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Samenvatting 

Het doel van dit verslag is drieledig, namelijk: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

• Het maken van een architectonisch ontwerp voor het congres-/kenniscentrum. 
• Het dimensioneren van het congres-/kenniscentrum, waarbij de stabiliteit van het 

gebouw gewaarborgd wordt. 
• Het detailleren van verbindingen . 

Het architectonische ontwerp: 
Het congres-/kenniscentrum zal gebouwd worden op Roatan ; het grootste eiland van Honduras. 
Er is een fictieve locatie gekozen, omdat er nog geen definitieve locatie bekend is. Er is een 
analyse gemaakt van de terreinindeling, zodat het terrein optimaal ingedeeld wordt. Tevens 
worden er uitspraken gedaan over de relatie tussen verschillende gebouwen en wordt de locatie 
van het congres-/kenniscentrum bepaald. 

Met behulp van het programma van eisen, een relatieschema en een aantal uitgangspunten is er 
een schetsontwerp gemaakt voor het congres-/kenniscentrum. Van het schetsontwerp is een 
model gemaal-.1:, welke in een situatiemaquette, schaal I :500, geplaatst kan worden . Hierdoor 
wordt aangetoond dat het ontwerp in de situatie past. 

Dimensionering van het congres-/kenniscentrum: 
Er zijn twee soorten belastingen die op het gebouw werken, namelijk verticale belastingen 
(pennanent) en horizontale belastingen (wind). De windbelasting is beken met behulp van 
ACSE 7-98 en NEN 6702. Uiteindelijk is de windbelasting berekend met NEN 6702. 
Opvallend is dat de windbelasting een stuk hoger ligt dan dat we in Nederland gewend zijn. In 
de literatuurstudie van fase 1, kwam dit al naar voren. 

De draagconstructie van het gebouw is inzichtelijk gemaakt door het maken van een 
constructiemaquette. De constructiemaquette wordt gebruikt om de stabiliteit van het gebouw 
te waarborgen en voor de dimensionering van bepaalde constructieonderdelen. 

De stabiliteit van het gebouw wordt gewaarborgd door gebruik te maken van 
stabiliteitsvakwerken in het dakvlak en door windverbanden aan te brengen in de 
desbetreffende portalen . 

De draagconstructie van het middengebied wordt uitgevoerd als een drieschanierspant al dan 
niet voorzien van een aanpendelende ligger/kolom. Het zwaarst belaste drieschanierspant 
(grootste overspanning) wordt gedimensioneerd en zal worden gecontroleerd op doorbuiging 
en op sterkte/ stabiliteit. 

Detailleringen 
Van het gedimensioneerde drieschanierspant zullen drie verbindingen berekend en 
gedetailleerd worden. In de detaillering van de verbindingen zal voornamelijk het aantal 
verbindingsmiddelen met bijbehorende rand- en tussenafstanden van de verbindingsmiddelen 
worden weergegeven. Tenslotte zal in één figuur alle berekende verbindingen worden 
weergegeven . 
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1 Inleiding 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Dit afstudeerproject is opgebouwd uit drie fasen, namelijk: 

Fase 1: Literatuurstudie van de tropen geconcentreerd op Honduras. 
Fase 2: Onderzoek naar de mechanische en fysische eigenschappen van "Centra\ American 

Cedar". 
Fase 3: Het ontwerp, dimensionering en detaillering van het congres-/kenniscentrum. 

In fase 1 zijn een aantal onderwerpen onderzocht welke belangrijk zijn om op een deugdelijke 
manier een gebouw in de tropen te ontwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: het klimaat, natuurlijke 
verschijnselen (tropische stormen/orkanen, aardbevingen, vulkanen, vloedgolven, tsunami, 
overstromingen, bosbranden, etc.), lokale bouwmaterialen en bouwmethoden. Tevens is fase 1 
gebruikt om te onderzoeken welke houtsoorten in Centraal Amerika voorkomen (het is de 
bedoeling dat het gebouw gerealiseerd wordt met een lokaal houtsoort). De meest gunstige 
houtsoort, welke geschikt is voor constructieve toepassingen, bleek "Centra! American Cedar" 
te zijn; zie ook: "Literature study of the tropics focused on Honduras". 

Nu is bekend welk houtsoort er gebruikt zal worden voor de draagstructuur van het congres
/kenniscentrum. Helaas zijn de mechanische en fysische eigenschappen niet bekend van deze 
houtsoort, dus kan er niet mee gedimensioneerd worden. Omdat deze gegevens niet bekend 
zijn is dit onderzocht, waarbij het hout in een sterkteklasse is ingeschaald. Op deze manier is 
het wel mogelijk om met dit houtsoort te dimensioneren; zie ook: "Onderzoek naar de 
mechanische en fysische eigenschappen van Central American Cedar". 

Dit verslag zal fase 3 beschrijven van het afstudeerproject, dit betreft: het ontwerp, 
dimensionering en detaillering van het congres-/kenniscentrum. In deze fase zal de opgedane 
kennis uit fase 1 en 2 gebruikt worden. 

1.1 Doelstelling 

De doelstel1ing van fase 3 kan kort worden weergegeven als: 
• Een architectonisch ontwerp maken welke past in de situatie. 
• Het dimensioneren van het gebouw, waarbij de stabiliteit van het gebouw 

gewaarborgd is. 
• Het detailleren van verbindingen. 

1.2 Werkwijze 

Als eerst zal begonnen worden met het maken van een ontwerp van het congres
/kenniscentrum. Het ontwerp zal van grofnaar fijn tot stand komen door middel van maquettes 
en schetsen, zie hoofdstuk 2 en 3. Wanneer het ontwerp gereed is zal de draagstructuur van het 
gebouw in kaart worden gebracht; door middel van een maquette. De stabiliteit van het 
gebouw zal geanalyseerd worden en de hoofddraagconstructie zal globaal gedimensioneerd 
worden. Ten slotte zal er gekeken worden naar de detaillering van bepaalde verbindingen en 
deze verbindingen zullen ook berekend worden. 
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2 Vooronderzoek 

Er wordt een vooronderzoek verricht, zodat, op bas is van het vooronderzoek, een ontwerp 
gemaakt kan worden voor het congres/kenniscentrum. In de inleiding wordt beschreven welke 
stappen worden uitgevoerd om een degelijk vooronderzoek uit te voeren . 

2. 1 Inleiding 
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd van grof naar fijn. Als eerste wordt de locatie weergeven 
van het eiland Roatan . Dan zal het terrein, waar het "resort" gerealiseerd zal gaan worden, 
worden weergegeven. Het desbetreffende terrein zal daarna geanalyseerd worden. Deze 
analyse wordt gedaan met behulp van een situatiemaquette . Verder zullen de sterkte en zwakke 
punten van het terrein worden weergegeven, zodat er rekeningen mee gehouden kan worden bij 
de indeling van het terrein. Vervolgens zal er een opsomming gegeven worden van de 
gebouwen, welke gerealiseerd gaan worden op het terrein. Tenslotte zal het terrein worden 
ingedeeld met de eerdere genoemde gebouwen. Bij de positionering van de gebouwen wordt er 
rekening gehouden met de analyse van het terrein . De gebouwen zullen in de situatiemaquette 
geplaatst worden, zodat een duidelijk beeld verkregen wordt van de indeling van het terrein . 

2.2 Locatie 
In fase I van het afstudeerproject is een introductie gegeven over Honduras'. De locatie van 
Honduras en het eiland Roatan zal in deze paragraaf kort herhaald worden. In figuur I is 
Honduras weergegeven met de omringende landen; Nicaragua, El Salvador en Guatemala. In 
figuur 2-l zijn tevens de drie eilanden, van Honduras, te zien. Het middelste en tevens het 
grootste ei land is Roatan. 

PuefiO Cort&t 0 L im~n 
~ Tela,., La Ce~:.ba Trujillo'' 

San PedrO Sulur.J "..- .ol neh ilo 

Villanue-ve• r. El Progreso •san Lorenzo 
•Yo ro WampU 

0senta Bárbara Catacamas ~ 
. Julical pa Gl V alen 111 

"'S1guatepeque ",_. "' 
<">Grac i~ · HOND...,JI~:a..~ 

.Nueva 0Carn~\,;açaua 
Ocotepeque La fl: { ·' 

TEGUCIGALPA 
Yu'SCtjr8n(.') 

Nocao,g>e 

Chotuteca 
f;j 

Figuur 2-1; Roatan, eiland van Honduras. 

'" Puerto Lempira 

Foto 2-2 geeft het rechterdeel van het eiland Roatan weer. Op de foto is het grondstuk 
aangegeven wat gebruikt zal worden voor het ontwerp van het "resort". Het betreft hier een 

1 Voor de introductie van Hondw·as zie: "Literature study ofthe tropics focused on Honduras", 
hoofdstuk 5; blz. 8 t!m 16. 
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fictief grondstuk. Helaas is er nog geen grondstuk aangekocht, waardoor er een fictief 
grondstuk gekozen moet worden. Er is voor dit grondstuk gekozen, omdat van dit grondstuk de 
meeste informatie beschikbaar is. Zo zijn er een aantal foto's van het grondstuk beschikbaar en 
er is een situatie beschikbaar voorzien van hoogtelijnen, zie figuur 2-3. Voor de foto's van het 
grondstuk, zie bijlage 1. 

Figuur 2-2; Het rechterdeel van het eiland, met de aangegeven locatie. 

2.3 Analyse van het terrein 
In figuur 2-3 is de situatie weergegeven voorzien van hoogtelijnen. Iedere lijn geeft een 
hoogteverschil aan van één meter. De buitenste lijn is de grenslijn, welke door een kadaster is 
vastgesteld. Tevens is de noordpijl in de situatie weergegeven. 

{ 1~ -
\p'~) 

CO'IflYJRS IQ ();_ ,c,rn ~ OF 
LANO BfLONGING ro I.IAIJlCE, S.A., 
CO~C~ CAYS PO 1\ T, ROATAN, 
BAY ISLANDS. HO NOU ~AS 

.:..:-·~-~.~~ 

r-=-:-~:::: :i:::., 

Figuur 2-3; Situatie voorzien van hoogtelijnen. 

Om een goede analyse uit te kunnen voeren, is er een situatiemaquette gemaakt van het 
desbetreffende terrein. Door middel van de situatiemaquette worden de hoogteverschillen 
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(bergen) duidelijk in kaart gebracht en er wordt een duidelijk beeld verkregen van het terrein. 
De schaal van de situatiemaquette is 1: 2000. Zie figuur 2-4 t/m 2-6. 

Na bestudering vru1 de situatiemaquette 
kan het volgende gezegd worden: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

In de maquette is een duidelijk 
"dal" aanwezig tussen twee 
bergen. 
Op de eilandjes, welke in de zee 
liggen, groeien mangrovebossen. 
De eerste twee "lagen" zijn ieder 
één meter hoog. 
De derde "laag" is drie meter 
hoog. 
Alle overige lagen zijn vijfmeter 
hoog. 
De linkerberg heeft een totale 
hoogte van 70 meter. 
De rechterberg heeft een totale 
hoogte van 65 meter. 
De witte pijl (links) is de 
toegangsweg en dus de entree van 
het terrein. 
Tevens is de noordpijl 
weergegeven op de situatie. 
Situatie is schaal I :2000 . 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 

Figuur 2-5; Foto van de situatiemaquette; midden. 

Figuur 2-6; Foto van de situatiemaquette; rechts. 
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Op basis van de situatiemaquette kan er gekeken worden naar de sterkte en zwakke punten van 
het terrein, zie tabel 2-l. 

Sterkte punten Zwakke punten 

Langgerekt terrein, waadoor er een lange Het terrein heeft van nature geen centraal 
kuststrook aanwezig is. punt. 
Aanwezigheid van mangrovebossen De mangrove bossen kunnen het uitzicht 
(eilandjes welke in zee liggen). belemmeren voor laagliggende gebouwen. 
Helling ligt tussen de 18,9° en de 21,3°. Het grote "dal" in het midden van het terrein. 

• Er is enigszins verschil in helling wat • Het "dal" splitst het terrein als het ware 
een speels en glooiend effect heeft op in tweeën, terwijl de wens is dat het één 
het terrein. geheel wordt. 

• De hellingsverschillen kunnen positief • Het "dal" levert meer grondoppervlak 
benut worden bij het positioneren van op, maar het meer opgeleverde 
de gebouwen. grondoppervlak biedt geen uitzicht op 

zee. 
Een adembenemend mooi uitzicht op zee. Doordat het een langgerekt terrein is, liggen 

bepaalde gebouwen erg ver van elkaar 
(horizontale afstand). 

Het terrein ligt aan landzijde en niet aan de De toegangsweg tot het terrein (entree) 
Caribische zee. Hierdoor wordt de kans op bevindt zich helemaallinks van het terrein en 
aantasting door vloedgolven oftsunami dus niet centraal. 
kleiner. 
Omdat het een langgerekt terrein betreft blijft 
het terrein ook relatief vrij laag (tot maximaal 
70 meter). 

• Een horizontale afstand is 
gemakkelijker afte leggen dan een 
afstand met steile helling 

Het terrein is zuid, zuidoost en oost gelegen. 
• Het terrein ligt dus grotendeels aan de 

zonkant (zuid). 
Het is een vrij wisselvallig terrein, wat 
positief benaderd kan worden. 

• Het terrein bevat terughoudende 
gedeelten (diepliggend gedeelte) en 
juist gedeelten die meer op de 
voorgrond aanwezig zijn. 

Tabel2-l; De sterke en zwakke punten van het terrein. 
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2.4 De gebouwen 

Ontwerp, dimensiooering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

In tabel 2-2 en 2-3 zullen de verschillende gebouwen, welke op het "resort" gevestigd gaan 
worden, worden weergegeven. In deze tabel wordt achtereenvolgens weergegeven: het aantal 
gebouwen, het oppervlak van het totale gebouw, de kleurweergave in de situatiemaquette en 
eventuele opmerkingen. 

Soort bouwwerk Aantal 
Oppervlak Kleurweergave in 

Opmerkingen {m2} situatiemaquette 
Eén logiesverblijf heeft een 

Logiesverblijf 
oppervlak van ca. 150m2

. 

34 150 Wit Een logiesverblijf bestaat uit 
(gasten) 

1 suite, 2 comfort rooms en 
2 single rooms. 
Een woonverblijfheeft 
dezelfde oppervlakte als een 

Woonverblijf 
6 150 Licht blauw 

logiesverblijf en heeft 
(lokaal personeel) dezelfde uitstraling als een 

logiesverbl ijf; echter de 
inrichting kan anders zijn. 

Woonverbl ijf/ 
logiesverblijf 

6 150 Roze Idem aan woonverblijf 
(beheerders/ 
studenten) 

De oppervlakte voor zowel 
Duikcentmm/ 

2 100 Geel 
het duikcentrum en de 

Duikschool duikschool worden geschat 
op ca. 100m2

. 

Een waterreservoir heeft een 
diameter van ca. 16 m. en 

Waterreservoir 2 200 Groen een hoogte van ca. 2 m. Dit 
komt neer op 400 m3 en dus 
400.000 liter. 

Regenreservoir 2 200 Zwart/geel 
Dezelfde afmetingen als een 
waterreservoir. 
Per categorie 80 zitplaatsen. 

Restaurant 1 900 Licht bruin 
80 * 2 m2 = 160 m2

; 160 m2 

x 5 categorieën = 800 m2
• 

Plus 100 m2 voor de keuken. 
Tropische 
expedities/ 

1 100 Donker bruin 
Het gezamenlijke oppervlak 

tropische wordt geschat op ca. 100m2
. 

activiteiten 
Geschat wordt: 
Sierraden en handgemaakte 

Winkelgelegen-
artikelen: 100m2 

1 500 Grijs Kleding: 100m2 

heid 
Parfumerie: 1 Oüm2 

Snack & drinken: l 00m2 

Reizen en excursies: 100m2 

Tabel 2-2: De gebouwen welke op het terrem gevestigd gaan worden. 
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Soort bouwwerk Aantal 
Oppervlak 

/m
1
/ 

Watersport-
centrum 

1 100 

Welzijn & 
I 100 

fitnesscentrum 
Energieruimte 1 64 
Communicatie-

1 64 
ruimte 
Wasruimte 1 64 
Grondbezetting & 
ontwikkeling 

1 64 

Import & export I 100 
Receptie 1 64 
Congres/ 

1 1100 
kenniscentrum 

Totaal 64 11120 

Ontwerp, dimensionering en dets.illering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Kleurweergave in Opmerkingen 
situatiemaquette 

Oranje 

Rood 

Zandgeel 

Donker blauw Het weergegeven oppervlak 

Paars 
betreft een geschat 

oppervlak. 
Donker groen 

Donker rood 
Rood/geel 

Grijs/wit 

- -
Tabel 2-3; De gebouwen welke op bet terrein gevestigd gaan worden. 

2.4.1 De positionering van de gebouwen 
Voordat naar de optimale positie van de gebouwen wordt gezocht, worden er eerst een aantal 
aandachtpunten genoteerd: 

• Bij de positionering van de gebouwen worden de sterke en zwakke punten van het terrein 
in acht genomen. 

