 
natuurlijke vorm zichtbaar. In afbeelding 4 daarnaast is te zien dat er concessies gedaan zijn 
aan de vorm. Deze is nu veel rechter en hoekiger. Dit is vooral goed te zien bij de overgang 
van de kolom naar de schaal die in de linker afbeelding veel vloeiender is dan in de rechter 
waar echt een duidelijke scheiding waar te nemen is. 

afbeelding 3 

de oorspronkelijke, natuurlijke vorm van de 
PARKgarage 

afbeelding 4 

door concessies aan de vorm krijgt de schaal een 
hoekiger karakter 

Zelfs het maken van de vereenvoudigde vorm bracht de nodige problemen met zich mee. Er 
is voor de productie van het element een zeer dure en complexe stalen kist ontwikkeld. BAM 
Utiliteitsbouw zocht naar een eenvoudigere manier om het element te kunnen bekisten. De inzet 
van membranen als bekisting is hiervoor een mogelijkheid. Met flexibele bekistingsmaterialen 
kunnen relatief eenvoudig complexe vormen gemaakt worden, dit is gebleken uit het onderzoek 
wat beschreven is in het vorige deel van dit verslag. Ook de oorspronkelijke, dubbel gekromde 
vorm van de parkgarage kan beschreven worden met behulp van dit soort materialen. Om dit 
te bevestigen zijn een aantal modellen gemaakt waarvan op de volgende pagina twee foto's 
te zien zijn. 
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afbeeldingen 5 en 6 

model van de trechtervonn van de PARKgarage 

In een houten frame is een panty gespannen die door middel van een bout met daaroverheen 
een moer naar beneden gedrukt is. Doordat zich onder de moer een ring bevindt, is de vorm 
van de panty aan de onderkant rond. Het frame is vierkant en dus is de panty dit aan de 
bovenkant ook. Op deze manier wordt de vloeiende overgang van de ronde kolom naar de 
vierkanten bovenkant van de parkgarage elementen beschreven . 
Het feit dat de vorm van de parkgarage elementen beschreven kan worden met membraan
achtige materialen is een voorwaarde voor het inzetten van dit soort materialen bij dit project. 
In het vervolg van dit hoofdstuk wordt beschreven hoe te werk is gegaan bij het ontwikkelen 
van een membraanbekisting voor de parkgarage elementen. 
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6.3 bouwmethoden voor de PARKgarage 

6.3. 1 inleiding 

In de vorige paragraaf is duidelijk naar voren gekomen dat het mogelijk is de gewenste 
vorm met behulp van een membraan te vervaardigen . Er zijn vervolgens twee verschillende 
bouwmethoden ontwikkeld . Een in-situ methode en een prefab methode. Deze twee methoden 
worden hieronder beschreven . Bovendien wordt een keuze gemaakt welke methode het 
meest geschikt is om toe te passen in de praktijk en verder door te ontwikkelen. De twee 
methoden zullen beoordeeld worden op verschillende aspecten zoals arbeidsintensiviteit, 
complexiteit, en uitvoerbaarheid. De eerste methode die beschreven wordt is de in-situ 
methode, vervolgens wordt de prefab methode besproken waarna een vergelijking gemaakt 
kan worden tussen de twee. Uit deze vergelijking moet duidelijk naar voren komen welke 
methode de beste vooruitzichten biedt en kan vervolgens verder worden doorontwikkeld. De 
twee verschillende methodes worden hier kort beschreven en verduidelijkt met behulp van 
enkele afbeeldingen. Een uitvoerige beschrijving aan de hand van een aantal afbeeld ingen 
dat het proces in chronologische volgorde weergeeft en bijbehorende detaillering zijn te vinden 
in respectievelijk bijlage 8 en 9. 

6.3.2 in-situ methode 

Zoals uit de naam van de methode al naar voren komt worden bij de in-situ methode de 
schalen direct op hun uiteindelijke positie op de bouwplaats vervaardigd. De methode gaat 
uit van een werkterrein waarop vooraf op uitgezette punten een grid van prefab betonnen 
kolommen wordt geplaatst. Dit is hieronder te zien in afbeelding 7. 

afbeelding i 

de bouw van een PA RKgarage schaal volgens de 
in-situ methode 

Tussen de kolom en een hulpconstructie van IPE profielen op stempels worden twee 
membranen opgespannen met eventueel daartussen nog opgespannen harmonicagaas. De 
twee membranen vormen de begrenzing van de kist. Tussen de membranen wordt uiteindelijk 
het beton gestort. Het harmonicagaas maakt het mogelijk om tussen de twee membranen 
de eventueel benodigde wapeningsstaven op de juiste hoogte aan te brengen waardoor er 
voldoende betondekking aanwezig is. Door het gebruik van een net met voldoende grote 
mazen vormt het net geen belemmering voor een goede verdeling van het beton tussen het 
onder en het bovenmembraan . 
Het beton oefent een flinke druk uit op het onderste membraan. Om een te grote vervorming 
en het scheuren van het membraan te voorkomen is er daarom een ondersteun ing nodig. Er 
kan hierbij gedacht worden aan lucht, bentoniet, water, PUR of spuitbeton. Verderop in het 
verslag wordt beschreven welke ondersteuning het meest geschikt is voor toepassing in de 
pa rk~Jarage. In eerste instantie is uitgegaan van lucht als ondersteuning. Er zou dan sprake zijn 
van een opblaasmal die onder het onderste membraan hangt en dit zo ondersteunt. Het principe 
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is weergegeven in afbeelding 8 hieronder. De keuze voor lucht als ondersteuningsmateriaal 
dient slechts als voorbeeld . Het heeft geen betekenis voor de uiteindelijke keuze voor het 
meest geschikte ondersteuningsmateriaal verderop in dit hoofdstuk. 

afbeelding 8 

het membraan moet ondersteund worden om te 
zorgen dat er geen ongewenste vervormingen 
optreden in het beton 

Na uitharding van het beton kunnen beide membranen worden verwijderd en opnieuw worden 
opgespannen in een volgend frame. Dit proces herhaalt zich voor ieder schaalelement 

6.3.3 prefab methode 

De prefab methode maakt gebruik van een frame opgebouwd uit IPE profielen. Dit frame 
kan naar gelang er plaats is op de bouwplaats worden neergezet. In het frame kunnen net 
als bij de in-situ methode twee membranen opgespannen worden met eventueel daartussen 
een gaashekwerk voor het bevestigen van de wapening. Het principe van deze methode is 
hieronder weergegeven in afbeelding 9. 

I 

afbeelding 9 

de bouw van een PARKgarage schaal volgens de 
prefab methode 

Het verschil met de in-situ methode is dat de schalen niet direct op de juiste plaats en hoogte 
worden geproduceerd maar later wanneer ze voldoende uitgehard zijn op de prefab kolommen 
worden gehesen. De stalen buis (zie detaillering in bijlage 9) die zich in het element bevindt, 
wordt over de draadeinden die uit de kolomkop steken geplaatst. Vervolgens kan de buis 
worden volgestort en ontstaat er een verbinding tussen de schaal en de kolom. Het onderste 
membraan kan blijven zitten wanneer de schaal gelost wordt en hoeft dus niet steeds bij 
iedere schaal opnieuw te worden opgespannen. Bij het storten van een volgende schaal moet 
er wel een nieuw bovenmembraan aangebracht worden. 
Onder het onderste membraan is net als bij de in-situ methode een ondersteuning aanwezig. 
De ondersteuning zorgt er ook hier voor dat wordt voorkomen dat het onderste membraan 
scheurt of te veel doorzakt door de aanwezige druk van het beton. 
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6.3.4 vergelijking prefab met de in-situ methode 

Hieronder worden de in-situ methode en de prefab methode met elkaar vergeleken . Uit deze 
vergelijking moet naar voren komen welke methode het meest geschikt is om toe te passen 
bij het vervaardigen van de parkgarage elementen. 
Het eerste wat opvalt, is dat de in-situ methode vraagt om een groot aantal handelingen. Het 
onderste membraan wordt bij de in-situ methode opgespannen met behulp van spanners. 
Het is niet eenvoudig om meerdere spanners tegelijk aan te draaien waardoor men vaak na 
een paar slagen de andere spanners ook moet aandraaien om scheef trekken van de stalen 
ring te voorkomen. Het spannen met behulp van spanners is dus een lastige en tijdrovende 
handeling. Een tweede nadeel is dat het membraan bij de in-situ methode voor iedere schaal 
opnieuw moet worden opgespannen in een ander frame. Het tijdrovende opspannen vindt 
dan ook elke keer weer opnieuw plaats waardoor de bouwtijd aanzienlijk wordt verlengd. Een 
ander gevolg van het steeds opnieuw opspannen is dat de slijtage van het membraan groter 
is dan bij de prefab methode waarbij dit niet hoeft. Dit betekent een snellere afschrijving, 
waardoor de kosten van de bekisting hoger uitkomen. 
Een derde nadeel is dat het stalen frame van IPE profielen bij de in-situ methode verloren gaat 
en onderdeel uitmaakt van de betonconstructie. Een laatste nadeel is dat het frame van de 
in-situ methode met behulp van stempels op de juiste hoogte wordt gebracht. Er zijn flink wat 
stempels nodig en alles moet ook nog eens waterpas komen te staan. 
Kort samengevat komt de prefab methode als beste naar voren. Het aantal handelingen is bij 
deze methode beperkt, met als gevolg een snellere bouwtijd en daarmee lagere kosten. Het 
onderste membraan wordt slechts één keer opgespannen. Slijtage en daarmee afschrijving 
van het membraan worden hierdoor minder groot wat lagere kosten met zich meebrengt. De 
staalconstructie, waar de membranen in worden opgespannen, wordt bij het vervaardigen 
van iedere schaal opnieuw gebruikt en gaat niet verloren in de betonconstructie. Al deze 
voordelen zorgen er uiteindelijk voor dat de prefab methode goedkoper uitvalt en daarmee 
het meest geschikt is. 
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6.4 ondersteuning van het membraan 

6.4.1 alternatieven 

Op het membraan wordt beton gestort. Ondanks het feit dat het membraan opgespannen 
is ontstaan er door de betondruk grote vervormingen in het onderste membraan. Vooral het 
vlakke deel van de bekisting gaat onder de belasting van het beton doorhangen. Hierdoor 
kan de gewenste vorm niet worden gerealiseerd. Om dit probleem op te lossen moet het 
membraan ondersteund worden. Hiervoor zijn verschillende alternatieven denkbaar. Allereerst 
kan een met lucht gevulde ballon dienst doen als ondersteuning. Daarnaast is het mogelijk 
een hulpconstructie te maken en die te vullen met water, bentoniet of PUR-schuim. De 
laatste oplossing is het spuiten van beton aan de onderkant van het onderste membraan, 
na uitharding zou dit als ondersteuning dienst kunnen doen. Al deze alternatieven worden 
hieronder besproken. Verderop worden een aantal beoordelingscriteria opgesteld, aan de 
hand hiervan worden de verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Uiteindelijk moet 
het beste alternatief worden toegepast in het prototype. 

luchtdruk 
In dit eerste alternatief wordt onder het onderste membraan een ballon aangebracht waarin 
een overdruk van 500 millimeter waterkolom heerst. Deze ballon biedt voldoende tegendruk 
om de ongewenste vervormingen van het membraan, als gevolg van het gewicht van het 
beton, tegen te gaan. In afbeelding 10 hieronder is schematisch weergegeven hoe de ballon 
eruit zal zien en waar deze zich in de constructie bevindt. 

afbeelding I 0 

het membraan wordt ondersteund door een opblaasmal die op 
overdruk gebracht wordt en daardoor tegendruk kan uitoefenen 
to.v. de betonlast die op het membraan werkt 

Voordat het beton gestort wordt, moet de ballon op spanning gebracht worden. Omdat in de 
periode tussen het opblazen van de ballon en het storten van het beton, de overdruk in de 
ballon niet wordt gecompenseerd door het gewicht van het beton, ontstaan in het membraan 
spanningen die het membraan niet kan opnemen. Om deze spanningen tot acceptabele 
waarden te laten afnemen moeten er staalkabels in het membraan worden opgenomen. Op 
deze manier wordt een groot deel van de membraanspanning opgenomen door de kabels en 
is de spanning in het membraan zelf aanzienlijk lager. In afbeelding 11 op de volgende pagina 
is te zien dat ter plaatse van de staalkabels, de membraanspanning aanzienlijk afneemt. De 
rode lijnen geven aan waar de spanning te hoog is, in de gebieden zonder kabels zijn deze 
lijnen alom vertegenwoordigd. 
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afbeelding 11 

de membraanspanningen zijn hoog waar de lijnen rood zijn, de rode 
lijnen die vanuit het midden naar de rand lopen zijn staalkabels, deze 
kabels kunnen de spanning overnemen van het membraan 

De afdruk van de kabels zal terug te zien zijn in het beton. Er ontstaat dus een soort radiale 
structuur in de elementen . Afbeeldingen 12 en 131aten zien hoe een dergelijke structuur eruit 
zou kunnen zien. 

afbeeldingen 12 en 13 

de afdruk van de staalkabels zou zichtbaar zijn in de uitein
delijke betonschaal 

water/PUR/bentoniet 
Bij het tweede alternatief wordt een hulpconstructie aan het stalen frame toegevoegd. Deze 
hulpconstructie heeft de vorm van een trechter en bevindt zich onder het onderste membraan. 
De ruimte tussen deze trechter en het membraan kan gevuld worden met verschillende 
materialen. In afbeelding 14 op de volgende pagina is te zien wat met het bovenstaande 
wordt bedoeld. 
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afbeelding 14 

het membraan kan naast lucht worden ondersteund door andere 
materialen die zich in een bak onder het membraan zouden 
bevinden 

Water is één van deze materialen. Voordeel is dat water erg goedkoop is. Bovendien is het 
zo goed als altijd beschikbaar en kost het niet veel moeite om het weer weg te laten lopen. Bij 
toepassing van water als ondersteuningsmiddel zal er veel aandacht besteedt moeten worden 
de detaillering. De constructie moet nu immers volledig waterdicht zijn zodat er geen water 
wegloopt, waardoor de druk onder de onderkist af zou nemen. 
Een tweede materiaal waarmee de hulpconstructie gevuld zou kunnen worden is bentoniet. 
Bentoniet is een in de natuur voorkomende natrium-kleisoort De deeltjes zijn zo klein dat 
het grond waterdicht kan maken. Een bentoniet mengsel is dun en vloeibaar wanneer het 
in beweging is. In rust verandert het mengsel in een dikke gel. Van deze eigenschappen 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt in de tunnelbouw en de milieutechniek. Vervuilde stukken 
grond kunnen worden afgedicht en het mengsel kan gebruikt worden als steunvloeistof bij 
damwanden en diepboringen. Een andere eigenschap is dat het materiaal een enorme 
zwelcapaciteit kan hebben van wel 400 procent. Al deze eigenschappen kunnen mogelijk 
van pas komen bij het gebruik van membranen als bekistingsmateriaal. Wanneer de vloeistof 
in rust en dus een dikke gel is geeft deze ondersteuning aan het membraan. De vervorming 
van het membraan wordt hierdoor grotendeels beperkt wanneer er beton op wordt gestort. 
De staalconstructie die onder de kist wordt aangebracht hoeft niet volledig waterdicht zijn. 
Wanneer er bentoniet in de ruimte wordt aangebracht worden alle naden gedicht en wordt het 
weglopen ervan voorkomen. De laatste eigenschap waar mogelijk gebruik van kan worden 
gemaakt is de zwelcapaciteit Door het zwellen kan er mogelijk spanning op het membraan 
worden aangebracht. Met behulp van bentoniet is het mogelijk een druk van enkele Bar uit te 
oefenen. 
Het materiaal bentoniet kan worden ingezet als tijdelijke ondersteuning. Wanneer de bentoniet 
weer in beweging wordt gebracht kan het materiaal weer verwijderd worden. De kist kan 
eenvoudig worden afgebroken en ergens anders weer worden opgebouwd. 
Het derde en laatste vulmateriaal is polyurethaan schuim, of PUR. Dit materiaal is een 
zogenaamd copolymeer, bestaande uit een hard en een zacht segment. De harde segmenten 
willem kristalliseren en daardoor een hard en bros materiaal vormen. De zachte segmenten 
zouden echter op zichzelf een zachte stroperige vloeistof vormen. Doordat deze twee 
segmenten in polyurethaan worden gecombineerd heeft het materiaal de beste eigenschappen 
van beide. Een belangrijke toepassing van dit materiaal is de isolatie van gebouwen. Doordat 
het polyurethaan een verwerkbaar schuim is in de begintoestand, kan het bijvoorbeeld in 
spouwen tussen twee wanden gespoten worden. Wanneer het vervolgens uithardt, ontstaat 
er een hard schuim met gesloten cellen die gevuld zijn met warmte-isolerend gas. 
Wanneer dit materiaal wordt toegepast als ondersteuning van de onderkist moet men met een 
aantal zaken rekening houden. Allereerst kan men de PUR niet zoals bij water en bentoniet 
weg laten lopen en hergebruiken wanneer de ondersteuning niet meer nodig is. Het schuim 
zal weggesneden moeten worden, wat veel arbeid met zich meebrengt. Daarnaast zouden 
de isolerende kenmerk~en van PUR negatief kunnen werken op het uitharden van het beton. 
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Wanneer het beton namelijk verwarmd moet worden, zou dit van onderaf moeten gebeuren 
(warme lucht stijgt immers op). Als er zich tussen de warmtebron en het beton een laag PUR 
bevindt zal de warmte het beton niet bereiken. Wanneer men er echter voor kiest het beton 
toch van boven af of niet te verwarmen zal het gebruik van PUR voordelig werken voor de 
uitharding. 

spuitbeton 
Het derde en laatste alternatief voor de ondersteuning van de onderkist is het toepassen 
van spuitbeton. Bij deze methode zou er onder het onderste membraan een laag spuitbeton 
aangebracht worden. Na uitharding van deze laag dient het spuitbeton als ondersteuning van 
de onderkist In afbeelding 15 hieronder is te zien wat met het bovenstaande wordt bedoeld. 

afbeelding 15 

een ondersteuning van spuitbeton is een ander alternatief 

Het gebruik van spuitbeton als ondersteuning voor de onderkist heeft een aantal voor
en nadelen. Een eerste voordeel is dat het spuitbeton een goede basis biedt voor het te 
storten beton, het is niet gevoelig voor invloeden van buitenaf. Daarmee wordt meteen het 
tweede voordeel besproken. Er kleeft weinig risico aan het toepassen van spuitbeton. Het 
membraan wordt goed beschermd tegen eventuele beschadigingen door vandalisme of 
onvoorzichtig heden. 
Aan de andere kant kleven er ook een aantal nadelen aan het gebruik van spuitbeton. 
Allereerst is het hergebruik van zowel het membraan als het beton twijfelachtig. Het beton kan 
niet uit de constructie getild worden zonder het membraan weg te halen. Het grote voordeel 
van deze methode was juist dat het membraan te allen tijde kon blijven zitten, waardoor 
de duurzaamheid aanzienlijk werd verhoogd. Het beton zou dus weggehakt moeten worden 
nadat het project gereed is. 
Een tweede nadeel is de uithardingstijd van het beton. De bouwtijd van de elementen wordt 
verlengd doordat na het spuiten van de ondersteuning deze eerst moet uitharden voordat hij 
effectief wordt. 
Het laatste nadeel van het gebruik van beton als ondersteuning is het gewicht. Dit is 
uiteraard afhankelijk van de dikte die nodig is om het beton te kunnen dragen. Van 
alle ondersteuningsmetheden is bij het gebruik van spuitbeton het gewicht van de 
bekistingsconstructie het grootst. 

6.4.2 beoordelingscriteria 

Nu duidelijk is welke alternatieven er zijn voor het ondersteunen van de onderkist, moet er 
een selectie gemaakt worden van het meest geschikte alternatief. Hierbij spelen een aantal 
factoren een rol. Deze factoren zijn hieronder omgezet in beoordelingscriteria. Aan de hand 
van deze criteria worden de methoden vergeleken. In de matrix, die aan het eind van dit 
deel te vinden is, wordt weergegeven hoe elke methode scoort per criterium. Als alle scores 
opgeteld worden, wordt duidelijk welk alternatief het meest geschikt is om in te zetten bij 
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het maken van de parkgarage elementen. Allereerst worden hieronder de criteria één voor 
één opgesomd. In bijlage 10 worden de criteria uitvoerig beschreven. Bovendien wordt daar 
per alternatief nagegaan in hoeverre het aan het criterium voldoet. Hierbij wordt met name 
gekeken naar aspecten die opvallen aan de verschillende alternatieven. 

beoordelingscriteria: 

1. bouwsnelheid 
2. duurzaamheid 
3. stabiliteit 
4. kosten (inschatting) 
5. risico 
6. complexiteit 
7. arbeidsintensiviteit 
8. bereikbaarheid membraan 
9. hergebruik 
10. gewicht 
11. opwarming t.b.v. uitharding 

6.4.3 vergelijkingstabel 

In de tabel die op de volgende pagina te vinden is worden de vijf alternatieven met elkaar 
vergeleken. Aan de hand van de hierboven besproken vergelijkingscriteria wordt gekeken 
welk alternatief het meest geschikt is voor toepassing in de bekistingsconstructie. De 
methoden worden beoordeeld met [++] zeer goed, [+] goed, [•] redelijk, [-] matig of [--] 
slecht. leder criterium weegt voor een bepaald percentage mee in het totaaloordeel. Deze 
percentages geven aan hoe belangrijk een criterium is. Het totaaloordeel wordt berekend door 
het percentage te vermenigvuldigen met de beoordeling: -- = 0,1, - = 0,3, • = 0,5, + = 0, 7 en 
++ = 0,9. 
Door iedere score voor een methode bij elkaar op te tellen wordt er een totaaloordeel gevormd. 
Hierin zijn verschillende categorieên te onderscheiden: 0-19 punten = slecht, 20-39 = matig, 
40-59 =redelijk, 60-79 =goed en 80-100 =zeer goed . 
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6.4.4 conclusie 

Uit de bovenstaande vergelijkingstabel blijkt dat water het meest geschikt is om toe te passen 
als ondersteuningsmateriaal voor het onderste membraan. Water scoort vooral goed op de 
punten duurzaamheid, kosten stabiliteit en hergebruik. Omdat water een vloeistof is, is het niet 
samendrukbaar. Dit zorgt voor een goede stabiliteit van het membraan . De spanningen in het 
membraan blijven bij het gebruik van water beperkt. Lucht is daarentegen samendrukbaar, 
de ondersteuning moet daarom onder grote druk worden gebracht om voldoende stabiliteit te 
geven en een te grote doorbuiging van het ondermembraan te voorkomen. De spanningen op 
het membraan zijn hierdoor een stuk groter wat de duurzaamheid nadelig beïnvloed. Water 
en lucht zijn de enige twee ondersteuningen die eenvoudig in en uit het reservoir kunnen 
worden gepompt. Wanneer het frame moet worden verplaatst naar een andere plek kunnen 
deze ondersteuningen eenvoudig worden verwijderd . Het frame kan worden afgebroken en 
op een andere bouwlocatie weer in elkaar worden gezet. De andere ondersteuningen bieden 
geen mogelijkheid tot hergebruik op een andere bouwlocatie. De arbeidsintensiviteit voor 
het verwijderen en aanbrengen is in vergelijking met de meeste andere methodes laag, het 
werk wordt grotendeels door een machine gedaan . Water hecht zich niet aan het membraan 
waardoor de duurzaamheid in vergel ijking met andere oplossingen een stuk beter is. De 
kosten van het water als ondersteuningmateriaal zijn relatief laag . Bovendien is het over het 
algemeen voldoende beschikbaar. 
Het risico bij het gebruik van water is dat de kist zo ontwikkeld moet worden dat deze wel 
waterdicht is. In vergelijking tot spuitbeton en PUR zal er dus meer aandacht besteed moeten 
worden aan de aansluitdetails, welke waterdicht moeten zijn. Wanneer dit niet het geval is 
bestaat de kans dat er water wegloopt met als gevolg dat het membraan niet meer voldoende 
ondersteund wordt. De waterdichting kan relatief eenvoudig zijn door het reservoir te bekleden 
met een waterdicht membraan . 
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6.5 constructieberekening PARKgarage 

6.5. 1 inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de constructieberekening van het schaalelement waaruit 
de PARKgarage is opgebouwd. Er wordt eerst beschreven hoe de schalen zijn berekend 
op trekspanningen en doorbuiging. Vervolgens worden de resultaten weergegeven met de 
daarbij behorende gevolgen. 

6.5.2 berekening 

Er is een berekening gemaakt om na te gaan of de vorm van de ontwikkelde betonschaal 
voldoende constructieve sterke bezit. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma Marc 
Mentat. Met dit programma is het mogelijk een eindige elementen berekening te maken 
waardoor complex gevormde constructies doorgerekend kunnen worden. De vorm die bij 
Tentech is ge-engineered is ingevoerd in het programma. Vervolgens zijn er verschillende 
belastingen aangebracht. De belastingen bestaan uit een variabele grondbelasting, een 
veranderlijke belasting en het eigengewicht van de schaal. Deze invoergegevens en de 
resultaten van de berekening worden weergegeven in bijlage 11. 
De constructie is vervolgens geoptimaliseerd om het beton gebruik tot een minimum te 
beperken. 
De schaaldikte wordt naar de randen van de schaal toe steeds dunner en varieert van 125 
millimeter tot 75 millimeter. Het verloop van de schaaldikte wordt weergegeven in bijlage 11. 

6.5.3 resultaten 

De volledige resultaten zijn terug te vinden in bijlage 11. Hieronder wordt het één en ander 
kort samengevat. 
Uit de berekeningen blijkt dat er na optimalisatie van de schildikte een maximale doorbuiging 
plaatsvindt aan de randen van 37 millimeter. De overspanning van de schaal bedraagt 8 
meter. De maximaal toelaatbare doorbuiging bij vloeren bedraagt 0,004 maal de overspanning. 
Voor de schaal bedraagt de maximaal toelaatbare doorbuiging dus 36 millimeter. Uit de 
resultaten blijkt dat de doorbuiging te groot is. Er is bij de berekening echter uitgegaan van 
ongewapend, gescheurd beton. Zou het beton gewapend worden, dan wordt de doorbuiging 
sterk teruggedrongen en zal deze wel aan de bovenstaande eis voldoen. 
Uit spanningdiagrammen blijkt dat de spanningen bijna in de gehele schaal onder de 2 (N/mm2) 

blijven. Aan de randen en in het midden zijn de spanningen hoger. De trekkrachten aan de 
randen kunnen met traditionele wapeningstaven worden opgenomen. De schaal is hier recht 
waardoor gebruik gemaakt kan worden van rechte staven. Om de trekkrachten in de rest van 
de schaal op te kunnen vangen zullen er wapeningstaven in de juiste vorm moeten worden 
gebogen. De kosten en het aantal bewerkingen nemen hierdoor toe. Een mogelijke oplossing 
voor dit probleem is vezelwapening. Hierop wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan. 
De spanningen in het vrijgevormde deel van de schaal zijn relatief laag door de vorm van het 
element. Door gebruik te maken van een textiele bekisting is het mogelijk geworden om op 
een eenvoudige manier een boog te creëren, dit wordt verduidelijkt in afbeelding 16 op de 
volgende pagina. 
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afbeelding 16 

door samenwertcing van de schalen ontstaat een boogconstructie die zeer 
gunstig is voor de krachtenafdracht 

Deze boog daagt bij aan een gunstige krachtenafdracht waardoor de spanningen in de schaal 
laag kunnen blijven. Een minimale hoeveelheid wapening zal daarom al voldoende zijn. 
Wanneer er een koppeling tussen de verschillende schalen plaatsvindt, werken de schalen 
samen. De schalen vormen samen een boog en de doorbuiging aan de randen zal dan ook 
minder zijn dan bij een enkele schaal. 
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6.6 wapening van vrije vormen 

6.6.1 inleiding 

Zoals bekend heeft beton een geringe treksterkte, daarom wordt beton veelal voorzien van 
wapeningstaven . Het wapenen van vrije vormen in beton vormt een probleem. De meeste 
traditionele betonconstructies zijn rechtlijnig en kunnen daarom eenvoudig gewapend worden 
met traditionele wapeningstaven. Het wapenen van vrije vormen is een stuk ingewikkelder. 
Hyperschalen zijn vrije vormen die opgebouwd zijn uit rechte lijnen en kunnen daarom nog 
met rechte wapeningsstaven gewapend worden . Voor vrije vormen zoals bij de PARKgarage 
moet er echter een andere oplossing gevonden worden. De staven kunnen bijvoorbeeld in de 
juiste vorm gebogen worden. Het buigen van wapeningstaven is echter een arbeidsintensief 
proces en er kan geen gebruik gemaakt worden van standaardproducten . Elke staaf is uniek 
en de kosten nemen hierdoor toe. 
Een mogelijke oplossing voor dit probleem is vezelbeton . Vezelbeton bestaat uit beton met 
daarin kleine staal of kunststof vezels. De vezels worden gemixt met het beton . Dit mengsel 
kan direct in een mal gegoten worden . Door de kleine afmetingen van de vezels kan het beton 
in iedere vorm gegoten worden die men zich maar kan wensen. Voor vormen als die van het 
PARKgarage element leent staalvezel beton zich uitstekend, de wapening hoeft niet meer aan 
de vorm van de constructie te worden aangepast. Door de kleine afmetingen van de vezels 
kunnen de vloeibare eigenschappen van het beton optimaal worden benut. De wapening kan 
nu tegelijkertijd met het beton zonder bewerkingen in iedere vorm worden gegoten. 

6.6.2 onderzoek naar vezelbeton 

Staalvezels worden tot op heden vooral in bedrijfsvloeren toegepast. Ze worden nog niet op 
grote schaal constructief ingezet. Er zijn nog geen normen voor deze betonsoort beschikbaar 
waardoor er met grote veiligheidsmarges moet worden gewerkt en voor ieder project weer 
afzonderlijk proeven moeten worden gedaan. Op dit moment zijn verschillende onderzoekers 
nog bezig met het ontwikkelen en het onderzoeken naar mogelijkheden om vezelbeton 
constructief te kunnen inzetten. Hieronder worden enkele van deze onderzoeken kort 
beschreven. 
Het eerste onderzoek wat hier wordt beschreven is gedaan door dr. ir. Ivan Marcovié. Hij 
ontwikkelde aan de Technische Universiteit van Delft een nieuw type vezelbeton . Dit hybride 
vezelbeton wordt gekenmerkt door korte en lange staalvezels. De sterkte en de ductiliteit van het 
beton zijn daardoor aanzienlijk verbeterd . De ductiliteit is de mogelijkheid te vervormen zonder 
te scheuren . De lange staalvezels zorgen voor een hogere ductiliteit en de korte staalvezels 
voor een hogere treksterkte . Bij toepassing van hogesterktebeton met 2 volumeprocent korte 
en lange vezels wordt een treksterkte van 10 tot 12 (N/mm2) gehaald. [23] 
Een andere onderzoeker aan de TU Delft, Steffen Grünewald, ontwikkelde een zelfverdichtende 
betonsoort met daarin staalvezels. Het voordeel van zelfverdichtend beton in combinatie 
met vezels is dat de vezels zijn te richten . De vezels stromen tijdens het storten langs de 
bekistingswanden hierdoor kan er richting aan de vezels gegeven worden. De vezels posi
tioneren zich grotendeels evenwijdig met de stromingsrichting . Omdat er bij zelfverdichtend 
beton niet meer getrild hoeft te worden wordt de richting die aan de vezels tijdens het storten is 
gegeven niet meer verstoord . Door de vezels in de goede richting te plaatsen is het mogelijk om 
hogere sterktes te verkrijgen . Wanneer de vezels loodrecht op de trekrichting gepositioneerd 
zijn neemt de sterkte af. Proefstukken zijn dan ook vaak niet heel goed te vergelijken aangezien 
bij ieder proefstuk het aantal vezels wat zich in de goede positie bevindt verschilt. Na de proef 
worden dan ook veelal het aantal effectieve vezels geteld welke hebben bijgedragen aan de 
treksterkte van het beton om toch een vergelijking te kunnen maken. [21] 
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6.6.3 constructieve toepassing van vezelbeton 

Het gebruik van vezelbeton voor constructieve toepassingen bevindt zich nog in een begin 
stadium. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd vezelbeton kan worden toegepast ter 
vervanging van traditionele wapening. Er zijn al enkele projecten gerealiseerd waarbij vezelbeton 
constructief is toegepast. Een aantal van deze projecten wordt hieronder beschreven. 
De betonsoort die bij deze projecten gebruikt wordt is veelal hoge sterkte beton met een 
betonkwaliteit van 8200. Met deze betonsoort in combinatie met staalvezels zijn al verschillende 
projecten gerealiseerd . Het Franse bedrijf La Farge heeft met hun product Ductile enkele 
overkappingen vervaardigd en verschillende bruggen gebouwd. De bouwwerken worden 
gekenmerkt door een zeer dunne betonconstructie. In de afbeeldingen hieronder is de Seonyu 
Footbridge in Seoul te zien. 

afbeeldingen 17 en 18 

de Seonyu F ootbridge in Seoul 

De brug wordt ook wel de vredesbrug genoemd. De brug is ontworpen door de Franse 
architect Rudy Ricciotti. Het resultaat is een elegante brug gemaakt van ultra high performance 
concrete. De boog heeft een overspanning van maar liefst 120 meter en een breedte van 4,3 
meter. De brug is extreem dun lijkend op een zeil zwevend tussen twee stukken land. De dikte 
van het brugdek is nergens dikker dan 3 centimeter. Dit is mogelijk door de hogere druk en 
treksterktes die met het materiaal gehaald kunnen worden. 
Een ander voorbeeld waar de eigenschappen van het materiaal duidelijk zichtbaar worden 
en de geringe dikte duidelijk naar voren komt is een overkapping van een station in Calgary, 
Canada. Op de volgende pagina is hiervan een afbeelding weergegeven. Het Shawnessy light 
rail station in Calgary laat duidelijk de mogelijkheid zien dat met Ductile unieke innovatieve 
creaties kunnen worden gemaakt. Het dak bestaat uit 24 witte ultra dunne gekromde 
schaaldelen met een dikte van 20 millimeter die de wachtende reizigers op het station moeten 
beschermen tegen weersomstandigheden. Het station is ontworpen door de architect Enzo 
Vicenzino. [34] Zoals uit de hierboven beschreven projecten blijkt heeft Ductile zeer goede 
mechanische eigenschappen. De eigenschappen zijn weergegeven in de tabel aan het eind 
van deze paragraaf. 
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afbeelding 19 

het Shawnessy light rail station in Calgary 

Het derde en laatste project wat hier wordt beschreven , waarbij hoge sterkte beton is toegepast 
in combinatie met staalvezels, is het project zonnestraal van ABT. 
Hurks beton heeft een betonsoort ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt zeer dunne 
constructies te vervaardigen. Het dak van de folly heeft een dikte van 2 cm. Het beton is 
gestort in een houten bekisting. De gegevens van dit beton staan vermeld in de tabel hieronder. 
Voor de ondersteuning is er een mal vervaardigd door middel van de file to factory methode. 
Deze methode maakt gebruik van een 3D computer model. Dit model wordt gebruikt voor het 

afbeelding 20 afbeeldingen 21 en 22 

project zonnestraal van ABT ondersteuning vervaardigd d.m.v. een mal 

aansturen van de freesmachine die de gewenste vorm in het hout maakt. [1 0] 
Op de volgende pagina worden de mechanische eigenschappen van staalvezelbeton voor 
zover deze in de literatuur bekend zijn weergegeven in een tabel. Het feit dat de tabel niet 
compleet is laat zien dat het toepassen van staalvezelbeton nog in de kinderschoenen staat. 
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Lafarge Ductal- Lafarge Ductal-
FM ofDuctal FO 
AF met warmte zonder warmte 
behandeling behandeling 

dichtheid 2500 kg/m3 2350 kg/m3 

druksterkte 150-180 MPa 100-140 MPa 200 MPa 

buigtreksterkte 30-40 MPa 15-20 MPa 25 Mpa 40 MPa 15 MPa 

treksterkte 8 MPa 5 MPa 10-12 MPa 3 MPa 

e-modulus 50 GPa 45 GPa 

Poisson ratio 0.2 0.2 

krimp <10 ~m/m 550 ~m/m 

kruip factor 0.3 0.8 

thermische 
uitzetting coëf- 11.8 ~m/m/"C 11.8 ~m/m/"C 
ficiënt 

6.6.4 conclusie 

Uit de constructieberekeningen in paragraaf 6.5 en bijlage 11 komt naar voren dat door de 
redelijke optimale vorm van de schaal de spanningen beperkt blijven en het daarmee mogelijk 
wordt een betonsoort met een lagere sterkte toe te passen. De betonsoorten die gebruikt zijn 
bij de projecten die hierboven zijn besproken, zijn steeds van het type hoge sterkte beton. 
Deze betonsoorten zijn tot vier maal duurder dan traditionele beton. Voor het PARKgarage 
element gaat dan ook de voorkeur uit naar het toepassen van een traditionele betonsoort in 
combinatie met vezelwapening, aangezien er zo flink op de kosten kan worden bespaard. Een 
traditionele staafwapening levert problemen op gezien de complexe vorm van het element. De 
staven zouden individueel gebogen moeten worden om ze passend te maken. Een alternatief 
hiervoor is het toepassen van een net van staalkabels. Ook hier geldt weer, dat er veel arbeid 
bij komt kijken. Voor vormen als die van het parkgarage element leent staalvezel beton zich 
uitstekend, de wapening hoeft niet meer aan de vorm van de constructie te worden aangepast. 
Voorwaarde voor toepassing van vezelbeton is dat er slechts incidenteel grotere trekkrachten 
optreden, dit bleek bij het PARKgarage element het geval. De kleine trekkrachten kunnen 
door het vezelbeton worden opgenomen. Vezelbeton kan theoretisch ook grotere trekkrachten 
opnemen, hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan. Uit veiligheidsoverwegingen wordt 
deze trekkracht echter sterk gereduceerd. Op enkele plaatsen treedt een grote trekkracht op, 
die door het vezelbeton niet kan worden opgenomen, hier zal de constructie gewapend moeten 
worden op de traditionele manier. Op de plaatsen waar dit nodig blijkt, is de constructie echter 
vlak, hierdoor is het toepassen van rechte staafwapening geen probleem. Vezelwapening dient 
in de rest van de constructie voornamelijk als beveiliging. Hoogstwaarschijnlijk zou het element 
ook zonder vezelwapening uitgevoerd kunnen worden. De vezelwapening zorgt ervoor dat er 
bij incidentele trekbelasting geen scheuren ontstaan. Er zijn echter maar weinig gegevens 
bekend van proeven waarbij gebruik is gemaakt van lagere betonkwaliteiten in combinatie 
met staalvezels. Uit enkele proeven en gegevens blijkt dat het met lagere sterkte beton in 
combinatie met staalvezels mogelijk moet zijn een spanning te halen van 3 (N/mm2). 
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6. 7 samenvatting en conclusie 

Hieronder wordt het bovenstaande nog eens kort samengevat. Bovendien wordt er 
geconcludeerd wat er met de ontwikkeling van de alternatieve bekistingsmethode voor de 
PARKgarage is bereikt. 
In dit hoofdstuk is er een nieuwe bekistingsmethode ontwikkeld voor de PARKgarage. In de 
randstad is steeds meer behoefte aan parkeerplaatsen maar tegelijkertijd ook aan groen . Het 
bouwbedrijf BAM heeft hierop ingespeeld met het PARKgarage concept. Er is een betonnen 
schaalelement ontwikkeld met afmetingen van 8,1 bij 8,1 meter. Deze afzonderlijke elementen 
kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Op deze manier ontstaat er een gesloten dek waaronder 
geparkeerd kan worden , bovenop is er plaats voor een parklandschap. Het is mogelijk een 
grondpakket van gemiddeld 1 meter aan te brengen waardoor grote bomen kunnen worden 
geplant. 
Bij de ontwikkeling van de kist voor het schaalelement ontstonden er een aantal problemen . 
De oorspronkelijke vorm van het element bleek met een traditionele bekisting niet te maken 
door de dubbelgekromde vorm. De vorm is vervolgens vereenvoudigd tot een hyparschaal. 
Deze vereenvoudiging bracht nog steeds de nodige problemen met zich mee. De ontwikkelde 
stalen bekisting werd te complex, met te hoge kosten als gevolg. De BAM was dus op 
zoek naar een andere, eenvoudigere en daardoor goedkopere oplossing. Met behulp van 
flexibele materialen zoals membranen is het relatief eenvoudig om vrije vormen te maken. Uit 
literatuuronderzoek werd al eerder duidelijk dat dit materiaal ingezet kon worden als bekisting 
voor beton (zie onder andere Marc West). De complexiteit van die vormen was echter nog 
beperkt. Om de parkgarage met behulp van membranen te bekisten moesten er dus nog de 
nodige ontwikkelingen plaatsvinden. De meeste oplossingen zijn specifiek voor dit project 
ontworpen. Ze zijn mogelijk ook toepasbaar voor het maken van andere complexe vormen. Er 
zullen dan echter wel de nodige aanpassingen moeten worden gedaan. De eerste stap die is 
gezet is het vervaardigen van een pantymodeL Hiermee wordt aangetoond dat de gewenste 
vorm van de schaal met membranen is te maken. Het feit dat de vorm beschreven kan worden 
met membraanachtige materialen is een voorwaarde voor het inzetten van dit soort materialen 
bij dit project. 
Vervolgens zijn er twee verschillende bouwmethoden ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van membranen als bekistingsmateriaal. Het uitvoeringsproces en de technische 
uitwerking van beide methodes zijn in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven en verduidelijkt 
met tekeningen en details. De twee methodes zijn met elkaar vergeleken om te bepalen welke 
methode de grootste kans van slagen heeft om het mogelijk te maken om een prototype te 
realiseren. Uit de vergelijking kwam naar voren dat de uitvoering van de prefab methode, 
minder complex is en de kosten lager zijn. 
Bij deze methode wordt een verplaatsbaar stalen frame gebruikt, waarin de membranen 
worden opgespannen . Na uitharding van het beton wordt de schaal uit het frame gehesen 
en op de daarvoor bestemde kolom geplaatst. Het frame en de bekisting worden vervolgens 
gebruikt voor de volgende schaal. 
Hierna kwamen er nog een aantal problemen aan het licht. Membraanachtige materialen zijn 
buigslap en daardoor eenvoudig in een complexe vorm te brengen, dit is tegelijkertijd een 
nadeel. Membranen kunnen relatief grote spanningen opnemen maar vervormen makkelijker 
dan traditionele materialen als hout en staal. Het membraan moet daarom ondersteund 
worden om de betondruk te kunnen weerstaan. De oplossing is gevonden door te zoeken 
naar ondersteuningen die zonder veel bewerkingen een vrije vorm kunnen volgen. Er zijn vijf 
ondersteuningen met elkaar vergeleken met behulp van verschillende vergelijkingscriteria . De 
vijf ondersteuningen zijn: PUR schuim , bentoniet, water lucht en spuitbeton. Uit de vergelijking 
kwam water als meest geschikte ondersteuning naar voren . Water scoort goed op de punten 
duurzaamheid, kosten stabiliteit en hergebruik. 
Na de technische uitwerking van de membraanbekisting is er gekeken of de betonschaal 
voldoende constructieve sterkte bezit. De vorm is ingevoerd in het programma Marc Mentat 
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waarmee complexe vormen kunnen worden doorgerekend. De dikte van de schaal is in dit 
programma verder geoptimaliseerd. Tevens zijn de spanningen en de doorbuiging berekend. 
De spanningen in de schaal blijven grotendeels onder de 2 (N/mm2

), alleen aan de randen 
van de schaal worden hogere spanningen waargenomen, namelijk van 8 (N/mm 2). Deze 
spanningen zijn te groot om door het beton zelf te kunnen worden opgenomen , de constructie 
moet daarom gewapend worden. Door de complexe vorm zullen de wapeningsstaven in 
de juiste vorm moeten worden gebogen. Dit buigen is niet de meest ideale oplossing het is 
arbeidsintensief en lastig om de staven in de juiste vorm te krijgen . Het wapenen van vrije 
vormen op de traditionele manier is dus problematisch. Er is daarom onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheid vezelbeton toe te passen. Voor vormen als die van het parkgarage element 
leent staalvezel beton zich uitstekend. De wapening hoeft niet meer aan de vorm van de 
constructie te worden aangepast. Uit literatuuronderzoek en het zoeken naar gerealiseerde 
projecten blijkt dat het mogelijk is vezelbeton constructief toe te passen. Bij de projecten die tot 
op heden gemaakt zijn wordt gebruik gemaakt van hoge sterkte beton. Dit beton is echter vier 
maal duurder dan de meer gebruikelijke betonsterktes (zoals 825, 835 of 865) . De voorkeur 
ging daarom ook uit naar het gebruik van lagere betonsterktes gemengd met vezels. Veel 
gegevens zijn hier niet van bekend . Er zijn nog geen normen beschikbaar en er moet met grote 
veiligheidsmarges gerekend worden . Voorwaarde voor toepassing van vezelbeton is dus dat 
er slechts incidenteel hoge spanningen optreden, dit bleek bij het PARKgarage element het 
geval. De lage spanningen kunnen door het vezelbeton worden opgenomen. Vezelbeton kan 
theoretisch ook grotere trekkrachten opnemen, hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan. 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt deze opneembare spanning echter sterk gereduceerd. Op 
de plaatsen waar de spanningen te hoog zijn zal de constructie gewapend moeten worden 
op de traditionele manier. Op de plaatsen waar dit nodig blijkt, is de constructie echter vlak, 
hierdoor is het toepassen van rechte staafwapening geen probleem. 
Uit dit hoofdstuk is gebleken dat het inzetten van membranen als flexibele bekisting voor 
complex gevormde betonconstructies kan leiden tot een interessant product. De problemen, 
en de daarbij ontwikkelde oplossingen , die in dit project aan het licht kwamen hebben geleid 
tot oplossingen die het uitvoeren van een prototype of zelfs een serie producten mogelijk 
maken. 
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7 TOEPASSING VAN GAAS ALS BEKISTING IN DE PRAKTIJK: SPEELOBJECT 

7.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een tweede project besproken wat uitgevoerd is in het kader van het 
onderzoek naar complexe vormen in beton . Dit project borduurt voort op de de in hoofdstuk 
5 besproken proef waarbij een deel van het Philips paviljoen werd gereconstrueerd door 
harmonicagaas te bespuiten met beton. Dit gaas werd opgespannen in een geprefabriceerd 
stalen frame. Op deze manier kon een relatief eenvoudige dubbel gekromde vorm gerealiseerd 
worden. Om te onderzoeken of het toepassen van harmonicagaas als bekisting ook geschikt is 
voor complexere vormen waarbij sprake is van zowel sinelastische als antielastische vlakken 
moet een ander experiment uitgevoerd worden. De gewenste holle en bolle vormen worden 
verkregen door een buigslap materiaal over een aantal opblaasbare bollen te spannen. Ter 
plaatse van de bollen is dit materiaal dan bol en daartussenin hol. Het buigslappe materiaal is 
in dit geval het harmonicagaas. Deze techniek is in het eerste hoofdstuk van dit verslag al ter 
sprake gekomen als de blowing structure methode. Hier werden echter membranen gebruikt 
om over de ballonnen heen te spannen . Deze membranen moeten in dat geval exact op 
maat gemaakt worden omdat er anders plooien ontstaan die de continuïteit van de complexe 
vorm aantasten . Wanneer men de membranen vervangt door harmonicagaas zullen de 
patronen minder nauwkeurig op maat gemaakt hoeven worden. Dit is gebleken uit eerdere 
experimenten waarbij het gaas in verschillende vormen opgespannen werd om het gedrag 
ervan te onderzoeken. Er ontstonden hierbij nauwelijks plooien in het net. Naast dit specifieke 
voordeel is het gebruik van gaashekwerk beduidend goedkoper dan een polyerstergecoat 
zeildoek wat doorgaans gebruikt wordt bij de blowing structure methode. 
De knelpunten bij dit project zullen zich voordoen bij het maken van een combinatie tussen 
holle en bolle vlakken. De overgang tussen deze vormen moet vloeiend zijn zodat de complexe 
vorm continu is. Tot op heden is het gaashekwerk alleen gebruikt om een vrij eenvoudige vorm 
te creëren, deze vorm had weliswaar een dubbele kromming, maar geen afwisselende holle 
en bolle vlakken. 
Er is voor dit project een ontwerp gemaakt waarbij de vorm centraal staat. Het gaat immers om 
het onderzoek naar de vormmogelijkheden van het harmonicagaas in combinatie met beton. 
Uitgangspunt is een speelobject wat op verschillende locaties geplaatst kan worden. Kinderen 
moeten in staat zijn zowel op het object te klimmen als erin te kruipen. Hierna zal ingegaan 
worden op de manier waarop het ontwerp tot stand gekomen is, formfinding (vormonderzoek) 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
Nadat duidelijk is geworden hoe het ontwerp zich heeft ontwikkeld tot een interessante vorm, 
zal de constructie berekend worden. Dit wordt gedaan met behulp van het computerprogramma 
Marc Mentat. Dit programma is gebaseerd op de eindige elementen methode en daardoor 
onder andere geschikt voor het berekenen van complex gevormde constructies. Het is bij deze 
berekening vooral belangrijk te bekijken wat de spanningen zijn die in de constructie optreden 
omdat het gebruik van wapeningsstaven in een complexe vorm als deze niet gewenst is. De 
staven zouden immers elk op een unieke manier gebogen moeten worden omdat de vorm van 
de constructie zeer onregelmatig is. 
Als de benodigde constructiegegevens bekend zijn kan het speelobject worden uitgevoerd. 
De uitvoering van het object is in dit hoofdstuk op papier uitgewerkt. Na overleg met een 
aantal betrokkenen, waaronder directeuren van basisscholen, is besloten het speelobject in 
de praktijk te gaan maken en te plaatsen op een schoolplein. In dit verslag zal de uitvoering 
van het speelobject uitgewerkt worden. 
Aan het eind van dit hoofdstuk wordt het gehele proces nog eens nagelopen en waar nodig 
het één en ander geconcludeerd. De problemen die tijdens het proces aan het licht kwamen 
zullen hier nog eens op een rij worden gezet zodat men hier bij verder onderzoek rekening 
mee kan houden. 
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7.2 ontwerp en farmfinding 

7.2. 1 inleiding 

In dit deel van het hoofdstuk wordt beschreven hoe het ontwerp van het speelobject tot stand 
is gekomen. Eerst wordt bekeken aan welke eisen een dergelijk object moet voldoen . Mede 
daarop kan de vorm gebaseerd worden . Wanneer men de eisen van een speelobject opstelt 
zijn er twee uitgangspunten. Allereerst spelen de gebruikers een rol. Gebruikers . kinderen in 
dit geval, moeten in staat zijn het object te gebruiken om op of in te klimmen . Het ontwerp 
moet daarom niet te hoog zijn , waardoor kinderen er niet op zouden kunnen klimmen. Aan de 
andere kant mag het ook niet te laag zijn , dit zou de gebruikers belemmeren wanneer ze het 
object willen binnengaan . Daarnaast moet een speelobject haar gebruikers uitdagen, er moet 
een soort aantrekkingskracht vanuit gaan. Een standaard klimrek is bijvoorbeeld een stuk 
minder interessant om op te spelen dan een speeltoestel met een bepaalde, voor kinderen 
herkenbare, vorm. Hierbij kan gedacht worden aan dieren of figuren van televisie. 
Het tweede uitgangspunt wat in acht moet worden genomen bij het opstellen van de eisen van 
het speelobject zijn normen die opgelegd worden door het bouwbesluit Het object mag immers 
geen gevaar vormen voor haar gebruikers. Hieronder worden enkele punten aangehaald die 
van belang zijn voor het ontwerp van het speelobject Deze punten zijn afkomstig uit NEN-EN 
1176-1 inzake speeltoestellen . 

Wanneer een speelobject hoger is dan 2 meter, dan moet er voorzien zijn in een 
valbeveiliging in de vorm van leuningen . 
Eventuele openingen mogen niet v-vormig zijn vanwege het risico van vastgeklemde 
lichaamsdelen . 
Een vrije val mag maximaal 3 meter zijn . Er moet dan wel voorzien zijn in een gebied 
van 1,5 meter rondom het speeltoestel met rubberen tegels of zand wat de val 
breekt. Dit gebied moet vrij zijn van obstakels. 

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is er een vormenstudie gedaan om tot een zo 
interessant mogelijk vorm te komen voor het speeltoestel. Het object moet dus uitdagend zijn , 
het moet daarvoor een dynamische vorm hebben. Bovendien moet de vorm interessant zijn 
wat betreft de complexiteit ervan. Tot slot moet het object voldoen aan de hierboven gestelde 
aan de norm gelieerde eisen . 

7.2.2 farmfinding 

De vorm van het speelobject staat bij dit ontwerp centraal. Het doel van deze proef is immers 
het uitvoeren van een complexe vorm met behulp van gaashekwerk in combinatie met 
beton. Bij het zoeken naar een interessante vorm wordt dan ook rekening gehouden met 
verschillende vormmogelijkheden. Zo zijn er sinelastische (bolle) en antielastische (holle) 
vormen mogelijk. In dit ontwerp moet een combinatie van deze twee terug komen . Zo wordt 
duidelijk of de gebruikte techniek geschikt is voor de uitvoering van deze combinatie. Er wordt 
bij het ontwerpen van de vorm nog geen rekening gehouden met de uitvoering ervan. Dit 
zou ongewenste (en wellicht onbewuste) beperkingen met zich meebrengen. Naast deze 
uitgangspunten wordt er ook rekening gehouden met de eerder beschreven eisen. 
Er is bij het vormonderzoek te werk gegaan met zowel fysieke als digitale modellen. Op 
de volgende pagina wordt eerst een stapsgewijze ontwikkeling van een computermodel 
weergegeven. Vervolgens wordt een fysiek model gepresenteerd waarbij het digitale model als 
uitgangspunt wordt genomen. Er kan zo bekeken worden of de vorm van het computermodel 
om te zetten is in een levensecht object. Eventuele onvolkomenheden kunnen zo tijdig 
opgespoord worden zodat het dig itale model verder geanalyseerd kan worden wanneer in het 
volgende deel van dit hoofdstuk de constructie berekend wordt. 
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afbeelding I 

In het eerste alternatief is één grote bol tegenover een drietal kleinere geplaatst De grote bol eist hierdoor veel aandacht op en is daardoor 
een dominant element geworden. Er is bij deze compositie geen duidelijke dynamische vorm waar te nemen. Aan de grote bol grenst een 
min of meer grillige uitstulping die gevormd wordt door de drie kleinere bollen. 

afbeelding 2 

De tweede compositie laat een dynamischer geheel zien. Er is een duidelijke rangschikking van klein naar groot. Waarbij de grootste bol 
weer wordt beeindigd door een kleinere. De vorm slingert zowel van rechts naar links als van onder naar boven. Wanneer men kijkt naar de 
functie van het object is deze vorm geschikt om op te klimmen. Bovendien is er een duidelijke ingang te bedenken waardoor gebruikers naar 
binnen zouden kunnen kruipen. 

afbeelding 3 

Het derde alternatief laat twee afwijkingen zien ten opzichte van de eerste twee. Allereerst is er één bol gemodificeerd waardoor deze een 
eivorm krijgt. De ruimte die deze bol representeert wordt hierdoor wat langer uitgerekt Minpunt van deze aanpassing is dat de vorm minder 
complex wordt, het uitgerekte gedeelte is immers minder dubbel gekromd dan voorheen. De tweede afwijking is dat de meest rechtse bol 
een gedeeltelijke overlapping vertoond met de bol ernaast. Ook deze aanpassing heeft een negatieve invloed op de complexiteit van de 
vorm. De antielastische overgang tussen de twee bollen wordt vlakker. binnen zouden kunnen kruipen. 
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In de afbeeldingen op pagina hiernaast is te zien hoe het digitale model wordt opgebouwd. Er 
is uitgegaan van een aantal bollen. Deze bollen zijn vervolgens samengevoegd met behulp 
van een zogeheten blobmesh. Deze bewerking simuleert een fysiek model waarbij een 
elastische stof over een aantal bollen gespannen wordt. Het computermodel kan vervolgens 
naar behoefte worden aangepast door de bollen te verschuiven of te verschalen of op een 
andere manier aan te passen. Eerst worden een drietal composities weergegeven. De meest 
geschikte compositie wordt vervolgens verder uitgewerkt. 
Uit de beschrijvingen van de drie composities hiervoor zijn de voor- en nadelen van de 
alternatieven duidelijk af te lezen. Hieruit is op te maken dat het tweede alternatief het best 
voldoet aan de criteria die de vorm betreffen. Het model is dynamisch, waardoor het aantrekkelijk 
is voor de gebruikers. Bovendien zijn er afwisselend sinelastische en antielastische vlakken 
aanwezig waardoor de complexiteit van het model aanzienlijk is. In de andere composities is 
dit in mindere mate het geval. Ook de eisen die de norm aan een speelobject stelt moeten 
worden nageleefd. Dit zal besproken worden na de presentatie van het fysieke model van het 
speelobject wat hieronder weergegeven wordt. 

afbeeldingen 4 tlm 6 

fYsiek model van de vorm van het speelobject 

Dit fysieke model is gemaakt aan de hand van de compositie in het digitale model. De vorm 
van het model vertoont dan ook een grote mate van overeenkomst met het digitale model. 
Er zijn echter een aantal aanpassingen wat in de verdere ontwikkeling van het digitale model 
meegenomen moeten worden. Allereerst zijn de bollen in het fysieke model tegen elkaar aan 
geplaatst. In het digitale model stonden de bollen op enige afstand van elkaar. 
Daarnaast is de verhouding van de bollen veranderd. De grootte van de bollen in het digitale 
model was gevoelsmatig bepaald. In het fysieke model is gewerkt met een verhouding die 
zorgt voor een dynamisch geheel. De bol die het begin van het object, ofwel de ingang, 
voorstelt is één meter in doorsnee. Vervolgens neemt de doorsnede van de bollen steeds met 
een derde van de eerste toe. Op deze manier kunnen gebruikers eenvoudig van het laagste 
naar het hoogste punt klimmen. 
De laatste aanpassing die is gedaan is het begin en de beëindiging van het object. Om 
openingen in de vorm te markeren is er een deel van de bollen afgesneden waardoor een 
vlak stuk ontstaat. Dit vlakke stuk moet straks in het digitale model omgezet worden in een 
opening in de vorm. Op deze manier is het duidelijk waar zich de ingang van het speelobject 
bevindt. De naar boven gerichte bol is afgesneden om zo een opening te creëren waardoor 
daglicht naar binnen valt. 
Op de volgende pagina is een aantal weergaven te zien van het definitieve ontwerp van het 
speelobject De gevelopeningen waarover hierboven gesproken werd zijn duidelijke begin
en eindpunten van de dynamische vorm. Bovendien is te zien dat de bollen waaruit de vorm 
is opgebouwd tegen elkaar aan gezet zijn , vergelijk hiervoor de onderstaande afbeeldingen 
met de afbeelding hiervoor waarin de compositie weergegeven werd. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zal de constructie van het speelobject berekend worden. Daarna zal de uitvoering 
van het object besproken worden. 

7 4 vrije mrmen in beton 



afbeeldingen 7 en 8 

impressies van het speelobject 
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7.3 constructie 

7.3. 1 inleiding 

In dit deel van het hoofdstuk wordt de constructie van het speelobject berekend. De constructie 
is opgebouwd uit harmonicagaas wat over een aantal opblaasbare bollen gespannen wordt. 
Dit gaas wordt vervolgens bespoten met beton, waardoor de constructie verstijfd wordt. 
Daarna worden de bollen verwijderd. Uiteraard moet de benodigde dikte van het beton bekend 
zijn alvorens er begonnen kan worden met de uitvoering van het ontwerp. De berekeningen 
die hiervoor nodig zijn, worden uitgevoerd door het computerprogramma Marc Mentat. Dit 
programma is gebaseerd op de eindige elementen methode en is daardoor onder andere 
geschikt voor het berekenen van complex gevormde constructies, zoals die van het ontworpen 
speelobject Belangrijke uitkomsten van de berekening zullen de spanning zijn die optreedt in 
de constructie. Beton kan immers slechts geringe trekspanning opnemen. Volgens de norm 
mag er zelfs helemaal geen trekspanning opgenomen worden door het beton zelf. Het is dus 
zaak deze spanning te beperken zodat deze opgenomen kan worden door het harmonicagaas 
wat zich in het beton bevindt. Daarnaast is het interessant om te bekijken wat de verplaatsing is 
van de constructie. Met name de verplaatsing in verticale richting is van belang. De resultaten 
van de berekeningen zullen hieronder worden weergegeven in diagrammen. Elk diagram 
wordt toegelicht met een korte verklaring. 

7.3.2 resultaten 

Alvorens de resultaten van de berekening besproken worden, wordt eerst bepaald welke 
gegevens er ingevoerd worden. Hieronder zijn deze gegevens opgesomd. Ook is er in een 
diagram weergegeven wat de opbouw van de geometrie is. Deze geometrie is gedurende de 
constructieberekening steeds aangepast om de wanddikte van het speelobject, en daarmee 
de hoeveelheid beton, te minimaliseren. 
De invoergegevens zijn als volgt: 

E-modulus beton: 10000 (N/mm2) 

Poisson factor beton: 0,2 
eigen gewicht beton: 2400 (kg/m3) 

variabele belasting: 1,5 (kN/rn2) 
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Het diagram laat de geometrie van het 
digitale model zien. Er is gewerkt met 
een betondikte die varieert. Het onderste, 
paarse gedeelte is 40 millimeter dik, dit 
is op te maken uit de legenda links boven 
het diagram. Daarin is ook te zien dat de 
dikte afneemt, hogere delen zijn minder 
dik dan het onderste. Deze geometrie is 
bepaald door middel van optimalisatie. Er 
is begonnen met het berekenen van een 
overgedimensioneerd model, waarna de 
dikte steeds verkleind is zolang de resul
taten acceptabel bleven. 



Hiernaast is de verplaatsing in verticale 
richting weergegeven (z-richting). Het 
blauwe gebied geeft aan waar de verp
laatsing het grootst is. Volgens de nonn 
mag de verplaatsing 0,004 maal de over
spanning zijn. Dit zou neerkomen op een 
verplaatsing van ongeveer 7 mm. Zoals in 
de legenda, links van de diagram te zien 
is, is de verplaatsing in het blauwe gebied 
slechts 0,15 mm. De verplaatsing voldoet 
dus ruimschoots aan de nonn. 

Dit diagram laat de drukspanning zien die 
in de constructie werkt. Zoals bekend staat 
beton erom bekend dat het goed in staat 
is drukkrachten op te nemen. De geringe 
drukspanning die onderin deze constructie 
(blauwe gebied) optreedt levert dan ook 
geen problemen op voor de stabiliteit 
ervan. 
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7.3.3 conclusie 

Het laatste diagram wat hier wordt 
weergegeven laat zien waar de meeste 
trekspanning optreedt en hoe groot deze 
is. In de rode gebieden in de diagram is 
deze spanni ng het grootst. Het gaat hier 
om spanningen van rond de 0.6 (N/mm2). 
De constructie moet in staat zijn dit op 
te \·angen door de samenwerking tussen 
beton en hannonkagaas wat in dit geval 
min of meer dienst doet als wapening. 

Het is uit de bovenstaande gegevens duidelijk geworden dat de constructie, wanneer deze 
wordt opgebouwd uit betondikten variërend van 40 tot 30 millimeter, stabiel is. Deze conclusie 
maakt de weg vrij voor een veilige uitvoering van het speelobject 
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7.4 uitvoering 

7.4. 1 inleiding 

In dit deel van het hoofdstuk wordt de uitvoering van het speelobject besproken. Deze uitvoering 
wordt opgedeeld in twee delen. Het eerste deel beschrijft de uitvoering van de ballonnen die 
dienst doen als mal voor de betonconstructie. Wanneer de techniek die tijdens dit onderzoek 
werd ontwikkeld wordt gebruikt om complex gevormde betonconstructies te maken, zullen 
in veel gevallen opblaasbare mallen gebruikt worden, om de juiste vorm aan de constructie 
te kunnen geven. Het is daarom van belang te beschrijven hoe deze opblaasmallen worden 
ontworpen en uitgevoerd. Bovendien wordt tijdens het maken van de ballonnen duidelijk dat 
er een aantal beperkingen zijn wat betreft de vorm van de ballonnen. Dit is belangrijk voor 
toekomstige toepassingen van de beschreven techniek. 
Het tweede deel behandelt de uitvoering van het speelobject zelf. Bij dit laatste deel gaat 
het om tekeningen en een beschrijving van het bouwproces. Er is voor de uitvoering een 
samenwerkingsverband aangegaan met BAM Betontechnieken. De hieronder beschreven 
uitvoeringsmethode is tijdens besprekingen met dit bedrijf eerst intensief besproken en 
beoordeeld. Na de nodige aanpassingen is het speelobject uitgevoerd op het terrein van BAM 
Betontechnieken in Schiedam. Dit uitvoeringsproces zal door middel van afbeeldingen met 
daarbij behorende uitleg worden beschreven. 
Hieronder wordt eerst de uitvoering van de opblaasmallen besproken. Verderop in dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de uitvoering van het speelobject zelf. 