• Aan het adembenemende uitzicht op zee wordt veel waarde gebecht 
• Een aantal gebouwen vragen geen uitzicht op zee. Het gaat hierbij om: 

winkelgelegenheid, energieruimte, wasruimte, communicatieruimte, grondbezetting & 
ontwikkeling, import & export, receptie, woonverblijven bestemd voor Jokaal personeel, 
tropische expedities/ tropische activiteiten en de water- en regenreservoirs. 

• Het gebouw voor welzijn & fitness vraagt wel om uitzicht op zee, vanwege een spiritueel 
centrum (yoga en tai ei). 

• Het duikcentrum /school en het watersportcentrum dienen aan de zee gelegen te zijn. 
• De twee waterreservoirs en regenreservoirs dienen op het hoogste punt geplaatst te 

worden. 
• De receptie en het gebouw voor import & export dienen nabij de entree van het terrein 

gepositioneerd te worden. 
• Er dient een structuur op het terrein te worden aangebracht. Het liefst voorzien van een 

centrum. 
• Alle logies/ woonverblijven krijgen dezelfde uitstraling, met andere woorden: Het 

uiterlijk van de verschillende verblijven zal hetzelfde zijn (geen onderscheid). 
• Het is we1Jselijk dat de woon-/logiesverblijven bestemd voor beheerders/studenten 

verspreid worden over het terrein; dit in verband met toezicht. 
• Het is wenselijk om de 6 woonverblijven bestemd voor lokaal personeel bij elkaar te 

positioneren. 
• Het is de bedoeling dat de openbare gebouwen toegankelijk zijn voor gasten/overige 

eilandbewoners . 
• Het is wenselijk om de duikcentra op een ruime afstand van elkaar te positioneren, zodat 

samenscholing van mensen zoveel mogelijk word tegengegaan. 
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TU/e Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Opmerking: 
• Op het bestaande terrein staan al een aantal gebouwen; zie foto's in bijlage l. Bij de 

positionering van de gebouwen zullen deze gebouwen als niet aanwezig worden 
beschouwd. 

• De bestaande entree tot het terrein zal worden aangehouden. De bestaande entree is 
de enige mogelijkheid tot het terrein. 

• De gebouwen zijn schematisch weergegeven in de situatiemaquette. Dit houdt in dat 
alle gebouwen een vierkant oppervlak hebben. Het moge duidelijk zijn dat de 
werkelijke gebouwen wellicht géén vierkant oppervlak hebben. 
~ Het restaurant heeft bijvoorbeeld een oppervlak van ca. 900 m2

. Dit is in de 
maquette weergegeven als een vierkantje van 15 x 15 mm2

. In de situatie 
wordt dit weergegeven als een dominant gebouw. In werkelijkheid zal dit geen 
dominant gebouw worden, omdat het juist de bedoeling is om verschillende 
restaurantjes te creëren waarbij verschillende gerechten worden geserveerd. 
Met andere woorden: het restaurant geeft eigenlijk een verkeerd beeld van 
hetgeen er daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Echter gaat het te ver om 
zover in detail te treden. De situatie is gemaakt om de positie van het 
congres/kenniscentrum te bepalen en niet om de vormen van alle gebouwen 
weer te geven. 

Om een optimale terreinindeling te verkrijgen zijn er een viertal varianten gemaakt. Bij ieder 
variant worden een aantal foto's weergegeven met de positioneringen van de gebouwen. 
Verder worden de foto's van commentaar voorzien met de positieve en negatieve punten van 
de desbetreffende terreinindeling. Ten slotte wordt er een keuze gemaakt van de meest 
gunstige terreinindeling. 
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Variant 1: 

De situatie van voren. De situatie van boven. 

De situatie vanaf links. De situatie vanaf rechts. 

Figuur 2-7; Positionering van de gebouwen over bet terrein; variant 1. 

Kenmerken: 
• De receptie en het gebouw voor import & export zijn gevestigd nabij de entree van het 

terrein. 
• De twee water- en regenreservoirs zijn op het hoogste punt gepositioneerd. 
• Een aantal gebouwen is zodanig gepositioneerd dat deze geen uitzicht op zee bezitten. 

Het gaat hierbij om: energieruimte, communicatieruimte, grondbezetting & 
ontwikkeling, welzijn & fitness, wasruimte, tropische expedities/ activiteiten en de 
winkelgelegenheid. 

• Het duikcentrum /school en het watersportcentrum zijn gelegen aan de zee. 
• Het terrein bevat een structuur: Vanaf de entree gezien: 

Entree van het terrein; met receptie en import & export, 
Gebied met logiesverblijven, 
Gebied met openbare ruimten/personeelsruimten, 
Gebied met logiesverblijven, 
Gebied met woonverblijven bestemd voor lokaal personeel en 
Gebied met woon-/logiesverblijven bestemd voor beheer/studenten. 

• De verblijven op de linkerberg zijn niet (te) laag gepositioneerd, zodat het uitzicht niet 
belemmerd wordt door de mangrovebossen. 
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w, d . aar ermg: 
Positief 

Aangebrachte structuur op het terrein. 
• Een structuur geeft mensen houvast; 

men weet waar men zich bevindt. 
Ontwikkelen van een "centrum"; 

• Het " negatieve dal" wordt positief 
benut/ ingericht (De gebouwen die geen 
uitzicht op zee vragen zijn ook zodanig 
gepositioneerd. Het afwijkende dal 
wordt "afwijkend" ingericht; als 
centrum). 

• Afstand van verblijftot centrum blijft 
acceptabel. 

Uitzicht op zee is voor de meeste gebouwen 
optimaal benut; m.u .v. welzijn & fitness. 

De twee grote bouwwerken (restaurant en het 
congres/kenniscentrum) kunnen goed worden 
ingepast in de situatie; beide "dominante" 
gebouwen liggen in het centrum. 

De twee grote gebouwen (restaurant en het 
congres/kenniscentrum) zijn op de voorgrond 
gepositioneerd; wat tevens een wens is. 

De verblijven zijn zo gepositioneerd dat er 
zowel terughoudende verblijven aanwezig 
zijn als verblijven die op de voorgrond 
liggen. 
Splitsing van het terrein wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan. 

• Door bijvoorbeeld op beide "bergen" 
verblijven te plaatsen. 

Er is een relatie ontstaan tussen de onderlinge 
gebouwen, door de aangebrachte structuur 
van het terrein. 

De gebouwen zijn evenredig verdeeld over de 
twee bergen. 

Er is enigszins symmetrie aanwezig, 
waardoor de structuur van het terrein positief 
beïnvloed wordt. 
De twee "dominante" gebouwen zijn op 
brede grondstukken gepositioneerd; wat als 
rechtvaardig_ wordt gewaardeerd. 
Tabel2-4; Waardering van variant 1. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Negatief 

Afstand van entree tot de villa's is aan de 
grote kant (moeilijk te verhelpen probleem). 

Afstand van de entree naar het 
congres/kenniscentrum (voornamelijk voor 
gasten/overige eilandbewoners). 

Extra receptie benodigd, omdat het 
congres/kenniscentrum in het "centrum" 
gevestigd is. 
Woonverblijven (lokaal personeel) en de 
woon-/ logiesverblijven 
(beheerders/studenten) zijn alleen oost 
gelegen (ochtendzon), terwij I de 
logiesverblijven oost, zuidoost en zuid 
gelegen zijn. 
De meeste logiesverblijven liggen niet direct 
aan zee. 

• Het mangrovebos is hier hoofdzakelijk 
verantwoorde! ijk voor. 

De woonverblijven (lokaal personeel) hebben 
uitzicht op zee, wat niet noodzakelijk is. 

Het gebouw bestemd voor welzijn & fitness 
heeft geen uitzicht op zee, wat wel wenselijk 
is. 

De twee duikcentra staan te dicht bij elkaar 
(70 meter) 

Omdat de woon-/logiesverblijven (bestemd 
voor beheer/studenten) alleen rechts 
gepositioneerd zijn, is er geen of nauwelijks 
toezicht op het terrein. 

-

-
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Variant 2: 

De situatie van voren. De situatie van boven. 

De sintatie vanaf links. De situatie vanaf rechts. 

Figuur 2-8; Positionering van de gebouwen over het terrein; variant 2. 

Kenmerken: 
• Het congres/kenniscentrum en het gebouw voor import & export zijn gevestigd nabij de 

entree van het terrein. 
• De twee water- en regenreservoirs zijn op het hoogste punt gepositioneerd. 
• Een aantal gebouwen is zodanig gepositioneerd dat deze geen uitzicht op zee bezitten. 

Het gaat hierbij om: energieruimte, communicatieruimte, grondbezetting & 
ontwikkeling, wasruimte, tropische expedities/ activiteiten, winkelgelegenheid en de 
woonverblijven bestemd voor lokaal personeel. 

• Het duikcentrum /school en het watersportcentrum zijn gelegen aan de zee. 
• Het terrein bevat enigszins een structuur: Vanaf de entree gezien: 

Entree van het terrein; met congres/kenniscentrum en import & export, 
Gebied met woon-/ logiesverblijven voor zowel gasten als beheerders/studenten, 
Gebied met woonverblijven bestemd voor Jokaal personeel, 
Gebied met openbare ruimten/personeelsruimten, 
Gebied met woon-/logiesverblijven voor zowel gasten als beheerders/studenten. 

• De verblijven zijn laag gepositioneerd, zodat het uitzicht, van een aantal verblijven, 
mogelijk belemmerd wordt door mangrovebossen. 

• De twee "dominante" gebouwen (het restaurant en het kennis/congrescentrum) zijn nabij 
elkaar gepositioneerd. 
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w; d . aar ermg: 
Positief 

Ontwikkelen van een "centrum"; 
• Het "negatieve dal" wordt positief 

benut/ ingericht (De gebouwen die geen 
uitzicht op zee vragen zijn ook zodanig 
gepositioneerd. Het afwijkende dal 
wordt "afwijkend" ingericht; als 
centrum). 

• Afstand van verblijftot centrum blijft 
acceptabel. 

Uitzicht op zee is voor de desbetreffende 
gebouwen optimaal benut. 
De twee grote gebouwen (restaurant en het 
congres/kenniscentrum) zijn op de voorgrond 
gepositioneerd; wat tevens een wens is. 
De verblijven zijn zo gepositioneerd dat er 
zowel terughoudende verblijven aanwezig 
zijn als verblijven die op de voorgrond 
liggen. 
Splitsing van het terrein wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan. 

• Door bijvoorbeeld op beide "bergen" 
verblijven te plaatsen. 

Er is een relatie tussen de onderlinge 
gebouwen, door de aangebrachte structuur 
van het terrein. 

De gebouwen zijn evenredig verdeeld over de 
twee bergen. 

De twee "dominante" gebouwen zijn op 
brede grondstukken gepositioneerd; wat als 
rechtvaardig wordt gewaardeerd. 

De afstand tussen de twee duikcentra is 
voldoende groot; ca. 180 meter (geen 
samenscholing van mensen). 
Omdat de woon-/logiesverblijven bestemd 
voor beheerders/studenten verspreid liggen 
over het terrein is er voldoen toezicht op het 
terrein2

. 

Het Welness & fitness centrum heeft 
voldoende uitzicht op zee. 
De woon-/logiesverblijven zijn oost, zuidoost 
en zuid gelegen. 
Tabel 2-5; Waardering van variant 2. 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Negatief 

De structuur van het terrein is minder sterk 
als bij variant l: 

• Er is geen duidelijke overgang tussen 
de verblijven en het centrum (oogt 
rommelig). 

• Het welness & fitness centrum valt 
buiten het centrum . 

Afstand van entree tot de villa's is aan de 
grote kant (moeilijk te verhelpen probleem). 

De enigszins aanwezige symmetrie van het 
terrein is verloren gegaan. 

Mogelijke uitzichtbelemmering vanwege de 
aanwezige mangrovebossen. 

Afstand van de entree naar het 
congres/kenniscentrum (voornamelijk voor 
gasten/overige eilandbewoners). 

Extra receptie benodigd, omdat het 
congres/kenniscentrum in het "centrum" 
gevestigd is. 
Er is een te groot verschil ontstaan in de 
dichtheid van het terrein. 

• Centrum is dichtbevolkt. 
• Twee flanken zijn dun bevolkt. 

Het centrum wordt nadelig beïnvloed doordat 
de twee "dominante" (het restaurant en het 
congres/kenniscentrum) nabij elkaar 
gepositioneerd zijn. 

-

-

-

-

2 De structuur van het terrein wordt niet nadelig beïnvloed, wanneer de woon-/logiesverblijven bestemd 
voor beheerders/studenten verspreid worden over het terrein. Immers het uiterlijk van alle verblijven is 
hetzelfde. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verblijven voor beheerders dan wel de gasten. 
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Variant 3: 

De situatie van voren. De situatie van boven. 

De situatie vanaf links. De situatie vanaf rechts. 

Figuur 2-9; Positionering van de gebouwen over het terrein; variant 3. 

Kenmerken: 
• De receptie en het gebouw voor import & export zijn gevestigd nabij de entree van het 

terrein. 
• De twee water- en regenreservoirs zijn op het hoogste punt gepositioneerd. 
• Een aantal gebouwen is zodanig gepositioneerd dat deze geen uitzicht op zee bezitten. 

Het gaat hierbij om: energieruimte, communicatieruimte, grondbezetting & 
ontwikkeling, wasruimte, tropische expedities/ activiteiten, winkelgelegenheid en de 
woonverblijven voor lokaal personeel. 

• Het duikcentrum /school en het watersportcentrum zijn gelegen aan de zee. 
• Het terrein bevat een structuur: Vanaf de entree gezien: 

Entree van het terrein; met receptie en import & export, 
Gebied met woon-/logiesverblijven voor zowel gasten als beheerders/studenten. 
Gebied met openbare ruimten!personeelsruimten, 
Achter het gebied met openbare ruimten/personeelsruimte liggen de 
woonverblijven, bestemd voor Jokaal personeel. 
Gebied met woon-/logiesverblijven voor zowel gasten als beheerders/studenten. 

• De verblijven op de linker berg zijn niet (te) laag gepositioneerd, zodat het uitzicht niet 
belemmerd wordt door de mangrovebossen. 
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w, d . aar ermg: 
Positief 

Aangebrachte structuur op het terrein. 
• Een structuur geeft mensen houvast; 

men weet waar men zich bevindt. 
Ontwikkelen van een "centrum"; 

• Het "negatieve dal" wordt positief 
benut/ ingericht (De gebouwen die geen 
uitzicht op zee vragen zijn ook zodanig 
gepositioneerd. Het afwijkende dal 
wordt "afwijkend" ingericht; als 
centrum). 

• Afstand van verblijftot centrum blijft 
acceptabel. 

Uitzicht op zee is voor de desbetreffende 
gebouwen optimaal benut. 
De twee grote bouwwerken (restaurant en het 
congres/kenniscentrum) kunnen goed worden 
ingepast in de situatie. 
De twee grote gebouwen (restaurant en het 
congres/kenniscentrum) zijn op de voorgrond 
gepositioneerd; wat tevens een wens is. 
De verblijven zijn zo gepositioneerd dat er 
zowel terughoudende verblijven aanwezig 
zijn als verblijven die op de voorgrond 
liggen. 
Splitsing van het terrein wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan. 

• Door bijvoorbeeld op beide "bergen" 
verblijven te plaatsen. 

Er is enigszins symmetrie aanwezig, 
waardoor de structuur van het terrein positief 
beïnvloed wordt. 
De gebouwen zijn evenredig verdeeld over de 
twee bergen. 
Er is een relatie tussen de onderlinge 
gebouwen, door de aangebrachte structuur 
van het terrein. 
De twee "dominante" gebouwen zijn op 
brede grondstukken gepositioneerd; wat als 
rechtvaardig wordt gewaardeerd. 
De woon-/logiesverblijven zijn oost, zuidoost 
en zuid gelegen. 
De afstand tussen de twee duikcentra is 
voldoende groot; ca. 180 meter (geen 
samenscholing van mensen). 
Omdat de woon-/logiesverblijven bestemd 
voor beheerders/studenten verspreid liggen 
over het terrein is er voldoen toezicht op het 
terrein. 
Het Welness & fitness centrum heeft 
voldoende uitzicht op zee. 
Tabel 2-6; Waardering van variant 3. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Negatief 
Extra receptie benodigd, omdat het 
congres/kenniscentrum in het "centrum" 
gevestigd is. 

Afstand van de entree naar het 
congres/kenniscentrum (voornamelijk voor 
gasten/overige eilandbewoners). 

Afstand van entree tot de villa's is aan de 
grote kant (moeilijk te verhelpen probleem). 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 19-



TuI e teel nt ht 1111VI!I it 11 l'lndhQY~ I Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Variant 4: 

De situatie van voren. De situatie van boven. 

De situatie vanaf links. De situatie vanaf rechts. 

Figuur 2-10; Positionering van de gebouwen over het terrein; variant 4 

Kenmerken: 
• De openbare gebouwen (congres/kenniscentrum, winkelgelegenheid, tropische 

expedities/activiteiten en het welness & fitnesscentrum) en het gebouw voor import & 
export zijn gevestigd nabij de entree van het terrein. 

• De twee water- en regenreservoirs zijn op het hoogste punt gepositioneerd. 
• Een aantal gebouwen is zodanig gepositioneerd dat deze geen uitzicht op zee bezitten. 

Het gaat bierbij om: energieruimte, communicatieruimte, grondbezetting & 
ontwikkeling, wasruimte en de woonlogies bestemd voor lokaal personeel. 