7.4.2 uitvoering van de ballonnen 

Hier wordt de engineering en productie van de opblaasmallen besproken. Dit gebeurt 
volgens een nauwkeurig procédé omdat een afwijking in de vorm van de ballonnen leidt tot 
een ongewenste afwijking in de uiteindelijke vorm van de constructie. Er moet dus gezorgd 
worden voor een zo groot mogelijke overeenkomst tussen de bollen die de basis vormen van 
het computermodel van het speelobject en de daadwerkelijke ballonnen. Om dit te bereiken 
worden de bollen opgebouwd uit een aantal patronen. Hoe groter het aantal patronen, hoe 
nauwkeuriger een bolvorm wordt beschreven. Voor een haalbare uitvoering is het echter 
noodzakelijk het aantal patronen niet te groot te maken. Op advies van Buitink Technology b.v. 
(een bedrijfwat onder andere gespecialiseerd is in het maken van dit soort opblaasobjecten) is 
besloten de bollen op te bouwen uit zestien stukken. In het modelleerprogramma Rhinoceros 
worden patronen gegenereerd vanuit het computermodel van het speelobject De opbouw en 
de vorm van de patronen is hieronder te zien. 

afbeelding 9 

de ballonnen waaruit het speelobject wordt 
opgebouwd 

\ :1 \ 
' 

I tr 

afbeelding 10 afbeelding JJ 

de ballonnen worden opgedeeld in parten de parten worden omgezet in patronen 
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De patronen worden met behulp van een plotter op een zeil geprint. Ook hier wordt weer 
nauwkeurig gewerkt. Een kreuk in het zeil zou ervoor kunnen zorgen dat een patroon afwijkt 
van het andere, waardoor ze bij het maken van de bollen niet exact passen. Dit zorgt voor 
een afwijking in de bol. Na het printen worden de patronen uitgeknipt. Hieronder is dit proces 
weergegeven 

afbeelding 12 afbeelding 13 

de plotter tekent de patronen op zeildoek de patronen worden nauwkeurig uitgeknipt 

Nadat de patronen zijn uitgeknipt worden deze door middel van puntlassen aan elkaar 
bevestigd. Deze puntlassen zijn slechts een tijdelijke bevestiging. Ze zorgen ervoor dat de 
patronen op hun plaats blijven wanneer ze ondereen hoogfrequent lasapparaatgelegd worden. 
De verbinding die dit apparaat produceert is permanent. Een verschuiving van de patronen 
tijdens dit proces zou ervoor kunnen zorgen dat de ballon mislukt. Voor het lassen van de 
patronen met het hoogfrequente lasapparaat kunnen verschillende zogenaamde stempels 
gebruikt worden. Er is in dit geval gekozen voor een relatief korte stempel vanwege de ronding 
die de las beschrijft. Een langere stempel zou deze ronding niet kunnen volgen waardoor de 
ballonnen een hoekiger karakter krijgen. Tijdens deze fase van het uitvoeringsproces komt 
een beperking aan het licht. Er moet bij het ontwerpen van opblaasmallen als deze goed 
rekening worden gehouden met de uitvoering. Bij sommige complexe aansluitingen is het 
bijvoorbeeld niet of nauwelijks mogelijk deze dicht te lassen. Hieronder is deze fase van het 
uitvoeringsproces weergegeven. 

afbeelding 14 

puntlassen zorgen voor een tijdelijke bevestiging 
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afbeelding 15 

lassen met een hoogfrequent lasapparaat zijn per
manent 



Vanwege het ronde karakter en de grootte van de ballonnen worden er eerst vier delen 
gemaakt. Deze delen worden vervolgens één voor één aan elkaar gelast. De laatste las kan 
niet met het hoogfrequente lasapparaat gemaakt worden omdat de ballon dan gesloten is 
en daardoor niet onder het apparaat gelegd kan worden. Voordat deze naad wordt gesloten, 
wordt eerst een ventiel aangebracht zodat de ballon opgeblazen kan worden. Hierna wordt de 
laatste las gemaakt met behulp van een föhn die met een temperatuur van rond de vijfhonderd 
graden Celsius het materiaal aan elkaar smelt. Door met een roller over de lasnaad te rollen 
worden de delen stevig met elkaar verbonden. Ook de boven- en onderkant van de ballonnen 
worden op deze manier bevestigd. Om ervoor te· zorgen dat deze naden volledig luchtdicht 
zijn worden ze afgesmeerd met een speciale lijm. Dit is bij de naden die dichtgemaakt zijn 
door het hoogfrequente lasapparaat niet nodig gezien de hoge kwaliteit van deze verbinding. 

qfbeelding 16 

ventiel 

qfbeelding 17 

boven en onderkant worden m.b.v. roller en fohn 
aan elkaar gelast 

afbeelding 18 

naden worden afgewerkt met speciale lijm om 
lekken te voorkomen 

Voor de uitvoering van de opening bovenop het speelobject moeten twee ballonnen aan elkaar 
worden gekoppeld. Tijdens het opspannen van het net op deze plaats moet de kleine ballon 
immers op de juiste plaats blijven. In afbeelding 19 op de volgende pagina is te zien over welk 
deel van de constructie het hier gaat. 
De uitvoering van de ballonnen is tot het sluiten van de laatste naad hetzelfde als die van de 
andere twee. Het enige verschil tot hier is dat op beide ballonnen de plaats waar de koppeling 
zich bevindt afgetekend is door middel van de eerder besproken plot machine. Voordat de 
ballonnen volledig worden gesloten worden ze aan elkaar gekoppeld. Hiertoe worden de 
mallen eerst goed op elkaar gelegd, de aftekening van de ene ballon ligt hierbij precies op 
de aftekening van de andere. Vervolgens worden beiden door middel van een las aan elkaar 
verbonden. Omdat aan de bovenkant van de koppeling trekkracht optreedt bij het opblazen 
en vooral bij het aanbrengen van het beton bestaat de kans dat de twee ballonnen van elkaar 
getrokken worden. Om dit te voorkomen is de bovenkant van de koppeling voorzien van een 
aantal stalen platen die door middel van een tweetal bouten aan elkaar gekoppeld zijn. Zo is 
de verbinding op deze kritische plaats verstevigd. De verbinding wordt compleet gemaakt door 
een gat in het midden waardoor de lucht van de ene naar de andere ballon kan lopen. Op de 
volgende pagina is weergegeven hoe de verbinding eruit ziet, bovendien is het eindresultaat 
van de vier ballonnen te zien. 
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afbeelding 19 

dit deel van het speelobject vraagt om twee ballonnen die aan 
elkaar worden bevestigd 

afbeelding 21 

de twee aan elkaar gekoppelde ballonnen in opge
blazen toestand 
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afbeelding 20 

de bevestiging wordt verstevigd met metalen platen, het gat zorgt 
ervoor dat ook de kleine ballon wordt opgeblazen 

afbeelding 22 

de twee losse ballonnen in opgeblazen toestand 



7.4.3 uitvoering van het speelobject 

inleiding 

Hieronder wordt beschreven hoe het speelobject wordt uitgevoerd. Er wordt een proef
opstelling gemaakt waarbij harmonicagaas over vier ballonnen wordt opgespannen . Wanneer 
het gaas over het hele speelobject is aangebracht wordt het met beton bespoten. Het resultaat 
is een vrijgevormde constructie in beton. 

fundering 

Het speelobject wordt vervaardigd in een loods van BAM Betontechnieken in Schiedam. 
Wanneer het object gereed is moet het mogelijk zijn het te verplaatsen naar andere locatie. 
Het object wordt daarom gebouwd op een betonnen funderingsplaat voorzien van hijsogen. 
De eerste stap in het daadwerkelijke bouwproces is het vervaardigen van een bekisting 
voor de fundering. Vooraf moet er al goed worden nagedacht over de voorzieningen die in 
de fundering aanwezig moeten zijn om later het speelobject eenvoudig te kunnen bouwen. 
Wanneer het beton van de funderingspiaal is uitgehard is het bijna of zelfs niet meer mogelijk 
om nog aanpassingen te doen. 
Het harmonicagaas wat over de ballonnen wordt gespannen moet aan de fundering bevestigd 
kunnen worden. In de fundering worden daarom ogen ingestort. De ogen beschrijven de 
contouren van de vorm die het speelobject aan de onderzijde heeft. Aan de ogen wordt later 
het harmonicagaas bevestigd. Om de ogen op de juiste plaats aan te kunnen brengen is er 
een houten multiplex plaat over de bekisting gelegd die is uitgezaagd in de vorm die het object 
aan de onderzijde beschrijft. Aan de zijkant van deze plaat zijn vervolgens ogen bevestigd 
met behulp van kabelklemmetjes. De ogen zijn op een groot aantal punten aangebracht. Door 
de afstanden tussen de punten te beperken gaat de vrije vorm niet verloren. Hoe sterker de 
kromming hoe dichter de ogen op elkaar zijn gepositioneerd. 

afbeelding 23 

ogen en wapeningsstekken worden gemonteerd 
aan de houten mal 

afbeelding 24 

de bekisting voor de fundering van het speelobject 

Een tweede punt waar aandacht aan is besteed is de bereikbaarheid van de binnenzijde van 
het object. Bij het aanbrengen van het beton zal begonnen worden met het spuiten van de 
buitenzijde. Wanneer de schaal is uitgehard kunnen de ballonnen worden verwijderd. Aan de 
binnenzijde zal het object dan nog moeten worden afgewerkt. De afmetingen van de openingen 
in het object zelf zijn relatief klein. Voor het afwerken van de binnenzijde is het daarom handig 
als er in de fundering enkele grotere gaten aanwezig zijn waardoor een volwassen persoon 
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met zijn benodigdheden eenvoudiger de binnenkant van het object kan bereiken Het object 
wordt dan opgehesen zodat de gaten in de fundering bereikbaar worden, tevens ontstaat 
er hierdoor een idealere werkhouding aangezien het object kan worden gehesen tot op sta 
hoogte. 
De gaten hebben naast deze functie ook nog de functie om regenwater wat mogelijk via de 
openingen het object binnenkomt af te voeren 

afbeelding 25 

de fundering van het speelobject 

ondersteuning voor het beton 

In de bovenstaande afbeelding is de gestartte fundering te zien. De volgende stap in het 
bouwproces na het entkisten is het daadwerkelijk vormgeven van het speelobject De 
resultaten van de stappen die hierna worden beschreven zijn allemaal te zien in afbeelding 26. 
Er worden drie balonnen één voor één opgeblazen, op de juiste positie geplaatst en vastgezet 
met touw. Door het vastzetten blijven de ballonnen op hun plek liggen tijdens het aanbrengen 
van het harmonicagaas. De ballonnen zijn aan elkaar gekoppeld met een luchtslang. Ze 
kunnen hierdoor met één pomp op voldoende druk worden gehouden. Nadat de ballonnen 
en de twee stalen ringen zijn geplaatst kan er begonnen worden met het aanbrengen van het 
gaas. Er is gebruik gemaakt van een rol Bekaert verzinkt harmonicagaas zonder coating met 
een maaswijdte van 5 centimeter. Door de grote maaswijdte vormt het gaas zich makkelijker 
om de ballonnen dan wanneer gaas met kleinere maaswijdte. Uit de testen in hoofdstuk 4 
op het gaas zelf kwam naar voren dat bij gaas met een kleinere maaswijdte de buigstijfheid 
van het materiaal hoger is en daardoor het vervormen moeilijker wordt. Ook bleek dat de 
de staalkwailiteit van het gaas, bekleedt met kunststof coating, van een mindere kwaliteit 
was. Verzinkt gaas zonder coating is een stuk stijver. Er kan dus harder aan de draden 
worden getrokken waardoor de structuur van de mazen grotendeels intact blijft en daarmee 
de samenwerking tussen de afzonderlijke draden. Het net kan hierdoor ook stakker worden 
opgespannen. Het gaas is wordt in twee richtingen opgespannen waardoor de draden strak 
tegen elkaar worden getrokken en de samenwerking hierdoor optimaal is. 
De breedte van de rol bedraagt 1,75 meter. Het gaas is in drie banen over de ballonnen heen 
aangebracht. Deze breedte is ideaal omdat er met één stuk gaas een overgang kan worden 
gemaakt tussen twee verschillende ballonnen. Doordat het gaas steeds over de helft van twee 
ballonnen valt zijn de stukken gaas al afzonderlijk op te spannen omdat het gaas zo niet meer 
zomaar weg kan glijden. Het grijpt zich vast om de ballon. Wanneer het gaas maar voor een 
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klein gedeelte over twee ballonnen zou liggen zou het wegglijden tussen de twee ballonnen 
tijdens het strak trekken van de afzonderlijke gedeelten. 
Elk stuk gaas is eerst aan één zijde van het object bevestigd aan de haken die in de fundering 
gestort zijn. De haken beschrijven de vorm aan de onderzijde van het object. Wanneer het 
gaas hieraan bevestigd wordt, volgt het ook deze vorm. Na de eerste bevestiging is het gaas 
over de ballonnen heen gelegd naar de andere zijde. Het gaas kan hier worden afgeknipt op 
de juiste lengte en vervolgens worden vastgezet aan de ogen aan deze zijde. Daarna kan het 
hele object volledig bekleed worden. De verschillende stukken gaas worden vervolgens aan 
elkaar gekoppeld waardoor de samenwerking tussen afzonderlijke stukken gegarandeerd is. 
Bij de openingen wordt het gaas vastgezet aan de stalen ringen. 

afbeelding 26 

de ballonnen zijn bekleed met 
harmonicagaas 

Voor het spuiten van het beton moet de maaswijdte van het gaas gering zijn omdat er anders 
dwars doorheen gespoten wordt. Het grootste gedeelte van het gaas oppervlak bevindt zich 
op de vier ballonnen waardoor er een dichte ondergrond onder het gaas aanwezig is. Het 
beton kan hier dus zonder verdere aanpassingen direct op worden aangebracht. Door de 
aanwezigheid van het gaas hoeft het beton niet van onderaf opgebouwd te worden omdat 
het beton zich kan hechten aan de aanwezige gaasstructuur waardoor het niet zomaar van 
de ballon afglijdt. Voor de gedeelten waar niet direct onder het gaas een ballon aanwezig 
is, moet nog een extra fijnmazig gaas worden aangebracht, waar het beton niet doorheen 
gespoten kan worden. In de afbeelding op de volgende pagina is het fijne gaas te zien. In 
deze afbeelding is tevens te zien dat het een overschot aan materiaal eenvoudig kan worden 
weggewerkt door meerdere mazen over elkaar te leggen en vast te zetten met behulp van 
vlechtdraad. De plooien kunnen zo op een eenvoudige manier worden weggewerkt in het 
werk waar dat nodig is. Met membranen is dit in het werk niet mogelijk en moet alles vooraf 
precies op maat worden gemaakt waardoor er bij de productie zeer zorgvuldig moet worden 
gewerkt om alles passend te maken. 
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afbeelding 27 

plooien in het hannonicagaas 
worden weggewerkt door draden bij 
elkaar te binden, over het harmoni
cagaas wordt een fijner gaas gelegd 

De laatste stap voor het spuiten van het beton is het aanbrengen van de krimpwapening en 
afstandhouders. Eerder in het verslag is geconcludeerd dat vezelbeton het ideale materiaal 
is om te gebruiken voor het maken van vrije vormen aangezien er dan geen traditionele 
wapening hoeft te worden aangebracht, die in de juiste vorm moet worden gebogen. Het 
gebruik van vezelbeton staat echter nog in de kinderschoenen vandaar dat hier nog gebruik 
wordt gemaakt van traditionele wapeningsstaven. De wapening dient vooral ter voorkoming 
van krimpscheuren. Daarom is er gebruikt gemaakt van wapeningstaven met een geringe 
dikte van rond 6 millimeter. De staven zijn hierdoor eenvoudig in de juiste vorm te buigen. Ze 
zijn aangebracht in een mesh met een onderlinge afstand tussen de staven van ongeveer 15 
tot 20 centimeter. 

afbeelding 28 

krimpwapening en afstandhouders 
worden aangebracht 

De voorbereiding wordt afgesloten met het aanbrengen van afstandhouders. Deze 
afstandhouders zijn pluggen die op het gaas worden bevestigd . Hierdoor kan in de gaten 
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worden gehouden of de betonlaag een dikte heeft van 4 centimeter. 
Nu is alles gereed om het beton aan te kunnen brengen. Aan de buitenzijde wordt een betonlaag 
gespoten van 4 cm dik. Aan de binnenzijde wordt nog een afwerklaag van 1 cm aangebracht. 
De totale dikte van de schil bedraagt dus uiteindelijk 5 cm. Aan de buitenzijde wordt het beton 
in twee lagen aangebracht. De tweede laag wordt afgewerkt door het beton te schuren en 
daarna te sponsen. Dit proces en het eindresultaat is in de afbeeldingen hieronder te zien. 

afbeelding 29 afbeelding 30 

de eerste laag beton is aangebracht, deze wordt niet afgewerkt de tweede betonlaag wordt geschuurd en gesponst 

afbeeldingen 31 tlm 34 

eindresultaat 
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7.5 conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk te zien dat het in de praktijk mogelijk is vrije vormen te vervaardigen 
in beton. De vrije vorm bestaat uit holle en bolle vormen en laat daarmee zien dat het aantal 
mogelijke vrije vormen enorm groot is. Voor het maken van de vorm is er gebruik gemaakt 
van harmonicagaas. Het harmonicagaas kan in het werk eenvoudig worden opgespannen en 
kan in het werk precies op maat worden gemaakt. Het aantal handeling wat hiervoor nodig 
is, is beperkt. Door het vervormingsgedrag vormt het gaas zich als vanzelf naar de vorm 
van de onderliggende ondersteuningsballonnen. Op sommige plekken bevindt zich dan nog 
een klein overschot aan materiaal wat zich uit als plooien. Ook dit kan eenvoudig worden 
weggewerkt, waardoor het ook hier mogelijk is het net strak te krijgen. De plooien worden 
weggewerkt door de mazen over elkaar heen te leggen en vervolgens weer met elkaar te 
verbinden. De spanning in het gaas zorgt ervoor dat de vervorming van het gaas door de 
druk van het beton tot in een minimum wordt beperkt. Door de ondersteunende ballonnen na 
het aanbrengen nog wat harder op te pompen wordt het gaas nog strakker opgespannen. 
Een punt voor verbetering is het vervangen van traditionele wapening om krimpscheuren te 
voorkomen door het gebruik van vezelbeton. Er zou zo een arbeidsintensieve stap uit het 
bouwproces weggenomen worden. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk zal kort worden teruggekeken op het onderzoek. Er wordt geconcludeerd 
op welke manier het onderzoek antwoord heeft gegeven op de probleemstelling die in het 
begin van het onderzoek is opgesteld. Omdat het in dit verslag beschreven onderzoek niet 
allesomvattend is wordt hieronder ook een aantal aanbevelingen gedaan. Deze kan men 
opvatten als inspiratiebron voor verder onderzoek naar het maken van complexe vormen. 
De probleemstelling die aan het begin van dit onderzoek is opgesteld stelt de vraag of het 
mogelijk is met alternatieve materialen een bekistingstechniek te ontwikkelen voor het maken 
van complexe vormen in beton. Deze techniek zou ervoor moeten zorgen dat architecten en 
opdrachtgevers minder terughoudend worden ten opzichte van het maken van dit soort vrije 
vormen zoals dat nu wel het geval is. Uit het literatuuronderzoek wat in dit verslag beschreven 
is bleek immers dat het maken van complexe vormen over het algemeen een dure en 
ingewikkelde aangelegenheid is. Aan het eind van het onderzoek kan worden geconcludeerd 
dat de vraag die hoort bij de probleemstelling positief is beantwoord. Er is gedurende de 
loop van dit onderzoek immers een methode ontwikkeld om op een relatief eenvoudige en 
goedkope manier complex gevormde betonconstructies te maken. Bij deze techniek wordt 
harmonicagaas ingezet als flexibele bekisting. De praktijktoets die de onderzochte methode 
heeft ondergaan bevestigd het bovenstaande. 
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat het in bepaalde gevallen voordeliger is een al 
bestaande bekistingsmethode in te zetten, namelijk de membraanbekisting. Dit is het geval 
wanneer er sprake is van een seriematig productieproces. De membranen zijn in principe 
duur om te fabriceren, er moeten immers patronen gemaakt worden die vervolgens aan 
elkaar worden gelast om tot de juiste vorm te komen . Wanneer de membraankist kan worden 
hergebruikt bij serieproductie zijn de kosten van dit membraan echter af te schrijven over 
verschillende projecten waardoor ze geen belemmering vormen voor toepassing van deze 
methode. Het harmonicagaas waar in dit onderzoek veel aandacht aan is besteed is relatief 
goedkoop en kan toegepast worden wanneer er een vorm gemaakt wordt die op zichzelf staat 
en dus niet in serie wordt geproduceerd. Wanneer dit gaas wordt toegepast zal het namelijk 
dienst doen als verloren kist. Het gaas kan niet worden hergebruikt. 
Al met al is het dus mogelijk op een relatief goedkope manier complex gevormde constructies 
te maken. Per project kan worden beoordeeld welk materiaal het meest geschikt is om in te 
zetten als bekisting. Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek 
op het gebied van vrije vormen in beton. 
De eerste aanbeveling die hier wordt gedaan heeft te maken met het onderzoek naar het 
gedrag van het harmonicagaas. Er is in dit hoofdstuk ingegaan op de kwalitatieve resultaten 
van mechanische proeven. Hieruit werd afgeleid hoe het vervormingsgedrag van het 
harmonicagaas eruit ziet. Daarnaast is gekeken naar het gedrag van het gaas wanneer het 
ingestort wordt in een betonnen proefstuk. Er zijn echter nog meer mogelijkheden om dit 
gaas te onderzoeken op mechanische eigenschappen. Zo zou er bijvoorbeeld een bi-axiale 
trekproef uitgevoerd kunnen worden. Bij een dergelijke proefwordt het gedrag van het gaas in 
twee richtingen tegelijk onderzocht. In dit onderzoek is slechts gekeken naar het gedrag van 
het gaas in afzonderlijke richtingen. Hoe meer er bekend is over de eigenschappen van het 
gaas, des te nauwkeuriger kunnen complexe vormen worden beschreven. Het zou uiteindelijk 
zelfs mogelijk moeten zijn dat een computermodel exact wordt omgezet in een fysiek model. 
Een ander gebied waarop nog onderzoek verricht kan worden is dat van vezelwapening. 
In dit verslag is al eens kort ingegaan op deze manier van wapenen . Bij het maken van 
complex gevormde betonconstructies is de wapening immers vaak een knelpunt. Wanneer 
op de traditionele manier wordt gewapend, moeten wapeningsstaven exact op maat gebogen 
worden om opgenomen te kunnen worden in de constructie. Dit is een vrij arbeidsintensief 
proces en daardoor niet erg wenselijk. Het toepassen van vezelbeton is op dit gebied een 
uitkomst. De wapening wordt zo direct met het beton mee gestort en krijgt dus ook automatisch 
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de juiste vorm. Tot op heden zijn er voor het toepassen van staalvezels als hoofdwapening nog 
geen normen of richtlijnen. Daarom is het bij toepassing van deze wapening noodzakelijk een 
prototype of nulserie te maken en te beproeven. Dit is een dure aangelegenheid en daardoor 
niet aantrekkelijk. Verder onderzoek naar het toepassen van vezelbeton als hoofdwapening 
zou kunnen leiden tot normering van deze wapeningsmethode waardoor toepassing ervan 
eenvoudiger is te realiseren . 
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BIJLAGE 1: LITERATUURONDERZOEK 

81.1 inleiding 

Het literatuuronderzoek waarvan in dit hoofdstuk het resultaat beschreven wordt, is gedaan 
aan de hand van de geschiedenis van complexe vrijgevormde structuren . Er is gezocht naar de 
eerste, bewuste voorbeelden hiervan . Hierbij moet gedacht worden aan tentconstructies zoals 
bedoeïenen die maakten. Deze primitieve membraanconstructies zijn de eerste vrij gevormde 
constructies (beeldhouwwerken worden niet meegerekend) die in de literatuur beschreven zijn. 
De ontwerpen voor dit soort, vaak tijdelijke, constructies ontwikkelden zich door de jaren heen. 
Dit proces wordt in het eerste deel van het literatuuronderzoek beschreven, beginnend bij de 
eenvoudige bedoeïenententen en eindigend bij complexe tentconstructies zoals architect Frei 
Otto deze maakte. 
Vervolgens wordt verder gegaan met een uiteenzetting van technieken en materialen die 
tot op heden toegepast werden om vrij gevormde constructies te maken. Dit wordt zoveel 
mogelijk gedaan in chronologische volgorde. Hierbij moet worden aangetekend dat in deze 
volgorde tentconstructies buiten beschouwing worden gelaten. Deze spelen gedurende de 
hele geschiedenis van vrij gevormde constructies een rol. 
Eerst wordt ingegaan op het werk van de Spaanse architect en constructeur Felix Candela. Hij 
bouwde in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw meer dan 300 schaalconstructies. Hij ging 
hierbij uit van een wiskundige benadering waarbij hyparvlakken centraal stonden. Candela 
gebruikte traditionele houten bekistingen voor het maken van zijn dubbel gekromde vlakken. 
Verderop wordt er ingegaan op zand mallen, een techniek waarbij de vorm uitgegraven wordt in 
zand waarna het beton in deze mal gestort wordt. Een voorbeeld van een project waarbij deze 
techniek is gebruikt is het Philips Paviljoen van Le Corbusier. Dit project wordt verderop in het 
verslag uitgebreid behandeld, daarom wordt er in dit hoofdstuk slechts kort bij stilgestaan. 
Vervolgens wordt gekeken naar de rastermethode. Deze methode wordt tot op heden 
nog gebruikt om complexe vormen te beschrijven. Voorbeelden van dit soort constructies 
zijn bijvoorbeeld het Kunsthaus Graz, het Noord-Holland paviljoen en de Acoustic Barrier 
en Cockpit van Kas Oosterhuis. Deze methode kenmerkt zich door het grote aantal unieke 
elementen en knopen wat nodig is om een bepaald oppervlak te beschrijven waardoor de 
methode erg complex is. 
Daarna is er een methode geanalyseerd die gebaseerd is op airforms. Dit is een techniek 
waar de zogenaamde opblaasarchitectuur mee gemaakt wordt. Net als bij andere methoden 
is ook hier een ontwikkeling in tijd waar te nemen . Hier wordt uiteraard op ingegaan. Op het 
gebied van airfarms zijn een aantal ontwerpbureaus actief. Aan de hand van deze bureaus 
en hun ontwerpen wordt deze techniek behandeld. Architects of Air maakt grote opblaasbare 
bouwwerken, zogenaamde 'luminariums' waar de bezoeker doorheen kan lopen. Een tweede 
bureau wat zich bezighoudt met opblaasarchitectuur is MO Studio, zij ontwierpen onder 
andere het opblaasbare object genaamd Airfarm 01 . Ook heeft dit bureau beton toegepast 
als constructiemateriaal op een opblaasbare mal. Op deze ontwerpen wordt in dit hoofdstuk 
dieper ingegaan. Air Design Studio is het derde bureau wat op dit gebied actief is. Zij houden 
zich voornamelijk bezig met de uitvoering van opblaasobjecten. 
De volgende methode die in het kader van dit literatuuronderzoek wordt besproken is de 'fabric
formed' beton methode. Hierbij worden flexibele textiele membranen ingezet als bekisting voor 
een aantal bouwdelen . Een aantal personen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze 
techniek. Deze komen uiteraard allemaal aan bod . De techniek is in de praktijk toegepast in 
een aantal relatief kleinschalige projecten. Deze toepassingen zijn ook terug te vinden in dit 
hoofdstuk. 
De laatste methode die is geanalyseerd is de blowing structure methode. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van opblaasbare mallen waarover een membraan gespannen wordt. Op 
dit membraan wordt vervolgens het constructiemateriaal aangebracht wat na uitharden zorgt 
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voor een stabiele constructie . 
Aan het eind van het hoofdstuk worden de in het literatuuronderzoek beschreven materialen 
en technieken samengevat . Bovendien worden uit het onderzoek enkele conclusies getrokken 
die relevant zijn voor de ontwikkeling en toepassing van nieuween/of bestaande methoden. 
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81.2 tentconstructies 

81.2.1 inleiding 

In dit eerste deel van het literatuuronderzoek wordt de geschiedenis van membraan- of 
tentconstructies geanalyseerd. Deze analyse is gebaseerd op een aantal periodes waarin de 
membraanconstructies zich ontwikkelden . Er wordt begonnen met primitieve overkappingen en 
bedoeïenententen, waarna er onder andere gekeken wordt naar circustenten, luchtballonnen 
om uiteindelijk terecht te komen bij tentconstructies zoals die tegenwoordig gemaakt worden. 
Bij elke periode horen een aantal kenmerken, deze zullen duidelijk worden beschreven. 

81.2.2 periode van± 500 v.Chr. tot 1800 

Onderzoek toont aan dat al vanaf de vijfde eeuw voor Christus gebruik werd gemaakt van 
tentconstructies in Egyptische, Assyrische en Romeinse beschavingen. [9] Er is hier dan 
sprake van legertenten. Deze werden gemaakt van dierenhuiden of geweven textiel. Deze 
eerste vorm van membranen werd over een constructie van houten staven gelegd om een 
waterdicht geheel te creëren. 
De volgende stap die gezet werd was de overkapping van amfitheaters in de Romeinse tijden. 
Toeschouwers werden bijvoorbeeld beschermd tegen fel zonlicht door een linnen doek over 
een aantal touwen te hangen. Deze zogenaamde zonneschermen werden ook wel 'velaria's' 
genoemd. Er is bewijs dat in 59 voor Christus een auditorium in Pompeii overdekt is geweest 
door middel van een dergelijke velaria. Deze overkappingen konden grote overspanningen 
halen. Zo werd ook het Colosseum in Rome overkapt, de binnenkant van dit ovale gebouw 
heeft afmetingen van 86 bij 54 meter. De grote overspanning is zelfs een reden om een 
membraan te gebruiken als overkapping in plaats van een traditioneel houten dak. De houten 
balken waren namelijk niet in staat dergelijke afstanden te overspannen. Sinds de zestiende 
eeuw werden vergelijkbare constructies gebruikt om straten te overkappen in Spanje. Een foto 
hiervan is te zien in afbeelding 1 hieronder. 

afbeelding I 

•toldos· worden vanaf de zestiende eeuw 
genruikt om straten te overkappen in Spanje. 
zoals hier in Sevilla 
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Al de voorgaande voorbeelden van de eerste membraanconstructies betreffen overkappingen. 
Geen van deze constructies zorgen voor besloten ruimten, waarin geleefd kan worden. De 
gebouwen waren nog steeds van steen, hout of een ander zwaar materiaal. Het membraan deed 
slechts dienst als bescherming tegen ongewenste weersinvloeden. De eerste voorbeelden 
van membraanconstructies die wel een besloten leefomgeving tot resultaat hadden, vinden 
we bij nomadenstammen. De woningen van deze bevolkingsgroepen moesten eenvoudig op 
te bouwen en afte breken zijn omdat ze van het ene naar het andere gebied trokken. Daarom 
moesten de materialen waarvan de woningen gemaakt werden ook licht van gewicht zijn. Er 
moest gewerkt worden met materiaal wat lokaal aanwezig was. Er was een raamwerk wat 
bestond uit takken die werden gevonden in de omgeving. Omdat deze takken niet overal 
hetzelfde waren moest het membraan wat over de takken heen gespannen werd, elastisch 
zijn. Hier zien we voor het eerst kenmerken van vrije vormen. Het membraan zocht immers 
zelf de kleinst mogelijke oppervlakte om de takken heen waardoor dubbel gekromde vlakken 
ontstonden. De nomadententen werden over het algemeen gemaakt van textiel wat weer 
gemaakt werd van geitenhaar. Lange stroken stof werden aan elkaar genaaid tot een geheel. 
Voorbeelden van dergelijke tenten vinden we bij de Noord-Amerikaanse Indianen, Mongolen 
en Bedoeïenen. [9] De bedoeïenentent is de meest ontwikkelde van allemaal, een voorbeeld 
van een dergelijke tent is te zien in afbeelding 2 hieronder. 

qfbeelding 2 

een bedoelenentent bestaande uit lokaal ge
vonden takken en een weefsel van geitenhaar 

Al met al kan men stellen dat van het eerste begin van de membraanconstructie tot aan de 
negentiende eeuw er weinig ontwikkeling te ontdekken valt. Er is steeds sprake van tijdelijke 
constructies die met kunst en vliegwerk in elkaar gezet zijn. Een mogelijke reden hiervoor is 
de beperkte mechanische eigenschappen van de gebruikte membranen. De stof had slechts 
een beperkte trekkracht en bovendien had men moeite met het maken van knopen tussen het 
membraan en de draagconstructie waardoor het geheel weinig kracht op kon nemen, denk 
hierbij bijvoorbeeld aan wind. In de volgende periode die hieronder beschreven wordt is hierin 
een kentering te zien. 

81.2.3 periode van 1800 tot 1945 

Tot 1800 was het maken van vrije vormen nog niet of nauwelijks mogelijk. Tot dan toe werden 
slechts enkel gekromde constructies gemaakt met kabels of membranen. Bovendien was de 
overspanning beperkt en konden er slechts zoveel lasten gedragen worden om het geheel 
stabiel te houden. Vanaf 1800 kwam er ontwikkeling op dit gebied. Op drie gebieden werd 
deze ontwikkeling zichtbaar, namelijk in het construeren van bruggen, in de luchtvaart en in 
de bouwkunde. [9] 
De eerste ontwikkeling in deze periode is die van de circustent. Tot 1800 waren er circussen 
met een vaste standplaats. In de periode daarna gingen circussen ook optredens verzorgen 
in steden die geen vaste tent hadden. Daarvoor was het noodzakelijk een constructie te 
verzinnen die eenvoudig opgebouwd en afgebroken kon worden en bovendien te transporteren 
was. In 1867 trad 'The First American Railway Circus' op in Parijs. Zij hadden hun eigen 
tent en technische voorzieningen bij zich. [9] Dit evenement zorgde voor een opleving in het 
circuswezen in Europa. Steeds meer circussen kregen hun eigen tent en gingen daarmee 
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optredens verzorgen door heel Europa. Deze tenten, zoals de bekende 'Chapiteau' waren tot 
50 meter in diameter, ze waren gemaakt van geweven linnen of hennep. De dubbele kromming 
van de tent wordt veroorzaakt door de ronde vorm van het circus en de hoofddraagconstructie 
die bestaat uit een aantal primaire kolommen in het midden en wat kleinere secundaire 
kolommen waar het zeil overheen wordt gehangen. Er is hier dus voor het eerst sprake van 
een echte vrije vorm, bereikt door een constructie met membranen. Deze eerste vrije vormen 
lijken eenvoudig. Er is echtervrij diepgaande kennis van snijpatronen, knopen en vaardigheden 
nodig om de geometrie te maken. Deze kennis werd onder de tentenmakers van generatie op 
generatie overgedragen. Een belangrijke rol hierin speelde het in 1872 in Duitsland opgerichte 
'The Stromeyer Co.', tot op heden maken zij grote tentconstructies. 
Een ander gebied waarop membraanconstructies een belangrijke rol gingen spelen was 
dat van de luchtballon. In 1783 experimenteerden de Mentgolfier succesvol met een ballon 
gemaakt van linnen en papier. De ballon met een diameter van 11 meter werd gevuld met hete 
lucht en steeg op. Ook hier ziet men een vrije vorm die in dit geval door de combinatie tussen 
een membraan en overdruk door warme lucht in de ballon gecreëerd wordt. 