• Het duikcentrum /school en het watersportcentrum zijn gelegen aan de zee. 
• Het terrein bevat een structuur: Vanaf de entree gezien: 

Entree van het terrein met import & export en de openbare gebouwen. 
Gebied met woon-/logiesverblijven voor zowel gasten, lokaal personeel en 
beheerders/studenten. 
Gebied met personeelsruimten, duikcentra en watersportcentrum, 
Gebied met woon-/logiesverblijven voor zowel gasten, Jokaal personeel en 
beheerders/studenten. 

• De verblijven op de linker berg zijn niet (te) Jaag gepositioneerd, zodat het uitzicht niet 
belemmerd wordt door de mangrovebossen. 

• De energieruimte, grondbezetting & ontwikkeling, wasruimte en de communicatieruimte 
zijn laag gepositioneerd. 
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Positief 

Uitzicht op zee is voor de desbetreffende 
gebouwen optimaal benut. 

De afstand van de entree tot de openbare 
gebouwen is klein. Dit heeft als voordeel dat 
overige gasten/eilandbewoners geen grote 
afstand hoeven afte leggen . 
De verblijven zijn zo gepositioneerd dat er 
zowel terughoudende verblijven aanwezig 
zijn als verblijven die op de voorgrond 
liggen. 
Geen extra receptie benodigd, omdat deze in 
het congres/kenniscentrum gevestigd is. 
De verblijven zijn zo gepositioneerd dat er 
zowel terughoudende verblijven aanwezig 
zijn als verblijven die op de voorgrond 
liggen. 
Splitsing van het terrein wordt zoveel 
mogelijk tegengegaan. 

• Door bijvoorbeeld op beide "bergen" 
verblijven te plaatsen. 

De woon-/logiesverblijven zijn oost, zuidoost 
en zuid gelegen. 

De afstand tussen de twee duikcentra is 
voldoende groot; ca. 180 meter (geen 
samenscholing van mensen). 

Omdat de woon-/logiesverblijven bestemd 
voor beheerders/studenten verspreid liggen 
over het terrein is er voldoen toezicht op het 
terrein 2

• 

Het Welness & fitness centrum heeft 
voldoende uitzicht op zee. 
Tabel2-7; Waardering van variant 4 
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Negatief 
Er is geen duidelijk "centrum"aanwezig, 
waardoor de structuur van het terrein 
onduidelijk wordt. 

• Het "negatieve dal" wordt minder 
positief benut/ingedeeld. 

Afstand van entree tot het verblijf is aan de 
grote kant (moeilijk te verhelpen probleem). 

De afstand van de verblijven tot de openbare 
gebouwen is (te) groot. 

De enigszins aanwezige symmetrie van het 
terrein is verloren gegaan. 

De twee "dominante" liggen erg dicht bij 
elkaar, waardoor het geheel nog dominanter 
oogt. 

Zowel het restaurant als het 
congres/kenniscentrum is niet echt op de 
voorgrond gepositioneerd; wat wel wenselijk 
is. 
Het winkelcentrum heeft uitzicht op zee, wat 
geen eis is, en een aantal verblijven hebben 
geen of minder uitzicht op zee. 
De relatie tussen de onderlinge gebouwen is 
deels verloren gegaan, doordat de structuur 
van het terrein minder duidelijk is. 

• De relatie tussen de openbare 
gebouwen en de duikcentral 
watersportcentrum js verloren gegaan. 

De twee "dominante" gebouwen zijn op 
smalle grondstukken gepositioneerd, wat niet 
rechtvaardig is. 

Het gebied bij de entree is (te) dichtbevolkt. 
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2.4.2 Keuze positionering van de gebouwen. 
In de voorgaande analyses is gezocht naar de optimale positie van de gebouwen. Hierbij zijn de 
aandachtspunten, welke beschreven zijn in paragraaf 2.4.1, zoveel mogelijk in acht genomen 
en er is tevens rekening gehouden met de sterke en zwakke punten van het terrein, zoals 
beschreven in paragraaf 2.3. Bij de waardering van zowel variant 1 als variant 2 zijn er vrij 
veel positieve punten, maar helaas zijn er ook vrij veel negatieve punten. Door variant 1 en 2 te 
combineren vallen er vrij veel negatieve punten weg en stügt het aantal positieve punten. Met 
andere woorden: De waardering van variant 3 is groot. In variant 4 is er gekeken naar de 
mogelijkheid om de openbare ruimten bij de entree te plaatsen. Zoals variant 4 aangeeft, levert 
dit wel de nodige negatieve punten op en het aantal positieve punten blijft gering. 

Op basis van voorgaande analyses wordt variant 3 gekozen als beste optie. Met andere 
woorden: De gebouwen zullen gepositioneerd worden zoals in variant 3 is weergegeven. 
Hieronder zullen de belangrijkste punten worden beschreven waarom variant 3 is gekozen: 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

Er is een duidelijke structuur op het terrein aanwezig . 
Er is een "centrum" ontwikkeld, waarbij het "negatieve dal" positief wordt 
benut/ingedeeld en de afstand van verblijf tot centrum blij ft acceptabel. 
Uitzicht op zee is voor de desbetreffende gebouwen optimaal benut. 
Het restaurant en het congres/kenniscentrum zijn op de voorgrond gepositioneerd . 
Het restaurant en het congres-/kenniscentrum kunnen goed in de situatie worden 
ingepast. 
Splitsing van de twee "bergen" wordt zoveel mogelijk tegen gegaan . 
De gebouwen zijn evenredig verdeel over de twee "bergen" . 
Er is een duidelijke relatie tussen de onderlinge gebouwen; mede door de 
aangebrachte structuur van het terrein. 
De twee "dominante" gebouwen zijn op brede grondstukken gepositioneerd, wat 
als rechtvaardig wordt gewaardeerd. 
Er is een voldoen afstand tussen de twee duikcentra aanwezig . 
De woon-/logiesverblijven bestemd voor beheerders/studenten liggen verspreid 
over het terrein, waardoor er voldoende toezicht is op het terrein; en de structuur 
van het terrein wordt niet nadelig beïnvloed. 
De woon-/logiesverblijven zijn oost, zuidoost en zuid gelegen . 
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2.5 De positie van het congres/kenniscentrum 
In de vorige paragraaf zijn de posities van de gebouwen bepaald. Ook is bepaald waar het 
congres/kenniscentrum gepositioneerd wordt. In figuur 2-11 en 2-12 is te zien dat de locatie, 
waar het congres-/kenniscentrum gepositioneerd zal worden, uitvergroot is. De 
situatiemaquette van het gehele terrein heeft een schaal van 1:2000. Er is een deelmaquette 
gemaakt van de locatie, welke is weergegeven in figuur 2-11, met een schaal van 1:500. Met 
behulp van de deelmaquette kunnen ontwerpen gemaakt worden voor het congres
/kenniscentrum, waarbij het gebouw in de situatie geplaatst kan worden. 

Figuur 2-ll; maqu tte van het terrein; maquett chaall:2000. 
I \ 

I \ 

Figuur 2-12; Maquette van het deelterrein; maquetteschaal I :500. 
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3 Het architectonische ontwerp 

In de volgende paragraven zal worden beschreven hoe het architectonische ontwerp tot stand is 
gekomen. Eerst wordt het programma van eisen weergegeven in §3.1. Het relatieschema wordt 
weergegeven in §3 .2 en de uitgangspunten voor het ontwerpproces zullen worden weergegeven 
in §3.3. De twee ontwerpmethoden zullen worden beschreven in §3.4 en ten slotte zal het 
model worden weergegeven in §3.5. 

3.1 Programma van eisen 
Om het congres-/kenniscentrum te kunnen ontwerpen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen 
in de benodigde ruimtedelen. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven met de ruimten welke 
in het congres-/kenniscentrum zullen worden ondergebracht. Als alle ruimte bekend zijn, kan 
er gekeken worden naar de gewenste oppervlakten en volumes van deze ruimten . Dit is 
weergegeven in tabel3-l t/m 3-5. 

Aantal + ruimten 
Aantal Opp. Volume 

personen {m2
/ /m3/ 

I Conferences/ Conferentie centrum; 
1 Ingang/ hal - 15 53 
1 Garderobe - 6 21 
1 Portiersloge/receptie 2 15 53 
1 Ontvangst/ 

40 60 210 
ontmoetingsruimte 

2 V ergaderzal en/ 
conferentiezaal* 

15 70 245 

1 Administratieruimte 2 15 53 
1 MagazUn en/of - 10 35 

opslagruimte 
1 Kantine/ koffiehoek 35 50 175 

Toiletten/ invalide toilet - 20 70 
·=Met de mogelijkheid tot het creëren van één grote vergader-/ conferentiezaal. 
Tabel3-1; Aantal personen, oppervlakte en volume van het conferentiecentrum. 

Aantal + ruimten 
Aantal Opp. Volume 

personen [m2
} {m3/ 

11 
Exhibitions/ expositieruimte; Creating chances for partner companies/ 
showroom; 
1 Ingang/ hal - 15 53 
1 Garderobe - 6 21 
1 Expositie/ 50 100 350 

Tentoonstellingsruimte 
.. 

1 Administratieruimte 2 15 53 
1 Magazijn/ opslagruimte - 10 35 
1 Kantine/ koffiehoek 25 45 158 

Toiletten/ invalide toilet - 25 88 
=Waarbij de expositie/ tentoonstellingsruimte permanent aanwezig kan zijn. 

Tabe13-2; Aantal personen, oppervlakte en volume van de expositieruimte/showroom. 
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Opp. Volume 
personen [m2] [mJ] 

111 Knowledge center/ kennis centrum; 
1 Ingang/ hal - 15 53 
1 Garderobe - 6 21 
1 Ontmoeting-/ pauzeruimte 75 150 525 
1 Collegeruimte 50 80 280 
3 Klaslokalen 25 48 168 
Werkplekken (studenten) 
1 Computerruimte, 

werkruimte, intemetcafé, 
50 150 525 

bibliotheek en 
archiefruimte 

2 - Onderzoeksruimte 8 20 70 
1 - Vergaderzaalloverleg 8 12 42 
1 Ruimten voor docenten 5 10 35 
1 Administratieruimte 2 15 53 
] Kantine/ koffiehoek 50 75 88 

Toiletten/ invalide toilet - 50 175 
= Dit betreft een aparte kantine/ koffiehoek, welke bij het internetcafé gevestigd zal 

worden. 
Tabel 3-3; Aantal personen, oppervlakte en volume van het kenniscentrum. 

Aantal + ruimten 
Aantal Opp. Volume 

personen [m2] [m3] 

VI Parties and events; Feesten en evenementen 
1 Ingang/ hal - 15 53 
1 Garderobe - 6 21 

1 
Ruimte voor feesten/ 
evenementen 

300 300 1050 

1 Film en 50 
80 280 

projectieruimte 
1 Keuken 5 30 105 
1 Voorraadkamer/ - 15 53 

opslag 
1 Ruimte voor 

5 10 35 
keukenpersoneel 

1 Administratieruimte 2 15 53 
Toiletten/ invalide - 25 88 
toilet 

Tabel3-4; Aantal personen, oppervlakte en volume van de rutmte voor feesten en partijen. 
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Aantlll + ruimten 

V Other; overige 
-Gangen 
Technische installatieruimte 

1 - Luchtbehandeling 
I - Electra/ water/ gas 
I -Telecommunicatie 
I - Noodstroom 

I 
-Magazijn! opslagruimte 
technische dienst 

I 
- Werkruimte technische 
dienst 
Overige ruimten 
-Werkkasten en!of 

I ruimte van 
schoonmaakdienst 

Aantal 
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Opp. Volume 
personen [m1/ {m3

/ 

- ? ? 

- ? ? 
- ? ? 

- ? ? 
- ? ? 

- 10 35 

2 10 35 

- 10 35 

Ruimte voor internelexterne draaKstructuur 
-Kolommen - ? ? 
- (Draag)wanden - ? ? 
-Gevels - ? ? 

Tabel3-5; Aantal personen, oppervlakte en volume van alle overige ruimten. 

Zoals in de tabellen 3-1 t/m 3-5 is weergegeven, bestaat het congres-/kenniscentrum uit vrij 
veel verschillende ruimtes. In de tabellen 3-1 t/m 3-5 is er onderscheid gemaakt tussen 5 
verschillende hoofdruirnten, te weten: 

I) Conferentie centrum 
TI) Expositieruimte/ showroom 
Ill) Kenniscentrum 
IV) Ruimte voor feesten en partijen 
V) Overige 

Bij iedere hoofdruimte staat vermeld welke (secundaire) ruimten de hoofdruimte dient te 
bezitten. Bij iedere hoofdruimte staat vermeld dat de hoofdruimte een ingang/hal dient te 
bezitten. Het moge duidelijk zijn dat er maar één (centrale) ingang/hal in het ontwerp 
opgenomen zal worden en dus géén entree voor ieder afzonderlijke hoofdruimte. Dit geldt ook 
voor de garderobe, administratieruimte, kantine/koffiehoek en toiletten. In het relatieschema, 
wat wordt weergegeven in § 3.2, zullen de onderlinge relaties tussen de verschillende ruimten 
worden weergegeven. In tabel 3-5 is te zien dat er van vrij veel overige ruimte geen 
oppervlakten en volumes bekend zijn. Deze oppervlakten en volumes zullen in een later 
stadium uit het ontwerp volgen. 
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3.2 Relatieschema 
Om een helder ontwerp te kunnen maken is het van belang dat de onderlinge relaties tussen de 
verschillende ruimten bekend zijn. Met behulp van deze relaties kan een ontwerp op een 
functionele wijze ingedeeld worden. In figuur 3-1 is het relatieschema weergegeven. Het 
relatieschema geeft weer dat de multifunctionele ruimte een centrale plaatst vraagt in het 
ontwerp. 

Ingang/ hal 
Garderobe 

Portiersloge/receptie 
':< 

Vergaderzalen/ conferentiezalen 
Collegeruimtel film en projectieruimte 

Klaslokalen 
Computer, werk, archiefruimte, interneteak bibliotheek 

onderzoeksruimte 
Vergaderzaal/ overlag 
Ruimte voor docenten 

Administratieruimte 
Kantine/ koftiehoek 

Keuken 
Ruimte voor keukenpersoneel 

Voorraadkamer/ opslag 
Magazijn! opslagruimte 
Toiletten/ invalide toilet 

Ruimte voor luchtbehandeling 
Ruimte voor electra, water en gas 

Ruimte voor telecommunicatie 
Ruimte voor noodstroom 

Magazijn! opslagruimte tech. dienst 
Werkruimte tech. dienst 

. / 
••• 
••••• 
' .. • • -.· ' 

Werkkast en! of ruimte schoonmaakdienst -• 
Mulifunctionele ruimte 

Ontvangstruimte/ontmoetingsruimte~ I
Expositieruimte! tentoonstellingsruimte; Il

Ontmoetingsrui_mte/ pauzeruim te~ lil
Ruimte voor feesten en evenementen; VI-

.· 

Figuur 3-1; Schema onderlinge relaties. 

Opmerking: 

-.-

• Een zwart bolletje op de kruising van twee lijnen geeft aan dat er een relatie tussen 
de ruimten aanwezig dient te zijn. Een kruising van twee lijnen zonder een zwart 
bolletje geeft aan dat er geen relatie tussen de ruimte hoeft te zijn. 
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Bij het opstellen van uitgangspunten voor het ontwerpproces kan er onderscheid gemaakt 
worden tussen verschillende onderdelen: 

• Uitgangspunten met betrekking tot de situatie (maquette). 
• Uitgangspunten met betrekking tot het bouwen in de tropen. 
• Algemene uitgangspunten. 

Uitgangspunten met betrekking tot de situatie (maquette): 
• Het gebouw zal oost georiënteerd zijn, vanwege de situatie. Door het gebouw oost te 

oriënteren heeft het gebouw optimaal uitzicht op zee. Er dient wel rekening gehouden te 
worden met de hoeveelheid zonstraling. 

• Het gebouw zal op ca. 12 meter boven de zeespiegel gepositioneerd worden . 
• De helling van de berg is ter plaatse van het congres-/kenniscentrum een stuk flauwer 

dan elders op het terrein. De helling ter plaatse van het congres-/kenniscentrum bedraagt 
ongeveer 5°. De helling elders op het terrein bedraagt ongeveer 20°. Deze vrij vlakke 
ondergrond wordt optimaal benut. 

• De entree van het gebouw aan de Westzijde (bergzijde). 

Uitgangspunten met betrekking tot het bouwen in de tropen3
: 

• Wanneer het gebouw ook op het zuiden is georiënteerd, is het noodzakelijk om de 
hoeveelheid zonnestraling te reduceren (overstekken e.d.). 

• Openingen oriënteren op het Noorden. 
• Het toepassen van hellende daken, zodat tijdens een regenseizoen de grote hoeveelheid 

regen gemakkelijk en snel van het dak afgevoerd kan worden. 
• In zijn algemeenheid dient er bescherming geboden te worden tegen de hevige regenval. 
• Aardbevingen, zie §3.6. 
• Overstromingen, zie §3.6. 
• Vloedgolven en tsunami, zie §3.6. 
• Tropische stormen, zie §3.6. 

Algemene uitgangspunten: 
• Voor een aantal ruimtes wordt uitzicht op zee op prijs gesteld. Het betreffen de volgende 

ruimten: 
De multifunctionele ruimte welke gebruikt wordt als: ontvangst/ 
ontmoetingsruimte, pauzeruimte, ruimte voor feesten en partijen. 
Werkplekken voor studenten. 
Kantine/koffiehoek. 