81.2.4 periode na 1945 

In de periode na de tweede wereldoorlog ontstonden grootmachten als de Verenigde Staten 
en Rusland. Zij voerden verregaande ontwikkelingen door op het gebied van luchtvaart, 
radar-, en wapentechniek. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld de 
reizen naar de ruimte, computers en atoomenergie. Al deze ontwikkelingen werkten positief 
op het maken van vrije vormen. Er kwamen nieuwe materialen beschikbaar, zoals plastics, 
metalen en diverse harsen en lijmen. Bovendien konden computers gebruikt worden om vrije 
vormen te beschrijven en te berekenen (ook al werd pas veellater echt nauwkeurige software 
ontwikkeld). 

Frei Otto 
Sinds 1950 zijn er veel constructeurs en architecten die zich bezighielden met de ontwikkeling 
van kabel en membraanconstructies. Onder hen is Frei Otto, architect en professor in de leer 
van lichte draagconstructies. Voordat Otto opgeroepen werd voor de Duitste luchtmacht als 
piloot, studeerde hij in Berlijn. Aan het eind van de oorlog was hij krijgsgevangene in een Frans 
kamp. Daar heeft hij, vanwege zijn opleiding in luchtvaarttechniek, een gebrek aan materiaal 
en een dringende behoefte aan een dak boven het hoofd, de eerste experimenten uitgevoerd 
op het gebied van tentconstructies. Na de oorlog studeerde Otto in de Verenigde Staten, waar 
hij architecten als Erich Mendelsohn, Mies van der Rohe en Frank Lloyd Wright ontmoette. 
Eenmaal terug in Duitsland begint Otto een eigen bureau, hij wordt free lance architect en 
adviseur. Later, in 1957 richt Otto het ontwikkelingscentrum voor lichte draagconstructies op. 
[32] Dit is het eerste deel van een lange biografie. Het voert hier te ver om deze helemaal 
te bespreken. Otto heeft, met zijn onderzoek naar vormen met membranen en kabels, een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit soort constructies. Zijn werk bestaat 
dan ook uit tenten, kabelconstructies en -netten van alle vormen en maten. Elke tentconstructie 
liet weer nieuwe ideeën en technieken op het gebied van vorm, constructie en assemblage zien 
die voor dat ontwerp bedacht waren. Bovendien werd steeds verder geëxperimenteerd met 
verschillende materiaalsoorten en verbindingstechnieken. Hieronder worden enkele projecten 
van Otto beschreven uit verschillende perioden uit zijn carrière, hierdoor krijgt men ook een 
goed beeld van de ontwikkeling van kabel- en membraanconstructies in deze periode. 
Het eerste project wat hier besproken wordt was onderdeel van de 'Bundesgartenschau' 
(tuintentoonstelling) 1955, in Kassei. Hiervoor realiseert Frei Otto drie kleine projecten, 
waaronder het tijdelijke muziekpaviljoen (afbeelding 3). Voor dit ontwerp werkt Otto samen met 
tentenconstructeur Peter Stromeyer, die hiervoor al eens is genoemd als expert op het gebied 
van membranen. De planning en uitvoering van dit project duurde slechts zes weken. Het dak 
van het paviljoen is Otto's eerste uitgevoerde vierpuntszeiL Het zeil is op twee plaatsen vlak 
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bij het maaiveld bevestigd door middel van trekankers. De andere twee punten zijn hoger 
gelegen, gefixeerd op masten uit grenenhout. De stalen randkabels waren 16 millimeter in 
doorsnede en zorgden voor de benodigde voorspanning en het afdragen van de krachten die 
op het membraan werkten naar de verankeringen . De overspanning die behaald werd bij dit 
project is 18 meter. [33] Dit is veel meer dan destijds in de tentenbouw gebruikelijk was. Het 
zeil moest, om belastingen te kunnen afdragen, dubbel gekromd zijn. Hiervoor moest het ook 
een zodanig patroon hebben, dat deze vorm mogelijk was. De banen stof liepen diagonaal 
naar de randen. Het membraan werd dus op maat gemaakt om zo de gewenste geometrie te 
bereiken. Het membraan wat in dit project gebruikt werd bestond uit een katoenen weefsel. 

afbeelding 3 

het muziekpaviljoen van Frei Otto voor de 
Bundesgartenschau in 1955 

Het tweede project wat hier behandeld wordt is het Duitse paviljoen voor de wereldtentoonstelling 
van 1967 in Montreal (Canada). Frei Otto nam samen met zijn leermeester, Rolf Gutbrod, deel 
aan de prijsvraag voor dit paviljoen. De basis voor het ontwerp is het 'vlak met hoogte- en 
dieptepunten' van Otto. Dit studiemodel laat zien dat een membraan, ongeacht de grootte, 
zich door middel van een kabelnet op laat spannen tot een lichte draagconstructie. Het 10.000 
m2 grote dakvlak van het paviljoen is vrij gevormd doordat het gesteund wordt door 14 tot 
38 meter hoge masten. De draagconstructie wordt gevormd door een kabelnet met een 
maaswijdte van 50 cm. Aan deze primaire draagconstructie hangt een membraan wat de huid 
van het dak vormt. Dit membraan is een met PVC geplastificeerd polyesterweefseL [33] Hier 
zien we dus al een ontwikkeling in het materiaal wat gebruikt wordt voor het membraan. Bij 
het vorige project, het muziekpaviljoen, was er nog sprake van een katoenen weefsel. Hier is 
het al versterkt met kunststof. 
Het ontwerp voor het paviljoen in Montreal, in het bijzonder de vorm van het dak, was zo 
succesvol dat een later, wellicht nog bekender ontwerp, hierop gebaseerd werd. Namelijk 
het Olympiastadion in München. Dit was een ontwerp voor de Olympische Spelen van 1972. 
Beide ontwerpen zijn in afbeeldingen 4 en 5 hieronder te zien. 

afbeeldingen 4 en 5 

ontwerpen van Frei Otto, links het Duitse paviljoen voor de wereld
tentoonstelling van Montreal (1967), rechts het Olympiastadion in 
Monchen (1972) 
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Het derde en laatste project wat hier behandeld wordt is het laatste ontwerp van Frei Otto tot 
op heden. Het gaat hier om het station van Stuttgart, te zien in afbeeldingen 6 en 7 hieronder. 
Dit project is tot op heden nog niet gerealiseerd. Het is echter interessant om te bekijken 
welke methoden men inzette bij het ontwerp en aan welke materialen gedacht wordt voor de 
realisatie ervan. 

afbeelding 6 en 7 

ontwerp voor het station van Stuttgart van architectenbureau 
Ingenhoven, Overdiek en partners in samenwerking met het 
atelier van Frei Otto 

Stuttgart heeft nu nog een zogenaamd kopstation, treinen kunnen hier niet verder rijden , maar 
moeten op dezelfde weg weer terug. Hierdoor wordt de doorstroming van het treinverkeer 
op deze plek belemmerd. Het stedenbouwkundige planbureau 'Stuttgart 21 ' heeft daarom 
een alternatief bedacht. Men wil de perrons 90 graden draaien en legt het spoor onder het 
maaiveld. Hierdoor krijgt men op het maaiveld meer mogelijkheden om de stad in te richten. 
Om dit concept om te zetten in een daadwerkelijk ontwerp werd een prijsvraag uitgeschreven. 
Het winnende ontwerp kwam van het Düsseldorfse architectenbureau lngenhoven, Overdiek 
en partners, in samenwerking met het atelier van Frei Otto en Britse ingenieurs van 
Bureau Happold. lngenhoven wendde zich, zoals hij al eerder deed bij het ontwerp voor de 
Commerzbank in Frankfurt, tot Otto om de vorm en constructie van het ontwerp te bepalen. 
Een studie van meer dan 40 modellen was het resultaat. Men paste een aantal technieken 
toe in dit uitgebreide vormonderzoek. Zo werden lichte kabelnetten ingezet, in combinatie met 
zeepfilms en dunne membranen. Daarnaast werden hangende vormen ingespoten met gips 
en na uitharding omgedraaid. Het werd de ontwerpers duidelijk dat niet een gestructureerd 
patroon ten grondslag zou liggen voor het ontwerp, maar juist willekeurige oneffenheden. [33] 
Het realiseren van de zogenaamde ogen in het dak van de constructie, zoals goed te zien in 
afbeelding 7, levert enkele problemen op. Een probleem waar men tegenaan liep was het feit 
dat de dunne membranen geen puntlasten op kunnen nemen, het membraan scheurt op de 
plek waar de last optreedt. Bij de randen van de ogen moest hiervoor een oplossing bedacht 
worden, het membraan bleef daar immers niet automatisch in de juiste vorm. Otto bedacht 
dat er randkabels nodig waren, deze kabels beschrijven de vorm (in het bijzonder de vorm 
van de 'ogen'), het membraan volgt deze vorm. Wanneer deze techniek toegepast wordt moet 
men de constructie ondersteboven maken en later, wanneer beton aangebracht is op het 
membraan, omdraaien. 
Het vinden van de vorm voor dit project heeft lang geduurd. Het resultaat is een ondergrondse, 
zeer lichte, stationshal. Op het dak van de hal wordt de Stuttgartse Kasteeltuin gecontinueerd . 
Er is een relatie tussen boven en onder het maaiveld, de ogen zorgen immers voor visueel 
contact. Het station heeft verwarming noch koeling of mechanische beluchting nodig, hierdoor 
is het milieutechnisch gezien een aantrekkelijk ontwerp. Helaas is de realisering van het 
project vanwege financieringsproblemen tot op heden onzeker. 
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81.2.5 conclusie 

Hiernaast is in het voorgaande samengevat in een tijdslijn. Deze 
afbeelding laat de ontwikkeling van membraanconstructies zien door de 
jaren heen en kan dienen als onderlegger wanneer dergelijke ontwerpen 
geanalyseerd worden, zo kunnen ze geplaatst worden in de tijd . 
Er is een duidelijke ontwikkeling waar te nemen wanneer de geschiedenis 
van membraanconstructies wordt onderzocht. De eerste voorbeelden 
van dit soort structuren zijn relatief provisorisch gemaakt en stellen 
als constructie weinig voor. Ze dienen enkel ter bescherming tegen 
ongewensteweersinvloeden als regen en wind . Tegen de laatstgenoemde 
weersinvloed wordt zelfs slechts beperkt weerstand geboden omdat de 
mechanische eigenschappen van de gebruikte materialen beperkt waren. 
De eerste elastische membranen werden gebruikt door bedoeïenen, deze 
materialen zochten tussen de houten hulpconstructie zelf de kleinste 
oppervlakte en namen dus een complexe dubbel gekromde vorm aan. 
De bedoeïenententen zijn ook de eerste constructies waar het membraan 
gebruikt wordt als constructiemateriaal, eerder werd enkel gebruik 
gemaakt van membranen om delen van een gebouw te overkappen. 
Later wordt er steeds nauwkeuriger ontworpen . De eerste voorbeelden 
hiervan zijn de circustenten . Hier is al sprake van een heel gebouw van 
tentdoek. Ook zijn er voor deze gebouwen complexe snijpatronen nodig 
om de dubbel gekromde vormen te kunnen beschrijven. De kennis die 
hiervoor nodig is wordt van generatie op generatie overgedragen en 
verder ontwikkeld. Zo werkte Frei Otto samen met hetzelfde bedrijf wat 
jaren eerder de eerste mobiele circustent mee ontwikkelde. 
De ontwerpen van Frei Otto zijn over het algemeen zeer complex te 
noemen. Waar tot nu toe de meeste membraanconstructies nog tijdelijke 
waren, zijn de gebouwen van Otto permanent. In het laatste project wat 
werd besproken is er zelfs sprake van het aanbrengen van een stijf 
materiaal op zeildoek, een techniek die uitvoerig aan bod komt in het 
vervolg van dit verslag . 
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81.3 koepels 

Naast tentconstructies zijn er in de oudheid nog andere technieken gebruikt om dubbel 
gekromde vormen te maken op gebouwniveau. In het oude Rome zijn deze complexe vormen 
terug te vinden in koepels van verschillende kathedralen. Het verschil met de eerder besproken 
tentconstructies is dat het hier gaat om permanente gebouwen. De tentconstructies die in het 
verleden gebouwd zijn, waren over het algemeen tijdelijk van karakter. Uitzondering hierop 
vormen uiteraard de tenten die iets minder lang geleden, onder andere door Frei Otto, gebouwd 
zijn. Hieronder wordt één van de gebouwen waarin complexe vormen terug te vinden zijn als 
voorbeeld genomen, namelijk het Pantheon. 
Het Pantheon werd in 27 voor Christus gebouwd, in 80 na Christus zorgde de grote brand 
die veel gebouwen in Rome beschadigde ook voor de verwoesting van de tempel. Keizer 
Hadrianus zorgde ervoor dat het Pantheon herbouwd werd. Normaal gesproken zou het 
gebouw zijn afgebroken omdat het voor de Christenen een heidense tempel was. In 609 
kwam het Pantheon echter in handen van Paus Bonifatius IV waardoor het bespaard bleef 
van de sloop. 
Het Pantheon is een volmaakt rond gebouw met als hoogtepunt een betonnen koepel waarin 
zich bovenin een centrale opening bevindt. Deze opening heeft een diameter van negen 
meter en is ook echt open. De diameter van de koepel is 43 meter en is gelijk aan de hoogte 
van de opening er bovenin. Hierdoor zou het interieur van het gebouw precies passen in een 
kubus met ribben van 43 meter, ofwel, men zou een bol met een diameter van 43 meter in het 
gebouw kunnen plaatsen. Dit mag als een wiskundig hoogstandje beschouwd worden, zeker 
wanneer men dit ziet in het historisch perspectief. 
Wanneer we spreken over dubbel gekromde vormen, moet er vanzelfsprekend gekeken 
worden naar de koepel van het Pantheon. Er is een aantal aspecten die belangrijk zijn bij 
de bouw van de koepel. Zo is ervoor gezorgd dat de opening bovenin vrij bleef, waardoor de 
koepel bestand was tegen aardbevingen. Zou de halve bol worden gesloten dan wordt deze 
stijf en zo kwetsbaar bij aardschokken . Daarnaast is het gewicht van de koepel beperkt door 
insparingen te voorzien. Deze cassetteachtige vormen werden gemaakt door het beton in een 
mal te storten die deze vorm had. Er werd ook gewicht bespaard door de constructie naar 
boven toe dunner te maken, de basis van de koepel is 5,9 meter dik waar de constructiedikte 
bovenin 1,5 meter is. Bovendien werd er bovenin lichter, minder sterk beton toegepast. Zo 
werd in de lagere regionen van de constructie basalt toegepast waar de hoger gelegen delen 
gemaakt werden met puimsteen, een lichter materiaal. Ook werden bovenin de constructie 
lege, kleien kannen opgenomen om gewicht te besparen. 

afbeelding 8 

de koepel van het Pantheon, het gat in de top zorgt 
voor toetreding van daglicht 

afbeelding 9 

aan de buitenkant van de koepel ziet men de 
opbouw in lagen 
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In de opbouw van de koepel kunnen twee delen worden onderscheiden. Dit verschil kan alleen 
vanaf de buitenkant van het gebouw waargenomen worden. De basis van de constructie 
bestaat uit zeven ringen . Het versch il in diameter van de ene ring ten opzichte van de daarop 
gestapelde is steeds 1 ,2 meter. Na deze zeven ringen verandert de structuur. Het bovenste 
deel is ook van buitenaf gezien een koepel. Afbeelding 8 op de vorige pagina laat deze opbouw 
zien . In afbeelding 9 daarnaast is het interieur van het Pantheon weergegeven, de opbouw die 
in het exterieur is waar te nemen is zoals gezegd in deze afbeelding niet te zien. [5] 
Er is bij de bouw van het Pantheon sprake van stapel bouw. Alle bouwelementen werden elders 
vervaardigd en via de rivier de Tiber naar de bouwplaats getransporteerd. Dit moet een enorme 
onderneming geweest zijn gezien de afmetingen van de zuilen en de bouwelementen waaruit 
de koepel is opgebouwd. Ook de bouw op zich was zeer arbeidsintensief. Alle bouwdelen 
moesten namelijk naar de juiste hoogte getakeld worden en exact op de ondergelegen 
constructie geplaatst worden. Tegenwoordig is het ondenkbaar een dergelijk gebouw op deze 
manier uit te voeren . 
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81.4 Antoni Gaudi 

Een pionier op het gebied van organische vormen is de Spaanse architect Antoni Gaudi. 
Rond 1900 ontwierp Gaudi een aantal bijzondere gebouwen waarin organische, complexe 
vormen een grote rol speelden. Gaudi studeerde architectuur in Barcelona en in de tijd dat 
hij deze studie afrondde was de Romantiek de belangrijkste kunststroming. Er was in die 
tijd veel aandacht voor bouwstijlen uit het verleden . Ook Gaudi had hier aandacht voor, niet 
zozeer als onderlegger, maar wel als inspiratiebron. In zijn werk zijn vooral gotische invloeden 
terug te vinden. Dit komt onder andere duidelijk naar voren in zijn bekendste en tevens 
laatste bouwwerk, de Sagrada Familia. Deze kathedraal zou in eerste instantie een klassieke 
neogotische bouwwerk moeten worden, ontworpen door een andere Spaanse architect 
Francisco de Paula del Villar. Een jaar na het begin van de bouw werd Del Villar echter 
vervangen en werd Antoni Gaudi aangesteld als architect. Hij zette het ontwerp vervolgens 
naar zijn eigen hand. Zonder vooraf veel tekeningen te maken begint Gaudi met de bouw 
van een aantal studiemodellen. Vormonderzoek deed hij aan de hand van modellen waarin 
kettingen opgehangen werden waaruit vervolgens de ideale constructieve vorm verkregen 
werd. Deze modellen dienen tot op heden nog als belangrijkste bouwdocumenten in de bouw 
van de kathedraal. In het ontwerp van Gaudi speelt christelijke symboliek een belangrijke 
rol. Er moet een grote centrale toren komen die verwijst naar Christus. Verder hebben alle 
twaalf apostelen een eigen klokkenspel in de kathedraal. Ook de gevels spelen een rol in 
deze symboliek, elke gevel verwijst namelijk naar een periode in het leven van Christus. In de 
afbeeldingen hieronder zijn enkele impressies van de Sagrada Familia weergegeven. Vooral 
in de rechter afbeelding is duidelijk te zien dat er sprake is van veel christelijke symboliek. 
[1 ][2] Ook is hier te zien dat er veel complexe vormen te vinden zijn in dit bouwwerk. De 
bouwtechniek waarmee deze vormen gerealiseerd zijn is eveneens te onderscheiden , hierover 
wordt in het vervolg van dit hoofdstuk meer verteld . 

qfbeeldingen I 0 en ll 

in de Sagrada Familia is duidelijk te zien dat Gaudi werkt met orga
nische vonnen. ook christelijke symboliek komt in zijn werk voor 

De bouwtechniek die Gaudi gebruikt om zijn complexe vormen te realiseren zal worden uitgelegd 
aan de hand van een ander project, Casa Battló. In 1875 kreeg Gaudi van textielmagnaat 
Joseph Battló de opdracht een gebouw aan de Passeig de Gràcia te renoveren, later bekend 
als Casa Battló. De bedoeling was de gevel een nieuwe uitstraling te geven en de indeling 
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van de binnenwanden te herzien. Het resultaat is één van de bekendste meesterwerken van 
Gaudi. De architect sloopte vrijwel het gehele onderste gedeelte van de voorgevel. Voor de 
renovatie ervan werden dure materialen gebruikt, waarvan zandsteen hier het belangrijkst 
is. Wanneer we kijken naar de vormen in de gevel en het interieur kan men stellen dat de 
complexiteit ervan enorm is. De voorgevel doet denken aan een prehistorisch monster, ook al 
vanwege het dak van het gebouw, wat op een soort vin lijkt. [11] Wanneer men afbeeldingen 
van dit gebouw bestudeerd kan men concluderen dat er (net als bij vrijwel alle projecten 
van Antoni Gaudi) sprake is van stapelbouw. De verschillende bouwstenen zijn door middel 
van beeldhouwtechnieken in hun gewenste vorm gebracht en in een bepaald metselverband 
opgestapeld. 

afbeeldingen 12 tlm 14 

de organische vonnen van Casa Batlló zijn, net als andere ontwerpen 
van Gaudi, opgebouwd uit losse stenen 

Tegenwoordig worden dit soort bouwstenen computergestuurd in de juiste vorm gebracht, 
volgens een file-to-factory methode waarbij de machine die de stenen bewerkt aangestuurd 
wordt door een drie dimensionaal computermodel. Dit proces wordt gebruikt bij het restant van 
de bouw van de Sagrada Familia. 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het maken van complexe vormen 
met technieken die Gaudi gebruikte niet bijzonder efficiênt was. Er moeten immers enorme 
aantallen stenen gevormd worden door middel van beeldhouwtechnieken. Dit is zeer tijdrovend, 
arbeidsintensief en het levert veel afval op, ook wanneer zoals bij de Sagrada Familia een 
computermodel gebruikt wordt. Uiteraard is de file-to-factory techniek die gebruikt wordt wel 
een verbetering ten opzichte van het handmatig vormen van de bouwelementen. 
Daarnaast moest men ervoor zorgen dat de vorm na het stapelen van de bouwstenen nog 
continu was. Maatafwijkingen zouden ervoor kunnen zorgen dat de organisch bedoelde vorm 
er toch hoekig uit komt te zien. Dit zou dan door noodgrepen weer hersteld kunnen worden, 
dit levert echter weer extra werk, afval en kosten op. Er moet bij deze techniek dus ook veel 
aandacht besteedt worden aan de assemblage, het stapelen, van de elementen. Voegen 
kunnen afbreuk doen aan de organisch bedoelde vorm. Zoals hierboven in de afbeeldingen 
te zien is, is dit bij de projecten van Gaudi geen punt van discussie. De vormen van de 
verschillende bouwdelen lijken vloeiend in elkaar over te lopen. Bovendien is bij het interieur 
van bijvoorbeeld Casa Battló pleisterwerk toegepast waardoor eventuele oneffenheden relatief 
eenvoudig weggewerkt kunnen worden. 
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81.5 Felix Candela 

In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw bouwde architect en constructeur Felix Candela 
meer dan 300 schaalconstructies. De Spanjaard Candela genoot een opleiding aan de Escuela 
Superior de Architectura in Madrid. Al tijdens deze studie ontwikkelde hij een sterke interesse 
in geometrie en stabiliteit van constructies. Het interesseerde hem vooral hoe een constructie 
berekend kon worden, zodat deze niet in zou storten. Hij volgde hiervoor colleges die 
gegeven werden door professor Luis Vagas, die hem beloonde met een assistentschap. Deze 
combinatie bracht hem tot het ontwerpen van schaalconstructies waarbij hij ervan overtuigd 
was dat een wiskundige benadering de leidraad moest zijn. Nadat Candela weigerde zich aan 
te sluiten bij het Spanje van Franco vluchtte hij naar Mexico en vestigde zich na een aantal 
korte omzwervingen in Mexico City. Hij pakte het experimenteren met schaalconstructies weer 
op nadat hij zijn eigen bedrijf oprichtte, Cubiertas ALA. 
De wiskundige benadering die Candela gebruikte bij het ontwerpen van schaalconstructies 
bracht hem tot hyperbolische paraboloïden. Deze vorm was ook een favoriet van een andere 
Spaanse architect, Antonio Gaudi, die er een religieuze lading aan gaf. Hij vergeleek het 
hyparvlak met de heilige drievoud , omdat het vlak bestaat uit een rechte lijn die zich langs 
twee andere verplaatst. De laatste twee golden voor Gaudi als de Vader en de Zoon, terwijl 
de bewegende lijn de Heilige Geest voorstelde. De gewelven en wanden van zijn Sagrada 
Familia moeten dit soort vlakken bevatten. De grote tegenstelling met de schaalconstructies 
van Candela is echter dat de vlakken van Gaudi niet constructief zijn. Zo kan men stellen dat 
Gaudi niet echt een voorganger is voor Candela maar slechts een "oom uit Spanje". [3] 
De antielastische zadelvorm van de schaalconstructies van Candela wordt gevormd door 
een aantal naar boven of onder georiënteerde parabolen . Deze schalen dragen belasting 
af als lijnkrachten waardoor de buigspanning tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor kan 
de schaal uitermate licht worden uitgevoerd en werd bespaard op materiaalkosten. Candela 
maakte ook op een andere manier gebruik van de rechte lijnen waaruit de hyperbolische 
paraboloïde is opgebouwd . Hij zorgde ervoor dat de rechte lijnen van de houten bekisting de 
lijnen van de schaal volgden . Hierdoor werd het financieel haalbaar om dit soort bekistingen 
te maken. [13] 
Eén van de bekendste gebouwen van Candela ontstond doorzijn interesse voorde (wiskundige) 
berekening van gewelven in gotische kathedralen . Candela zegt hierover: "Ik zou graag de 
mathematische vergelijkingen kennen, die de vorm van de gewelfde kappen tussen de ribben 
van een gotische kathedraal beschrijven. Dit slechts uit nieuwsgierigheid, omdat natuurlijk 
heden ten dagen geen gotische kathedraal meer gebouwd kan worden. Autoriteiten zouden 
de constructie afkeuren omdat deze te onzeker is." In werkelijkheid was Candela bezig met zijn 
eigen gotische meesterwerk, namelijk de kerk van La Virgen Milagrosa. Dit imposante gebouw 
bestaat zogezegd enkel uit een dak, de ornamenten van de kerk lijken hierbij in het niet te 
vallen. De constructie bestaat uit paraboloïden met een dikte van vier centimeter of minder. 
De kolommen die de schalen ondersteunen zijn dubbel gekromd, ofwel getordeerd om zo een 
eenheid te vormen met de schalen. Ook bij dit gebouw maakte Candela slim gebruik van de 
rechte lijnen die een paraboloïde beschrijven. Wanneer men de bekistingsbalken enigszins 
scheeftrok kreeg men voldoende speelruimte om het vlak met rechte balken te kunnen maken. 
Bij enkele schalen van de kerk was het echter zo dat de horizontale bovenbalken erg kort 
waren, waardoor er niet voldoende ruimte was om de schuine balken erop vast te zetten, men 
zou hierdoor moeten draaien en buigen, wat de houten balken niet toelieten . Zo zien we dat 
zelfs wanneer de complexe vorm beperkt wordt door hyparvlakken, er bij de uitvoering ervan 
problemen optreden. De betonconstructie van de kerk is geheel met de hand vervaardigd, 
zoals in afbeelding 15 op de volgende pagina te zien is. 
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afbeelding 15 

de betonconstructie van de kerk die Candela ontwierp is geheel 
met de hand vervaardigd 

Candela probeerde de rechte lijnen van de schalen zoveel mogelijk te verbergen om de nadruk 
te kunnen leggen op de dubbel gekromde vorm van de constructie. Een project waarbij dit 
goed gelukt is, is het Restaurant Los Manantiales in Xochimilco (Mexico), gebouwd in 1958. 
Candela zelf stelt dat dit project zijn belangrijkste is. Het dak van dit gebouw wordt gevormd 
door vier hyparschalen die doorgesneden zijn waardoor een achtdelig kruisgewelf ontstaat 
waarvan de ribben verborgen blijven in de doorsnede van de hyparschalen. Afbeelding 16 laat 
zien hoe de hypars de basis vormen van dit gebouw. 

afbeelding 16 

het restaurant Los Manantiales is opgebouwd uit hypars 

De verschillende hyparschalen vormen één geheel doordat de steile lijnen bij het maaiveld 
omgebogen worden en de volgende schaal gaan beschrijven, er ontstaat continuïteit, dit is 
goed te zien in afbeelding 18 op de volgende pagina. De rechte lijnen in de constructie worden 
min of meer verborgen door de schalen op de meest ongewone manieren af te snijden aan 
de rand. Enkel wanneer er uitvoerig naar de randen gekeken wordt, zijn de rechte lijnen te 
zien. In afbeelding 17 op de volgende pagina is te zien wat het resultaat is van deze uitermate 
theoretische manier van construeren. De rechtse afbeelding laat zien hoe de hyparschalen 
afgesneden zijn zodat de rechte lijnen lijken te verdwijnen. 
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afbeelding 1 7 

restaurant Los Manantiales 

·~· 
afbeelding 18 

er ontstaat continulteil tussen de hypars in het ont
werp van Candela 

Er kan bij de constructies van Felix Candela gesproken worden van vrije vormen omdat er 
sprake is van dubbel gekromde oppervlakken. Toch zijn de mogelijkheden vrij beperkt wanneer 
er enkel gebruik wordt gemaakt van hyparschalen. Men moet immers steeds terugvallen 
op de rechtlijnige opbouw van de vorm omdat de bekisting ervan anders niet gemaakt kan 
worden. Vanwege dit feit is de methode die hierboven beschreven is niet de ideale methode 
voor het maken vrij gevormde constructies. Wel is het een van de eerste voorbeelden van 
schaalconstructies met een geringe dikte. 
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81.6 zandmallen 

In dit deel van de literatuurstudie wordt ingegaan op het inzetten van zandmallen als techniek 
voor het vervaardigen van complexe vormen. Doorgaans worden zandmallen gebruikt voor 
het gieten van verschillende metalen. Het is echter ook mogelijk deze bekisting te gebruiken 
voor het gieten van beton. In een berg zand wordt de gewenste vorm aangebracht waarna 
deze vervolgens volgestort kan worden met beton. Het zand bevindt zich in een bekisting 
zodat wordt voorkomen dat het zand weggedrukt wordt wanneer er beton in de zandmal wordt 
gegoten. 
Een voorbeeld waar gebruik gemaakt is van een zandmal is het Philips paviljoen ontworpen 
door Le Corbusier voor de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Het gebouw is 
opgebouwd uit een grote hoeveelheid panelen die in een loods met behulp van zandmallen 
zijn gemaakt. In afbeelding 19 hieronder zijn deze bouwdelen te zien. De panelen werden 
naar de bouwplaats getransporteerd waar ze één voor één aangebracht werden waardoor 
ze de complexe vorm van het paviljoen beschreven. Het geheel werd later nog op spanning 
gebracht door staalkabels die over het gehele gebouw liepen. Meer over het Philips paviljoen 
is te vinden in hoofdstuk 5 waar een deel van dit paviljoen met behulp van een alternatieve 
techniek wordt gereproduceerd. 

afbeeldingen 19 en 20 

het Philips Paviljoen is opgebouwd uit betoMen schalen die 
gemaakt zijn m.b.v. zandmallen 

Op de Technische Universiteit Eindhoven is door studenten een zitelement vervaardigd met 
behulp van een zandmaL Er werd hier gebruik gemaakt van een rechthoekige kist waarin 
kwartszand gestort werd. Dit zand werd vervolgens door middel van schrapen in de gewenste 
vorm gebracht. Omdat het zitelement eigenlijk een schaalelement, en geen massief blok 
moest zijn, werd er gebruik gemaakt van een binnen- en een buiten mal, zijnde het zand. Eerst 
werd de binnenmal gestort in het zand. Nadat deze was uitgehard en gelost, werd een laagje 
zand weggehaald zodat het element dikte zou krijgen. Door bepaalde voorzieningen aan te 
brengen in de kist kon de binnenmallater weer op exact dezelfde plaats teruggezet worden. 
Hierdoor ontstond er tussen de binnenmal en het zand een spouw waar beton voor wat het 
element zou vormen ingestort kon worden. Voordat de bankvorm gestort werd, werd er een 
laag papier aangebracht op de binnenmal, hierdoor kreeg men het oppervlak goed vlak en 
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zou de mal bovendien beter lossen van het zitelement. [22] De bankvorm werd gestort en 
na het uitharden ervan werd de binnenmal verwijderd waarna de bankvorm zelf gelost kon 

afbeeldingen:! I 1 m :!3 

een zandmal in combinatie met een binnenmal wordt gebruikt 
om een zitelement te maken 

worden. In de afbeeldingen hieronder wordt het één en ander verduidelijkt. 
De hierboven beschreven techniek maakt het mogelijk om vrije vormen te maken die niet 
alleen opgebouwd zijn uit rechte lijnen. De beperkingen van deze methode liggen op het 
gebied van kosten en schaal. Een gebouw als het Philips paviljoen zou tegenwoordig niet 
meer met deze methode gemaakt kunnen worden omdat deze gewoonweg te kostbaar is 
alle panelen individueel te vormen, transporteren en assembleren. Het gebouw kan ook niet 
in zijn geheel in een zandmal gegoten worden omdat het daarvoor te groot is. Op dit moment 
zijn er plannen het Philips paviljoen te herbouwen op Strijp S in Eindhoven. Er zal een nieuwe 
techniek moeten worden toegepast om het paviljoen te kunnen realiseren. Meer hierover is 
zoals al eerder gesteld te vinden verderop in dit verslag. 
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81.7 ferro cement 