• Optimale multifunctionaliteit van het gebouw. 
• Ecologisch en duurzaam bouwen. 
• Het gebouw moet als één geheel overkomen. Er moet dus gewaakt worden dat er geen 

samenraapsel van verschillende functies of bouwdelen ontstaat. Dit is van groot belang 
gezien de diversiteit van de vele functies die in het ontwerp ondergebracht worden. 

• De draagstructuur vormt een belangrijk aandeel in het ontwerp. Het is de bedoeling dat 
de draagstructuur een meerwaarde vormt in het ontwerp. 

3 Zie ook: "Literature study ofthe tropics focused on Honduras", hoofdstuk 6. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 28 -



TuI e ti!Ulfll 11 univ l!>itr'll!ltl<lh 

3.4 Ontwerpmethode 
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Voor het tot stand komen van het ontwerp zijn er een tweetal ontwerpprincipes toegepast. 
Namelijk door middel van een massastudie en door het schetsen van doorsneden, plattegronden 
e.d . In de twee volgende paragrafen zullen de twee ontwerpprincipes beschreven worden. 

3.4.1 Massastudie 
Naar aanleiding van het programma van eisen zijn de verschillende volumes in kaart gebracht. 
Met het programma van eisen en de volumes is er een vlekkenplan opgesteld, zie bijlage 3. 
Met behulp van het vlekkenplan is er een massastudie uitgevoerd wat heeft geleid tot een 
aantal ontwerpen, zie figuur 3-2 en 3-3. 

Bovenste laag 

Middelste laag 

Onderste laag 

Bovenste laag 

Onderste laag 

Twee 

Massastudie 1 

Conferentiezalen. 

Multifunctionele ruimte, 
receptie, keuken, kantine en 
administratie. 

Kenniscentrum en 
installatie. 

Conferentiezalen, kantine, 
receptie en administratie. 

Multifunctionele ruimte, 
keuken en installaties. 

Kenniscentrum (is dus 
es litst). 
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Bovenste laag 

Middelste laag 

Onderste laag 

Twee 

Bovenste laag 

Middelste laag 

Onderste laag 

Twee 
zijvleu els 

Massastudie 2 

Conferentiezalen. 

Kantine, receptie en 
administratie. 
Multifunctionele ruimte, 
keuken en installaties. 
Kenniscentrum (is dus 

es litst). 

Massastudie 4 

Conferentiezalen. 

Kantine, receptie en 
administratie. 
Multifunctionele ruimte, 
keuken en installaties. 
Kenniscentrum (is dus 
ges litst). 
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Bovenste laag 

Middelste laag 

Onderste laag 
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Conferentiezalen, kantine 
en administratie. 
Multifunctionele ruimte en 
receptie. 
Kenniscentrum en 
installaties. 

Figuur 3-3; 2 massastudies. 
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Bovenste laag 

Middelste laag 

Onderste laag 

Conferentiezalen. 

Multifunctionele ruimte, 
kantine en administratie. 
Kenniscentrum en 
installaties. 

Het volgende kan gezegd worden over de massastudies: 
• De massastudies zijn "puur" ontworpen op basis van bet vlekkenplan en de verschillende 

onderlinge volumes. De bouwdelen/ volumes staan los van elkaar en de gebouwdelen/ 
volumes zijn niet in elkaar geweven. Het zijn gestapelde volumes met vrij veel gevel en 
dak. 

• Deze manier van ontwerpen geeft niet echt een ruimtelijk inzicht. Men ziet alleen de 
(buiten)vorm, maar men weet niet wat er binnen "gebeurt". Ook is niet duidelijk wat 
ontwerper met het gebouw wil bereiken, wat bepaalde zichtlijnen zijn, wat de ontwerper 
wil laten zien of juist niet, welke beleving men beeft in bepaalde ruimten, etc. 

• Het gevaar van deze manier van ontwerpen is dat het vlekkenplan "te" letterlijk vertaald 
wordt in een gebouw. Het "te" letterlijk vertalen van het vlekkenplan komt tot uiting in de 
verschillende massastudies. 

Omdat de massastudie niet leidde tot een bevredigend ontwerp is er voor gekozen om het 
vlekkenplan en de verschillende volumes te laten rusten en over te stappen naar een andere 
manier van ontwerpen. Er wordt gekozen om een ontwerp te maken door het schetsen van 
doorsneden, plattegronden, gevels, etc. Dit proces zal worden beschreven in §3.4.2. 

3.4.2 Het schetsontwerp 
Voordat met het schetsen wordt begonnen zijn er eerst een aantal uitspraken gedaan over het te 
ontwerpen gebouw. Door middel van de uitspraken wordt er beschreven wat de pontwerper wil 
bereiken met het ontwerp, wat wil de ontwerper laten zien of juist niet, wat voor beleving 
heerst er in een ruimte, etc. 

Uitspraken 

De volgende uitspraken zijn gedaan: 

• Het is de bedoeling dat het gebouw niet de uitstraling krijgt van één van de hoofdruimten, 
zoals congrescentrum, expositiecentrum, kenniscentrum, of bioscoop. 
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• Het is de bedoeling dat het gebouw zich verenigt met het landschap (eenheid): 
---> Hierdoor wordt een gebouw verkregen wat geen dominant object is, maar wat wel 

aanwezig mag zijn. 
---> Realiseren door materiaalgebruik, bijvoorbeeld: houten gevelbekleding, adobe 

wanden4
, natuursteen wanden, etc. 

---> Realiseren door kleurgebruik, bijvoorbeeld: kleur van tropisch hardhout, een 
"grondkleur" voor de adobe wanden, kleuren van natuursteen, etc. 

---> Het landschap laten zien (de bijzonder flora en fauna), zie bijlage 4. 
---> Het gebouw gedeeltelijk verdiepen in de "berg". Het gebouw staat tegen de 

helling. 

• Het is de bedoeling dat het gebouw aanwezig is, maar niet "dominant" aanwezig. 
---> Realiseren door de locatiekeuze van het gebouw, zie figuur 3-4. 
---> Weinig of geen "overdreven" elementen in het gebouw opnemen. 
---> Verschillende reden om voor deze aanwezigheid te kiezen zijn: 

Het congres/ kenniscentrum mag niet alle aandacht "opslokken", zodat al het 
overige in het niets valt, zie figuur 3-4. 
De overige gebouwen mogen er ook zijn. 
Ik wil juist ook het landschap laten zien, bijvoorbeeld de mangrovebossen. 
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Figuur 3-4; Schets van het terrein met de locatie van het congres/ kenniscentrum. 

• Het is de bedoeling dat het gebouw een relatie krijgt met buiten/zee (bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van een groot terras). 

• Het is de bedoeling dat de bezoekers "beleven" dat ze zich in de tropen bevinden. 
• Dit wordt gerealiseerd door: 

1. Primair 
Het landschap te laten zien (flora); tropische bloemen, tropische bomen 
(palmbomen) en de tropische zee. 
Het klimaat. 
De fauna. 
Geuren; geur van de zee, geur van de flora. 
Geluiden; Geluid van de zee, geluid van de fauna. 

2. Secundair 
Materialisering en kleurgebruik van het gebouw, zoals eerder 
beschreven. 

4 Zie: "Literature study ofthe tropics focused on Honduras", hoofdstuk 7: Building materials. 
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De hierboven bescbreven uitspaken hebben betrekking op het gehele gebouw. Nu volgen nog 
een aantal uitspraken welke betrekking hebben op specifieke ruimten. 

• De Entree 
• De beleving van de entree zal besloten/geborgen/sober!klein zijn, zodat er minimaal 

wordt vrijgegeven wat er zich achter de deuren bevind . 
• Vaste receptie. Het gebouw wordt zelf verkend; spannender en uitdagender. 
• Een sterke relatie met de multifunctionele ruimte. 

• De multifunctionele ruimte 
• De beleving van deze ruimte IS het tegenovergestelde van de receptie: 

open/ruimtelijk/licht. 
• Bij het openen van de toegangsdeur (van de receptie) gaat er een andere wereld open. 
• Er dienen zichtlijnen aanwezig te zijn van de toegangsdeur "door" het gebouw, 

waardoor het ruimtelijke gevoel benadrukt wordt. 
• De multifunctionele ruimte dient een centrale ligging in het gebouw te krijgen. 
• Er dient een duidelijke routing aanwezig te zijn. 
• Wanneer er een feest in de multifunctionele ruimte gehouden wordt, is uitzicht op zee 

vereist. 
• Er dient een relatie te zijn met buiten/zee (buiten/binnen gevoel). 
• De multifunctionele ruimte dient een relatie te hebben met allen overige ruimten, zoals 

in het relatieschema (§ 2.7) is weergegeven. 
• Er dient voldoende daglicht aanwezig te zijn. 

• Kenniscentrum 
• De beleving van deze ruimte zit tussen de twee voorgaande belevingen in; niet echt 

besloten, maar ook niet "nadrukkelijk" ruimtelijk. 
• Het kenniscentrum dient bereikbaar te zijn via een secundaire ingang. 
• Er dient een vrij indeelbare ruimte in het kenniscentrum aanwezig te zijn met 

verschillende functies, wals: internetcafé, werkplek voor studenten, computerruimte, 
bibliotheek en een kantine/koffiehoek. 

• Uitzicht op zee is vereist voor de vrij indeelbare ruimte. 

• Congreszalen 
• Multifunctioneel te gebruiken. 
• Mogelijkheid tot het creëren van een grote congreszaaL 
• Schaars uitzicht; wel voldoende daglicht. 

• Expositie/showroom 
• Dezelfde beleving als de multifunctionele ruimte; het is immers een onderdeel van de 

multifunctionele mimte. 
• Expositie/showroom kan permanent aanwezig zijn. 
• Expositie/showroom kan worden afgebakend van de multifunctionele ruimte. 
• Expositie/showroom kan tijdelijk verwijderd worden voor grote evenementen. 
• De expositie/showroom dient "segmenten" van uitzicht te bezitten en voldoende 

daglicht. 

• Film- projectiezaaVcollegezaaVtbeater 
• Dezelfde beleving als de receptie: besloten/sober/donker. 
• Géén uitzicht op zee en geen daglichttoetreding. 
• Helling van de zaal tegen de helling van de berg positioneren. 
• De "trap/helling" wijzigbaar in een podium. 
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• Dezelfde beleving als de multifunctionele ruimte; het is immers een onderdeel van de 
multifunctionele ruimte. 

• De zitjes dienen uitzicht op zee te bieden. 
• Ruimte om de kantine/koffiehoek dienen het binnen/buiten gevoel te bezitten; 

bijvoorbeeld door een groot terras. 
• Sterke relatie met buiten . 
• De kantine ook inzetbaar tijdens feesten & partijen . 
• Eventueel een aparte keuken toepassen voor snacks e.d. 
• Vanuit de toegangsdeur dient de kantine/koffiehoek direct zichtbaar te zijn. 

Nadat alle uitspraken beschreven zijn, is zichtbaar geworden wat er met het gebouw bereikt wil 
worden, welke uitstraling het gebouw zal krijgen en welke belevingen er in bepaalde ruimte 
heersen. Tevens is het van belang dat de ontwerper weet wat voor bezoekers het congres/ 
kenniscentrum zullen bezoeken. Wanneer de betreffende bezoekers bekend zijn, kan deze 
kennis ook worden meegenomen in het ontwerp. Hieronder zullen de personen worden 
weergegeven welke in het congres/kenniscentrum verwacht worden .. 

Personen 

1. Congresbezoekers. 
2 . Expositiebezoekers. 
3. Studenten. 
4. Bezoekers voor feesten en partijen. 
5. Bezoekers voor film en/oftheater. 
6. Personeel : 

- Receptie. 
- Docenten. 
- Archiefmedewerker/bibl iothecaris. 
- KeukenpersoneeL 
- Schoonmaakdienst. 
- Medewerker installaties. 

Met de uitspraken in het achterhoofd, de uitgangspunten volgens §3.3 en de te verwachten 
personen zijn een flink aantal schetsen gemaakt. Na een iteratief proces is er uiteindelijk een 
definitief schetsontwerp ontstaan, waarvan de schetsen terug te vinden zijn in bijlage 5. 

Tijdens het ontwerpen is er ook gezocht naar referentiebeelden uit Honduras. In bijlage 6 zijn 
een aantal referentiebeelden opgenomen van gebouwen welke in Honduras (Roatan) gevestigd 
zijn. Op deze foto's is te zien dat er geen sprake is van één bepaalde architectuur op het eiland 
(eigenlijk is het een beetje rommelig; van alles wat). Op de foto's is zichtbaar met welke 
materialen er zoal op Roatan gebouwd wordt. De referentiebeelden hebben weinig inspiratie 
opgeleverd voor het ontwerp. 

Tijdens de laatste schetsen viel mij ineens op dat de plattegrond van het gebouw de vorm kreeg 
van een rog. Vanwege deze vorm is het gebouw hier dan ook naar vernoemd, namelijk: 
Multifunctioneel centrum "DE ROG", zie figuur 3-5. 
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Figuur 3-5; Plattegrond van het gebouw. 
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Plattegrond Peil 0+ 

Een aantal schetsen, welke in bijlage 5 zijn opgenomen, verdienen nog enige uitleg. Hieronder 
zal deze uitleg gegeven worden . 

Het is de bedoeling dat het gebouw multifunctioneel ingezet kan worden. Dit houdt in dat het 
gebouw op verschillende manieren gebruikt kan worden . Dit wordt grofweg vertaald in twee 
situaties. In situatie I kunnen de bezoekers het gebouw betreden via twee hoofdingangen 
(waarbij de zichtlijnen zijn weergegeven in figuur 3-6). In deze situatie kunnen de college
/theater-/filmzaal, de conferentie-/vergader-/leszalen, de expositieruimte en het kenniscentrum 
afzonderlijk gebruikt worden. De college-/theater-/filmzaal en de conferentie-/vergader
/Jeszalen kunnen multifunctioneel worden gebruikt, waarbij het gebruik effectiever wordt. 
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Figuur 3-6; Plattegrond en doorsnede van situatie I. 
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De zwarte lijnen, welke in figuur 3-6 (zie ook tekeningen in bijlage 5), zijn weergegeven geven 
de "schil" van het gebouw weer. De bruine lijnen geven de binnenwanden weer. De groene 
streeplijn duidt op een venv~jderbare wand in de vorm van schermen (geluidsoverdracht mag 
plaatsvinden). De blauwe lijn is ook een venvijderbare wand, waar wel geluidwerende eisen 
aan worden gesteld. (Opgemerkt dient te worden dat het nog een bouwtechnische uitdaging zal 
worden om deze wand op een deugdelijke manier uit te voeren). 

In situatie U is er sprake van één grote ruimte voor bijvoorbeeld een feest. Te denken valt aan 
een bruiloft, optreden, prijsuitreiking, receptie, etc. Hierbij kan de expositiemimte (tijdelijk) 
aan de grote ruimte worden toegevoegd. De expositiestukken kunnen worden opgeslagen in de 
conferentie-/vergader-/leszalen. In het kenniscentrum is er dan nog altijd de beschikking over 
één leslokaal. De ruimte vóór de college-/theater-/filmzaal kan gebruikt worden als podium, 
voor bijvoorbeeld een bruiloft (zie figuur 3-7). De verwijderbare wand is venvijderd, waardoor 
er een ruim podium ontstaat. Er kan voor gekozen worden om de college-/theater-/filmzaal 
gedeeltelijk af te schermen met bijvoorbeeld een gordijn. Eventueel kan het gedeelte van de 
college-/theater-/filmzaal omgebouwd worden tot podium, welke gebruikt kan worden voor het 
plaatsen van cadeaus; bijvoorbeeld bij een bruiloft. De twee hoofdentrees kunnen (tijdelijk) 
worden afgesloten. Het gebouw kan in die situatie betreden of verlaten worden door de 
secundaire entrees. Tijdens een feest, bijeenkomst of iets degelijks kan het kenniscentrum nog 
altijd afzonderlijk gebruikt worden. In figuur 3-7 zijn tevens de zichtlijnen weergegeven en er 
is weergegeven hoe de lichtinval plaatsvindt. De doorsnede in figuur 3-7 geeft bijvoorbeeld 
lichtinval weer door het gebruik van vides. 
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Figuur 3-7; Plattegrond en doorsnede van situatie IJ. 

In figuur 3-8 is de Plattegrond weergeven van het kenniscentrum. In de plattegrond is 
weergeven op welke manier daglicht wordt verkregen voor de verschillende mimten. Het moge 
duidelijk zijn dat de archiefruimte en de 
ruimte voor installaties geen daglicht bezitten 
(immers voor deze ruimte is het niet 
benodigd). Verder zijn de zichtlijnen 
weergegeven van de vrij indeelbare ruimte. 
De vrij indeelbare ruimte wordt gebruikt als: 
intemetcafé, bibliotheek, koffie-/kantinehoek 
en computerruimte (werkplek voor 
studenten). Tevens is aangegeven dat het 
kenniscentrum een secundaire ingang heeft. 
Men kan het kenniscentrum zowel via de 
hoofdingang als via de secundaire ingang 
betreden. 
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Multifunctioneel centrum "DE ROG" 
schets 7 

" Flinke'' overstekken 

Houten gevelbekleding 

Natuursteen; gemetseld 

Adobe wand; gepleisterd 

Zijgevel 
Materialisering + kleurgebruik 

Figuur 3-9; Gevelaanzicht met materialisatie. 

In figuur 3-9 is de zijgevel weergegeven voorzien van materialisatie. In de figuur is te zien dat 
er gebruik wordt gemaakt van lokale bouwmaterialen. Tevens is te zien dat er 
voorzorgsmaatregelen zijn genomen met betrekking tot zonstralingen (zonweringen en 
overstekken). De overstekken leveren ook een bijdrage bij aan de duurzaamheid van de gevels. 
Opgemerkt moet worden dat de dakhelling 12° bedraagt. Dit houdt in dat een met leisteen 
bedekt dak en een dakhelling van 12° niet waterdicht is. Er dient dus een waterdichte laag 
gecreëerd worden, waar later de leistenen op bevestigd kunnen worden. Dit is een 
bouwtechnisch vraagstuk waar nog de nodige aandacht aan besteed dient te worden (wat niet 
wordt uitgewerkt in dit verslag). 

Ten slotte is in figuur 3- I 0 
nogmaals de plattegrond 
weergegeven, maar dan met als 
alternatief een verbreding van de 
college-/theater-/filmzaal. In 
deze college-/theater-/filmzaal 
kunnen ca. 130 personen zitten. 
In het "oorspronkelijke" ontwerp 
kunnen ca. 60 personen zitten . 
Deze schets is om aan te tonen 
dat de college-/theater-/filmzaal 
eventueel vergroot kan worden. 
De schets met de verbrede 
college-/theater-/filmzaal zal 
ovengens niet worden 
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Mu~ tl'r.:~ centrum ·oE ROG. 
Khets 7 

ALTERNATIEF: 
Verbreding cdl~eater .Jilirnzaal 
- 130 persone11 

meegenomen in het vervolg van Figuur 3-10; Plattegrond met als alternatief een verbrede 
dit verslag. college-/theater-/filmzaal. 
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Na het definitieve schetsontwerp is er een model gemaakt, welke in de situatiemaquette 
geplaatst kan worden. Op deze wijze wordt weergegeven dat het gebouw nog steeds in de 
situatie past. De schaal van het model is 1 :500; gelijk aan de schaal van de situatiemaquette, 
zie figuur 3-11. 

Aanzicht van boven. Aanzicht van (schuin) boven. 

Vooraanzicht. Zijaanzicht. 

Close-up van het vooraanzicht. Close-up van het zijaanzicht. 

Figuur 3-11; Model, welke in de situatiemaquette geplaatst is. 
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3.6 Uitgangspunten met betrekking tot de tropen: 

In het definitieve schetsontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de uitgangspunten 
en uitspraken. Een aantal uitgangspunten met betrekking tot het bouwen in de tropen verdienen 
echter nog enige aandacht. Het gaat hierbij om: 

• Aardbevingen: 
In fase I van dit afstudeerproject5 is gekeken naar het aantal aardbevingen per Jaar op 
Roatan (coördinaten: Latitude 16.300N en Longitude: 86.500W). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat er, op Roatan, jaarlijks één aardbeving plaatsvindt. De 
magnitude van deze aardbevingen is maximaal 5,4 op de schaal van Richter. In tabel 3-6 is 
te zien dat een magnitude tussen de 2.5 en 5.5 meestal geen tot weinig schade aanricht. 
Volgens de informatie hoeft het gebouw niet aardbevingsbestendig gebouwd te worden. 

Magnitude Effecten 
Geschat 

aantal/jaar 
< 2.5 Wordt doorgaans niet gevoeld, maar kan worden 900 000 

gemeten met een seismograaf. 
2.5 - 5.5 Wordt meestal wel waargenomen, maar de schade is 30 000 

gering. 
5.5 - 6.0 Geringe schade aan gebouwen en andere 500 

bouwwerken. 
6.0- 7.0 Kan veel schade berokkenen in dicht bewoonde 100 

gebieden. 
7.0- 8.0 Grote aardbeving, ernstige schade. 20 
> 8.0 Zeer grote aardbeving. Gemeenschappen in de buurt 1 per 5-10 jaar 

van het epicentrum worden meestal volledig 
verwoest. 

rond de 8.8 De zwaarste aardbevingen door mensen enkele per eeuw 
waargenomen. 

_6 Tabel 3-6; Een mdruk van de effecten van een zekere (Richter) magmtude . 

• Overstromingen 
Omdat het eiland Roatan weinig geen rivier bezit, zal de kans op een overstroming erg 
klein zijn. Bij de terreinindeling dient er wel op gelet te worden dat hevige regenval op een 
deugdelijke manier kan worden afgevoerd. Ten aanzien van het gebouw hoeven geen 
speciale voorzieningen getroffen te worden. 

• Vloedgolven/ tsunami 
In fase I van dit afstudeerproject is er tevens gekeken naar het aantal vloedgolven en 
tsunamies op Roatan. Hieruit bleek dat er slechts één tsunarni is waargenomen (1825). De 
kans op een vloedgolf of tsunami, op Roatan, is dus nihil. Doordat het congres/ 
kenniscentrum op ca. 12 meter hoogte en aan landzijde licht ligt, wordt de kans nog eens 
verkleind. 

• Tropische stormen 
Er dient wel degelijk rekening gehouden te worden met tropische stormen en orkanen. 
Orkaan MITCH is de zwaarste orkaan die Honduras getrotTen heeft [1998]. Orkaan 

5 Zie: "Literature study ofthe tropics focused on Honduras", paragraaf 6.2.2, blz. 50 en verder. 

6 Bron: http://home.hetnet.nl/- vanadovv/ Aardbev.html 
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MITCH heeft snelheden behaald van 180mph = 290km/h -7 Orkaan categorie 5. Het 
gebouw zal dus tegen orkanen bestand dienen te zijn. Het congres/ kenniscentrum zal 
gedimensioneerd worden met behulp van een Amerikaanse norm: "Guide to the use of the 
wind loadprovisions" of ASCE 7-98. Tevens zal de "Coastal Construction Manual" van 
de Pederal Emergency Management Agency gebruikt worden. Het moge duidelijk zijn dat 
vooral de verbingen de nodige aandacht verdienen. 

Verder dienen er, tijdens een orkaan, 
tijdelijk "shutters" geplaatst te worden ter 
bescherming van glas. Rondvliegend 
materiaal is één van de meest gevaarlijke 
situaties tijdens een orkaan. Bouwtechnisch 
gezien dient er rekening gehouden te 
worden met het feit dat deze "shutters' op 
een deugdelijke manier gemonteerd en 
gedemonteerd kunnen worden. 

Figuur 3-12; "Shutters" ter bescherming 
van glas tijdens orkanen 7• 

7 Bron: http://www.shutterkings.com/extstonnpanels.htm 
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4 Het constructieve ontwerp 
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In dit hoofdstuk wordt het architectonische ontwerp constructief uitgewerkt. Dat wil zeggen 
dat er een draagstructuur gekozen wordt voor de verschillende bouwdelen, de stabiliteit van het 
gebouw gewaarborg dient te worden, de hoofddraagconstructie gedimensioneerd zal worden en 
dat de belangrijkste verbindingen gedetailleerd en berekend zullen worden . 

4.1 Draagstructuur 
In bijlage 7 wordt een analyse van de draagstructuur beschreven. In bijlage 7 worden 
verschillende opties bekeken en vergeleken om een keuze van de draagstructuur te maken . 
Uiteindetijk zal draagstructuur 5 gekozen worden, zie figuur 4-1 en 4-2. 
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Figuur 4-1; De draagstructuur van het gebouw. 
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Spant4 

Spant3 

Spant 2 

Spant 5 
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Figuur 4-2; De 5 drieschanierspanten welke de draagconstructie vormen. 
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Er is voor draagstructuur 5 gekozen om de volgende redenen: 
• Het is mogelijk om grote overspanning te maken. 
• Er wordt gebruik gemaakt van één constructieprincipe---..; eenvoudig houden. 
• Weinig daglichtbelemmering vanwege de open structuur. 
• Geeft een ruimtelijk beeld. 
• Fabricage kosten blijven Jaag, omdat ze in Centraal Amerika vervaardigd zullen 

worden. 
• De zichtlijnen vanaf de entree blijven intact. 

4.1.1 Mechanicaschema 
In figuur 4-3 is het mechanicaschema weergegeven van spant 4 (figuur 4-2). De zwarte lijnen 
geven een drieschanierspant weer, welke in staat is om zowel de horizontale als verticale 
belasting op te nemen. Het drieschanierspant is een ongeschoorde constructie. De in het rood 
aangegeven zijconstructie wordt aan het drieschanierspant scharnierend verbonden, waardoor 
deze constructie geschoord is. 

------- ----------- --
... r 

.. 
J 

Spant 4 
Figuur 4-3; Eenvoudig mechanicaschema van spant 4. 

4.2 De constructiemaquette 
In het voorgaande is geanalyseerd op welke wijze de hoofddraagconstructie het beste gemaakt 
kan worden. Er is nog geen aandacht besteed aan de secundaire constructie. Dit is bewust zo 
gedaan, omdat de secundaire constructie tot stand moet komen tijdens het maken van een 
constructiemaquette. Door het maken van een constructiemaquette wordt een goed inzicht 
verkregen in draagstructuur van het gebouw en tevens kan het krachtenverloop van de 
optredende belastingen goed geanalyseerd worden. Nu volgen een aantal foto's van de 
gemaakte constructiemaquette, waarbij enige uitleg zal worden gegeven. 
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Figuur 4-4; Foto I van de constructiemaquette. 

(n figuur 4-5 is een foto 
weergegeven van de rechter 
zUde van de 
constructiemaquette. Op 
deze foto is duidelijk te zien 
dat het gebouw tegen een 
helling staat. Verder is de 
constructie te zien, die 
dag] ichttoetreding, door het 
dak, mogelijk maken. 

Figuur 4-6; Foto 3 van de constructiemaquette. 
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In figuur 4-4 is een foto 
weergegeven van de 
voorzijde van de 
constructiemaquette. De 
grote overspanningen 
worden gerealiseerd d .m.v. 
van vakwerkspanten. De 
college-/theater-/filmruimte 
wordt overspannen d.m.v. 
vakwerkliggers. Verder is op 
de foto te zien dat de 
secundaire constructie 
zichtbaar is geworden. 

In figuur 4-6 is een foto 
weergegeven van de rechter 
zijde van de 
constructiemaquette . De 
grijze wanden en vloeren 
geven aan dat deze wanden 
en vloeren in beton worden 
uitgevoerd. De zwarte 
"vlakken" geven de 
bodem/grond aan . De 
overige onderdelen zijn niet 
gekleurd en worden 
uitgevoerd in hout. 

Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 43-



TU/e ch~t 11 ' I~I'Slll!tl tndho -" 

Jn figuur 4-7 is een foto 
weergegeven van de 
voorzijde van de 
constructiemaquette. Op 
deze foto is te zien dat de 
verdiepingsvloer gedragen 
wordt door kolommen/ 
liggers en dragende wanden. 

Opmerkingen 
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• Het onderdeel stabiliteit wordt behandeld in §4.4. 
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4.3 Belastingen 
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In deze paragraaf zal beschreven worden welke belastingen zoal op het gebouw werken. Deze 
paragraaf kent twee subparagrafen, te weten: verticale belasting en horizontale belasting. 

4.3.1 Verticale belasting 
De verticale belasting bestaat uit het eigen gewicht en veranderlijke belasting. 

Permanente belasting: 
Lei bedekking 
Dakelement, dik 150 mm 

Totaal 

Veranderlijke belasting: 
Personen en materieel (\jf = 0,0) 

Verdiepingsvloer (hout) PEIL: 

Permanente belasting: 
Houten vloer (FinnJoist)8 

Vloerbeschot 
Plafond+ leidingen 
Scheidingswanden 

Totaal 

Veranderlijke belastingen: 
Veranderlijke belasting (extreem) 

Begane grondvloer (betonvloer op zand) PEIL: 

Permanente belasting: 
Beton, dik 300mm (24kN/m3 * 0,3m) 
Scheidingswanden 

Totaal 

Veranderlijke belastingen: 
Veranderlijke belasting (extreem) 

0,80 kN/m2 

0,25 kN/m2 

1,05 kN/m2 

1,00 kN/m2 

0,14 kN/m2 

0,10 kN/m2 

0,15 kN/m2 

0,50 kN/m2 

0,98 kN/m2 

4,00 k:N/m2 

7,20 kN/m2 

0 50 kN/m2 

7,70 kN/m2 

4,00 kN/m2 

Souterrain en entree (betonvloer op zand) 3500- respectievelijk 1600+: 

Permanente belasting: 
Beton, dik 300mm (24kN/m3 * 0,2m) 
Scheidingswanden 

Totaal 

4,80 kN/m2 

0 50 kN/m2 

5,30 kN/m2 

8 Jn bijlage 8 is enige informatie opgenomen van de FinnJoist vloer. 
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Veranderlijke belastingen: 
Veranderlijke belasting (\f/=0,4) 

Gevels: 

Voorgevel: 
Vliesgevel 

Zijgevels- achtergevel: 
Houtskeletbouw wand 
Adobe wand 
Natuursteen wand 

Eigen gewicht "Cedrela Odorata" 

5% overscheidingskans bedraagt9: 

Pk = )1 + j3 ·S 

Pk =529+1,64-68 

pk = 64Ikg I m3 
- Zie figuur 4.8. 

Histogram 

I 
350 500 1 550 600 

I Volumie~e massa 
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650 700 

1,60 kN/m2 

0,45 kN/m2 

0,30 kN/m2 
6,00 kN/m2 
8,60 kN/m2 

6,40 kN/m3 

Mean .:::~528, 98 · 
Std. Dev. =68,295 ~ 

N =51 

I .,, I In 
I I J 
• •+- J1 = .529 kg/m 
J 
1+- 5% onder cbeidingsksns = 417 kg/m3 

Figuur 4-8; 5% overscbeidingskans. 

9 Zie ook: Onderzoek naar de mechanische en fysische eigenschappen van "Centra I American Cedar". 
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4.3.2 Horizontale belasting (windbelasting): 

Omdat de wind uit verschillende richtingen kan waaien, worden er twee onderling loodrechte 
richtingen beschouwd, namelijk: Wind loodrecht op de voorgevel (situatie I) en wind loodrecht 
op de zijgevel (situatie II), zie figuur 4-9. 

Windrichting· 
ituatie I I 

I 

.... 
I 

I 
I 

I 
I 

, -.; 
I > 

I ~ 
<, g 
\ > 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Zijgevel 

Zijgevel 

Windrichting; 
ituatie 11 

Figuur 4-9; Verschillende windrichtingen op het gebouw. 

Situatie I: Wind loodrecht op de voorgevel 

De windbelasting, welke op het gebouw aangrijpt, zal bepaald worden met behulp van een 
Amerikaanse norm, namelijk: Guide to the use of the wind laad provisions of ASCE 7-98. 
Verder zal er gebruik worden gemaakt van een handleiding, namelijk: Coastal Construction 
Manual, Volume I, II en II, FEMA 55, August 2005 . 

De norm ACSE 7-98 geeft 3 opties om de windbelasting te bepalen voor gebouwen en overige 
bouwwerken, namelijk: 

I. Eenvoudige methode; welke gebruikt wordt voor gebouwen met eenvoudige 
plattegrond, een dakhoogte::; 30ft (9 meter) en een dakhelling kleiner dan 10°. 

2. Analytische methode; voor gebouwen en bouwwerken die niet voldoen aan de eisen 
van optie 1. 

3. Windtunnelonderzoek; voor gecompliceerde bouwwerken, waarbij optie 2 geen 
uitkomst biedt. 

Om de windbelasting te kunnen bepalen dient er een keuze gemaakt te worden uit de drie 
bovenstaande opties. Optie 3, windtunnelonderzoek, valt af, omdat deze optie alleen gebruikt 
wordt voor gecompliceerde gebouwen of andere bouwwerken. Overigens zijn de 
benodigdheden voor het uitvoeren van een windtunnelonderzoek niet beschikbaar. Bij optie 2, 
analytische methode, moeten een aantal factoren analytisch of met behulp van tabellen bepaald 
worden. Vanwege de onvolledigheid van de beschikbare norm valt ook deze optie af (de 
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benodigde tabellen staan niet in de norm vermeld). De windbelasting zal dus bepaald worden 
met behulp van optie J; eenvoudige methode. 

Methode 1 - Eenvoudige methode 

De windbelasting, q, wordt bepaald met vergelijking 4-1. 

4-1 

Waarin: =Berekende windbelasting (pst) op een hoogte z boven maaiveld. 
= Windbelasting blootstellingcoëfficiënt op een hoogte z boven 
maaiveld . 

Kzt =Factor voor topografie. 
KJ = Richtingsfactor. 
V =Windsnelheid (3-sec. gust wind speed at 33ft (10 meter) boven 

maaiveld). 
= Referentie factor (interval van gemiddeld 50 jaar). 

Bij de eenvoudige methode worden de volgende aannamen gedaan: 

• H = 30 ft (9 meter). 
• Kz = 1,0. 
• Ki = 0,85. 
• G = 0,85 (gust effect factor) 
• Kzt = 1,0. 
• I = 1,0. 
• GCp; = ± 0,18 (Interne over- en onderdruk coëfficiënten [gesloten 

gebouwen]). 
• GCpi = ±0,55 (Interne over- en onderdruk coëfficiënten [gedeeltelijk open 

en open gebouwen]). 