Ferro cement boten worden gebouwd door middel van een bouwmethode waarbij gebruik 
gemaakt wordt van stalen staven die worden gepleisterd met cement. De methode is 
gepatenteerd in 1855 door de Fransen. Het is op dit moment de goedkoopste en eenvoudigste 
methode voor het vervaardigen van een boot langer dan acht meter. De techniek maakt het 
mogelijk voor doe het zelvers, een boot te vervaardigen zonder dat er speciale gereedschappen 
nodig zijn of een wind en waterdichte loods zoals bij de meeste composieten het geval is. 

afbeeldingen 24 en 25 

wapeningsstaven worden individueel gebogen en samengevloch
ten tot een net wat complexe vormen beschrijft 

Bij het toepassen van ferro cement wordt een aantal stappen doorlopen. De eerste stap is het 
het buigen van ijzeren staven in de gewenste vorm. De staven vormen samen de contouren 
van de boot, dit is proces is in de afbeeldingen hierboven weergegeven. De staven worden in 
twee richtingen gelegd waardoor er een stevige nog grove structuur ontstaat die als ondergrond 
dient om volgende lagen materiaal op aan te brengen. Door de staven in twee verschillende 
richtingen te leggen is het mogelijk een vrije vorm te beschrijven . 
Over de nog grove structuur wordt vervolgens kippengaas aangebracht waardoor er 
daardwerkelijk een volledig vrijgevormd oppervlak ontstaat. Het gaas past zich eenvoudig 
aan de vorm aan omdat het gaas in de juiste vorm kan worden gedrukt. De eventuele plooien 
worden gladgestreken door het platdrukken ervan. Hierna is de structuur zo fijnmazig dat het 
mogelijk wordt er ferro cement op aan te brengen. Dit kan gedaan worden door het erop te 
pleisteren maar het is ook mogelijk het beton erop te spuiten. 

afbeeldingen 26 en 27 

het wapeningsnet wordt bekleed met kippengaas en vervolgens 
bepleisterd of bespoten met beton 

Deze methode voor het bouwen van vrije vormen is erg arbeidsintensief omdat alle staven die 
vorm aan de boot moeten geven in de juiste kromtestraal moeten worden gebogen en met 
elkaar moeten worden verbonden. 
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81.8 rastermethode 

Hieronder wordt de rastermethode geanalyseerd. Deze methode wordt vaak toegepast bij 
gebouwen metcomplexe vormen. Onderandere hetGuggenheim Museum in Bilbao, Kunsthaus 
Grazen Acoustic Barrier/Cockpit zijn met behulp van de rastermethode gebouwd. Een ander 
gebouw wat door middel van deze methode geconstrueerd is, is het Noord-Holland Paviljoen 
van de floriade in 2002. Het paviljoen is ontworpen door Kas Oosterhuis. Aan de hand van dit 
ontwerp zal de rastermethode geanalyseerd worden. Aan het eind van de paragraaf wordt in 
een conclusie nog eens op een rij gezet wat de belangrijkste kenmerken zijn van deze manier 
van construeren. 
Hieronder zijn een aantal ontwerpbeslissingen beschreven die zijn genomen voor het tot 
stand komen van de constructie en de huid voor het paviljoen van Kas Oosterhuis. Zoals 
bij elke constructie die volgens de rastermethode gemaakt is, is ook hier sprake van lineaire 
stalen elementen die steeds met elkaar verbonden zijn in een relatief complexe knoop. De 
staalconstructie neemt naar verloop van het ontwerpproces verschillende vormen aan en er is 
te zien dat dit niet altijd de goedkoopste oplossing hoeft te zijn. 
Het eerste ontwerp kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen Kas Costerhuis 
en Mick Eekhout Het constructieve concept was een enkellaags vakwerk met universele 
knooppunten verbonden met staven in drie richtingen. Dit concept zou de onregelmatigheid 
in de geometrie aankunnen, maar was tevens gebaseerd op een al bestaande industriële 
ervaring bij andere projecten. 

afbeelding 28 

Noord-Holland paviljoen van Kas Gosterhuis 

Het tweede ontwerp van de architect had geen enkele rotatiesymmetrie meer, hetwas willekeurig 
in vorm. Het ontwerp kende daardoor nu een grote hoeveelheid unieke onderdelen . Daarmee 
werd de industrialisatiefactor sterk verminderd ten opzichte van het eerste concept. 
Aan het ontwerp is duidelijk te zien dat het ontworpen is met behulp van de computer 
waarmee het mogelijk is sculpturale vormen te creëren. Er wordt geen gebruik gemaakt 
van de opgebouwde ervaring en wetmatigheden van koepels. Pas nadat de ontwerpfase 
doorlopen was, werd er nagedacht over de wijze waarop het gebouw moest wmden gebouwd. 
De uitdaging was dan ook om het onmogelijke waar te maken. Er zou gebruik moeten worden 
gemaakt van schaalwerking en triangulatie. 
Elke triangulatie zorgt echter voor veel afval (tot 50%) van de delen die de buitenhuid 
moeten gaan vormen. Het ontwerp moest dus zo gemaakt worden dat er optimaal met het 
materiaalgebruik werd omgegaan. Constructief geldt hoe groter de knooppunthoek loodrecht 
op de schaal des te groter de weerstand tegen externe belastingen is. Kleine hoeken rondom 
de knooppunten geven vaker aanleiding tot doorslag. Een grofmazig driehoekig netwerk is 
daarom een betere keuze dan een fijnmazig netwerk, het netwerk waaruit het NH paviljoen is 
opgebouwd is te zien in afbeelding 29 en 30 op de volgende pagina. 
Er is gekozen om bij deze relatief kleine overspanningen een enkel laags scharnierend 
ruimtevakwerk toe te passen met maximaal grootte van drieho1eken. Het enige deel waar 
gebruik wordt gemaakt van meerder identieke elementen is het vijfhoekige dak van het 
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afbeelding 29 afbeelding 30 

de constructie van het NH paviljoen de huid van het NH paviljoen 

object. Het dak valt uit het zicht van de wandelende bezoekers van de Floriade. Het werd 
vormgegeven als een vijfdelig icosaëder dak: de vijf samengestelde icosaëder driehoeken zijn 
allemaal gelijk en geven dus een klein serievoordeel bij de productie van zowel het skelet als 
de huid van het object. [37] 
Zoals gebruikelijk bij de rastermethode is ook dit ontwerp 'file to factory' geproduceerd. Dat wil 
in dit geval zeggen dat het driedimensionale computermodel van de ontwerper rechtstreeks 
een aantal computergestuurde snijbranders aanstuurde. Als 'digitale klei' is het paviljoen met 
de computer gevormd. Verschillende technieken zijn daarbij gebruikt. De draagconstructie 
bestaat uit vlakke en gevouwen staalplaten in een driehoekig patroon. Met dit type constructie 
kan in principe elke complexe vorm beschreven worden . Het paviljoen is eerst in de werkplaats 
gemonteerd, gedemonteerd , in losse onderdelen getransporteerd en op de bouwplaats weer 
in elkaar gezet. De aluminiumpanelen zijn op dezelfde manier vervaardigd als de platen 
van de draagconstructie. Ze zijn gemaakt van Hylite: een nieuw composiet materiaal. Het 
is 2 millimeter dik en opgebouwd uit twee flinterdunne lagen aluminium met daartussen 
polypropyleen. Op de bouwplaats zijn deze panelen koud over de gekromde contour van de 
draagconstructie gebogen en met afstandhouders vastgezet. Omdat de platen niet precies op 
elkaar aansluiten en daarom ook niet wind en waterdicht zijn is er aan de binnenzijde van het 
paviljoen een membraan aangebracht. 

afbeelding 31 

prefabricage van de constructie van het NH paviljoen 
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Samenvattend kunnen een aantal punten over stalen constructies in complexe vormen op een 
rij worden gezet: 

De opmars van ongebruikelijke architectonische blob constructies breekt met de 
ontwikkeling van gesystematiseerde lichtgewicht ruimtelijke constructies door; 
Stalen constructies in complexe vormen brengen een verlies van systematisering en 
repetitie in de constructieve elementen met zich mee; 
Door het noodzakelijke gebruik van unieke onderdelen en knopen zijn de 
productiekosten van dit soort complexe constructies hoog; 
Computer Aided Design maakt blobontwerpen voor architecten mogelijk en 
Computer Aided Engineering is onontbeerlijk bij het vaststellen van de ruimtelijke 
complexiteit van het gehele ontwerp en de individuele vaststelling van de elementen 
en componenten. 
De digitale brug tussen ontwerp en engineering gaat in de nabije toekomst een groot 
deel van de maakbaarheid en betaaibaarheid van meervoudig gekromde 
constructies bepalen. 
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81.9 airfarms 

81.9.1 inleiding 

In dit deel van het literatuuronderzoek wordt een volgende methode geanalyseerd . Deze 
methode maakt gebruik van membranen om complexe vormen te maken. De vormen worden 
in dit geval gemaakt door textiele mallen op maat te maken en op te blazen . Op deze manier 
kan elke gewenste vorm gemaakt worden, mits deze opblaasbaar uit te voeren is. Een aantal 
ontwerpers en instanties houden zich bezig met het maken van dit soort opblaasconstructies. 
De eersten en misschien wel bekendste zijnArchitectsof Air, de ontwerpen van dit bureau wordt 
dan ook als eerste behandeld in dit hoofdstuk. Verder wordt er gekeken naar ontwikkelingen 
van het ontwerpbureau MO Studio en het bureau Air Design Studio van Erik van Dongen . 

81.9.2 Architectsof Air 

Met behulp van lucht en een opblaasbare mal kunnen verschillende vormen worden gemaakt. 
Een van de bekendste voorbeelden hiervan is het springkussen in de vorm van een kasteel , 
zoals dit te zien is in afbeelding 32 hieronder. 

afbeelding 32 

één van de bekendste vormen van opblaasstructuren 

Verderop in dit hoofdstuk is te zien dat er nog veel meer mogelijke vormen en toepassingen 
van opblaasbare mallen zijn. 
De vraag is nu of deze airforms, met hun uitgebreide mogelijkheden om vrije vormen te maken, 
gebruikt kunnen worden als bekistingsmateriaal voor bijvoorbeeld beton om gebouwen en of 
ruimtes mee te maken. 
Een voorbeeld van een ruimte gemaakt doormiddel van opblaasbare mallen zijn de luminariums 
van de Architacts of Air. De Architacts of Air exposeren vier verschillende opblaasbare ruimtes 
op locaties over de hele wereld. De opblaasbare creaties zijn ontworpen door Alan Parkinson. 
Parkinson is een constructeur die werkt met zachte materialen in plaats van de gangbare 
bouwmaterialen beton, staal en glas. De creaties worden met de hand ontworpen . ln afbeelding 
33 hieronder is een ontwerpschets te zien van zijn hand. 

afbeelding 33 

een ontwerpschets van Alan Parkinson 
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Parkinson beschikt zelf niet over de kennis om met de computer te ontwerpen. De ontwerpen 
worden gekenmerkt door een aaneenschakeling van de wiskundige basisvormen zoals kegels, 
bollen en cilinders. De basisvormen zijn vaak wel enigszins ververvormd. Dit is enigszins te 
zien in afbeelding 34 hieronder. 

tifbee/ding 34 

één van de vervonnde wiskundige vonnen 

De opgeblazen vormen lijken aan de buitenkant op een enorm luchtkasteel, maar er is toch 
wel enig verschil. Er is de mogelijkheid daadwerkelijk een ruimte te betreden. Waar bij een 
luchtkasteel de bovenzijde gewoon open is er dus ook geen ruimte aanwezig is, bevindt men 
zich hier in een door lucht omringde ruimte. 
Het materiaal dat wordt gebruikt is translucent en dat zorgt binnen voor bijzondere effecten. 
Door verschillende kleuren buitenhuid toe te passen ontstaat er een grote hoeveelheid 
verschillende kleuren licht die met elkaar vermengd weer andere kleuren geven. In de praktijk 
zie je dan ook mensen relaxen, mediteren en yoga beoefenen in deze ruimtes. De ruimte geeft 
mensen blijkbaar een rustgevend gevoel. [25] Hieronder is een aantal sfeerbeelden van het 
interieur weergegeven. 

tifbeeldingen 35 vin 3 7 

sfeerimpressies van het interieur van de luminariurns van Alan Parkinson 
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Aan de buitenzijde krijgt men van de airfarms een heel andere indruk daar ziet het er een stuk 
minder indrukwekkend uit. Hieronder is een afbeelding zichtbaar waarop te zien is dat het 
aan de buitzijde lijkt op een verzameling grote paaseieren die met elkaar gekoppeld zijn door 
middel van gangen. 
De vraag is nu of het mogelijk is deze materialen in te zetten als bekistingsmateriaal voor 
beton. De ruimtes die zich tussen de verschillende vormen liggen zouden in theorie opgevuld 
kunnen worden met beton. 
In afbeelding 38 hieronder is een kolom zichtbaar. De kolom ontstaat door het samenvoegen 
van verschillende lossen elementen. De ruimte tussen de elementen aangegeven met een 
rode pijl in de rechter afbeelding vormt de binnenzijde van de kolom. Deze open ruimte zou 
volgestort kunnen worden met beton. Het beton zou dan uitharden in dezelfde vorm als 
in afbeelding 38 zichtbaar is. De ruimtes tussen de verschillende elementen zijn dan wel 
volledig gevuld en daarmee zijn ook de speelse lichteffecten natuurlijk verdwenen, maar de 
vrije vormen die op deze manier ontstaan zijn interessant voor de verdere ontwikkeling van de 
vervaardiging van blobs. 

afbeeldingen 38 en 39 

door losse elementen samen te voegen ontstaan kolommen 

81.9.3 MO Studio 

MO Studio is een architectenbureau, geleid door architect Marion Regitko, watzich specialiseert 
in architectuur gebaseerd op krommingen en in het bijzonder op dubbele krommingen. Ze 
leggen zich toe op de innovatie van architectuur in alle stadia van het ontwerpproces. Er 
wordt evenveel aandacht gegeven aan de eerste ontwerpstudies als aan de details van het 
daadwerkelijke product. MO Studio heeft een frisse benadering bij het ontwerpen van gebouwen 
en ruimten, ook vergaart men steeds meer kennis hoe de ontwerpen ook daadwerkelijk te 
bouwen. 
Naast een aantal opblaasobjecten heeft MO Studio ook een ontwerp gemaakt voor een villa, 
met een vloeroppervlak van 185 vierkante meter, die bestaat uit complexe vormen, gemaakt 
in beton. In dit project, waarvan momenteel een prototype ontwikkeld wordt, wordt gebruik 
gemaakt van een opblaasbare mal waar vervolgens beton tegenaan gespoten wordt volgens 
de techniek die gebruikt wordt door het Monolithic lnstitute. Een instantie die gespecialiseerd 
is in het maken van koepels. · 
Er wordt volgens deze techniek begonnen met het maken van een betonnen fundering, dit 
kan een ring zijn, maar bij kleinere projecten ook een betonnen vloer. In het geval van een 
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Monolithic Dame (koepel) is de fundering ringvormig, bij de Air Villa heeft deze echter een 
andere vorm. Uit deze fundering steekt wapeningsstaal wat later aan het wapeningsstaal van 
het gebouw kan worden bevestigd. Wanneer de fundering voldoende is uitgehard wordt de 
Airform, de opblaasmal, eraan bevestigd. De vorm van het gebouw wordt bereikt wanneer 
men de mal opblaast, ofwel overdruk aanbrengt binnen het membraan. Deze opblaasmal zal 
na de bouw van de constructie dienen als buitenste membraan, als een soort dakbedekking. 
Aan de binnenkant van de mal wordt vervolgens een laag isolatie aangebracht. De mal wordt 
bespoten met polyurethaanschuim tot het de juiste dikte heeft bereikt. Aan het schuim worden 
wapeningsstaven bevestigd door gebruik te maken van speciale haken die zijn opgenomen 
in het schuim. 
Tot slotwordt er beton, shotcrete geheten, gespoten op de binnenkant het isolerende oppervlak. 
Hierdoor wordt het wapeningsstaal opgenomen in het beton. Na uitharding wordt de luchtdruk 
die de koepel omhoog hield weggenomen en is de betonnen constructie gereed voor gebruik. 
[35][36] 
In het geval van de Air Villa van MO Studio kan er geen gebruik gemaakt worden van een 
standaard koepel, die het Monolithic lnstitute normaal gesproken gebruikt. Er zal daardoor 
meer aandacht uit moeten gaan naar de dikte van de constructie en de wapeningshoeveelheid. 
In de linker afbeelding hieronder is een model te zien van de Air Villa. Rechts is een 
principedoorsnede te vinden van een Monolithic Dame. 

afbeelding 40 afbeelding 4 I 

Air Villa van MO Studio opbouw van een Monolithic Dome 

8 1.9.4 Air Design Studio 

Air Design Studio Erik van Dongen is specialist op het gebied van opblaasbare objecten. 
Deze objecten worden door het bureau van Van Dongen ontworpen voor productpresentaties, 
buitenactiviteiten of festivals. Ook heeft het bureau een ontwerp van MO Studio gemaakt. Elk 
idee kan door Air Design Studio uitgewerkt worden tot intlatable.Zogenaamde intiatables zijn 
uitermate geschikt als blikvanger tijdens een evenement, een beurs of een opening. Daarnaast 
zijn ze heel gemakkelijk inzetbaar. In veel gevallen is het een kwestie van een stekker in een 
stopcontact steken. Is het evenement afgelopen, dan laat men het object leeglopen en kan 
het in veel gevallen in een personenauto vervoerd worden. Dit maakt ook dat opblaasobjecten 
ideaal zijn als mobiel decor, voor reizende voorstellingen, popconcerten of festivals. Hun geringe 
gewicht maakt dat ze erg gemakkelijk inzetbaar zijn. Behalve als vrijstaande objecten kunnen 
intiatables ook verwerkt worden in een bestaand decor, op steigers of truss-constructies. Op 
de volgende pagina is een aantal afbeeldingen te zien van opblaasobjecten, ontworpen door 
Air Design Studio. [30] 
Al met al kan men stellen dat het bureau van Erik van Dongen zich voornamelijk op de 
uitvoering richt. In sommige gevallen wordt er ontworpen, zoals bij de twee meest linkse 
afbeeldingen hierboven. De meeste opdrachtgevers dienen echter een vrij eenvoudig idee in, 
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een zeppelin of een koe bijvoorbeeld, die dan omgezet moet worden naar een opblaasobject 
Toch is een dergelijk bureau belangrijk bij de ontwikkeling van opblaasbare architectuur en 
daarmee de ontwikkeling van complexe vormen in de architectuur. Het beschikt immers over 
de nodige expertise op dit gebied. Zo kan het de ontwerpers van een object helpen bepaalde 
ontwerpproblemen op te lossen of zelfs te vermijden. 

afbeeldingen 42 tlm 44 

een aantal ontwerpen van Air Design Studio 
v.l.n.r. Iglo, Inflatable Domes, Attilia Zepplin 
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81.10 fabric-formed beton 

81.10.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de 'fabric-formed' beton methode geanalyseerd. Dit willetterlijk zeggen, 
beton gevormd door een weefsel. Er wordt bij deze methode gebruik gemaakt van flexibele 
textiele membranen als bekisting. Deze bekisting vervormd tijdens het storten van het beton. 
Hierdoor ontstaan efficiênte natuurlijke rondingen, ongekende sculpturale vormen en een erg 
glad betonoppervlak. 
De 'fabric-formed' beton methode kan gebruikt worden om kolommen, wanden, buizen, platen 
en panelen te maken. Dit kan zowel in prefab als in het werk. 
Het is niet eenduidig aan te geven wie de 'fabric-formed' beton methode ontdekt heeft. Er zijn 
in het verleden namelijk een aantal wetenschappers tegelijkertijd mee bezig geweest, zonder 
dat ze het van elkaar wisten. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd voor het eerst 
gewerkt met textiele bekistingen. B.A. Lamberton, E.W. Bindhoffen anderen gebruikten dit 
soort constructies voor het eerst. Later, in de zeventiger jaren gebruikte de Spaanse architect 
Miguel Fisac dunne plastic vellen als bekisting voor wandpanelen met een bepaalde textuur 
erin. 
Rond het eind van de tachtiger en het begin van de negentiger jaren werkten een aantal 
wetenschappers aan een aantal technieken om bovengrondse constructies te maken met 
behulp van textiele bekistingen. Daarvoor waren dergelijke bekistingen enkel gebruikt voor 
bijvoorbeeld funderingen of andere ondergrondse constructies. Kenzo Unno, een architect uit 
Japan, ontwikkelde een systeem van textiele bekistingen om in het werk gestorte betonnen 
wanden te maken. Riek Fearn, Canadees bouwer en zakenman, ontwikkelde een aantal van 
deze technieken die leidden tot de productie van funderingsproducten. [40] Deze producten 
worden tegenwoordig gemaakt en verkocht door Fastfoot Industries. Op dit bedrijf en andere 
toepassingen wordt later in dit hoofdstuk ingegaan. 
Mark West is de derde persoon die zich in dezelfde periode als de vorige twee bezig hield met 
de ontwikkeling van technieken om vrije vormen in beton te maken. Hij ontwikkelde technieken 
om textiele bekistingen in te zetten om wanden, buizen, kolommen, platen en panelen te maken. 
West is tegenwoordig directeur van de architectuuropleiding (in het bijzonder het centrum 
voor architectural structures and technology, C.A.S.T.) van de Universiteit van Manitoba in 
Canada. 
Hierna worden een aantal karakteristieken van de hierboven beschreven techniek uiteengezet. 
Op deze manier kan men zich een goed beeld vormen van de methode. Verderop in het 
hoofdstuk wordt ingegaan op de toepassingen van de 'fabric-formed' beton methode. Met 
name het werk van Fastfoot Industries en C.A.S.T.wordt nader belicht. 

81.10.2 karakteristieken 

In dit deel van het hoofdstuk worden een aantal karakteristieken beschreven van de 
'fabric-formed' beton methode. Er wordt ingegaan op zowel de voor- als nadelen van deze 
techniek. 
Het eerste voordeel van deze methode is het gave en sterke betonoppervlak wat verkregen 
wordt na ontkisting. Dit wordt bereikt doordat luchtbellen en al het overtollige water afgevoerd 
worden door het poreuze membraan. Hierdoor bestaat het oppervlak na entkisting alleen uit 
beton. Er zijn dus geen sporen van luchtbellen te zien. Hierdoor is geen nabehandeling nodig, 
dit is uiteraard tijd- en kostenbesparend. De afvoer van het overschot aan water zorgt er 
bovendien voor dat het beton sterker en duurzamer uithardt Doordat er precies genoeg water 
aanwezig is in het mengsel is de watercementfactor erg compact. 
Een ander voordeel van de 'fabric-formed' beton methode is de geometrie en structuur van 
de constructies. Dit heeft alles te maken met de mechanische eigenschappen van de textiele 
bekisting en de betonnen constructie en de tegenstelling daartussen. Zoals bekend kan textiel 
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alleen trekkracht opnemen en beton alleen drukkracht De zwaartekracht die op het textiel 
werkt wordt gebruikt om subtiele 3D drukschalen en gewelfde constructies te maken. Na 
uitharding van het beton wordt het geheel omgedraaid. Er wordt dus min of meer een negatief 
gestort, waarna het eindresultaat positief gemaakt wordt door het geheel om te draaien. 
Afbeelding 45 hieronder maakt het één en ander duidelijk. 

afbeelding ./5 

de bek isting neemt een ideale vorm aan. net 
zoals het beton 

n 

Een derde voordeel is het gewicht van de bekisting en de kosten. Een textiele bekisting is 
honderd tot driehonderd keer lichter dan een conventionele, houten bekisting. Mark West heeft 
bijvoorbeeld dertien apart gedimensioneerde kolommen gemaakt door middel van textiele 
bekistingen. Deze bekistingen zijn door de lucht, in drie kleine reistassen , getransporteerd. Dit 
illustreert het lichte gewicht van de bekistingen. Uiteraard gaat dit voordeel alleen op wanneer 
het beton in het werk gestort wordt. Wanneer er geprefabriceerd wordt, heeft men niet zoveel 
voordeel van het lichte gewicht van de bekisting . 
Ook de kosten van deze bekistingen zijn beduidend lager dan van een traditionele methode. 
Over het algemeen kan men stellen dat de kosten van textiele bekistingen één tiende van de 
kosten van traditionele bekistingen bedragen. Een behoorlijke besparing dus. 
Een belangrijk nadeel van de 'fabric-formed' beton heeft te maken met het uithardingproces. 
Bij een traditionele bekisting kan er als het beton eenmaal gestort is gewoon verder gewerkt 
worden zonder dat men het risico loopt de betonconstructie in de bekisting te beschadigen. 
Bij textiele bekistingen is dit niet het geval. Als het beton in het textiel zit en aan het uitharden 
is, mag men dit geheel niet aanraken. Er kunnen dan blijvende vervormingen optreden. De 
constructie moet daarom tijdens het uitharden goed geconditioneerd worden. 

81.10.3 toepassingen 

Hieronder worden een aantal toepassingen van 'fabric-formed' beton beschreven. Allereerst 
wordt ingegaan op het bedrijf Fastfoot Industries. Zoals al eerder vermeld gebruikt dit bedrijf 
textiele bekistingen om bouwdelen te maken. Later wordt ingegaan op het werk wat Mark 
West doet aan de universiteit van Manitoba. 
Riek Fearn, eigenaar van een bouwbedrijf en zakenman uit Canada, is uitvinder van enkele 
bekistingen van textiel, dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een serie producten die nu worden 
verkocht door Fastfoot Industries. Hieronder worden drie van deze producten beschreven , 
namelijk fasttube, tasttoot en fastbag. Al deze producten worden gemaakt volgens de techniek 
die eerder in dit hoofdstuk beschreven is. 

tasttube 
Fasttube is een product dat de traditionele bekisting voor kolommen vervangt. De voordelen 
van een bekisting van textiel zijn al eerder genoemd. Het tasttube systeem gaat als volgt in 
zijn werk. Allereerst wordt de textiele bekisting bevestigd aan een houten hulpconstructie. 
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Deze constructie zorgt ervoor dat het op zichzelf instabiele textiele membraan in de juiste 
vorm wordt gebracht, waarna deze volgestort kan worden met beton. Afbeelding 46 en 47 
illustreren dit. 

afbeelding 46 

een houten lat wordt aan de textiele bekisting 
bevestigd om voor stijfheid te zorgen 

afbeelding 47 

de bekisting wordt verticaal gezet en op 
zijn plaats gehouden door een hulpcon
structie 

Wanneer er beton in de vorm wordt aangebracht neemt de textiele mal vanzelf de gewenste 
vorm aan. Het beton oefent grote trekkrachten uit op de textiel. De textiel moet dus voldoende 
trekkracht kunnen opnemen om de juiste vorm te kunnen bereiken . 
Van bovenaf kunnen, wanneer het beton net is gestort, wapeningstaven worden aangebracht. 
Nadat het beton is uitgehard kunnen de hulpconstructie en het membraan eenvoudig, binnen 
enkele seconden, worden verwijderd. Voordat het beton is uitgehard mag de bekisting in geen 
geval worden aangeraakt. De kolom zou op deze manier een blijvende vervorming kunnen 
krijgen. Dit nadeel is al eerder beschreven en geldt in principe voor ieder product van fastfoot. 
Afbeeldingen 48 en 49 hieronder laten zien hoe het product zijn uiteindelijke vorm krijgt. 

afbeelding 48 

de onderkant van de bekisting moet worden dichtgehouden 

afbeelding 49 

na het storten worden wapeningsstaven en voorzie
ningen aangebracht 
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Zoals op afbeelding 48 te zien is moet bij het begin van het storten de onderkant van de 
bekisting min of meer dicht gehouden worden. Het beton kan er in principe onderdoor stromen. 
Dit betekent materiaalverlies en dus hogere kosten. Dit probleem kan echter eenvoudig 
voorkomen worden door even op te letten tijdens het storten en eventueel overtollig beton 
tegen te houden met bijvoorbeeld de voet. [31] 

fastfoot 
Fastfoot is een textiele bekisting voor funderingen . Bij dit product wordt, evenals bij het vorige, 
begonnen met het bouwen van een houten hulpconstructie. Op deze hulpconstructie wordt het 
membraan vastgezet door middel van nieten. Vervolgens kan het beton erin gestort worden 
(afbeelding 50 hieronder). Wanneer het beton is uitgehard blijft het membraan aanwezig. Dit 
is in afbeelding 51 hieronder te zien. Het membraan wordt dus niet verwijderd zoals bij de 
fasttube. Hierdoor voorkomt men dat er vocht doorslaat vanuit de grond via de fundering naar 
de woning. Bij een traditionele fundering kan het water optrekken in het beton. [31] 

afbeelding 50 

wanneer de textiel op de hulpconstructie 
bevestigd is, kan men het beton stroten 

fastbag 

afbeelding 51 

de opbouw van de fastfoot fundering 

Fastfabnc® -

• 

I 
f 

De tastbag is een textiele bekisting voor het ondersteunen van kolommen en andere puntlasten. 
De zak is gemaakt van een membraan (polypropyleen). Er is geen gereedschap nodig 
wanneer er met deze methode gewerkt wordt. De zak wordt eenvoudigweg op de juiste positie 
neergelegd en gevuld met beton. De zak neemt door het vullen zijn uiteindelijke vorm aan. 
Aan de bovenzijde kan de zak geopend worden om het beton en eventuele wapeningstekken 
te kunnen toevoegen. 
De vorm past zich aan de ondergrond aan. De tastbag is dus ook te gebruiken op een niet 
volledig vlakke ondergrond. In afbeeldingen 52 tot en met 54 op de volgende pagina is te zien 
hoe het tastbag systeem werkt. [31] 
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afbeeldingen 52 tlm 54 

het maken van een fastfoot 

81.10.4 het werk van Mark West aan de Universiteit van Manitoba 

Hieronder wordt een andere toepassing van 'fabric-formed' beton besproken. Namelijk het werk 
van Mark West aan de Universiteit van Manitoba. Deze naam is al eerder in dit hoofdstuk ter 
sprake gekomen. West is directeur van C.A.S.T., een onderdeel van de architectuuropleiding 
van de universiteit waaraan hij werkzaam is. Hieronder worden een aantal van zijn projecten 
beschreven. 
Met behulp van flexibele mallen kunnen verschillende bouwkundige elementen worden 
vervaardigd zoals kolommen, wanden, balken, platen, en sculpturen. West gebruikt de 
flexibiliteit van membranen om het beton terug te brengen naar zijn oorspronkelijke vloeibare 
vorm. Een houten bekisting is tijdens het storten niet meer onderhevig aan vervormingen 
een membraan daarentegen wel. Door deze eigenschappen ontstaan er extra mogelijkheden 
waarvan er hieronder enkele beschreven worden. 
Membranen kunnen op verschillende manieren vervormd worden. Een voorbeeld hiervan is 
een rechthoekig frame waarin een membraan opgespannen kan worden. Onder het membraan 
is in het frame een kruis aangebracht. Wanneer er beton wordt gestort vervormt het membraan 
door het gewicht en gaat doorhangen. Op het kruis kan het membraan niet doorzakken 
waardoor er een kruis patroon ontstaat in het beton. Dit proces is te zien in afbeelding 55 tot 
en met 57. 

afbeeldingen 55 t!m 57 

de uitvoering van een paneel met daarin een kruis-vonn 

Het beton is op de plek waar de balken van de hulpconstructie zaten minder dik dan op de 
andere plekken waar het membraan wel de mogelijkheid krijgt om door te kunnen hangen. Het 
membraan neemt een 'optimale' vorm aan. Het materiaalgebruik wordt hierdoor tot het uiterste 
geoptimaliseerd. Afbeeldingen 58 en 59 op de volgende pagina geven dit schematisch weer. 
Op dezelfde manier als hierboven beschreven zijn er oneindig veel mogelijkheden voor 
vormen in de wandpanelen. Er kunnen bijvoorbeeld verstevigingen aangebracht worden, 
gaten, of andere patronen. Wanneer er in de mal enkele buizen worden gestoken ontstaan 
er op deze plekken openingen in het beton. Er ontstaan dus gaten wanneer voorwerpen 
door het membraan heen gestoken worden. Wanneer de voorwerpen niet helemaal door het 

bijlage 1: literaflluronder.:oek 129 



afbeeldingen 58 en 59 

het materiaalgebruik wordt door het gedrag van de flexibele 
bekisting geoptimaliseerd 

membraan worden gestoken ontstaan er afdrukken zoals in afbeelding 56 hieronder te zien is. 
Op deze manier kan men dus elk gewenst patroon op een wandpaneel, of ander b·ouwdeel, 
terecht laten komen. 

qfbeelding 60 

door voorwerpen door het membraan heen te steken, ontstaan 
gaten, wanneer het voorwerp slechts tegen het membraan 
aangedrukt wordt, ontstaat textuur 

Een derde mogelijkheid die Mark West onderzocht is het maken van kolommen. Het principe 
hiervan komt overeen met de eerder besproken fasttube, van het bedrijf Fastfoot Industries. 
De tasttube is een rechte kolom. Het is echter ook mogelijk om deze kolom verschillende 
horizontale doorsneden over de hoogte te geven of er patronen op aan te brengen. Men kan 
bijvoorbeeld een touw om de textiele bekisting binden waardoor het membraan daar niet 
verder uit kan zetten dan de omtrek van het touw. Wanneer het beton is uitgehard wordt het 
touw verwijderd en is de kolom op dat punt smaller dan gemiddeld. Wanneer het membraan 
dun genoeg is zal ook de structuur van het touw terug te vinden zijn op het betonoppervlak. 
Op deze manier valt er dus te spelen met vormen en structuren. In de afbeelding hieronder 
is te zien dat er een afdruk van het touw zichtbaar is. Deze kolom is te zien in een project 
van Mark West, namelijk Casa Dent in Puerto Rico. Hier zijn een aantal van deze kolommen 
gebruikt in de primaire draagconstructie (afbeelding 60 tot en met 63 op de volgende pagina). 
[40] 
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afbeeldingen 61 tlm 63 

'fabric-fonned' betonnen kolommen in Casa Dent, Puerto Rico 

81.10.5 conclusie 

Uit het bovenstaande blijkt dat door het experimenteren met membranen als bekisting 
voor betonconstructies veel bijzondere vormen verkregen worden. Mark West laat dit zien 
in zijn bouwdelen. Door het gebruiken van hulpmiddelen kunnen structuren in de betonnen 
bouwelementen aangebracht worden, waardoor de vorm ervan complexer wordt. Naast 
het maken van organische vormen heeft de inzet van textiele bekistingen ook praktische 
doeleinden. In het eerste deel van dit hoofdstuk werd gesteld dat het gebruik van textiel als 
bekisting de kwaliteit van zowel het oppervlak als het beton zelf verbeterd . Het oppervlak 
wordt glad, er zijn geen luchtbellen in het beton aanwezig . De betonkwaliteit wordt bevorderd 
doordat het overtollige water in het betonmengsel weg kan lopen door de poreuze textiele mal 
waarin het gestort wordt. De firma fastfoot maakt dankbaar gebruik van deze eigenschappen 
in hun producten. 
Het is jammer dat de hierboven beschreven experimenten zich beperken tot bouwdelen. In dit 
onderzoek wordt er gewerkt op een grotere schaal, namelijk het gebouwniveau. Het toepassen 
van flexibele bekistingen voor betonconstructies is echter zeer inspirerend. 
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81.11 blowing structure methode 

81.11.1 inleiding 

In dit deel van het verslag wordt de blowing structure methode geanalyseerd. Arno Pronk, 
bouwkundig onderzoeker van de TUle, ontwikkelde deze methode die het mogelijk maakt 
om met behulp van opblaasbare mallen (bol) en tentvormige membraanconstructies (hol) in 
combinatie met buigstijve elementen voor de hoge punten en kabels voor de lage punten vrije 
vormen te ontwerpen. 
Met de blowing structure methode kunnen modellen worden gemaaktvan panty's, ballonnen en 
ijzerdraad, een voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 64. Deze kunnen vervolgens verstijfd 
worden met lijm, papier manche of gips. Hierdoor kan men experimenteren met oneindig veel 
vormen. Als men tevreden is over de vorm kan deze worden geanalyseerd. Deze analyse 
begint met omzetten van het fysieke model in een digitaal model door het maken van een 
scan met een driedimensionale scanner. Het digitale model wordt dan verschaald naar de 
uiteindelijke afmetingen van het gebouw. Het digitale model kan dan verder worden ontwikkeld 
als membraan en schaalconstructie. Het membraan dient als mal voor het gebouw waarna de 
mal wordt verstijfd door het aanbrengen van composieten (de schaalconstructie). [28] 

' -
I t -

afbeelding 64 

model gemaakt van ballonnen en panty 

Er is in het verleden al geëxperimenteerd met opblaasbare constructies. Zo blies Heinz lsler 
ballonnen op in de winter en spoot hier water overheen. Het water bevroor en zo ontstonden 
een soort iglo's. Over deze methode wordt later in dit hoofdstuk het één en ander verteld. Een 
andere architect, Frei Otto, maakte in 1959 een studie met pneumatische koepels, hiervan is 
in afbeelding 65 het resultaat te zien. 

afbeelding 65 

een studie naar opblaasbare constructies door Frei Otto 

Het verschil tussen deze experimenten van Otto en I sier en de blowing structure methode is dat 
er bij de laatste niet alleen wordt gewerkt met opblaasbare mallen (dus bolvormig). De blowing 
structure methode maakt naast deze mallen ook gebruik van membranen die over de mallen 
heen worden gespannen, kabels en staven. Hierdoor kunnen nog meer vormen gerealiseerd 
worden, bovendien zijn deze vormen een stuk complexer omdat er een combinatie ontstaat 
tussen hol en bol. 
Hieronder wordt besproken hoe men de mallen kan vormen. Daarna worden een drietal 
materialen besproken die op de membranen aangebracht kunnen worden, namelijk beton, 
water (ijs) en kunststof. 