Om vergelijking 4-1 in te vullen, dient de windsnelheid bepaald te worden. De windsnelheid 
wordt bepaald volgens norm ASCE 7-98, zie figuur 4-10. 

Helaas geeft figuur 4-10 alleen de windsnelheden weer in de kustgebieden van Noord
Amerika. Deze windsnelheden zijn dus eigenlijk niet bruikbaar, omdat onze locatie in 
Centraal-Amerika ligt. Er is daarom gezocht naar een representatieve waarde van de 
windsnelheid. In tabel 4-1 zijn windsnelheden weergegeven van diverse locaties in de 
Caribbean. Deze tabel is afkomstig uit CUBiC: Caribbean Unifom1 Building Code. Helaas 
wordt Honduras niet vermeld, maar buurland Belize wordt wel weergegeven. De 3-sec. gust 
wind speed voor Belize ligt tussen 45 rn/s (zuiden) en 54 rn/s (noorden). Ondanks dat 
Honduras tegen het zuiden van Belize ligt, wordt er, uit veiligheidsoverwegingen, toch voor 
gekozen om de hogere windsnelheid toe te passen. 

De 3-sec. gusl wind speed, voor Roalan, wordt dus acmgehouden op: 54 mis (120mph}. 
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1. Values are nomina! design 3-sec gust wind speeds in miles per hour (mph) at 
33ft (1 0 m) above ground lor Exposure Category C. 

2. Linear interpolation between contours is permitted. 

3. Is lands and coastal areas outside the last contourshall use lhe last wind 
speed contour of the coastal area. 

4. Mountainous terrain, gorges, ocean promontories, and special wind regions 
shall be examlned lor unusual wind conditlons. 

Source: Minimum Design Loads for Bu/ldings and Other srructures, ASCE 7-98 (ASCE 1998b) 

Figuur 4-1 0; De 3-sec. gust wind speed in mi les per hour voor Noord Amerika1 
• 

10 Bron: Coastal Constrcution Manual, Volume 11 , August 2005 . 
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Tabel4-l; Windbelastingen en windsnelheden in de Caribbean 11
• 

Vergelijking 4-1 kan nu worden ingevuld. J pound = 4,448N = 0,0044kN 

q, =0.00256·K, ·K" ·K" ·V 2 · I 

l feet = 0,3048m ~I ft2 = 0,093m 2 

1 /ft 2 ( st)= 0,0044kN = O 047 kN 
p p 0,093m 2 ' m2 

q, = 0.00256·1,0·1,0 ·0,85-1202 ·1 ,0 

q, = 31,3 /bi fl 2 

Ontwerpbelasting voor gebouwonderdelen: 

De ontwerpbelasting per gebouwonderdeel wordt bepaald met vergelijking 4-2: 

p=q·G ·Cr -qh ·(G·Cp;) 
p = q · 0, 85 ·Cl' - 31,3 · ( ±0, 18) ----+ Uitgaande van een gesloten gebouw. 

Waarin: 

voorgevel: 

q = windbelasting op een hoogte z. 
CP = Wiodvormfactor, volgens ASCE 7-98. 
G = Gustfactor = 0,85. 
GCp; = ± 0,18 (Interne over- en onderdruk coëfficiënten [gesloten 

gebouwen]). 

p = 31,3-0,85·0,8-31,3·(±0,18) 

p = 15, 7 psf met ( +) interne overdruk----+ = 0, 7 4 kN/m2 

p = 26,9 psfmet (-)interne onderdruk----+= 1,26 kN/m2 

u Bron: CU BiC= Caribbean Unifonu Building Code. 

4-2 
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De overige waarden worden weergegeven in tabel4.2. 

Ontwerpbelasting Ontwerpbelasting 

Gebouwonderdeel 
q 

G CP (pst) met: (kN/m2
) met: 

(pst) 
(+GCp;) (-GCp;) (+GCp;) (-GCp;) 

Q) 
Voorzijde 31,3 0,85 0,8 15,7 26,9 0,74 1,26 

> 
ll) 
00 Daklichten 31,3 0,85 0,8 5,63 26,9 0,74 l ,26 ..... 
0 
0 

> Co !lege-/theater-
31,3 0,85 0,8 5,63 26,9 0,74 1,26 

/filmzaal 

multifunctionele 
ruimte en 31,3 0,85 -0,7 -24,3 -13,0 -1 '14 -0,61 

kenniscentrum 
VJ 

Q) 
Entree 31,3 0,85 -0,7 -24,3 -13,0 -I' 14 -0,61 > 

ll) 
co 
·-· Co !lege-/theater-N 31,3 0,85 -0,7 -24,3 -13,0 -1,14 -0,61 

/filmzaal 

Daklichten 31,3 0,85 -0,7 -24,3 -13,0 -] '14 -0,61 

multifunctionele 
31,3 0,85 -0,5 -18,9 -7,67 -0,89 -0,36 Q) ruimte > 

ll) 

00 
Entree 31,3 0,85 -0,5 -18,9 -7,67 -0,89 -0,36 ..... 

2 
..c 
u College-/theater-<( 31,3 0,85 -0,5 -18,9 -7,67 -0,89 -0,36 

/filmzaal 

multifunctionele 
ruimte= evenwijdig 31,3 0,85 -0,9 -29,6 -18,3 -1,39 -0,86 

aan windrichting 

Entree 31,3 0,85 -0,9 -29,6 -18,3 -1,39 -0,86 
..::.:: 

otJ 
0 College- Loef-

/theater- zijde 
31,3 0,85 -0,5 -18,9 -7,67 -0,89 -0,36 

/filmzaal= 
loodrecht aan Lij-

31,3 0,85 -0,5 -18,9 -7,67 -0,89 -0,36 
windrichting zijde 

Tabel 4-2; Ontwerpbelasting per gebouwonderdeeL 

LET OP: 
De windbelastingen, welke op de verschillende overstekken werken, zijn nog niet 
bepaald. Eerst wordt nagegaan of de verschillende verkregen windbelastingen, in orde 
van grote, correct zijn. 

In figuur 4-11 is de plattegrond weergeven van het gebouw, voorzien van de windbelastingen 
uit tabel 4-2. De winddruk op de gevel bedraagt I ,26 kN/m2

. Deze waarde is niet echt 
aanneme I ijk, omdat de windbelasting in Nederland tussen de 0,7 á I ,0 kN/m2 ligt (bij een 
windsnelheid van ca. 26 m/s; gemeten over een periode van I 0 minuten bij een hoogte van 10 
meter boven maaiveld). De windsnelheden op Roatan liggen vele malen hoger, dus een 
windbelasting van 1,26 kN/m2 lijkt aan de lage kant. 
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Windrichting; 
Situatie l 

LEGENDA 
l'onJ "" \1 inddml.: ; 
1,2(J J.. . fm! 

g~~~ ~;~ndzu iging: 

1 n 
I k I 

Figuur 4-11; Windbelasting op het gebouw bij situatie I. 

Omdat de waarden van de windbelastingen ongeloofwaardig zijn, wordt er een controle 
uitgevoerd met behulp van de Nederlandse norm NEN 6702. Uiteraard zal er wel gerekend 
worden met de lokale windsnelheid á 36 m/s (gemiddelde windsnelheid over een periode van 
LO minuten). 

Eerst moet worden opgemerkt dat de ACSE 7-98 en NEN 6702 met verschillende 
windsnelheden rekenen. 

• ACSE 7-98 rekent met een 3 sec. gust wind speed. Met andere woorden: Er 
wordt gerekend met een gemiddelde windsnelheid over een periode van 3 
seconden. Dit houdt in dat de turbulentie-intensiteit vrijwel geen invloed meer 
heeft (de turbulentie-intensiteit zit er in verwerkt). 

• NEN 6702 rekent met een gemiddelde windsnelheid, gemeten over een periode 
van 10 minuten. Dit houdt in dat de turbulentie-intensiteit er nog niet in verwerkt 
zit. De kans op windvlagen is, over een periode van 10 minuten, veel hoger dan 
over een periode van 3 seconden. De turbulentie-intensiteit zal dus nog 
meegenomen moeten worden. 

NEN 6702 bepaald de windbelasting met vergelijk 4-3. 

1 2 
~, =(1+7·/(z))·-·p·v.,(z) 

2 

Waarin: 
k 

/(z) = 1r/ z- d., J 
l 2 o 

l(z) =Turbulentie-intensiteit op een hoogte z boven het aansluitende 
terrein; 

p = Volumieke massa van lucht; p = I ,25 kg/m3
; 

4-3 

4-4 

Vw =Gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten op een 
hoogte z. 
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z = Hoogte in meters. 
Zo = Ruwheidslengte in meters; 
dw = Verplaatsingshoogte in meter; 
k =Factor. 

De windbelasting volgens NEN 6702 wordt: 

Wind vanaf zee Wind vanaf land 
k I 

!(:::) = 
k 1 

/(z) = 

ln( z ~od" ) 
= ('0-0rO.IJ 

In( z ~od") 
= ( ) =0,43 10-0 

In - - In --
0,005 1 

Tabel 4-3; Bepaling van de turbulentie-intensiteit. 

Tevens dient er rekening gehouden te worden met het feit dat er aan de kust hogere 
windsnelheden voorkomen dan landinwaarts, zie figuur 4-12. Dit onderscheid m 
windsnelheden kan bepaald worden met vergelijking 4-5. 

( 7-d ) 
v,.(z)=2.5·u.·lnl- Zo w 

u ~!3.1 1 
60 I U ~UI U:1J1 

I 
30 9,6/ 1141 11'l j 

I 

~0 ~ • 10,5 11.2 • 

10 ~~ 8.8• u~,10.oj 
0 ' " t1 """ -Z

0
:1.0m j;o;Q2Sm Z

0
•00Jm 

d• 10m 

Figuur 4-12; windsnelheden in bebouwde 
en onbebouwde gebieden. 

4-5 

Waarin: = Gemiddelde windsnelheid over een periode van I 0 minuten op een 
hoogte z (gemeten boven land). 
= Wijvingssnelheid in m/s. 

z =Hoogte in meters. 
= Ruwheidslengte in meters; 
= Verplaatsingshoogte in meter; 

De wrijvingssnelheid op een hoogte van I 0 meter, in een bebouwd gebied kan nu worden 
bepaald: 

(
10-0) 36 = 2.5 ·u. ·In -

1
- ~ u .. = 6.25m / s 

De windsnelheid op 70 meter bedraagt dan: 

(
70-10) v,.. (70) = 2.5 · 6.25 ·ln -

1
- ~ v.,(70)=64m/s 
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De windsnelheid op 70 meter hoogte en in het bebouwde gebied is gelijk aan de windsnelheid 
op 60 meter hoogte in het onbebouwde gebied. De wrijvingssnellieid op 60 meter hoogte en in 
het onbebouwde gebied wordt: 

64 = 2.5·u, · In --(
60-0 ) 
0.005 

~ u, =2.7m l s 

De windsnelheid op 10 meter en in het onbebouwde gebied wordt: 

V (10)=2.5 ·2.7 · 1n --(10 -0) 
"' 0.005 

~ v"(JO) = 51.3m ! s 

Met andere woorden: 

v" (10), boven land v .. (IO), boven zee 

36 m/s 51.3 m/s 

Tabel 4-4; Wmdsnelhe1d boven land en boven zee. 

De stuwdruk kan nu worden bepaald: 

Wind vanaf zee: 

I 2 ( )1 2 , P~ =(1+7·/(z)) ·2·p ·v,., (z)= 1+7·0,13 .2.1,25·51.3 =3,14kN Jm-

r-::ie-intensite~ Gemiddelde windsnelheid over een 
wind vanaf zee is de waarde periode van I 0 minuten op een hoogte 
voor de turbulentie- z; dus 36 m/s en geen 54 m/s (3 sec. 
intensiteit vrij laag. gust speed); zje tabel 4-1. 

Er is gerekend met een kleine ruwheidslengte, wat zich uit in een lage turbulentie-intensiteit. 
Uiteraard kan de wind ook van land komen, waarbij een grotere ruwheidslengte moet worden 
aangenomen. 

Wind vanaf land: 

I 2 ( )1 2 2 P,., =(1+7·/(z))·2·p·v,., (z)= 1+7·0,43 .2.],25·36 =3,25kN/m 

~ De turbulentie-intensiteit heeft veel 
meer invloed, wat zich uit in een 
hogere windbelasting. 

De nu verkregen windbelasting is een stuk hoger, namelijk 3.25kN/m2
. Dit wordt veroorzaakt 

door de turbulentie-intensiteit. 

In tabel 4-5 is er een vergelijking gemaakt tussen de ASCE 7-98 en NEN 6760. Door deze 
vergelijking te maken kan worden onderzocht waar het verschil in windbelasting vandaan 
komt. 
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Vergelijking tussen ASCE 7-98 en NEN 6702. 

ASCE 7-98 I NEN 6702 

De ingevulde snelheid is de "3 sec. gust wind speed", daardoor hoeft er geen turbulentie
intensiteit te worden geïntroduceerd. 

Juist voor ASCE 7-98; onjuist voor NEN 6702. NEN 6702 schrijft voor dat er gerekend moet 
worden met een gemiddelde windsnelheid in een tijdsperiode van 10 minuten. 

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

De windbelasting wordt bepaald met 
vergelijking 4-1: 

q, = 0.00256 · K, · K"' · K.; · V 2 ·I 

Stel: Alle factoren 1,0 aanhouden 
V= 120 mph (=53,7m/s) 

q, = 0.00256·V 2 = 0.00256·1202 = 36,9/b l jt 2 

q, = l, 73kN I m2 

I Dezelfde waarde! 

' 

: Stel: 

De windbelasting wordt bepaald met 
vergelijking 4-3: 

l(z) = 0. 
p = 1,20kg/m3 

V= 53,7m/s (=120 mph) 

1 2 I 2 
P =- · p · v (z) =- ·1 25 · 53 7 

11' 2 w 2 ' , 

P.., = I, 73kN I m2 

----------------- - -- - ------ -- ------------------------ -- 1-------------------------------------- ---- - ------------

De turbulentie-intensiteit kan de 
windbelasting alleen verhogen, dus 

pw2: I, 73 kN/m2 

De ingevulde snelheid is de "gemiddelde windsnelheid over een periode van I 0 minuten op 
een hoogte z", daardoor moet er wel turbulentie-intensiteit worden geïntroduceerd. 

Onjuist voor ASCE 7-98;juist voor NEN 6702. 

q, = 0.00256 · K, · K:r · Kd ·V 2 ·I 

Stel: Alle factoren 1,0 aanhouden 
V= 80,4 mph (36m/s) 

q, = 0.00256 .V 2 = 0.00256 · 80,42 = 16, 6/b I ft 2 

q, = 0, 7SkN I m2 

: Stel: 

I , 
f>.. = (I + 7 · I ( z)) · 2 · p · v,: ( z) 

l(z) = 0. 
p = I ,20kg/m3 

V= 36m/s (=80,4 mph) 

P = ..!_ · p · v2 (z) = L I 20 · 362 

w 2 " 2 ' 

Pw = 0, 78kN I m2 

--- - --------------------------------------------------- .. ---------------------------------- --------------------

Turbulentie-intensiteit kan niet worden 
geïntroduceerd! 

; Turbulentie-intensiteit kan wel worden 
' ' 
' ' 
' 

' 

geïntroduceerd! 
Dit zal zich uiten in een hogere 

windbelasting! 
pw2:0, 78kN/m2 

Tabe14-5; Vergelijking tussen ASCE 7-98 en NEN 6702. 
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Naar aanleiding van tabel4-5 kan het volgende geconcludeerd worden: 
• ASCE 7-98 

De norm rekent met een "3 sec. gust wind speed" waardoor men geen rekening hoeft te 
houden met een turbulentie-intensiteit. Volgens de norm wordt een maximale stuwdruk 
verkregen van 1,73 kN/m2

. 

• NEN 6702 
De norm rekent met een gemiddelde windsnelheid over een periode van l 0 minuten. 
Hierdoor dient men rekening te houden met een turbulentie-intensiteit. Door de 
turbulentie-intensiteit kan de stuwdruk flink toenemen; tot maximaal 3,25 kN/m2 (bij wind 
vanaf land). 

De rekenwaarde voor de stuwdruk volgens NEN 6702 lijkt meer aannemelijk voor de 
desbetreffende locatie. De windbelasting zal bepaald worden met behulp van NEN 6702 en dus 
met een stuwdruk van 3,25kN/m2

• 

Windbelasting volgens NEN 6702; vergelijking 4-6: 

P =C -C -C _,~, ·p 
rep dim index eq 'rl. w 

Waarin: 
Prep = Windbelasting door winddruk, windzuiging, windwrijving en over- en 

onderdruk. 
Cdim = Factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt. 

Cindcx = Windvormfactoren; deze kunnen zijn: 

Cp< =Voor externe druk of zuiging op vlakken. 

c,>e.~o.· =Voor Jokale situaties in vlakken. 

C pi = V oor interne over- en onderdruk. 

C1 =Voor wrijving. 

C, = Voor een combinatie van voorgenoemde factoren. 

c.q = Drukvereffeningsfactor. 

4-6 

~ = Vergratingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op 

het bouwwerk in rekening brengt. 
p" = Extreme waarde van de stuwdruk. 

In ons geval geldt: 

= 0,91 (h = 9 meter, b = 43 meter) 

=Afhankelijk van het vlak, zie tabel 4-5. 

= 1,0 

= 1,0 

= 3 25 kN/m2 

' 

Voorgevel: 

Prcp = 0,91·1,1·1,0·1,0·3,25 
Cindex bestaat uit: 
Cpe = +0,8, 
Cpi = +0,3, 

Prcp = 3, 25kN I m
2 Dus Cmdex = 0,8 + 0,3 = 1, I 
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De windbelasting voor alle overige gebouwonderdelen zijn weergegeven in tabel4-6. 

cmdex 
windbelasting Pw C, Gebouwonderdeel kN/m2 cpe epi (kN/m2

) 

Druk Zuiging 

Voorzijde 3,25 0,8 0,3 - - 3,25 
cl) 

> 
cl) 

Daklichten 3,25 0,8 0,3 3,25 0[) - -.... 
0 
0 College-/theater-> 

!filmzaal 
3,25 0,8 0,3 - - 3,25 

Multifunctionele ruimte 
3,25 -0,8 -0,3 -3,25 

en kenniscentrum 
- -

"' Multifunctionele ruimte ~ 3,25 -0,4 -0,3 -2,07 > (achter) 
- -

cl) 
0[) 

:;::'I Entree 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 N 

College-/theater-
3,25 -0,8 -0,3 - - -3,25 

/filmzaal 

Multifunctionele ruimte 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 
I 

.... -cl) cl) 
Entree 3,25 -0,4 -0,3 -2,07 - > - --= 0 

cl) 

<t: 
0[) 

Co !lege-/theater-
/filmzaal 

3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 

Multifunctionele ruimte 3,25 -0,7 -0,3 - - -2,96 

Multifunctionele ruimte 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 

Kenniscentrum 3,25 -0,7 -0,3 - - -2,96 
...:.:: 
~ Entree 3,25 0 -0,4 -0,3 - - -2,07 

College- Loefzijde 3,25 -0,7 -0,3 - - -2,96 
/theater-
/filmzaal Lijzijde 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 

Daklichten 3,25 -0,7 -0,3 - - -2,96 

Voorgevel: 
Kenniscentrum -terras 3,25 - - +0,2 -1,3 +0,59 -3,84 

( a=0°). 
::: Voorgevel: cl) 

~ Multifunctionele ruimte 3,25 - - +0,32 -1,36 +0,95 -4,02 
cl) - ( a=3°). "' .... 
cl) 

> Daklichten (a=l0°). 3,25 - - +0,50 -1,40 +1,48 -4,14 0 
Voorgevel: 

College-/theater- 3,25 - - +0,50 -1 ,40 +1,48 -4,14 
/filmzaal( a= I 0°). 

Tabel 4-6; Ontwerpbelasting voor verschillende gebouwonderdelen. 

De windbelasting uit tabel 4-6 is weergegeven in de figuren 4-13 t/m 4-16. 
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Windrichting; 
Situatie I 

Figuur 4-13; Windbelasting op bet gebouw; situatie I I plattegrond. 
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... 
Qf) 

= ·---=-CJ Q,l ·c ·.:: 
"'0 ~ = = ·- -~~ 

Figuur 4-14; Windbelasting op bet gebouw; situatie I I langsdoorsnede. 
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u 
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- ·.c 
"0 ~ c = ·--~· 

Figuur 4-15: Windbelasting op het gebouw; situatie I I dwarsdoorsnede. 
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I 
I 
I 
I 
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·~ 
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<:J 
biJ -0 
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~ 

"0 
c.. 
0 -.c 
(J 
~ 
~ 

-o_ 
0 .. 
0 4j - ·--"'0 ~ 
c:: = ·- ..... > ·-~ [. 

Figuur 4-16: Windbelasting op het gebouw; situatie 1 I dwarsdoorsnede. 
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,, 
I 

I 
"i) 

De windbelasting loodrecht op de 
voorgevel is bepaald. Hetzelfde kan nu 
gedaan worden voor wind loodrecht op de 
zijgevel, zie figuur 4-17. Tabel 4-6 kan 
opnieuw worden ingevuld om de 
ontwerpbelasting te bepalen voor wind 
loodrecht op de zijgevel, zie tabel 4-7. 

I 
I 

I 
( 

' I 
' I 
' ' ' 

"i) 
> ., 
~0 
0 
0 
> 

' ' .,, 

t Windrichtin~; 
Situa(ie 11 

> .., 
ë_D 
2:! 
..c 
<) 

<( 

Figuur 4-17; Windrichting loodrecht op de zijgevel. 

c inm:x 
Ontwerpbelasting 

Gebouwonderdeel Pw C, kN/m2 
C~" epi (kN/m2

) 

Druk Zuiging_ 

~ Voorzijde (deels) 3,25 -0,8 -0,3 - - -3,25 
> 
~ 

Voorzijde (deels) 3,25 -0,4 -0,3 -2,07 öiJ - -.... 
0 
0 College-/theater-> 

/filmzaal 
3,25 0,8 0,3 - - 3,25 

Multifunctionele ruimte 
en kenniscentrum 3,25 0,8 0,3 - - 3,25 

(loefzijde) 
Multifunctionele ruimte 

en kenniscentrum 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 
Vl 

(lijzijde) ~ 
> 
~ Entree (loefzijde) 3,25 0,8 0,3 - 3,25 öiJ -
:~ 

N 
Entree (lijzijde) 3,25 -0,4 -0,3 -2,07 - -

College-/theater-
3,25 0,8 0,3 - - 3,25 

/filmzaal (loefzijde) 
Co !Je ge-/theater-

3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 
/filmzaal (loefzijde) 

Multifunctionele ruimte 
3,25 0,8 0,3 3,25 

(Loefzijde) 
- -

~ 
Multifunctionele ruimte 

3,25 -0,4 -0,3 -2,07 > (Lijzijde) 
- -

~ 
öiJ .... 

Entree (loefzijde) 3,25 0,8 0,3 3,25 ~ - -..... 
...c: 

<.) 

-< Entree (lijzijde) 3,25 -0,4 -0,3 - - -2,07 

College-/theater-
3,25 0,8 0,3 - - 3,25 

/filmzaal 
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Multifunctionele ruimte, 
gedeeltelijk 
(Loefzijde) 

Multifunctionele ruimte, 
gedeeltelijk 
(Loefzijde) 

Multifunctionele ruimte 
(Lijzijde) 

Kenniscentrum( terras), 
gedeelte lijk 

~ 
C':l Kenn iscentrum(terras ), a 

gedeelte I ijk 

Entree 

Entree 

Co !lege-/theater-
/filmzaal 

Daklichten 
(Loefzijde) 
Daklichten 
(Lijzijde) 

Voorgevel: 
Kenniscentrum -terras 

(a=0°). 
c: Zijgevel: <l) 

~ 
~ Multifunctionele ruimte 

<l) ....... 
(a=l2°). en ..... 

<l) 

> Entree (a=12°). 0 
Zijgevel: 

College-/theater-
/filmzaal (a=0°). 

3,25 -0,7 

3,25 -0,4 

3,25 0,4 

3,25 -0,7 

3,25 -0,4 

3,25 -0,7 

3,25 -0,4 

3,25 -0,7 

3,25 -0,8 

3,25 -0,4 

3,25 -

3,25 -

3,25 -

3,25 -

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

-0,3 - - -2,96 

-0,3 - - -2,07 

0,3 - - -2,07 

-0,3 - - -2,96 

0,3 - - -2,07 

-0,3 - - -2,96 

-0,3 - - -2,07 

-0,3 - - -2,96 

-0,3 - - -3,25 

-0,3 - - -2,07 

- +0,2 -1,3 +0,59 -3,84 

- +0,58 -] ,36 +1,72 -4,02 

- +0,58 -1,36 +1,72 -4,02 

- +0,2 -1,3 +0,59 -3,84 

Tabel 4-7; Ontwerpbelasting voor verschillende gebouwonderdelen. 

De wind belasting uit tabel 4-7 is weergegeven in de figuren 4-J 8 t/m 4-21. 
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.. 
t:)J) 

= ·..c = -= u Q", 1::: ·.;: 
"'Cl ~ = = 
~ -·-rJJ 

Figuur 4-18; Windbelasting op het gebouw; situatie 11 I plattegrond. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 64 -



TU Ie ~~~~~"'i'l· rriVI.'!'!.illlil eln<lli0v" Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

... 
ëj 
;.. 
~ 
0{) 
'-
0 
0 
i> 
~ 
~ 

c 
~ 
e': 
bJ) ·-";; 

•--:. ·-~ =-eJ -t -~ 
~ 

"0 e': = = ·- ~ 

~ ·-

Figuur 4-19; Windbelasting op het gebouw; situatie ll/ langsdoorsnede. 
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Figuur 4-20; Windbelasting op het gebouw; situatie 11 I dwarsdoorsnede. 
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Figuur 4-21; Windbelasting op het gebouw; situatie ll I dwarsdoorsnede. 
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4.4 Stabiliteit 

Voordat naar de stabiliteit van het gebouw wordt gekeken, wordt eerst weergegeven hoe de 
stabiliteit van een constructie gewaarborgd wordt. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 
geschoorde dan wel ongeschoorde constructies. ln tabel 4-8 is het verschil weergegeven van 
een geschoorde dan wel een ongeschoorde constructie. Bij een geschoorde constructie is de 
kniklengte kleiner of gelijk aan de systeemlengte. Bij een ongeschoorde constructie is de 
kniklengte groter dan de systeemlengte. 

F 

Steun 

Stabiliteit van raamwerken. 

Geschoord Ongeschoord 

i F 
.I -4 • _J t 

F 

Schoren 

F 
F 

Tabel 4-8; Stabiliteit van raamwerken; geschoord dan wel ongeschoord. 

F 

In figuur 4-22 en 4-23 is aangegeven hoe de stabiliteit van het gebouw gewaarborgd zal 
worden . Er is voor gekozen om het middengebied stabiel te maken (grootste gebied), door 
middel van geschoorde dan wel ongescboorde constructieprincipes. 

• tabiel middengebied 

Figuur 4-22; Stabiliteit van het gebouw/ zijaanzicht. 

lnhicl 
tl 
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p 
tabiel middengebied 

Figuur 4-23; Stabiliteit van het gebouw/ bovenaanzicht. 

In de figuren 4-22 en 4-23 is weergegeven dat het middengebied zorgt voor de stabiliteit van 
het gebouw (rode streeplijn). Het voor- en achtergebied worden pendelend aan het 
middengebied aangebracht (groene streeplijn). 

In figuur 4-24 is de windbelasting op het gebouw weergegeven (rood). Tevens is 
stabiliteitsconstructie in het dakvlak weergegeven (groen). Met andere woorden: De op het 
gebouw werkende windbelasting (rood) dient door de stabiliteitsconstructie (groen) te worden 
afgedragen. 

LET OP: 
De permanente belasting is niet in figuur 4-24 weergegeven. Het moge duidelijk zijn 
dat bij de dimensionering deze belasting wel degelijk meegenomen dient te worden. 
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Stabiliteit van het gebouw bij een windbelasting loodrecht op de voorgevel. 

Windzuiging 
4 = -3 ,I 1-.r /m 

Wind.zuiging 
q = -4.1 N/m 

~l ll l llllllll lll!llll 

lllllll!llllllllllllllllll 
Windzuiging 
q = -3.5 kN/m 

Windzuiging 
q = -1 .1"-N/rn 

- Windzuiging 
q = -4,1 1.; , /m 

llil ll ll! llllllllll 

Wibddt·uk q = 8,1 kN/m 

Figuur 4-24; Constructiemaquette voorzien van windbelasting loodrecht op de voorgevel. 
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Uitleg van de belastingen: 

De aangenomen windbelasting is gelijk aan de windbelasting volgens figuur 4-13 en 4-14; 
windbelasting op het gebouw; situatie I (wind loodrecht op de gevel). 

N.B.: Voor vlakken evenwijdig aan de windrichting dient windwrijving meegenomen te 
worden. Voor gladde oppervlakken geldt: C1 =0,01 

Winddntk, windzuiging en windwrijving op de voorgevel, achtergevel en daklichten zorgen 
voor een aantal puntlasten op de stabiliteitsconstructie, zie figuur 4-24. 

FA = winddruk = 8.1k.N I m1 
• 6.4m = 52kN 

windwrijving = 0.91· 0.01·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0 .03kN I m2 
· 6.4m = 0.19kN I m1 

~ 0. I 9kN I m 1 
• 27.5m = 5.3kN 

F,, = 52 + 5.3 = 57.3kN 

F8 = winddruk = 3.25kN I m 2 
• 4.0m2 = 13k.N 

Fe = winddruk = 8.1kN I m1 
• 4.0m = 32.4k.N 

windwrijving = 0.91 ·0.01 ·1.0·1.0·3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0 .03kN I m2 ·4.0m = 0. 12kN I m1 

~ 0.12k.N I mi · 26.4m = 3.2kN 

Fe = 32.4 + 3.2 = 35.6kN 

F0 = winddruk= 8. JkN I m1 · 1.6m = 13.0kN 

windwrijving = 0.91 · 0.0 1· 1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03kN I m2 ·1.6m = 0.05kN I m 1 

~ 0.05k.N I mi ·26. Jm = 1.3kN 

F0 = 13.0+ 1.3 = 14.3kN 

FE = windzuiging(collegezaa/) = -3 .5kN I m1 ·2.5m = - 8.8kN 

windwrijving(dak - collegezaal) = 0.91 · 0.01 ·1.0 · l.O · -3 .25 

= -0.03kN I m2 ~ -0.03kN I m 2 
• 7 .Om = -0.2lkN I m1 

~ -0.2 1kN lm' ·9.5m = -2.0kN 

F;,-= -8.8+-2.0=-10.8kN 

FE. = - 11, 2kN (zie figuur 4-25) 

F = 
" 

windzuig ing(entree) = -3 .1kN I m1 ·1.5m = -4.7 kN 

windwrijving(dak- entree)= 0.91· 0.0 1·1.0 ·1.0 · -3.25 

= - 0.03kN I m2 ~ - 0.03kN I m2 
• 5.0m = - 0.15kN I m' 

~ -0.15kN I m1 
• 2.5m = -0.4kN 

-4.7 + -0.4 = -5.1kN 

-5, 3kN (zie figuur 4-26) 

F • ·108111< 

• J Fr • ·112kN 

-~-2 .8kN 

Figuur 4-25; Waarde 
van FE'. 

JF<-~ 5 3kN 

-F ·• ·I JIIN 

Figuur 4-26; Waarde 
van FE". 
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FE'+ FE"= -11.2 +-5.3 = -16.5kN 

Fe = cosi5·-16.5kN=-15.9kN (ziefiguur4-27) 

FF = cos 15 · -5,3kN = -5, lkN (zie figuur 4-25) 

windzuiging(middengebied) = -4.ikN I m' · 2.0m = -8.1kN 

FF = -5, l + -8,1 = -l3 .2kN 

windzuiging(middengebied) = -4.lkN f m' · 2.0m = -8.1kN 

windwrijving(gevel- middengebied) = 0.91· 0.0 1·1.0 ·1.0 · -3.25 

= -0.03kN f m2 ~ -D.03kN I m2 
• 4.0m = -0.12kN I m 1 

~ -O.l5kN f m 1 ·16.5m = -2.5kN 
Fe = -8.1+-2.5=-10.6kN 

f = -15.9kN 

~ J F ~F c 111 ~•N 

Figuur 4-27; 
Waarde van FE· 

Hierboven is beschreven hoe de stabiliteit van het middengebied wordt gewaarborgd. De 
stabiliteit van het souterrain (kenniscentrum 1500-) dient ook gewaarborgd te worden . Omdat 
dit niet in de constructiemaquette kan worden weergegeven, wordt dit gedaan met behulp van 
een schets, zie figuur 4-28. 
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Stabiliteit van het gebouw bij een windbelasting loodrecht op de voorgevel. 

Renvooi: 
- =kolom 

= Houten Jigger 
= Stabiliteitswand 

0 
0 

"' "' 

. " 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllîlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lillil 
WindbelustÏnJ! op de multifuuctiuuclc ruimte q = 6,5 /m 

IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIII tlilllllllllllllllliillllli tiJlillil tlllllillillll!lli 11 lil !til! lil !tillllllll ll!lilllllllllllllllllllllllill 
Windb •la. tinJ!" op kenniscentrum<)= 5,9 kN/m 

11 
:::s: -:::r 

Figuur 4-28; Schets van het souterrain voorzien van windbelasting loodrecht op de voorgevel. 

Uitleg van de belastingen: 
De aangenomen windbelasting is gelijk aan de windbelasting volgens figuur 4-13; 
windbelasting op het gebouw; situatie I (wind loodrecht op de gevel). 

N.B.: Voor vlakken evenwijdig aan de windrichting dient windwrijving meegenomen te 
worden. Voor gladde oppervlakken geldt: Cr= 0,01 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 73-



Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Winddruk, windzuiging en windwrijving op de voorgevel, achtergevel en daklichten zorgen 
voor een aantal puntlasten op de stabiliteitsconstructie, zie figuur 4-28. 