132 vrije •·ormen in beton 



81.11.2 het maken van blob-vormen 

Zoals hierboven al besproken is zijn dornes de meest ideale vormen met betrekking tot de 
krachtswerking. Bij het maken van blob-vormen wordt echter afgeweken van deze ideale 
vorm. 
Wanneer men ballonnen (pneus) opblaast ontstaan sinelastische (bolle) vormen. Door hier 
membranen overheen te spanen ontstaan ook antielastische (holle) vormen. Een blob bestaat 
uit een combinatie van deze vormen. Wanneer men uitgaat van het vormen van blobs door 
middel van het opblazen van mallen komt men de volgende beperkingen tegen. Bij het 
opblazen van een ballon is er altijd in minimaal één richting een cirkelvormige doorsnede 
aanwezig. Hierdoor wordt de vormvrijheid beperkt. Wanneer men andere vormen wil maken 
zal men gebruik moeten maken van hulpmiddelen. In afbeelding 66 tot en met 71 hieronder 
zijn een aantal mogelijkheden weergegeven. Men kan allereerst gebruik maken van meerdere 
pneus (afbeelding 66). Hierdoor ontstaat een blob met sinelastische en antielastische vormen. 
Bovendien kunnen er snijpatronen toegepast worden (afbeelding 67). Hierdoor kan de blob 
uit één pneu bestaan. Hier is echter weer de beperking dat de pneu in minimaal één richting 
een cirkelvormige doorsnede heeft. Ook kan men gebruik maken van spankabels (afbeelding 
68). Hierdoor krijgt het oppervlak scherpe lijnen. Spankabels kunnen ook aan de buitenkant 
toegepast worden (afbeelding 69) Hierdoor wordt de vorm in twee richtingen beïnvloed. 
Wanneer er staven en frames toegepast worden (afbeelding 70). kunnen ook scherpe 
lijnen verkregen worden. Tenslotte kan er tussen de pneus een vacuüm gecreëerd worden 
(afbeelding 71 ). Hierdoor worden de negatieve krommingen van het membraan sterker. [24] 

A B c 

afbeelding 66 firn 71 

mogelijkheden voor het maken van vrije \'Ormen m.b.\·. pneus 

81.11.3 beton als constructiemateriaal 

Het eerste alternatief om de opblaasbare mal constructief te maken is het te bekleden met 
beton. Beton wordt in de bouw veel toegepast, kan grote drukkrachten opnemen en heeft een 
relatief hoog eigen gewicht. Wanneer beton in blob-vormen toegepast wordt, moet het goed te 
bevestigen zijn. Anders zal het door zijn hoge eigen gewicht niet op zijn plek blijven. Hiervoor 
wo relt vaak isolatiemateriaal gebruikt. Wanneer beton gebruikt wordt als schil kan men op twee 
manieren te werk gaan. Allereerst kan men het beton van binnenuit aanbrengen. Deze manier 
is hiervoor al beschreven in de paragraaf over MO Studio, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de techniek van het Monolithic lnstitiute. Eerst wordt bij deze methode het isolatiemateriaal 
aangebracht, hierdoor wordt het beton beschermd tegen het klimaat. De benodigde wapening 
wordt in het schuim bevestigd, waarna het geheel afgespoten wordt met beton. Het geheel kan 
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daarna zowel aan binnen- als buitenzijde afgewerkt worden . Voordelen van deze methoden 
zijn dat er onder geconditioneerde omstandigheden gewerkt wordt. Bovendien kan het beton 
sneller uitharden doordat er warme lucht in de mal geblazen wordt, direct op het beton. 
De tweede manier om een dergelijke constructie te verkrijgen is door het beton vanaf de 
buitenkant aan te brengen. Wanneer men hiervoor kiest zal eerst het beton tegen de mal 
aangebracht moeten worden. Het isolatiemateriaal moet immers aan de buitenkant van 
het beton komen. Omdat er geen bevestigingspunten zijn voor de wapening, kan men bij 
deze methode gebruik maken van vezelbeton. Hierdoor is additionele wapening niet nodig. 
Aangezien er nog geen normen bestaan voor het gebruik van staalvezels als vervanging van 
traditionele wapening wordt die tot op heden nog niet veel toegepast. 
De wapening is bij de eerste variant een probleem. Net als bij de rastermethode is het 
aanbrengen van de stalen wapening een lastige aangelegenheid . Het geheel moet berekend 
worden, en de juiste hoeveelheid wapening moet op precies de goede plaats aangebracht 
worden. Dit heeft tot gevolg dat er een soort breiwerk van wapeningsstaven ontstaat. 

81.11.4 water (ijs) als constructiemateriaat 

Bij deze methode wordt, in plaats van beton, water over het opgeblazen membraan gespoten. 
Alvorens dit gedaan wordt, worden eerst koelslangen over het membraan gelegd. Door deze 
slangen stroomt ijskoud glycol. Hierdoor bevriest het water wat over de tentconstructie heen 
gespoten wordt. Wanneer de laag ijs dik genoeg is hoeft er geen lucht meer in de constructie 
geblazen te worden , het ijs dient als constructiemateriaal en kan voldoende kracht opnemen. 
Ook het membraan wat als mal diende kan verwijderd worden. Door ijs als constructiemateriaal 
te gebruiken ontstaat er een gladde afwerking. In afbeelding 72 hiernaast is het resultaat te 
zien van de 'iglo' welke gebouwd is in Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam. [28] 

afbeelding 7] 

de ' iglo' in Loods 6 op het KNSM-eiland in Amsterdam, 
ontworpen door Amo Pronk 

81.11.5 kunststof als constructiemateriaat 

Als laatste alternatiefkan kunststofgebruiktworden als constructiemateriaaL In de bouwwereld 
is dit een relatief onbekend materiaal. In andere industrieën zoals de auto- en luchtvaartindustrie 
maakt men hier al tijden gebruik van . Vooral vezelversterkt kunststof kan uitstekend dienst 
doen als constructiemateriaaL Het kan zelfs hogere sterkten aannemen dan staal. Ook dit 
materiaal wordt aangebracht op de mal als die de gewenste vorm heeft. Op het gebied van 
kunststof constructies zijn er een aantal specialistische bedrijven. Eén hiervan is Polycel. Dit 
bedrijf was betrokken bij de bouw van het BLOS-paviljoen op de campus van de Technische 
Universiteit Eindhoven naar een ontwerp van Jurgen Bey. Hiervan is op de volgende pagina 
een afbeelding te zien . [28] 
Er wordt hier gebruik gemaakt van glasvezel gewapend polyester. Dit wordt bereikt door een 
mal te bedekken met glasvezel matten en deze vervolgens in te smeren met polyesterhars. 
Later kan de opblaasbare mal weer verwijderd worden. 
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afbeelding 73 

BLOB-paviljoen. naar ontwerp 1·an Jurgen Bey 

Door gebruik te maken van dit glasvezel versterkt polyester kunnen uit één stuk grote 
overspanningen gerealiseerd worden, dit tegen een relatief laag gewicht. Bovendien kunnen 
met dit materiaal veel vormen gerealiseerd worden. Een aantal kenmerken wordt hieronder 
op een rijtje gezet: 

hoge transparantie 
vlamdavend 
ontvlambaarheidstemperatuur 312°C 
geen draadglas onderraam nodig 

PU-schuim-isolatie in randen (geen koudebrug) 
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BIJLAGE 2: VORMONDERZOEK 

82.1 inleiding 

Deze tweede bijlage vormt het vervolg op hoofdstuk 4.2. Daarwerd het belangrijkste deel van het 
vormonderzoek beschreven. Daar wordt geconcludeerd dat naast membranen harmonicagaas 
zich het best leent voor het maken van complexe vormen op gebouwniveau. De verschillende 
materialen zijn echter nog op andere manieren beproefd tijdens het vormonderzoek. Hieronder 
zal uiteengezet worden wat de resultaten waren van dit overige deel van het vormonderzoek. 
Er wordt hier veel gewerkt met afbeeldingen. Het is immers belangrijk een goed beeld te 
krijgen van het gedrag van het materiaal. In deze bijlage wordt geen conclusie aan de proeven 
verbonden, dit is in het bovenstaande hoofdstuk immers al gedaan. 

82.2 trechtervorm 

De materialen die onderzocht zijn tijdens het vormonderzoek, zijn zoals in hoofdstuk 4.2 
besproken is opgespannen in een frame, waardoor ze een hyparvlak beschreven. Zo werd 
bekeken in hoeverre het materiaal in staat was dubbel gekromde vormen te beschrijven. Een 
hyparvlak is echter één van de meest eenvoudige dubbel gekromde vormen die er te bedenken 
zijn (een hyparvlak is zelfs opgebouwd uit rechte lijnen). Om te bepalen of de materialen 
geschikt waren voor het vervaardigen van complexe vormen is het daarom noodzakelijk ze nog 
op andere manieren te beproeven. De eerste proef die in dit kader is gedaan maakt gebruik 
van een tweede frame. Wanneer de netten opgespannen worden in dit frame, beschrijven 
ze een vorm die lijkt op een trechter. Deze vorm is complexer dan het eerder beschreven 
hyparvlak vanwege de overgang van een vierkante (bovenaan het frame) naar een ronde 
rand (onderaan het frame). In de onderstaande afbeeldingen is te zien hoe de verschillende 
materialen zich gedragen wanneer ze in het frame gespannen worden. Ter verduidelijking 
wordt iedere afbeelding kort toegelicht. 

afbeelding 1 

De proefopstelling heeft een vierkante 
beeindiging terwijl de bodem rond is. 
Dit zorgt voor een interessante complexe 
vorm. In deze afbeelding is het x-tend net 
opgespannen in het frame. Het net blijkt 
geschikt voor het beschrijven van deze 
complexe vorm. 
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afbeelding 2 

Hier is het gedrag van het x-tend net goed 
waarneembaar. In de gebieden rondom 
de hoeken van de vierkante bovenkant 
van het frame zijn de mazen van het net 
wijder dan richting de bodem van de 
proefopstelling. Dit heeft te maken met 
de spanning in het net. Hoge spanning 
zorgt voor een verwijding van de mazen. 

afbeelding 3 

Ook het hannonicagaas is opgespannen 
in dit frame. De mazen van dit net passen 
zich niet aan in de mate waarop ze dat bij 
het x-tend net doen. Bij dit net wordt bij 
een hoge spanning de verbinding strakker 
aangetrokken en bij een lagere spanning 
is de verbinding los. 

afbeelding 4 

Hoe kleiner de maaswijdte van het net, 
wat in het frame gespannen wordt, is hoe 
beter de dubbele kromming van het vlak 
zichtbaar wordt. In deze afbeelding is een 
net te zien met een maaswijdte van 25 
millimeter. De overgang van de hoek naar 
de ronde bodem is hier duidelijk te zien. 



82.3 blowing structure methode 

In de voorgaande proeven werd het net steeds opgespannen in een frame. Hierdoor kreeg 
het een bepaalde dubbele kromming. In het eerste hoofdstuk van dit verslag is de blowing 
structure methode besproken. Dit is een techniek om dubbel gekromde constructies te maken 
met behulp van ballonnen . In het vormonderzoek is een kleinschalige test gedaan die lijkt op 
de techniek die gebruikt wordt bij de blowing structure methode. Het doel van deze proef is te 
bekijken hoe het materiaal zich gedraagt wanneer er sprake is van complexe vormen waarbij , 
anders dan in de vorige twee proeven, sprake is van een combinatie van sinelastische en 
antielastische vlakken. 
De proefopstell ing bestaat uit een houten plaat met in het midden een gat. Dit gat zorgt ervoor 
dat de bal, die als mal gebruikt wordt, op zijn plaats blijft. De randen van de houten plaat 
zijn voorzien van stalen buizen waaraan het net bevestigd kan worden. In de onderstaande 
afbeeldingen zijn de resultaten te zien van de proef. Net als eerder in deze bijlage wordt 
iedere afbeelding toegelicht. 

afbeelding 5 

De proefopstelling bestaat uit een houten 
plaat met een met lucht gevulde bal die 
dienst doet als mal waar het net overheen 
gespannen wordt 

afbeelding 6 

De randen van de houten plaat zijn voor
zien van een stalen buis waar het net aan 
bevestigd wordt. 
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ojbeelding 7 

Bij een kleinschalige proef als deze is een 
net met een maaswijdte van 50 millimeter 
te grof. Dit is te zien in deze afbeelding. 
Doordat de kromming vrij extreem is, 
hebben de grote mazen moeite zich hier 
op aan te passen. 

afbeelding 8 

In deze opstelling is een ldeinere maas
wijdte gebruikt dan hiervoor. Deze mazen 
kunnen zich goed aanpassen aan de 
extreme kromming die in de proefop
stelling ontstaat. Het net beschrijft een 
complex vlak bestaande uit holle en bolle 
gebieden. 



BIJLAGE 3: VERGELIJKINGSCRITERIA BEKISTINGSMATERIALEN 

83.1 inleiding 

Hieronder worden de vergelijkingscriteria beschreven waaraan de onderzochte 
bekistingsmaterialen in meer of mindere mate dienen te voldoen. Er wordt steeds kort uitgelegd 
wat het criterium inhoudt, waarna er gekeken wordt in welke mate de materialen wel of niet 
aan de eisen voldoen. 

83.2 vergelijkingscriteria 

1. flexibiliteit in vorm 
Het is bekend dat er vrije vormen gemaakt kunnen worden met materialen zoals plastic, staal 
en hout. Het is echter niet eenvoudig om deze materialen in een vrije vorm te krijgen. Het kost 
bijvoorbeeld veel energie om een materiaal als staal te bewerken tot de gewenste vorm. De 
schaalgrootte waarin materialen zoals hout en plastic kunnen worden toegepast zijn eveneens 
beperkt. Het gieten van kunststof is immers maar tot op een bepaalde schaal, die kleiner is 
dan het gebouwniveau, mogelijk. Het bewerken van hout is arbeidsintensief, wanneer dit zou 
moeten gebeuren op gebouwniveau wordt het praktisch onmogelijk. Men kan dus concluderen 
dat wanneer een materiaal niet buigslap is, er maar op beperkte schaal dubbel gekromde 
vormen mee gemaakt kunnen worden. Om deze reden zijn er geen materialen onderzocht 
waarvan bij voorbaat bekend was dat ze niet buigslap waren. Er is echter wel een verschil 
waarneembaar bij de onderzochte materialen. Zo is het metaalgaas bijvoorbeeld veel minder 
buigslap dan het harmonicagaas, waardoor het geweven gaas minder geschikt is voor het 
maken van complexe vormen. Ook het x-tend net en membranen kunnen in iedere gewenste 
vorm gebracht worden, waarmee membranen het makkelijkst te vervormen is. 

2. flexibiliteit (elasticiteit) van het materiaal 
Hier gaat het om het feit of het materiaal op maat gemaakt dient te worden alvorens het ingezet 
kan worden als bekisting. Wanneer een materiaal (tot op zeker hoogte) elastisch is, is het 
eenvoudig op te spannen volgens een bepaalde vorm. Is het materiaal echter star, dan zal het 
op maat gemaakt moeten worden om de gewenste vorm te kunnen beschrijven. Een membraan 
zal wanneer het gebruikt wordt om complexe vormen te beschrijven bijvoorbeeld exact op 
maat gemaakt moeten worden. Een net heeft de eigenschap in verschillende richtingen te 
kunnen rekken, het is dus elastisch, hierdoor hoeft het niet exact op maat gemaakt te worden 
wanneer het ingezet wordt als flexibele bekisting voor complex gevormde betonconstructies. 
Een nadeel van elastisch materiaal is dat het zal vervormen wanneer het belast wordt, door 
bijvoorbeeld beton. Er zal dus moeten worden gezocht naar een materiaal wat er tussen in ligt: 
het moet relatief eenvoudig in een vrije vorm te krijgen zijn en tegelijkertijd voldoende sterkte 
bieden tegen de betondruk. Sterkte van het materiaal komt terug in het vierde criterium. 

3. kostEm 
De onderzochte materialen verschillen aanzienlijk wat betreft de kosten ervan. Om ervoor te 
zorgem dat opdrachtgevers en architecten de te ontwikkelen techniek daadwerkelijk gebruiken 
om complexe vormen een grotere rol te geven in het stedelijk landschap, is het belangrijk 
dat deze techniek niet extreem duur is. Geld speelt immers altijd een belangrijke rol bij het 
eventuele succes van een innovatie. Wanneer men kijkt naar de materiaalkosten van de 
hierboven onderzochte materialen dan valt op dat het x-tend net veruit het duurst is. Dit is ook 
goed voor te stellen aangezien de staalkabels waaruit het net is opgebouwd niet goedkoop zijn. 
Bovendien worden de kabels met elkaar verbonden door een klemverbinding, deze opbouw 
zorgt ervoor dat het maken van een x-tend net relatief arbeidsintensief is. Ook het op .maat 
maken van membranen is duur. Er moeten hiervoor patronen gemaakt worden die vervolgens 
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met behulp van een hoogfrequent lasapparaat met elkaar worden verbonden, zodat de juiste 
vorm wordt bereikt. Ten opzichte van deze twee materialen is het harmonicagaas goedkoop. 
Dit gaas wordt erg veel gebruikt in verschillende toepassingen en wordt geproduceerd volgens 
een continu proces. Bovendien hoeft het gaas minder nauwkeurig op maat gemaakt te worden 
wanneer het wordt toegepast. 

4. sterkte 
Het materiaal wat dienst doet als bekisting moet sterk genoeg zijn om de betonlast te kunnen 
dragen. Er mogen geen extreme vervormingen optreden omdat hetdan lastig wordt de gewenste 
vorm te bereiken. Bovendien moet het materiaal voldoende strak opgespannen kunnen 
worden zodat deze vervormingen uitblijven. Zoals geconcludeerd is uit het vormonderzoek 
is het lastig om het x-tend net dusdanig strak op te spannen dat het stijf genoeg is om een 
betonlast te kunnen dragen zonder teveel te vervormen. Dit heeft onder andere te maken met 
de rek die optreedt in de staalkabels waaruit dit net is opgebouwd. Bij het harmonicagaas en 
membranen heeft men hier minder last van. 

5. combinatie met beton 
Het gaat in dit onderzoek om het maken van vrije vormen in beton. Het is dan uiteraard 
noodzakelijk dat het bekistingsmateriaal hier geschikt voor is. Uit eerder literatuuronderzoek is 
al gebleken dat membranen geschikt zijn om in te zetten als flexibele bekisting voor het maken 
van complexe vormen. Dit heeft te maken met het feit dat het goed is op te spannen in de 
juiste vorm en bovendien later weer te lossen is zodat het eventueel kan worden hergebruikt. 
Uit het voorgaande criterium kwam naar voren dat het x-tend net minder geschikt is, omdat het 
de betonlast moeilijk op kan vangen door de rek in de kabels. Hierdoor zijn de vervormingen 
van het net groot waardoor het moeilijk is de gewenste vorm te behouden. Bovendien is het 
net door deze rek niet erg geschikt om in te zetten als wapening. De kabels nemen immers 
weinig trekkrachten op wanneer het beton bezwijkt. Het harmonicagaas zou dit wel kunnen 
omdat de draden die hierin verwerkt zijn stijver zijn . 
Voor alle gaasachtige materialen geldt dat het aan te brengen beton in principe door de mazen 
zal vallen. Er moet dus gewerkt worden met hulpmiddelen, denk hierbij aan een fijnmazig net 
wat over de flexibele kist gelegd wordt zodat het beton niet door de mazen valt. 

6. hergebruik 
Er is bij de verschillende technieken een duidelijk verschil waar te nemen wat betreft het al dan 
niet verloren gaan van de kist. Het voordeel van het behouden hiervan is uiteraard dat deze 
hergebruikt kan worden voor een volgend element, hierdoor zou bijvoorbeeld in het geval van 
een serieproduct sterkt bespaard kunnen worden op de kosten van de bekisting. Wanneer 
membranen ingezet worden als flexibele bekisting kunnen deze, wanneer er zorgvuldig 
gewerkt wordt, worden hergebruikt. Dit kan echter alleen als de volgende constructie exact 
hetzelfde is als de vorige. Het membraan is immers op maat gemaakt voor een bepaalde 
vorm. De onderzochte netten kunnen niet worden hergebruikt. Deze worden ingestort in het 
beton. 

7. bewerkbaarheid 
Materialen die ingezet worden als bekisting zullen vrijwel altijd, in meer of mindere mate, op 
maat gemaakt moeten worden. Als het materiaal niet goed bewerkbaar is, levert dit problemen 
op. Ook het maken van voorzieningen in het materiaal om dit op te spannen kan daardoor 
bemoeilijkt worden. Het op maat maken van een membraan is relatief arbeidsintensief. Zoals 
al eerder gesteld moeten er eerst patronen worden gemaakt die vervolgens aan elkaar gelast 
moeten worden. Bovendien moeten er in het membraan voorzieningen aangebracht worden 
waardoor het opgespannen kan worden. Het op maat maken van het membraan op zich 
is echter niet moeilijk, het kan relatief eenvoudig in de juiste vorm gesneden worden. De 
verschillende gaassoorten hoeven slechts minimaal op maat gemaakt te worden, maar de 
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bewerking die hiervoor nodig is, is arbeidsintensiever dan bij membranen. ledere kabel moet 
immers afgeknipt worden. De bewerkingen die bij het gaas nodig zijn om het op te kunnen 
spannen zijn relatief eenvoudig. Een kabel door de mazen zou volstaan. 

8. afmetingen 
Bepaalde materialen zijn slechts in bepaalde afmetingen verkrijgbaar. Daardoor wordt de 
ontwerper ernstig beperkt in zijn vrijheid. Het koppelen van losse elementen zou een oplossing 
kunnen zijn, maar kost wel tijd en geld. Uit de inventarisatie van de materialen voor het 
vormonderzoek is gebleken dat dit met name bij het metaalgaas problemen oplevert. Dit gaas 
is maximaal twee meter breed en kan alleen gekoppeld worden wanneer de draden aan elkaar 
gelast worden. Het koppelen van x-tend netten is ook duur, vanwege de arbeidsintensiviteit 
die komt kijken bij het aanbrengen van de klemmen die de staalkabels met elkaar verbinden. 
Harmonicagaas en membranen zijn in principe in relatief grote afmetingen verkrijgbaar. 

9. snelheid 
Wanneer er gelet wordt op de kosten van een bepaalde methode ten opzichte van een 
andere, moet ook de bouwsnelheid in acht worden genomen. Hierbij moet ook de productie 
van de flexibele kist in acht worden genomen, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het lassen 
van het membraan meegenomen wordt in de bouwtijd van een project. Het metaalgaas en 
membranen scoren hier het slechtst omdat het veel tijd kost om deze materialen op de juiste 
maat te maken. Bij het x-tend net gaat dit al iets sneller omdat er niet gelast hoeft te worden. 
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BIJLAGE 4: ORIËNTERENDE BEPROEVING HARMONICAGAAS 

84. 1 inleiding 

Om een idee te krijgen van het gedrag van harmonicagaas in combinatie met beton is er 
een oriënterende proef uitgevoerd. Er zijn een aantal proefstukken gemaakt. Deze balken 
hebben een afmeting van 1 00 bij 1 00 bij 400 millimeter. In drie van de balken bevindt zich 
harmonicagaas en in drie andere is er enkel beton aanwezig. Dit is gedaan om de invloed te 
onderzoeken die het gaas heeft op het proefstuk in combinatie wordt met beton. 
In deze bijlage wordt een driepunstbuigproef beschreven die is uitgevoerd op de proefstukken. 
Deze proeven zullen uitwijzen hoe het beton reageert op de aanwezigheid van het gaashekwerk. 
Na deze oriënterende proef zal worden getracht de samenwerking tussen het harmonicagaas 
en het beton te verbeteren. 

84.2 proefopstelling 

De proef die wordt gebruikt is een driepuntsbuigproef. De balk wordt hierbij horizontaal op twee 
steunpunten opgelegd, deze opleggingen zijn rond. In het midden wordt vervolgens gedrukt 
waardoor de kracht gemeten wordt die het proefstuk op dat moment opneemt. Als de balk 
bezwijkt, is de maximale belasting bereikt en is uit de meetgegevens de buigtreksterkte van het 
proefstuk te berekenen. Hieronder is de opstelling schematisch en realistisch weergegeven. 

F 

• ! ZB 

afbeelding 1 afbeelding :Z 

schematische weergave van de proefopstelling, de pijl geeft proefstuk in de drukbank 
het punt weer waar kracht op het proefstuk wordt uitgeoefend 

E1r zijn zoals gezegd drie balken met en drie zonder gaas. ledere balk is afzonderlijk beproefd, 
om eventuele onregelmatigheden uitte schakelen wordt hieronder gewerkt met de gemiddelden 
van deze proeven. 

84.3 resultaten 

Hieronderzijn de resultaten van de proefweergegeven in een aantal grafieken.ln deze grafieken 
is de verplaatsing uitgezet tegen de kracht die de drukbank uitoefent op de proefstukken. 
Uit dH resultaten wordt in dit deel van deze bijlage het verschil in buigtreksterkte van de 
verschillende proefstukken uitgerekend. Hierdoor wordt de invloed van het harmonicagaas op 
de stetrkte van het beton duidelijk. 
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De bovenste grafiek laat het krachtenverloop zien in een balk zonder harmonicagaas en 
grafiek daaronder doet dat voor een balk mét gaas. Er is een duidelijk verschil waarneembaar. 
De balk met gaas bezwijkt beduidend eerder dan die zonder gaas en kan dus een minder 
grote belasting opnemen. Dit heeft te maken met de hechting van het gaas aan het beton en 
aan het ontbreken van voorspanning in de proefstukken. Het één en ander wordt hieronder 
uitgelegd. 
Een belangrijk verschil in het verloop van de bovenstaande grafieken is dat het proefstuk 
zonder harmonicagaas volledig bezwijkt bij een te hoge belasting. Het proefstuk met gaas 
kan echter nog enige kracht opnemen. Deze kracht wordt dan echter volledig opgenomen 
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door het gaas. Er is nadat het beton bezwijkt een plotselinge daling zichtbaar in de grafiek, 
dit punt is aangegeven met de rode pijl in de bovenstaande grafiek. Wanneer het gaas en 
het beton goed zouden samenwerken, treedt deze aanzienlijke daling niet op, de grafiek zou 
dan na een kleine daling min of meer horizontaal blijven lopen (bij traditionele staafwapening 
blijft de grafiek zelfs stijgen). Het beton scheurt, maar de wapening, in dit geval in de vorm 
van harmonicagaas, zorgt dan voor de opname van de krachten. Dit kan alleen wanneer er 
een goede hechting is tussen de wapening en het beton. Het gaas wat in deze proef gebruikt 
is, is voorzien van een kunststof coating. Deze laag zorgt ervoor dat het staal in het gaas en 
het beton niet direct met elkaar in contact staan, waardoor de hechting tussen de wapening 
en het beton slecht is. Doordat het gaas zich bevindt in het gebied waar in het proefstuk de 
meeste trekkrachten optreden , namelijk onderin, wordt het beton ook nog eens op de minst 
gunstige plaats verzwakt. In de onderstaande foto's is te zien hoe het proefstuk eruit ziet na 
bezwijking. Door de slechte hechting valt het beton aan de onderkant van de trekzone naar 
beneden. Rechts is te zien dat het gaas niet heeft gehecht aan het beton, er is sprake van een 
zeer gladde afdruk. 

afbeelding 3 

het proefstuk bezwijkt en door de slechte hechting van het gaas 
aan het beton valt een deel van het proefstuk naar beneden 

afbeelding 4 

de brokstukken laten zien dat de kunststof coating niet heeft ge
hecht met het beton 

Naast een slechte hechting is er nog een andere factor die bijdraagt aan de mindere 
betonkwaliteit. Het gaas is namelijk niet opgespannen voordat het in het beton gestort werd. 
Hierdoor is de rek nog niet uit het gaas in het proefstuk en draagt dit dus niet bij aan de 
buigtreksterkte ervan. Wanneer wel voorspanning aangebracht zou zijn, zou het onderste 
deel van de proefstukken worden versterkt waardoor trekkrachten beter opgenomen kunnen 
worden. Door de afwezigheid van voorspanning zijn de draden van het harmonicagaas niet 
goed tegen elkaar aangetrokken wanneer ze in het beton gestort worden. Er bevindt zich 
hierdoor waarschijnlijk nog beton tussen de verbindingen van de draden van het gaas. Dit 
beton wordt hier tijdens de buigproef waarschijnlijk verpulverd waardoor in de onderste zone 
van het proefstuk een verzwakking optreedt. 
Het gemiddelde van de maximaal opneembare kracht van proefstukken zonder gaashekwerk 
is 8,9 (kN). Een proefstuk met daarin gaashekwerk kan gemiddeld 6,2 (kN) opnemen. Het is 
dus duidelijk dat het gaashekwerk de kwaliteit van het beton aantast. 
De buigtreksterkte van de proefstukken wordt bepaald volgens NEN 3835. Er wordt voor 
ieder afzonderlijk proefstuk een berekening gemaakt, hieronder wordt het gemiddelde 
weergegegeven. De buigtreksterkte wordt berekend aan de hand van de volgende formule. 
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waarin : 

3 
2 

fmlu is de buigtreksterkte, N/mm2
; 

F · is de afgelezen maximumbelasting, in N; 
I is de afstand h.o.h. van de oplegrollen, in mm; 
b is de breedte van het breukvlak, in mm; 
h is de hoogte van het breukvlak, in mm. 

De proefstukken zonder gaashekwerk hebben een gemiddelde buigtreksterkte van 4,85 (N/ 
mm2). De gemiddelde buigtreksterkte van de proefstukken met gaashekwerk erin is beduidend 
lager, namelijk 3,39 (N/mm2). Logischerwijs ziet men dus ook hier weer een kwaliteitsafname 
bij toepassing van gaashekwerk in het beton. 

84.4 vervolgonderzoek 

Uit deze oriënterende proef is naar voren gekomen dat het gaas met plastic coating niet 
bijdraagt aan de sterkte van het beton, het ontbreken van voorspanning in combinatie met 
een slechte hechting zorgt zelfs voor een daling van de betonkwaliteit. In het vervolg van het 
onderzoek wordtgeprobeerd hierverandering in te brengen. Hiertoeworden een aantal proeven 
uitgevoerd. Allereerst wordt het gaas onder voorspanning in de proefstukken aangebracht. Dit 
wordt gedaan met gaas met een kunststof coating zodat onderzocht kan worden of alleen 
het aanbrengen van voorspanning zorgt voor een verbetering van de resultaten of dat ook de 
hechting moet worden verbeterd. Vervolgens wordt er gaas gebruikt zonder kunststof coating, 
dit zal de hechting verbeteren. Hierdoor zal de constructie na het bezwijken van het beton 
toch krachten op kunnen blijven nemen via het gaas. Om de hechting mogelijk nog verder te 
verbeteren wordt er ook gebruik gemaakt van primer en zilverzand. Hiermee wordt het gaas 
ingesmeerd waardoor het beter zou kunnen hechten aan het beton. In hoofdstuk 4.4.3 wordt 
verder ingegaan op het verbeteren van de samenwerking tussen harmonicagaas en beton. 
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BIJLAGE 5: TREKPROEF 

85. 1 inleiding 

De hieronder beschreven trekproef is bedoeld om een gevoel te krijgen van het 
vervormingsgedrag van het harmonicagaas. Het gaat hierbij niet zozeer om de kwantitatieve 
gegevens die uit de proef naar voren komen maar veel meer om de manier waarop het gaas 
vervormt. Ook wordt hierbij gekeken naar de verschillen tussen twee soorten harmonicagaas, 
namelijk een gaas opgebouwd uit verzinkte draden met een maaswijdte van drie centimeter 
en een gaas opgebouwd uit draden met een kunststof coating met een maaswijdte van twee 
centimeter. Het verzinkte staal heeft een grotere diameter en is stijver dan het staal met de 
kunststof coating. Uit de trekproef zal blijken wat voor invloed deze gegevens hebben op het 
vervormingsgedrag van het gaas. 

85.2 gedrag van het materiaal 

Gaashekwerk gedraagt zich niet als een homogeen materiaal, er is namelijk sprake van een 
weefsel wat in verschillende richtingen een ander vervormingsgedrag vertoont. Wanneer men 
trekt in de richting die parallelloopt aan de draden schuiven deze langs elkaar heen. Wanneer 
men haaks op de draden trekt grijpen de draden in elkaar. Hieronder is een weergave te zien 
van de vervorming van het gaas in de twee verschillende richtingen. 
De uiteindelijke treksterkte zal in de verschillende richtingen vrijwel hetzelfde zijn aangezien 
uiteindelijk aan de draden afzonderlijk wordt getrokken en het geweven patroon niet meer 
bijdraagt en daarmee de samenwerking tussen de draden verloren gaat. De verwachting is 
dat met name in het eerste deel van de trekproef er een duidelijk verschil waar te nemen is in 
het spanningsverloop van de twee verschillende richtingen. 

afbeeldingen I t/m 6 

in deze afbeeldingen is het vervonningsgedrag te zien van 
het harmonicagaas, de bovenste afbeeldingen laten het 
vervonningsgedrag zien evenwijdig aan de draad waar de 
onderste drie dit weergeven loodrecht op de draad 
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85.3 opzet van de proef 

Er wordt zoals gezegd in twee verschillende richtingen aan het gaas getrokken. De 
proefopstelling verschilt ook enigszins per proef. Hieronder zijn de opstellingen te zien. Er 
wordt bij de trekproeven gebruik gemaakt van een trekbank met een vermogen van 250 (kN). 
De proefstukken worden ingeklemd waarna het bovenste gedeelte van de trekbank naar 
boven beweegt en het gaas uit elkaar wordt getrokken. 
De afmetingen van de stukken gaas zijn in de twee richtingen verschillend. Wanneer er in de 
richting wordt getrokken die haaks staat op de richting van de draad (in de linker afbeelding) 
worden de draden wanneer het stuk gaas te smal is uit het weefsel getrokken waardoor 
de samenwerking tussen de draden voor een gedeelte verloren gaat. Dit heeft te maken 
met de opbouw van het weefsel, de draden zijn in elkaar gedraaid. Er zou daardoor iedere 
keer wanneer er een draad voor een gedeelte uit het weefsel springt een negatieve sprong 
plaatsvinden in het spanningsverloop. Er is daarom gekozen bij deze proeven een breed stuk 
gaas te nemen waardoor de trekspanning aan de randen zo gering wordt dat de draden daar 
nauwelijks korter worden en daardoor niet uit het weefsel gedraaid worden. Bij het trekken 
in de richting waar de draden langs elkaar schuiven is een dergelijke verbreding niet nodig 
aangezien de draden rechtgetrokken worden en het weefsel intact blijft. Hieronder is te zien 
hoe de proefstukken ingeklemd worden in de trekbank. 

afbeeldingen 7 en 8 

de proefstukken worden ingeklemd in een trekbank 

85.4 resultaten 

Het resultaat van de trekproeven wordt gekwantificeerd door middel van een grafiek waarin de 
kracht uitgezet wordt tegen de vervorming van het proefstuk. Opvallend is dat bij elke gaassoort 
in beide richtingen de grafiek hetzelfde karakter heeft. In afbeelding 9 op de volgende pagina 
is het verloop van deze grafieken schematisch weergegeven. 
De grafiek kan opgedeeld worden in drie delen. In het eerste deel stijgt de grafiek snel, dat wil 
zeggen dat er weinig vervorming is bij een toenemende kracht. Dit is te verklaren doordat het 
gaas hier strak getrokken wordt, waarbij de mazen niet vervormen. In het tweede deel beginnen 
de mazen te vervormen. Dit gebeurt volgens een redelijk lineair proces. In de afbeeldingen 
eerder in dit hoofdstuk is te zien hoe de mazen van vorm veranderen. Ze veranderen van 
vierkant steeds meer in een ruitvorm. Wanneer de mazen niet verder vervormd kunnen worden 
treed fase drie in werking. In dit deel stijgt de grafiek weer snel. Dit is te verklaren doordat 
het staal van de draden in het gaas hier gaat vloeien, het staal wordt uitgerekt. Wanneer de 
maximale spanning in de draden wordt bereikt zullen de draden bij het nog verder opvoeren 
van de trekkracht breken. De grafiek krijgt dan een verticaal verloop naar beneden. 
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fase 1 

vervorming 

afbeelding 9 

schematisch verloop van de 
vervonrnWngsgrafiek 

De voorspelling dat het gaas in de twee verschillende richtingen verschillend vervormingsgedrag 
zou vertonen wordt bewaarheid door de onderstaande grafiek. In de grafiek zijn de gegevens 
verwerkt waarbij er aan één type gaas, namelijk het verzinkte gaas zonder kunststof coating, 
in twee verschillende richtingen is getrokken. 
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De blauwe grafiek geeft het gedrag weer van het gaas waar aan is getrokken in de richting die 
haaks staat op de draden. In vergelijking met de andere grafiek waarbij in de draadrichting aan 
het gaas is getrokken is aan het steilere verloop te zien dat de mazen minder snel vervormen, 
waardoor binnen deze kleinere vervorming meer kracht opgenomen wordt. De mazen van het 
'rode' gaas vervormen makkelijker omdat de draden niet in elkaar kunnen haken. Ook is te 
zien dat de voorspelling dat het gaas in beide richtingen bij dezelfde belasting bezwijken klopt. 
De grafieken eindigen namelijk beide bij ongeveer 16 kN. De sprongen die de grafiek maakt 
na het b,ezwijken zijn te verklaren doordat de draden één voor één knappen. 
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Bij de tweede vergelijking die wordt gemaakt wordt er gekeken naar twee verschillende soorten 
gaas, namelijk verzinkt gaas met relatief grote mazen en gaas met een kunststof coating met 
kleinere mazen _ De proefstukken worden getest door er haaks op de draden aan te trekken, 
het gaas zal tijdens deze proef gebruik maken van de weefselwerking doordat de draden in 
elkaar gaan haken zoals hierboven al is beschreven. In de bovenstaande grafiek is voor elke 
soort het vervormingsgedrag weergegeven . 
In de grafiek is te zien dat het verzinkte gaas minder vervormd dan het gaas met kunststof 
coating wanneer eraan wordt getrokken in de richting die haaks staat op de draden. Het 
verzinkte gaas kan bij een kleinere vervorming hogere trekspanningen opnemen . Het gaas is 
dus aanzienlijk stijver ondanks dat het gaas is opgebouwd uit minder mazen. De staalsoort is 
van een betere kwaliteit dan die gebruikt is in het kunststof gaashekwerk. Voor het maken van 
vrije vormen is het echter handig als het materiaal eenvoudig te vervormen is met een relatief 
kleine kracht. Het nadeel daarvan is dat wanneer er beton wordt aangebracht het materiaal 
ook weer gemakkelijk vervormd door de druk die het beton gaat uitoefenen op het gaas. Er zal 
hiervoor dus een compromis gevonden moeten worden. 
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De volgende proef heeft hetzelfde doel als de vorige, met het verschil dat hier in de andere 
richting, die parallellooptaan de draden, aan de proefstukken getrokken wordt. Oevervormingen 
van het verzinkte gaas zijn hier in tegenstelling tot de vorige proef een stuk groter dan het 
gaas met de kunststof coating. Dit is te verklaren door het feit dat de draden bij deze test 
niet in elkaar grijpen maar langs elkaar heen schuiven. De draden kunnen dus makkelijker 
vervormen. Het staal wat zich in het gaas met de coating bevindt is minder stijf dan het 
verzinkte staal en bereikt daardoor sneller de maximale spanning bij een kleinere vervorming. 
De verzinkte staaldraad heeft een veel grotere rek waardoor de maximale trekkracht pas bij 
een grotere vervorming wordt bereikt. Daarnaast hebben de proefstukken met verzinkt gaas 
grotere maaswijdtes. Deze kunnen dus eerste helemaal vervormen alvorens het staal zelf 
gaat vloeien. In de grafiek hierboven is het bovenstaande terug te zien. 
De resultaten laten een duidelijk verschil zien tussen het vervormingsgedrag in de twee 
verschillende richtingen van het harmonicagaas. Bij het ontwerpen van een techniek om 
complex gevormde betonconstructies te bekisten kan hier rekening mee gehouden worden. 
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BIJLAGE 6 BUIGPROEF 

86. 1 inleiding 

Hieronder wordt de proef beschreven waarbij een aantal betonbalken onderworpen wordt aan 
een vierpuntsbuigproef. Deze proef is bedoeld om het gedrag van het harmonicagaas in het 
beton te onderzoeken . Hierbij wordt in het bijzonder gelet op de hechting van het gaas aan het 
beton en op de bijdrage die het gaas kan leveren aan de wapening . 

86.2 materiaal 

Standaard is gaashekwerk voorzien van een kunststof coating die het metaal moet beschermen 
tegen fysische omstandigheden. Bij een eerder uitgevoerde oriënterende proef (zie hiervoor 
bijlage 4) is geconstateerd dat de kunststof coating om het gaas niet goed hecht aan het 
beton. Bovendien schuift de coating bij een trekbelasting van het staal af. De trekkrachten 
die optreden in de constructie kunnen daarom niet worden overgebracht van het beton op 
het gaas waardoor het gaas geen bijdrage levert aan de sterkte van de constructie . Een 
ander belangrijk punt is dat het gaas moet worden voorgespannen om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de treksterkte . Wanneer het gaas zonder voorspanning wordt aangebracht zit er 
nog teveel rek in het materiaal. Vanwege het ontbreken van voorspanning bij de oriënterende 
proef zorgt het harmonicagaas ervoor dat de sterkte van de balken met gaas lager is dan van 
de proefstukken waar geen gaas in was verwerkt. 
Als gevolg van de magere resultaten van de oriënterende proef is vervolgens gezocht naar 
materialen en methoden die deze problemen mogelijk zouden oplossen. Het was duidelijk dat 
de kunststof coating een belangrijke negatieve invloed had op de resultaten . Daarom is voor de 
volgende proeven harmonicagaas gebruikt zonder deze coating. Dit gaas wordt toegepast als 
afrastering bij circuits waarop autoraces gehouden worden (bijvoorbeeld formule 1 ). Het gaas 
is sterker en rekt minder dan het gaas wat gebruikelijk toegepast wordt. Het hek moet immers 
brokstukken kunnen weerstaan die met grote snelheid in aanraking komen met de afrastering. 
De verwachting is dat dit gaashekwerk zonder coating een betere hechting heeft met het 
beton en doordat er minder rek in het materiaal aanwezig is beter in staat is trekspanning in 
het beton te kunnen opnemen . 

86.3 vervaardiging van de proefstukken 

Het tweede probleem wat tijdens de oriënterende proef werd geconstateerd, de afwezigheid 
van voorspanning , is opgelost met behulp van een speciale bekisting . Het is in deze kist 
mogelijk het gaashekwerk voor te spannen . Door deze voorspanning wordt een groot deel van 
de rek al uit het gaashekwerk gehaald voordat het in het beton gestort wordt. Met behulp van 
de kist kunnen in één keer drie proefstukken worden gemaakt. Tussen de schotten worden 
drie op maat gemaakte stukken gaas bevestigd. Dit bevestigen gebeurt door middel van twee 
staven die aan beide zijden door het net worden gestoken. Deze twee staven zijn aan beiden 
kanten van de kist vastgezet met ogen die aan de bekisting bevestigd zijn . Aan één zijde is 
het mogelijk de bevestiging van het gaas te verschuiven. Op deze manier wordt het mogelijk 
het gaashekwerk voor te spannen . Het houten balkje waaraan het gaas is bevestigd kan met 
behulp van een steeksleutel worden verplaatst over een schroefdraad. Wanneer het gaas 
naar tevredenheid is opgespannen , worden aan de voor en achterzijde van de kist schotten 
geplaatst waardoor de kist wordt gesloten en het beton erin gestort kan worden . Dit proces is 
op de volgende pagina in een aantal afbeeldingen weergegeven. 
Er zijn in totaal vier series van elk drie balken gemaakt. Het verschil tussen de balken is de 
gaassoort die erin is opgespannen. Allereerst is er een serie balken waar geen gaas in zit. Dit 
is gedaan om de invloed van het gaas goed te kunnen beoordelen. De tweede serie balken 
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afbeeldingen I t/m 3 

de kist zorgt ervoor dat het hannonicagaas zich in 
voorgespannen toestand in de proefstulclcen bevindt 

bevat gaas met een kunststof coating. Vervolgens is een serie gestort met verzinkt gaas 
zonder coating en tot slot een serie met hetzelfde gaas maar dan bewerkt met primer en 
zilverzand voor een mogelijk betere hechting. Met de resultaten afkomstig uit de vorige proef 
is al enig gevoel ontwikkeld naar wat het mogelijke gedrag van het gaas in het beton zal zijn. 
De verwachting is dat het verzinkte gaas betere resultaten zal opleveren. De resultaten van 
de proeven zullen uitvoerig worden beschreven aan de hand van grafieken. 

86.4 proefopstelling 

Voordat hieronder de resultaten besproken worden, zal eerst kort ingegaan worden op de 
vierpuntsbuigproef waaraan de proefstukken onderworpen zijn. De proef kan schematisch 
voorgesteld worden als in de figuur hieronder. Naast de figuur is een foto te zien van de 
daadwerkelijke proefopstelling. 
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afbeelding 4 

schematische weergave van de proefopstelling, de pijlen geven de 
punten weer waar laacht op het proefstuk wordt uitgeoefend 

afbeelding S 

proefstuk in de drukbank 

Het proefstuk wordt opgelegd op twee rollen die op 50 centimeter van elkaar staan. De kracht 
die uitgeoefend wordt op het proefstuk wordt verdeeld over de twee aangrijpingspunten van 
de proef. De kracht neemt toe doordat de rollen met een snelheid van 1 millimeter per minuut 
naar beneden wordt gedrukt door de drukbank. 

86.5 resultaten 

Alle drie de gaassoorten zijn onder voorspanning aangebracht in het beton met behulp 
van de speciale bekisting die hierboven is besproken. Na het uitharden is het resultaat een 
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voorgespannen betonbalk. Wanneer het harmonicagaas in de praktijk wordt toegepast om 
complexe betonconstructies te bekisten, wordt het ook opgespannen. De resultaten uit deze 
proef zijn dus bruikbaar om het gedrag te kunnen voorspellen wanneer er met het gaas vrije 
vormen worden gemaakt in beton. Het gaas bevindt zich bij het voorspannen in de elastische 
fase en wil daarom terug naar zijn uitgangspositie. Dit wordt echter verhinderd doordat het 
gaas vast zit in het beton . Er ontstaat hierdoor een drukspanning aan de onderzijde van de 
proefstukken (of in werkelijkheid, onderin de betonschil). Wanneer er een belasting op de balk 
uitgeoefend wordt blijft de onderzijde tot een bepaalde belasting onder druk staan daarna 
treed er pas trek op en ontstaan er kleine scheuren in het beton . De verwachting is dat de 
voorspanning van het gaas in de proefstukken ervoor zorgt dat de vervormingen ten opzichte 
van een balk zonder voorspanning bij een gelijke belasting kleiner zijn . 
Bij de oriënterende proef is er een vergelijking gemaakt tussen een balk met daarin 
harmonicagaas met een kunststof coating en een balk zonder gaas. Het gecoate gaas had een 
negatief effect op de sterkte van het beton, in bijlage 4 wordt uitgelegd wat hiervan de reden 
is. Het verschil met deze proef is dat het gecoate gaas nu is voorgespannen . Om te kijken 
wat het effect is van het voorspannen van gaas is er eerst een vergelijking gemaakt tussen 
de resultaten van het gecoate gaas uit de oriënterende proef en de nieuwe proef. Vervolgens 
kan er een vergelijking worden gemaakt tussen de drie verschillende voorgespannen gazen 
onderling . Uit deze vergelijking moet dan duidelijk worden of de hechting van de andere gazen 
met het beton beter is en bijdraagt aan een betere betonkwaliteit. 
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In de bovenstaande grafiek zijn de resultaten weergegeven van de buigproef. Er is af te 
lezen welke verplaatsing zich voordoet bij een bepaalde kracht. In de grafiek is te zien dat 
de lijnen van beton zonder gaas (paars) en het beton met gecoat harmonica gaas (blauw) 
nagenoeg gelijk lopen. Het voorgespannen gecoate gaas laat geen duidelijke verbetering zien 
ten opzichte van beton zonder gaas, maar ook geen verslechtering zoals bij de oriënterende 
proefwel het geval was. Dat er geen verslechtering optreedt, is als volgt te verklaren. Door het 
gaas niet op te spannen zitten er nog kleine openingen tussen de draadverbindingen in het 
weefsel. Hierdoor kan er tijdens het storten beton tussen komen. Bij het belasten van de balk 
worden de draden alsnog naar elkaar toegetrokken waardoor het beton tussen de verbindingen 
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verpulverd. Het beton verzwakt hierdoor snel. Opspannen van het harmonicagaas zorgt er 
dus voor dat de daling in de betonkwaliteit wordt voorkomen. 
De verwachte verbetering van de betonsterkte door het voorspannen wordt echter niet 
waargemaakt. Hieruit kunnen we opmaken dat de hechting met het gaas onvoldoende is om 
de trekkrachten goed over te dragen van het beton op het staal. De slechte hechting wordt ook 
duidelijk zichtbaar wanneer de balk breekt. De staaldraad is uit de coating getrokken. Dit is te 
zien in de onderstaande afbeelding. 

q(hee/ding 6 

doordat de kunststof coating van het harmonicagaas nkt hed1t aan 
het beton wordt hel gaas uil het proefstuk getrokken 

Als we de resultaten van de andere twee balken vergelijken met het gecoate gaas, zien we 
dat de grafieken duidelijk anders verlopen. De grafieken van de balken voorzien van verzinkt 
gaas (groen) en gaas met primer (rood) liggen links van de grafrek van gecoat gaas (zie de 
rode pijl in de grafrek hieronder). Dit betekent dat ze een grotere kracht kunnen opnemen bij 
een kleinere vervorming . Het verschil in vervorming is 2 millimeter, op een totale vervorming 
van 8 millimeter voor een proefstuk waarin gaas is verwerkt met coating . 
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Het harmonica gaas draagt hier dus duidelijk bij aan het versterken van het beton voordat 
het gescheurd is. Dit is als volgt te verklaren. Door de betere hechting van het gaas met het 
beton worden de trekkrachten van het beton op het staal beter overgedragen. Het verloop 
van de grafieken na het bezwijken van het beton is ook te verklaren wanneer men kijkt naar 
de hechting. De grafiek van het verzinkte gaas met primer en zilverzand blijft na bezwijking 
van het beton langer op een bepaalde hoogte. Doordat de staaldraden waaruit het gaas 
is opgebouwd goed hechten aan het beton worden de trekkrachten ook na bezwijking van 
het beton overgedragen op het gaas. Er kunnen dus langer krachten opgenomen worden 
waardoor de grafiek 'op hoogte' blijft. 
De andere twee grafieken lopen gestaag naar beneden, de blauwe grafiek van het gaas met 
kunststof coating daalt het sterkste, omdat de hechting van dit gaas met het beton het slechtst 
is. Er wordt hier dus steeds minder trekkracht overgedragen . 
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BIJLAGE 7: HET PHILIPS PAVILJOEN 

87.1 inleiding 

In deze bijlage wordt beschreven hoe het ontwerp voor het Philips Paviljoen tot stand is 
gekomen. Er wordt met name ingegaan op de vorm van het ontwerp omdat dit voor het 
onderzoek naar vrije vormen in beton relevant is. Naast de vorm wordt ook besproken wat 
de functie van het paviljoen was en hoe deze tot uiting kwam. Tot slot wordt ingegaan op 
de uitvoering van het paviljoen. Hiernaar is in het literatuuronderzoek in hoofdstuk 1 ook al 
verwezen. 

87.2 ontwerp en functie 

In 1958 was Philipsmet een eigen paviljoen aanwezig op de wereldtentoonstelling in Brussel. 
Philips wilde met dit paviljoen laten zien waartoe ze met hun kennis van verlichting, akoestiek 
elektronentechniek en automatisering toe in staat was. Het idee om mee te doen aan de 
wereldtentoonstelling was afkomstig van ir. Louis Kalf, destijds directeur artistieke zaken. 
De opdracht voor het ontwerp van het paviljoen werd gegund aan de beroemde Franse architect 
Le Gorbusier. De architect maakte niet alleen het ontwerp voor het gebouw maar schreef ook 
het scenario voor de voorstelling die in het gebouw vertoond werd, het Poème Électronique 
(vertaald het elektronische gedicht). De muziek werd gecomponeerd en geproduceerd door 
Edgard Varèse met ondersteuning van ir.Tak van het Natlab. Het werd de eerste elektronische 
geluidsopname op band. Het eerste idee van de architect was een constructie die een zeer 
vrij gevormde ruimte moest ontsluiten en die gerealiseerd moest worden door cement op 
metaalgaas te spuiten dat aan een stellage zou zijn opgehangen. Om bij de projectie van 
beelden of van kleurvlakken allerlei fantastische effecten zoals verglijdende kleuren of 
helderheden etc. te kunnen realiseren moesten de wanden van het paviljoen een gebogen 
oppervlak hebben zodat de wanden het licht onder uiteenlopende hoeken kan ontvangen. 
ledere gelijkvormigheid moest worden vermeden. Er werd gezocht naar oppervlakken met 
een veranderlijke kromtestraaL Deze oppervlakken leken ook uitstekend geschikt om aan de 
akoestische eisen te voldoen. Evenwijdige wanden zijn minder geschikt wegens herhaalde 
reflecties, ook delen van boloppervlakken zijn niet aan te raden aangezien ze lokale echo's 
kunnen veroorzaken. De oplossing moest dus worden gevonden in oppervlakken met een zo 
variabel mogelijke kromtestraaL Het eerste ontwerp bestond uit conoïden en hyperbolische 
paraboloïde. 
Na het eerste ontwerp werd door de architecten advies gevraagd aan de ingenieurs van een 
Parijse aannemersmaatschappij hoe het gebouw verwezenlijkt zou kunnen worden. Voor een 
voldoende geluidsisolatie eiste Philips een gewicht voor de wanden van 120 (kg/m2). Dit 
zou een wand betekenen van beton met een dikte van vijf centimeter. Een oplossing om een 
tentconstructie toe te passen van al of niet metallische versterkt zeildoek of een gelijkwaardig 
materiaal kwam daarom niet in aanmerking. Het advies bestond uit het vervangen van de 
conoïde door hyperbolische paraboloïden. Dit om het verloop van alle vlakken gemakkelijk 
exact te kunnen aangeven en zowel de statische berekening te maken als de latere bouw 
uit te voeren. Dit advies werd door de Le Gorbusier en Xenakis ter harte genomen, naar hun 
eigen gevoel had het eerste ontwerp nog enkele esthetische zwakheden die toch al om een 
andere oplossing vroegen. [18] 
Aan de hand van een ruwe schets van Le Gorbusier heeft de naaste medewerker Jannis 
Xenakis het architectonische ontwerp van het paviljoen verder uitgewerkt. Xenakis was niet 
alleen een architect maar ook componist. Voordat hij werkte aan het ontwerp van het Philips 
paviljoen introduceerde hij al hyperbolische paraboloïde in het door hem gecomponeerde 
muziekstuk IVIetastaeis (1953-54) In de afbeelding hieronder is een grafiek te zien van rechte 
lijnen die het stijgen en dalen van de muziek beschrijven. Wanneer men deze lijnen vergelijkt 
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met de vorm van het Philips paviljoen ziet men duidelijke overeenkomsten. [16] 

J 
~ll ..t.-.A _~-- _..j. __ _J het ontwerp van het Philips Pavil

joen is gebaseerd op een muziek
stuk van Jannis Xenakis 

Het Philips paviljoen is een van de eerste projecten waarin beroemdheden samen met 
onderzoekers uit het bedrijfsleven een spraakmakend kunstwerk wisten te realiseren. Er 
werd gebruik gemaakt van voor die tijd zeer innovatieve bouwtechnische en elektronische 
mogelijkheden. Het gebouw is ontworpen in de vorm van een puntige schelp met een inhoud 
van 4000 (m3) die geheel is opgebouwd uit wiskundige vormen (hyperbolische paraboloïden). 
De plattegrond heeft de vorm van een maag met een omvang van ongeveer 1000 (m2) (40 bij 
25 meter) en het hoogste punt was 22 meter. Van binnen was het gebouw leeg en donker. [4] 
Afbeelding 2 laat een plattegrond zien van het paviljoen. 

afbeelding 2 

de plattegrond van het Philips Paviljoen 

Alle technologie was onzichtbaar weggewerkt. Per voorstelling had het paviljoen de capaciteit 
om 500 staande bezoekers naar een 480 seconden durende voorstelling te laten kijken en 
luisteren. [4] Door de unieke architectuur, en het gebruik maken van projectietechnieken en 
de onzichtbaarheid van honderden luidsprekers werd het elektronische gedicht de eerste 
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multimedia show in de geschiedenis. 
Na afloop van de wereldtentoonstelling is het gebouw gesloopt. Inmiddels is het gebouw een 
wereldwijd icoon. Er wordt met grote regelmaat aan gerefereerd en architecten, musici en 
kunstenaars laten zich er ook nu nog steeds door inspireren. Het gebouw wordt gezien als 
een voorloper van wat nu slimme omgevingen genoemd worden. Hiermee wordt bedoeld dat 
technologie alom aanwezig is maar onzichtbaar is weggewerkt en zich dienstbaar opstelt. 

87.3 uitvoering 

Het Philips paviljoen werd gebouwd op hetzelfde terrein waar ook het Nederlandse paviljoen 
stond naar een ontwerp van Bakema. De HBM, thans BAM, was hoofdaannemer van het 
Nederlandse paviljoen. Het was echter niet toegestaan dat een aannemer twee paviljoens 
bouwde. HBM heeft vervolgens zijn Belgische dochtermaatschappij NV Strabed naar voren 
geschoven. Philips heeft voor de bouw contact gezocht met verschillende aannemers. De 
meeste hiervan bleken een min of meer conventionele bouwmethode voor te stellen, dit 
in tegenstelling tot de revolutionaire stijl van het bouwwerk. Enkele van de ideeën waren 
dubbelwandige schalen met een totale dikte van 80 centimeter van hout metaal of gips, die 
door meer of minder ingewikkelde stalenskeletten moesten worden gedragen. Alleen Strabed 
NV. kwam met een andere oplossing die overeenkwam met de ideeën van de architect tegen 
een redelijke prijs. Ir. Duyster van dit bedrijf heeft veel bijgedragen aan de realisatie van het 
paviljoen. Het oorspronkelijke idee van de architect om beton tegen een metaalgaas te spuiten 
heeft geen doorgang gevonden. Ir. Duyster heeft een systeem bedacht waarbij 5 centimeter 
dikke geprefabriceerde betonplaten aan kabels worden opgehangen. Dit principe is te zien in 
afbeelding 3 hieronder. 

afbeelding 3 

de constructie van het Philips Paviljoen door 
middel van betonnen platen opgehangen aan 
staalkabels 

Omdat hyperbolische paraboloïden worden beschreven door rechte lijnen is het niet moeilijk om 
met deze methode het gebouw te realiseren. De panelen werden in een loods bekist met behulp 
van een zandmal van 150 bij 150 centimeter die was gemaakt in de vorm van het exterieur van 
het paviljoen. Alle delen werden apart genummerd, getransporteerd en op locatie weer met 
elkaar verbonden. De platen, die te zien zijn in afbeelding 4 op de volgende pagina, werden 
opgehangen aan 8 millimeter dikke staalkabels die zijn bevestigd aan ribben van gewapend 
beton die ter plekke werden gemaakt. TNO Rijswijk en de technische hogeschool Delft hebben 
in opdracht van Strabed NV. schaalmodellen geconstrueerd en daar belastingproeven mee 
gedaan, een voorbeeld hiervan is te zien in afbeelding 5 op de volgende pagina. Met behulp 
van de staalkabels werd de constructie voorgespannen. Beton is een materiaal dat uitstekend 
geschikt is om druk te kunnen opvangen, trek vormt echter een probleem. Aangezien er ook 
trekspanningen in de schalen optreden moet het beton wel gewapend worden. Het gebouw 
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op een traditionele manier wapenen met behulp van wapeningstaven behoorde niet tot de 
mogelijkheden door de ingewikkelde vorm en de dunne wanden met een geringe dikte van 
5 centimeter. Het probleem is opgelost door de betonelementen voor te spannen met behulp 
van de staalkabels. Door de kabels aan te spannen ontstaat er een zekere drukspanning in het 
beton, als het element vervolgens uitwendig wordt belast is er nog steeds een drukspanning 
in de doorsnede aanwezig. Op deze manier wordt er gebruik gemaakt van de eigenschap dat 
beton goed in staat is druk op te nemen. Vandaag de dag zijn er nog enkele modellen van het 
paviljoen bewaard gebleven ergens in de kelder van de Philips Research Laboratories. [6] 

afbeelding 4 

de betonnen constructiedelen werden gemaakt met 
behulp van zandmallen 

afbeelding 5 

voorbeeld van een belastingsproef op een schaal
model 

De stichting ALICE heeft in de zomer 2003 het initiatief genomen om het Philips paviljoen te 
gaan herbouwen in Eindhoven. Het is de bedoeling het totaalconcept opnieuw aan de orde te 
stellen , te actualiseren en verder te ontwikkelen . Destijds kwam het Philips paviljoen tot stand 
door een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en kunsten . Deze 
samenwerkingsverbanden zijn vandaag de dag hoogst actueel. De Eindhovense plannen om 
het paviljoen te herbouwen zijn dan ook tevens een onderzoek naar de mogelijkheden om 
vandaag de dag het bedrijfsleven kennisinstellingen en de kunsten opnieuw voor elkaar te 
interesseren en met elkaar te verbinden . 
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afbeelding 6 

het Philips Paviljoen op de wereldtentoonstelling van 
1958 in Brussel 



Het paviljoen heeft een duidelijke relatie met de geschiedenis van de stad Eindhoven en met 
die van het Philips natuurkundig laboratorium. De constructie moet echter meer worden dan 
een statische herbouw van het paviljoen uit 1958. Het paviljoen gaat onderdeel uitmaken van 
het definitieve stedenbouwkundig ontwerp voor Strijp S van het Rotterdamse bureau West 
van Adriaan Geuze. 
Er is op dit moment een onderzoek gaande naar de haalbaarheid van het project. De kosten 
om het paviljoen te bouwen waren toen ter tijd al 3 miljoen euro. Het is nu niet meer mogelijk 
het paviljoen tegen acceptabele kosten te herbouwen met de methode die in het verleden 
is gebruikt. Er is dus behoefte aan een nieuwe bouwmethode. De Technische Universiteit 
Eindhoven is een van de deelnemende partijen die zich bezig houdt met de ontwikkeling 
hiervan. 
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BIJLAGE 8: BOUWMETHODEN PARKGARAGE 

BB. 1 inleiding 

In deze bijlage worden de twee bouwmethoden besproken die zijn ontwikkeld ter uitvoering 
van het schaalelement waaruit de PARK garage is opgebouwd. 
Eerst zal ingegaan worden op de in-situ methode. Bij deze methode worden de schalen direct 
op hun uiteindelijke positie op de bouwplaats vervaardigd. De methode gaat uit van een 
werkterrein waarop vooraf op uitgezette punten een grid van prefab betonnen kolommen wordt 
geplaatst. Tussen de kolom en een hulpconstructie van IPE profielen op stempels worden twee 
membranen opgespannen met eventueel daartussen nog opgespannen harmonicagaas. De 
twee membranen vormen de begrenzing van de kist. Tussen de membranen wordt uiteindelijk 
het beton gestort. Het harmonicagaas maakt het mogelijk om tussen de twee membranen 
de eventueel benodigde wapeningsstaven op de juiste hoogte aan te brengen waardoor er 
voldoende betondekking aanwezig is. Door het gebruik van een net met voldoende grote 
mazen vormt het net geen belemmering voor een goede verdeling van het beton tussen het 
onder en het boven membraan. Na uitharding van het beton kunnen beide membranen worden 
verwijderd en opnieuw worden opgespannen in een volgend frame. Dit proces herhaalt zich 
voor ieder schaalelement 
De tweede methode die hieronder wordt besproken is de prefab methode. Deze methode 
maakt gebruik van een frame opgebouwd uit IPE profielen. Dit frame kan naar gelang er plaats 
is op de bouwplaats worden neergezet. In het frame kunnen net als bij de in-situ methode 
twee membranen opgespannen worden met eventueel daartussen een gaashekwerk voor 
het bevestigen van de wapening. Het verschil met de in-situ methode is dat de schalen niet 
direct op de juiste plaats en hoogte worden geproduceerd maar later wanneer ze voldoende 
uitgehard zijn op de prefab kolommen worden gehesen. De stalen buis (zie detaillering in 
bijlage 9) die zich in het element bevindt, wordt over de draadeinden die uit de kolomkop 
steken geplaatst. Vervolgens kan de buis worden volgestort en ontstaat er een verbinding 
tussen de schaal en de kolom. Het onderste membraan kan blijven zitten wanneer de schaal 
gelost wordt en hoeft dus niet steeds bij iedere schaal opnieuw te worden opgespannen. Bij 
het storten van een volgende schaal moet er wel een nieuw bovenmembraan aangebracht 
worden. 
In het vervolg van deze bijlage worden de twee bouwmethoden verduidelijkt aan de hand van 
afbeeldingen met daarbij begeleidende tekst. 
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In de uitgangssituatie is het benodigde aantal kolommen al aanwezig, de pijpen 
ten behoeve van hemelwaterafvoer zijn vooraf in elke kolom aangebracht. 

De stalen frames waaraan de textiele bekistingen bevestigd worden, worden 
geplaatst en door middel van stempels op hoogte gebracht. 

Bij het aanbrengen van de textiele bekistingen wordt van boven naar onder 
gewerkt. Hier wordt eerst de bovenkist, het bovenste membraan, aangebracht en 
op spanning gebracht door spankokers, welke te zien zijn in detail 1 hiernaast. 



Nadat de bovenkist opgaspannen is, wordt het net ten behoeve van de wapening 
aangebracht. Ook dil net wordt na hel aanbrengen meteen op spanning gebracht. 

Voordal er gestort kan worden, wordt de onderkist aangebracht. Dit membraan 
wordt door middel van een ring om de kolom op spanning gebracht. Dit is te zien 
in detaU 3 en 4 hiernaast. 

Omdat het beton tijdens en na het storten een aanzienlijke druk uiloefent op het 
onderste membraan dient dil ondersteund te worden. Dil wordt gedaan door 
middel van luchtdruk. Er wordt een soort ballon gecreêerd die door middel van 
overdruk zorgt voor ondersteuning. 

Na IJltharding van het beton worden het frame, de ballon en de onderkist 
verwijderd. Het bovenste membraan kan dienst doen als dakbedekking. 
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De 'prefab' methode '-ft als uitgangspunt een 
gereedstaande kolom (waarop later het uitgeharde element 
bevestigd wordt) en een stalen, verrijdbaar frame. Op dil frame 
Is een buis beYestlgd waarop de membf'anen en het net 
bevestigd zullen worden. 

In het frame wordt eerst het onderste membraan, de onderklst, 
bevestigd en opgespannen. 

Het ~ element wat aangebracht wordt ia het net ten 
behoeve van de wapening. Ook dit wordt opgespannen In het 
frame. 
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Het laatste element wat aangebracht wordt voor het storten Is 
de bovenkist Dil bov-te membraan wordt opgaspannen 
tuuen hel frame en de buisin het midden van hel frame. Het 
opapannen gebeult door mlddel van spankokenl, Ie zien In 
delall 1 hiernaast. 

Tijdens en na hel storten wordt door hel beton een 
aanzienlijke druk uitgeoefend op het onde!sle membraan. 
Ondersteuning hiervoor wordt gaboden door een overdruk. Dit 
wordt bereikt door een luchtzak of balon onder de onder1dst la 
hengen. Zo kan het volume onder de kist op ovan!ruk 
gebrecht worden. 

Na uitharding wordt het element gelost. dit wordt gedaan door 
hel In vertikale richting uit het frame te hijsen. Het frame Is zo 
gedetailleerd dat het lossand Is, met name de z-liggers aan de 
randen van hel frame dragen hiertoe bij. 

Wannaar het gestortta alement op de kolom gaplaatst is moet 
het nog bevealigd worden. Dil gebeurt door de buis die 
meegestort is In hel element vol te storten. Stekeinden die 
vooraf In de kolom aangebracht zijn zorgen voor de '~'~~~binding 
met het element. 



BIJLAGE 9: DETAILLERING PARKGARAGE 

89. 1 inleiding 

In deze bijlage wordt de detaillering van de PARKgarage besproken. Net als in de vorige 
bijlage zal dit gebeuren per methode. Eerst zal de in-situ methode worden besproken, gevolgd 
door de prefab methode. De details zijn te vinden in het vervolg van deze bijlage. 

89.2 aanbrengen van membranen en netten (in-situ) 

De membranen worden van onder naar boven aangebracht. Het onderste membraan wordt 
aan de bovenzijde in het IPE frame ingeklemd. Aan de onderzijde wordt het membraan met 
behulp van een stalen ring om de kolom geklemd. Het membraan wordt op spanning gebracht 
door de onderste ring met behulp van spanners naar beneden te trekken. De spanners zijn 
bevestigd aan de fundering . 
Het gaashekwerk wordt aan het frame bevestigd door een staalkabel die door het hekwerk is 
gevlochten te bevestigen aan ogen die op het frame zijn aangebracht. Aan de onderzijde wordt 
het gaashekwerk aan de betonnen kolom bevestigd met behulp van hijsankers. Deze ankers 
worden op wapeningstaven met schroefdraad gedraaid die uit de kolom steken. Met behulp 
van deze schroefdraad wordt het mogelijk het net op te spannen door het hijsoog verder op 
de schroefdraad te draaien. In de prefab kolom is een stalen buis aangebracht ten behoeve 
van de hemelwaterafvoer. Deze hemelwaterafvoer wordt tevens ingezet om het bovenste 
membraan aan te bevestigen. Het membraan wordt met een klemverbinding aan deze stalen 
buis bevestigd. Het bovenste membraan wordt net als het onderste membraan met de randen 
aan het IPE frame bevestigd. Bij deze bevestiging wordt gebruik gemaakt van spankokers. 
De spankokers maken het mogelijk het membraan met behulp van luchtdruk op spanning te 
brengen. Tevens ontstaat er zo een dichte aansluiting tussen het frame en het membraan en 
is het opspannen een stuk eenvoudiger in vergelijking met staalkabels en spanners. Door 
het ondermembraan aan de onderzijde van het IPE profiel van het frame te bevestigen en 
het bovenmembraan aan de bovenzijde ontstaat er als vanzelf een afstand tussen de twee 
membranen. Deze afstand bepaald de uiteindelijke dikte van de betonschiL Wanneer het 
beton tussen de twee membranen is gestort en is uitgehard kunnen de membranen worden 
verwijderd en in een volgend frame worden opgespannen. 

89.3 aanbrengen van membranen en netten (prefab) 

Er wordt bij het opspannen gebruik gemaakt van een frame en een buis die op dit frame 
bevestigd is. Het onderste membraan wordt aan de bovenzijde in het frame geklemd en aan de 
onderzijde aan een in hoogte verstelbare ring. Deze ring kan naar beneden worden gedraaid 
met behulp van bouten op schroefdraad. Op deze manier kan het membraan op spanning 
worden gebracht. 
Het bovenste membraan wordt aan de randen opgespannen in het frame met behulp van 
spankokers. In het midden wordt het bovenste membraan bevestigd met een klemverbinding 
aan de stalen buis. 
Het onderste membraan hoeft maar een keer te worden opgespannen in het frame. Het 
schaalelement wordt aan de bovenzijde gelost. Het gevolg hiervan is dat enkel het bovenste 
membraan verwijderd moet worden en opnieuw opgespannen om een volgend element te 
kunnen storten. 
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BIJLAGE 10: VERGELIJKINGSCRITERIA ONDERSTEUNINGSCONSTRUCTIE 

810.1 inleiding 

In deze bijlage worden de beoordelingscriteria behandeld die ertoe dienen het meest geschikte 
ondersteuningsmateriaal voor het schaalelement van de PARKgarage aan te wijzen . Het 
gaat voor de duidelijkheid om een ondersteuning tijdens de uitvoering van de schalen . Het 
beton moet tijdens het uitharden worden ondersteund zodat de constructie geen ongewenste 
vervormingen vertoont. Bovendien wordt de spanning in het membraan wat als flexibele 
bekisting wordt ingezet zo niet te hoog. 

B 10.2 vergelijkingscriteria 

1. bouwsnelheid 
Met de bouwsnelheid wordt de tijd bedoeld die op de bouwplaats nodig is om de 
ondersteuningsconstructie te maken . Bij water en bentoniet is deze tijd gelijk. Er wordt gebruik 
gemaakt van een pomp om het materiaal in de ondersteuningsconstructie te pompen. Dit 
pompen gebeurt met een snelheid van 1640 liter per minuut door middel van een vuilwaterpomp. 
Op deze manier duurt het vullen van de ondersteuningsconstructie ongeveer 20 minuten. 
Wanneer de ondersteuningsconstructie gevuld wordt met PUR maakt men gebruik van een 
speciaal hiervoor ontwikkelde machine. Deze machine verwerkt 150 kilogram PUR per minuut. 
Voor het vullen van de ondersteuningsconstructie is zo ongeveer 10 minuten nodig. 
Het vullen van een ondersteuningsballon met lucht duurt ongeveer even lang. Er wordt hierbij 
gebruik gemaakt van een compressor. 
Wanneer spuitbeton als ondersteuning gebruikt wordt, wordt de bouwtijd verlengd. Het 
aanbrengen van het beton zal minder dan een dag in beslag nemen. Voordat het materiaal 
echter dienst kan doen als ondersteuning zal het (deels) moeten uitharden. Dit kan enkele 
dagen in beslag nemen. Wanneer gekeken wordt naar bouwsnelheid is dit dus de minst 
geschikte methode. 

2. duurzaamheid 
Het kwetsbaarste deel van de bekistingsconstructie is het onderste membraan . Het is van 
belang dat het membraan meerdere malen, bij meerdere projecten gebruikt kan worden voordat 
het wordt afgeschreven. Door het aanbrengen of weghalen van de ondersteuningsconstructie 
kan het membraan slijten, waardoor de levensduur verkort wordt. Ondersteuningsmaterialen 
kunnen bijdragen aan de bescherming van het membraan of kunnen het juist kwetsbaarder 
maken. 
Een schil van spuitbeton zorgt aan de ene kant voor een goede bescherming. Aan de andere 
kant moet het membraan na ieder project van de betonschil gescheiden worden, dit komt de 
duurzaamheid van het membraan niet ten goede. 
Een met lucht gevulde ballon draagt ook niet bij aan het behoud van het membraan. Het zorgt 
er zelfs voor dat de spanningen in het membraan zeer hoog oplopen waardoor het risico van 
beschadiging, en daardoor een beperkte duurzaamheid, groter is. 
Wanneer water als ondersteuning wordt gebruikt, wordt het membraan niet aangetast. Het 
water kan immers vrij in en uit de constructie gelaten worden zonder dat het zich hecht aan 
het membraan. De levensduur van de kist blijft zo onveranderd. 

3. stabiliteit 
Wanneer het beton gestort wordt mag de vorm van het membraan niet meer ingrijpend 
veranderen. Zonder ondersteuningsconstructie zou het membraan ernstig vervormen onder 
de betonlast Ondersteuning is dus noodzakelijk om deze vervorming op te vangen. De 
manier van ondersteunen heeft invloed op de uiteindelijke vervorming van het membraan. 
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Voor ondersteuning door water en spuitbeton geldt dat het geheel niet samendrukbaar is. Het 
membraan zal dus niet vervormen na het storten van het beton . Voor bentoniet gaat dit slechts 
in mindere mate op. Wanneer dit materiaal in trilling gebracht wordt zal het vloeibaar worden. 
Tijdens het storten van het beton treedt deze reactie op, hierdoor verandert het volume in de 
ondersteuningsconstructie en deze is daardoor niet volledig stabiel. Wanneer lucht gebruikt 
wordt als ondersteuning moet er voor een stabiliteit zoals bij water en spuitbeton veel moeite 
gedaan worden . De luchtdruk moet hiervoor erg hoog zijn waardoor het membraan verstevigd 
moet worden omdat het anders bezwijkt onder de optredende membraanspanning . 
Ook het gebruik van PUR als ondersteuningsmateriaal zorgt voor enige instabiliteit wat betreft 
de uiteindelijke vorm van het element. Dit materiaal kan namelijk, nadat het hard geworden is, 
nog ingedrukt worden. Plaatselijk zouden oneffenheden in de betonschil kunnen voorkomen . 

4. kosten (inschatting) 
Uiteraard spelen ook de kosten een rol bij de keuze tussen de verschillende 
ondersteuningsalternatieven. Hieronder wordt een inschatting gemaakt van de kosten die elk 
alternatief met zich meebrengt. Er is hiervoor gebruik gemaakt van gegevens die verkregen 
zijn via gespecialiseerde bedrijven, denk hierbij bijvoorbeeld aan BAM Betontechnieken voor 
het spuitbeton en Buitink Technologies voor de luchtzak. 

~~~t~l~rfJ~~ ~~~~:~~::~~2~~~~>' ~·~~\~~y:~~~:~~~~i;~;, ~ .'' ~ \ ,;~~~::~~·V~~·( ~~:' ~. :· ~~~~ t~;:~:;J;J~i;~}j ~ ·eh~1~~' ~· ~~=:.· ~] 

kosten per eenheid € 22,67 per zak van 25 kg € 1 ,90/kg € 75,-/m2 

dichtheid 2700 (kg/m3) 45 (kg/m3) 

benodigde hoeveelheid 1,2 (m3) 30 (m3) 70m2 

staalconstructie € 3000,- € 3000,- € 3000,-

ballon € 17000,-

waterdichting € 2000,-

totale kosten € 6000,- € 5600,- € 5000,- € 17000,- € 5300,-

5. risico 
Bij dit aspect gaat het om de mogelijkheid dat het element beschadigt, en daardoor mislukt, 
tijdens het uitharden van het beton . Wanneer de ondersteuningsconstructie beschadigd wordt 
kan de stabiliteit van het beton afnemen omdat dit nog niet volledig is uitgehard . Hierdoor zal 
de betonconstructie vervormen en het element mislukken. Als er gebruik zou worden gemaakt 
van een met lucht gevulde ballon als ondersteuning is het risico van beschadiging groot. Zou 
tijdens het uithardingsproces de ballon gaan lekken of helemaalleeglopen als gevolg van een 
beschadiging of onvolkomenheid in het membraan dan is het element mislukt en gaat er veel 
tijd en geld verloren . 
Bij een spuitbetonnen ondersteuning is dit risico aanzienlijk kleiner. De buitenkant van de 
bekisting is dan namelijk hard en daardoor moeilijker te beschadigen . Als de schil stevig 
genoeg is zal deze ook niet bezwijken onder de belasting van het beton , de vorm van het 
element blijft zo gewaarborgd. Het enige risico wat bij het gebruik van spuitbeton aanwezig is, 
is een rekenfout waardoor de schil te dun is en onder de betonlast bezwijkt. Dit risico is in dit 
geval te verwaarlozen . 
Ook een ondersteuning door water, PUR of bentoniet is niet gevoelig voor beschadiging . Er 
bevindt zich aan de onderkant van de bekistingsconstructie namelijk een stalen plaat die de 
zak waarin zich het water of het bentoniet bevindt beschermt. 

6. complexiteit 
Er zal voor de ondersteuning van het membraan een secundaire constructie gemaakt moeten 
worden . Het is uiteraard van belang deze constructie zo eenvoudig mogelijk te houden . 
Het inzetten van een luchtzak als ondersteuning brengt de nodige complexiteit met zich mee. 
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De luchtdruk in de ballon dient, zoals eerder in dit hoofdstuk gesteld, zó hoog te zijn dat 
het membraan wat fungeert als onderkist zonder extra voorzieningen zou bezwijken. Om het 
membraan te verstevigen moeten er staalkabels in opgenomen worden. De staalkabels moeten 
vervolgens ook bevestigd worden aan het bekistingsframe waarna ze op spanning gebracht 
moeten worden. Deze ingreep wordt meegenomen in de complexiteit van dit alternatief. 
Wanneer water als ondersteuningsmateriaal gebruikt zou worden, moeten alle aansluitingen 
waterdicht zijn. Dit brengt de nodige complexe details met zich mee. Wanneer echter gebruik 
gemaakt wordt van een waterdicht membraan of een waterzak in de stalen bak onder het 
membraan, wordt deze complexiteit beperkt. 
Bij het gebruik van bentoniet moet ook aandacht besteedt worden aan de detaillering, echter 
met het verschil dat dit materiaal een afdichtende werking heeft in stilstaande situatie. Hierdoor 
kan het niet weglopen door eventuele openingen. 
Spuitbeton als ondersteuning brengt geen extra complicaties met zich mee. De onderkant 
van het onderste membraan wordt bespoten met beton en na uitharding fungeert dit beton als 
ondersteuning. Een enkele voorziening aan het stalen bekistingsframe in de vorm van een 
opstaande rand, die dient als beëindiging van de betonschaal is voldoende. 

7. arbeidsintensiviteit 
Arbeidsintensiviteit speelt de laatste jaren een belangrijke rol in het bouwproces. 
Bouwplaatsmedewerkers mogen minder zwaarwerk verzetten en wanneer dittoch noodzakelijk 
is, gelden hiervoor strenge regels. Reden genoeg om ook bij deze vergelijking rekening te 
houden met dit aspect. 
Er is bij de verschillende alternatieven een redelijk verschil waar te nemen wanneer gekeken 
wordt naar arbeidsintensiviteit. Het aanbrengen van spuitbeton is relatief zwaar werk. Er moet 
bijvoorbeeld gesleept worden met zware slangen. Het spuitbeton dient aan de onderkant 
van het onderste membraan aangebracht te worden. Dat wil zeggen dat er gewerkt moet 
worden in een situatie waarbij het te bespuiten oppervlak lastig te bereiken is. Dit betekent 
dat de betonspuiter werkt in een houding die niet optimaal te noemen is. Bovendien moet 
het spuitbeton nadat het project gereed is gesloopt worden, omdat de schaal vanwege zijn 
afmetingen niet over de weg is te vervoeren. 
Wanneer water wordt gebruikt als ondersteuningsmateriaal, zijn het aansluiten van een slang 
en het opendraaien van een kraan de enige handelingen die hoeven te worden verricht. Nadat 
alle elementen gestort zijn moet men de ondersteuningsconstructie leeg laten lopen, ook dit 
is relatief licht werk. 
Net als bij het spuitbeton is ook PUR lastig te verwijderen nadat het project gereed is. De 
handelingen die moeten worden verricht om dit materiaal van het membraan af te halen 
worden meegenomen in dit aspect. Bij bentoniet zal er ook sprake zijn van enige inspanning. 
Wanneer dit materiaal echter in beweging gebracht wordt, veranderd de toestand van vast 
naar vloeibaar. Hierdoor zal het wel eenvoudiger te verwijderen zijn dan vaste materialen als 
beton en PUR. 

8. bereikbaarheid membraan 
Het toepassen van membranen als bekisting is een nieuwe methode. Er moeten dan ook 
prototypen gemaakt worden van de parkgarage elementen. Het is belangrijk om het gedrag 
van de membranen tijdens deze tests goed in de gaten te kunnen houden. Daarom is het van 
belang om voor en na de proeven het membraan te inspecteren. De ondersteuningsconstructie 
moet hier de mogelijkheid toe bieden. Wanneer water of bentoniet gebruikt zou worden als 
ondersteuning, is deze mogelijkheid aanwezig. Als na het uitharden het water weg loopt kan 
men het membraan inspecteren door de stalen plaat te verwijderen. Bij een luchtballon als 
ondersteuning geldt hetzelfde. Alleen moet dan de lucht uit de ballon gelaten worden en de 
onderste helft van de ballon verwijderd worden om zo het onderste membraan te bereiken. 
Bij een spuitbetonnen schil wordt dit een stuk lastiger. De schil zou weggehakt moeten worden 
om een blik op het membraan te kunnen werpen. Een tegenargument voor het bovenstaande 
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is dat bij een spuitbetonnen ondersteuning het membraan helemaal niet geïnspecteerd hoeft 
te worden omdat het gewoon onder het beton zit, er gebeurt niets mee. 

9. hergebruik 
Wanneer een ondersteuningsmateriaal hergebruikt kan worden, is het op den duur goedkoper 
en tevens beter voor het milieu. Het niet hergebruiken van deze materialen zou leiden tot een 
grotere afvalproductie. 
Bij ondersteuning door lucht, water of bentoniet kan men het materiaal hergebruiken . Het 
wordt na het uitharden van het beton uit de ondersteuningsconstructie gelost. opgevangen 
en bij een volgend project hergebruikt. Bij lucht en water ligt dit uiteraard wat anders, deze 
materialen worden 'gerecycled' in de omgeving . Wanneer PUR of spuitbeton gebruikt 
wordt als ondersteuning, kan men het slechts bij één project gebruiken. Daarna zal de 
ondersteuningsconstructie, bijvoorbeeld in de vorm van een betonnen schaal, gesloopt moeten 
worden. Het transporteren van een dergelijke schaal over de weg behoort immers niet tot de 
mogelijkheden omdat deze te groot is. 

10. gewicht 
De kraan die op de bouwplaats gebruikt gaat worden heeft een hijscapaciteit van 15 ton . Het 
is belangrijk dat het gewicht van de kist niet boven 15 ton komt zodat deze nog verplaatst kan 
worden. komt het gewicht wel boven dit maximum, dan zal er een zwaardere kraan aanwezig 
moeten zijn op de bouwplaats. Dit brengt naast hogere kosten een grotere belasting voor het 
milieu met zich mee. 
Bovendien moet een kraan bij een groter gewicht meer vermogen leveren. Om vooral de 
kosten en daarnaast de belasting voor het milieu zo veel mogelijk te beperken is het dus zaak 
om de bekistingsconstructie zo licht mogelijk uit te voeren . Hieronder wordt een overzicht 
gegeven van het gewicht van ieder alternatief. 

inhoud ondersteuningskist: 30 (m3
). 

water: 
PUR: 
bentoniet: 

lucht: 
spuitbeton: 

p = 1 000 (kg/m3
) 

p = 45 (kg/m3
) 

---+ 1000 • 30 = 30.000 (kg) 
---+ 45. 30 = 1350 (kg) 

p = 2700 (kg/m3
) 

verhouding water/bentoniet: 96/4 
0,04 • 30 = 1 ,2 (m3

) bentoniet 
30 - 1 ,2 = 28,8 (m3

) 

---+ 2700 • 1 ,2 = 3240 (kg) 
---+ 1000. 28,2 = 28200 (kg) 
---+ 3240 + 28200 = 31440 (kg) 

p = 1 ,29 (kg/m3
) ---+ 1 ,29 • 30 = 39 (kg) 

p = 2400 (kg/m3
) 

oppervlak: 70 (m2
) 

schildikte: 0,05 (m) ---+ 0,05 • 70 • 2400 = 8400 (kg) 

Bij het bovenstaande moet aangetekend worden dat bij ondersteuning door water, bentoniet 
en lucht het materiaal na het storten van een enkel element verwijderd kan worden en de 
ondersteuningskist bij het volgende element weer eenvoudig gevuld kan worden . Dat wil zeggen 
dat niet het hele gewicht bij ieder element verplaatst hoeft te worden. Bij PUR en spuitbeton 
is dit wel het geval omdat het relatief veel energie kost om het ondersteuningsmateriaal per 
element te vervangen . 

11 . opwarming t.b.v. uitharding 
Om de schalen sneller te kunnen ontkisten moeten ze verwarmd worden . Het beton krijgt 
op deze manier sneller zijn maximale sterkte. Het gebruik van bepaalde materialen als 
ondersteuningsconstructie kan bijdragen aan de verwarming van het beton, andere werken 
het tegen. 
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Wanneer bijvoorbeeld PUR gebruikt wordt en het element wordt vanaf de onderkant verwarmd, 
zal de ondersteuningslaag als isolatie gaan werken en de warmte niet doorlaten tot bij het 
beton . De verwarming heeft op deze manier dus geen effect. Wanneer water gebruikt wordt, 
zou dit verwarmd kunnen worden. Door middel van geleiding wordt zo ook het beton verwarmd 
waardoor het sneller uithardt 
Een ondersteuningsconstructie waarbij bentoniet of beton gebruikt wordt levert geen bijdrage 
aan de verwarming van het beton . Het zorgt zelfs voor een vertraging van het uithardingsproces 
omdat de warmte het beton niet bereikt. 
Het is bij de alternatieven die het verwarmen van het beton tegengaan wel mogelijk om het 
beton vanaf de bovenkant te verwarmen. Het is echter algemeen bekend dat warme lucht 
opstijgt, waardoor veel meer energie nodig is voor hetzelfde resultaat bij verwarming aan de 
onderkant van het element. 
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BIJLAGE 11: CONSTRUCTIEBEREKENING PARKGARAGE 

811.1 inleiding 

In deze bijlage wordt dieper ingegaan op de constructieberekening van de schaalelementen 
waaruit de PARKgarage is opgebouwd. Er is bij deze berekening gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Marc Mentat. Dit programma gebruikt de eindige elementen methode bij 
het berekenen van complex gevormde constructies. Hieronderworden eerst de invoergegevens 
op een rij gezet die gebruikt worden bij de berekening. Vervolgens worden de resultaten van 
deze berekening besproken aan de hand van een aantal diagrammen. 

811.2 invoergegevens 

materiaaleigenschappen 

beton materiaalsoort 
soortelijk gewicht: 
E-modulus: 
poisson factor: 

2400 (kg/m3} -+ 2,4 · 10-6 (kg/mm3) 

10000 (N/mm2) 

0,2 

belasting 

Hieronder wordt ingegaan op de belasting die is aangebracht op de schaalelementen . Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen permanente belastingen en variabele belastingen. 
De permanente belasting is naast het eigen gewicht opgebouwd uit de belasting van het 
grondpakket Dit pakket wordt op de schaal aangebracht in verband met het parklandschap 
wat boven op de PARKgarage wordt aangelegd. Gezien de trechtervorm van de schalen zal 
deze grondbelasting in het midden van de elementen groter zijn dan aan de randen. Daarom 
is het model opgebouwd in lagen. De lagen in het midden van de schaal krijgen de grootste 
belasting, hier is het grondpakket immers 1,5 meter dik. Aan de randen is de belasting lager 
omdat het grondpakket hier slechts een halve meter dik is. In de tabel hieronder wordt per 
laag de belasting weergegeven . In de diagram op de volgende pagina is te zien waar de 
verschillende lagen zich bevinden. 

permanente belasting 

-~-':rjj' t'• ·,·:J.~:lzlj'\~''''''' ' ;--··!'' .,, • .. ·%.' ~ ~ ~~~::::·,:.::~:;··:~;'[' d ~;,_:A. j 

0 /•~~ 
eg1 -0,0115 -0,0138 

eg2 -0,01 54 -0,01848 

eg3 -0,0183 -0,02196 

eg4 -0,0215 -0,0258 

eg5 -0,025 -0,03 

eg6 -0,029 -0,0348 

eg7 -0,033 -0,0396 

eg8 -0,036 -0,0432 
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afbeelding I 

de belasting is opgebouwd in lagen 

variabele belasting 

5,0 (kN/m2
) - 0,005 (N/mm2) - 0,005 · 1,5 = 0,0075 (N/mm2) 

betondikte 

Zoals uit de onderstaande diagram is op te maken varieert de dikte van de betonconstructie. 
Aan de randen is de schaal dunner dan in het midden. Op deze manier wordt getracht een 
goede boogwerking te bewerkstelligen. 
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cifbeelding 2 

de geometrie van de 
schaal, de betondikte loopt 
van 75 mm. aan de rand tot 
125 mm. in het midden 



811.3 resultaten 

811.3.1 inleiding 

Hieronder worden de resultaten weergegeven van de constructiebereken ing die uitgevoerd 
is in Marc Mentat. Bij het bespreken van de resultaten wordt gewerkt met diagrammen. Deze 
diagrammen geven steeds weer in welke mate het model vervormd of wat de spanningen 
zijn die in de constructie optreden . leder diagram zal worden toegelicht zodat de resultaten 
duidelijk naar voren komen. 

811.3.2 doorbuiging 
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afbeelding 3 

weergave van de doorbuiging in 
de z-richting (vertikaal) van een 
enkel schaalelement met daarop 
een symmetrische belasting, 
de doorbuiging is in de hoeken 
van de schaal het grootst en be
draagt daar maximaal 37 mm. 

afbeelding 4 

weergave van de doorbuiging 
in de z-richting van een enkel 
schaalelement met daarop een 
asymmetrische belasting, de 
maximale doorbuiging bedraagt 
62mm. 
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afbeelding 5 

in deze weergave is de doorbui
ging in de z-richting te zien van 
twee gekoppelde elementen, dit 
geeft een goede benadering van 
de uiteindelijke situatie waar de 
schalen immers samenwerken, 
de elementen zijn asymmetrisch 
belast en de maximale doorbui
ging is 47 mm. 

afbeelding 6 

weergave van de doorbuiging 
in de z..richting wanneer 9 
schaalelementen aan elkaar 
gekoppeld worden, op de drie 
bovenste schalen werkt een 
asymmetrische belasting, de 
maximale doorbuiging aan de 
rand van de belastte zijde be
draagt maximaal 47 rnm., in het 
diagram is duidelijk zichtbaar 
dat de belasting doorwerkt in 
de schalen die direct gekoppeld 
zijn aan de belastte schalen, 
de doorbuiging is her echter al 
een stuk min der en bedraagt 
aan de randen van deze schalen 
maximaal 22 mm. 



811.3.3 spanningen 

"Qfl 
< 

c 
< 

afbeelding 7 

hiernaast is te zien hoe hoog 
de trekspanningen zijn in het 
element wanneer dit asym
metrisch wordt belast, de gele 
gebieden geven de plaatsen aan 
waar de spanning het hoogst is, 
8 (N/mrn'}, hier zal traditionele 
staafwapening toegepast moe
ten worden, de schaal is aan 
de randen recht dus de staven 
kunnen zonder speciale bewer
kingen worden aangebracht, in 
het blauwe gebied is de schaal 
complex gevormd en is het wa
penen op de traditionele manier 
lastig, omdat staven dan op 
maat gebogen moeten worden 
(spanning is hier maximaal 2 
(N/mm'}} 

afbeelding 8 

dit diagram geeft een overzicht 
van de drukspanning die in het 
element optreden, deze kun
nen eenvoudig door het beton 
worden opgenomen 
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BIJLAGE 12: DETAILLERING SPEELOBJECT 

Hier zijn de tekeningen te vinden die horen bij het speelobject 
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KLIMROTS 

PLATTEGRONDEN 

getekend: T 0 Bullens/T 0 Folmer afmeting: A3 bestandsnaam: plattegrondenodwg 

i.oovo: BAM Betontechnieken schaal 1:20 datum: 27/11/2006 tekening nr 0: 114 



KLIMROTS 

AANZICHTEN 

etekend: T. Bullens/T. Folmer afmeting: A3 s tandsnaam: aanzichten.dwg 

datum: 01/1112006 tekening nr.: 214 
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DOORSNEDE A-A' DOORSNEDE B-B' 

KLIMROTS 

DOORSNEDEN 

getekend: T. Bullens/T. Folmer afmeting: A3 bestandsnaam: doorsneden.dwg 

i.o.v.: BAM Betontechnieken schaal 1:20 datum: 01/1112006 tekening nr.: 3/4 
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DETAIL 1 

KLIMROTS 

DETAILS 

getekend: T. Bullens/T. Folmer afmeting: A3 bestandsnaam: details.dwg 

i.o.v.: BAM Betontechnieken schaal 1:2 datum: 29/11/2006 tekening nr.: 4/4 