F., = winddruk = 5.9kN I m1 .S.Om = 29.5kN 

windwrijving(terras) = 0.91· 0.0 1·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ·33m 2 = I.OkN 

F., = 29.5 + 1.0 = 30.5kN 

F2 = winddruk= 5.9kN I m1 ·4.0m = 23.6kN 

windwrijving(terras) = 0.91· 0.01·1.0 ·1.0 ·3.25 = 0.03kN I m 2 ·25m 2 = 0.8kN 

F2 = 23.6 + 0.8 = 24.4kN 

F3 = winddruk=5,9kNim1 ·1.9m=11.2kN 

windwrijving(terras) = 0.91· 0.01 ·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m 2 ·1Om 2 = 0.3kN 

F; = 11.2 + 0.3 = 11.5kN 

F4 = winddruk= 5.9kN I m1 
• 0.65m = 3.8kN 

windwrijving(terras) = 0.91· 0.01·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m1 
· 5m 2 = O.I5kN 

F4 = 3.8+0.15=4.0kN 

F5 = winddruk = 11.4kN I m' ·1.8m = 20.5kN 

F6 = winddruk= I1.4kN I m1 ·l.5m = 17.3N 

windwrijving(geve/) = 0.91· 0.0 1·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m 2 

~ 0.03kN I m2 
• 3.5m = 0.11kN I m' ~ 0.11kN I m' · 2.8m = 0.31kN 

F6 = 17.3+0.3=17.6kN 

F7 = windzuiging = 2.07kN I m2 ·3.5m1 = 7.2kN 

windwrijving(gevel) = 0.91· 0.01·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m 2 

~ 0.03kN I m2 ·3.5m = 0.11kN I m1 ~ O.IlkN I m1 ·5.5m = 0.6lkN 

F7 = 7.2 + 0.61 = 7.8kN 

Fg = winddruk = 6.5kN I m1 
• 2.5m = 16.3kN 

F9 = winddruk = 6.5kN I m1 
• 5.0m = 32.5kN 

F, 0 = winddruk= 6.5kN I m1 ·4.3m = 28.0kN 
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Stabiliteit van het gebouw bij een windbelasting loodrecht op de zijgevel. 

1'11 = 2l,OkN 

Figuur 4-29; Constructiemaquette voorzien van windbelasting loodrecht op de zijgevel. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 75-



TU/e 

Uitleg van de belastingen: 
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De aangenomen windbelasting is gelijk aan de windbelasting volgens figuur 4-18; 
windbelasting op het gebouw; situatie n (wind loodrecht op de zijgevel). 

N.B.: Voor vlakken evenwijdig aan de windrichting dient windwrijving meegenomen te 
worden. Voor gladde oppervlakken geldt: C1 = 0,01 

Winddruk, windzuiging en windwrijving op de voorgevel, achtergevel en daklichten zorgen 
voor een aantal puntlasten op de stabiliteitsconstructie, zie figuur 4-29. 

FA = winddruk= 5.9kN I m1 
• 5.5m = 32.5kN 

windwrijving = 0.91 · 0.0 J · 1.0 · 1.0 · 3.25 = 0.03kN I m1 ~ 0.03kN I m2 
· 6m = 0.18kN I m1 

~ 0.18kN I m1 ·15m = 2.7kN 

FA = 32.5 +2.7 = 35.2kN 

F8 = winddruk= 5.9kN I m1 
• 3.0m2 = 17.7 kN 

Fe= winddruk= 5.9kN I m1 ·4.75m = 28.0kN 

windwrijving = 0.91· 0.0 1·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03kN I m1 
· 8.8m = 0.26kN I m 1 

~ 0.26kN I m1 · 15m = 4.0kN 

Fe = 28.0 + 4.0 = 32.0kN 

F0 = winddruk= 5.9kN I m' ·5.5m = 32.5kN 

windwrijving = 0.91 · 0.01·1.0 · J .0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03kN I m2 
• 5.5m = 0.17 kN I m1 

~ O.J?kN I m' ·15m = 2.6kN 

F0 = 32.5 + 2.6 = 35.1kN 

Fe= winddruk= 5.9kN I m1 ·2.75m = 16.2kN 

windwrijving = 0.91· 0.0 1·1 .0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03kN I m2 
• 2.75m = 0.08kN I m1 

~ 0.08kN I m' ·15m = 1.2kN 

Fli . = winddruk = 4.6kN I m1 
• 2.3m =I 0.6kN 

windwrijving = 0.91 ·0.01·1.0 ·1.0 ·3.25 = 0.03kN I m 2 ~ 0.03kN I m 2 ·5.0m = 0.15kN I m1 

~ 0.15kN I m1 ·2.3m = 0.35kN 

Fe = winddruk= 4.6kN I m 1 
• 2.5m = 11.5kN 

windwrijving = 0.91 · O.OJ ·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03kN I m2 
• 5.5m = 0.17 kN I m1 

~ 0.17kN I m1 
• 2.3m = 0.39kN 

Fr;= 16.2 + 1.2 +I 0.6 + 0.35 + 11.5 + 0.39 = 40.2kN 

Fr = winddruk = 4.6kN I m' · 2.3m = 1 0.6kN 

winmvrijving = 0.91 · 0.0 1·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m 2 ~ 0.03kN I m2 
• 5.0m = 0.15kN I m1 

~ 0.15kN I m1 
• 2.3m = 0.35kN 

FF. = winddruk= 10.4kN I m' · 4.0m = 41.6kN 

windwrijving = 0.9 J · 0.0 I· J .0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m 2 ~ 0.03kN I m 1 
• 5.0m = 0.15kN I m' 

~ 0.15kN I m1 
• 5.0m = 0.75kN 

FF = 10.6 + 0.35 + 41.6 + 0.75 = 53.3kN 
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Fe = winddruk = I 0.4kN I m1 
• 4.5m = 46.8kN 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

windi-vrijving = 0.91 ·0.0 1·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0 .03kN I m2 
· 3.7m = O.llkN I m1 

~ 0.11kN I m1 ·4.5m = 0.50kN 

0_, = 46.8 + 0.50 = 47 .3kN 

FH = winddruk =I 0.4kN I m1 
• 2.0m = 20.8kN 

windwrijving = 0.91· 0.0 1·1.0 · J .0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ~ 0.03k.N I m2 
• 2.0m = 0.06kN I m1 

~ 0.06kN I m1 
• 3.0m = 0.18kN 

FH = 20.8+0.18=21.0kN 

F; = winddruk = 3 .25kN I m 2 
• 5 .Om2 = 16.3kN 

J3' van F, = J3' ·19.5kN = 6.5kN 

F; = 16.3 + 6 .5 = 22.8kN 

FJ = winddruk= 3.25kN lm2 ·6.0m2 
= 19.5kN · 7j = 13.0kN 

FK = windzuiging = 2.07kN I m2 · 5.0m2 
= 10.4kN 

J3' van F, = J3' · 12.4kN = 4.lkN 

FK = 10.4+4.1=14.5kN 

Fl. = winddruk = 2.07 kN I m2 
· 6.0m2 = 12.4kN · 7j = 8.3kN 

De windzuiging, weergegeven door middel van blauwe pijlen, wordt opgenomen door het 
blauwe stabiliteitselement. Het moge duidelijk zijn dat windzuiging een kleinere belasting 
oplevert dan winddruk. Met andere woorden: wanneer het stabiliteitselement berekend op 
winddruk voldoet, voldoet het stabiliteitselement belast op windzuiging ook. 

Ook nu geldt weer dat de stabiliteit van het souterrain niet in de constructiemaquette op een 
duidelijke manier kan worden weergegeven. Dit wordt gedaan met behulp van schets 
4-30. 
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Stabiliteit van het gebouw bij een windbelasting loodrecht op de zijgevel. 

Renvooi: 
- =kolom 

= Houten ligger 
= Stabiliteitswand 

a a 
In 

"' 

.. j 

Stnbilit it con~tructic 

Figuur 4-30; Schets van het souterrain voorzien van windbelasting loodrecht op de zijgevel. 

Uitleg van de belastingen: 
De aangenomen windbelasting is gelijk aan de windbelasting volgens figuur 4-18; 
windbelasting op het gebouw; situatie II (wind loodrecht op de zijgevel). 

N.B.: Voor vlakken evenwijdig aan de windrichting dient windwrijving meegenomen te 
worden. Voor gladde oppervlakken geldt: C1 = 0, 01 

Winddruk, windzuiging en windwrijving op de voorgevel, achtergevel en daklichten zorgen 
voor een aantal puntlasten op de stabiliteitsconstructie, zie figuur 4-30. 

F, = winddruk = 6.2kN I m1 
• 2.5m = 15.5kN 

winchvrijving(terras) = 0.91· 0.01·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ·33m2 = I.OkN 

F, = 15.5 + 1.0 = 16.5kN 

F2 = winddruk= 6.2kN I m' ·1 .5m = 9.3kN 

windwrijving(terras) = 0.91·0.01·1.0 ·1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ·25m 2 = 0.8kN 

Sustainable 'Pro Poer Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 78-



TU/e te UI 

un,.er ,, •of rmdlmven 

F2 = 9.3+0.8=l0.1kN 

F = winddruk = 6.2kN I m' · 2.0m = 12.4kN J 
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windwrijving(terras) = 0.91· 0.0 1·1.0 · 1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 ·I Om2 = 0.3kN 

~ = 12.4 +0.3 = 12.7kN 

F4 = winddruk = 6.2kN I m 1 
• 2.3m = 14.3kN 

windwrijving (terras) = 0.9 I· 0.0 I · I .0 · 1.0 · 3.25 = 0.03kN I m2 
· 5m2 = 0.15kN 

F4 = l4.2 +0.15=14.4kN 

f's = winddruk = 6.2kN I m 1 
• 0.8m = 5.0kN 

winddruk = I 1.4kN I m1 ·l .Om = il.4kN 

F5 = 5.0 + 1 1.4 = 16.4kN 

F6 = winddruk = l1.4kN I m1 
• 2.0m = 22.8N 

F7 = winddruk = 11.4kN I m 1 
• 4.8m = 54.7 kN 

Fg = winddruk = 1l.4kN I m 1 ·4.2m = 47.9kN 

~ = winddruk = 11.4kN I m1 
• 1 .4m = 16.0kN 

f; 0 = winddruk = 6.5kN I m 1 
• 2.0m = 13.0kN 

F; 1 = winddruk = 6.5kN I m1 ·2.5m = 16.3kN 

Opmerking: 
In figuur 4-30 is tevens de stabilite itsconstructie weergegeven van het kenniscentrum 
(3600-). Deze constructie dient de horizontale windbelasting op te nemen, waardoor de 
stabiliteit van het kenniscentrum ook gewaarborgd is. De stabiliteitsconstructie heeft 
twee steunpunten, welke gecreëerd worden door de stabiliteitswanden. 
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4.5 Dimensionering 
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In deze paragraaf wordt de stabiliteit van het gebouw getoetst. In § 4.4 is aangegeven hoe de 
stabiliteit van het gebouw gewaarborgd wordt. ln deze paragraaf wordt berekend of de 
stabiliteitsconstructie voldoet aan de gestelde eisen. De stabiliteitconstructie wordt alleen 
getoetst op vervormingen en niet op sterkte (reduceren van de hoeveelheid werk). Verder 
wordt er een spant geanalyseerd en getoetst. Het betreffende spant zal zowel getoetst worden 
op vervorming als op sterkte. 

4.5.1 Vervorming van het stabiliteitsvakwerk bij windbelasting loodrecht op de 
voorgevel. 

Vakwerk in het dakvlak; zie figuur 4-24. 

Geometrie: 
Figuur 4-31 geeft de geometrie weer van het stabiliteitsvakwerk. 

Figuur 4-31; Geometrie stabiliteitsvakwerk. 

Belastingen: 
De (wind)belasting, zoals weergegeven in figuur 4-24, wordt op het stabiliteitsvakwerk 
aangebracht. Tevens dient er rekening gehouden te worden met permanente belasting. Deze 
belasting zorgt voor een extra horizontale vervorming (2e orde). De verticale permanente 
belasting kan niet in het tweedimensionale vlak geïntroduceerd worden. De verticale 
permanente belasting wordt horizontaal op het stabiliteitsvakwerk geplaatst, waadoor de 
vervorming zal toenemen, zie figuur 4-32. 

Figuur 4-32; Verticale permanente belasting welke horizontaal op het stabiliteitsvakwerk 
geplaatst wordt. 
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In figuur 4-32 is te zien dat er maar een klein aandeel van de permanente belasting, horizontaal 
op het stabiliteitsvakwerk geplaatst wordt. Hieronder, en met behulp van figuur 
4-33, wordt aangegeven hoeveel permanente belasting, horizontaal op het stabiliteitsvakwerk 
wordt geplaatst. 

V 

Figuur 4-33; schematisering van de belastingen werkend op het stabiliteitsvakwerk. 

Als eis wordt gesteld dat het stabiliteitsvakwerk maximaal l/200h mag vervormen in 
horizontale richting (Let op dat het portaal ook horizontaal zal vervormen, daarom wordt voor 
het stabiliteitsvakwerk een maximale vervorming aangehouden van l /200h). Dus geldt het 
volgende: 

I 
H·- · L=V·u 

2 

~ u= hoo·L 

H -~-L =V ·lioo·L 

H = V · ){ OO ~ H = 1% ·V 

V= 5.8kN I m ~ H= l%·5.8kN I m = 0.06kN I m 

Opmerkingen: 

4-7 

• De vervorming wordt bepaald in de bruikbaarheidsgrenstoestand. Dat wil zeggen 
dat de materiaal- en belastingsfactoren gelijk aan 1.0 worden gesteld. 

• Het stabiliteitsvakwerk wordt als een vlak vakwerk berekent. De hellingshoek 
(12°) is dermate klein, dat er vanuit wordt gegaan dat het vakwerk vlak mag 
worden berekend. 

Profielen: 
De toegekende profielen worden in tabel 4-9 weergegeven. 

Profielen = gelamineerd hout: GL24 
200 x 450 mm2 100 x 220 mm-

C:l fl \ / \ / \ I \cl \ V\ / 
I \t/ \ / \ / \ ; 1\ j l\ / \ l,/ \ ~~ 

.. 
Tabel 4-9; Toegekende profielen van het stabihteitsvakwerk. 

Opmerk in gen: 
• Het toegekende profiel is in het rood weergegeven. 
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Vervorming: 
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De vervorming van het stabiliteitsvakwerk is te zien in figuur 4-34. In tabel 4-10 is te zien dat 
de maximale verplaatsing (bruikbaarheidsgrenstoestand) 15.1 mm bedraagt (z-richting; 
knoop 5). 

Figuur 4-34; Maximale vervorming van het stabiliteitsvakwerk. 

knoop combi Ux Uz Fiy 
[mm] (mm] [mrad] 

4 2 2.69 000 -$.71 

6 -2.69 000 66.71 

5 0.00 15.08 -0 .00 

Tabel4-10; Maximale vervorming. 

Reactiekrachten: 
In figuur 4-35 zijn de reactiekrachten weergegeven, welke voorkomen uit de geïntroduceerde 
belastingen. 

Figuur 4-35; Reactiekrachten. 

Het portaal 

Geometrie: 
In figuur 4-36 is weergegeven welk portaal berekend zal worden. De geometrie van bet portaal 
is weergegeven is figuur 4-37. 

Belastingen: 
Voor het portaal geldt dat de verticale (permanente) belasting wel geïntroduceerd kan worden. 
De verticale belasting zal verticaal op het portaal geplaatst worden, zodat de werkelijke 
vervorming verkregen wordt, zie figuur 4-37 (er wordt dus geen gebruik gemaakt van de 
reactiekrachten volgens figuur 4-35). De aangegeven belastingen zijn een sommatie van de 
belastingen weergegeven in figuur 4-24. 
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l'urtaal 

Figuur 4-37; Het portaal weergegeven in de 
constructiemaquette. 

Profielen: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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1 75kN 

~ 

38kN 

40kN '" 

1\ 
/17T/. 

Figuur 4-36; Belastingen werkend op het 
portaal. 

De toegekende profielen worden in tabel 4-11 weergegeven . 

Profielen= elamineerd hout: GL24 

lOO x 220 mm2 220 x 100 mm 
(belast in de zwakke richtino) 

/ 
/ 

/ 
./ 

< 

'fabel4-11; Toegekende profielen van het portaal. 

Vervorming: 
De vervorming, ten gevolge van de aangebrachte belasting, is weergegeven in figuur 4-38. In 
tabel4-l2 is te zien dat de horizontale verplaatsing maximaal 4.2 mm bedraagt. 

knoop combi U x Uz Fiy 
1mm] [mm] [mrad] 

2 
3 

1 

2 4.17 -0 .01 

3.61 -1.30 
0.00 0.00 

Tabel4-12; maximale 
verplaatsing. 
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Figuur 4-38; Vervorming van het 
portaal. 
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Zoals is figuur 4-35 is weergegeven is de vervorming bepaald van het rechter portaal. Omdat 
we te maken hebben met een symmetrische hoofddraagstructuur, zal op het linker portaal 
dezelfde belastingen werken. Aan het linker portaal zullen dezelfde profielen toegekend 
worden, waardoor de vervorming eveneens betzelfde zal zijn. 

Totale horizontale verplaatsing: 

De totale horizontale verplaatsing bedraagt: 15.1 + 4.2 = 19.3 mm. 

De toegestane hotizontale verplaatsing is volgens NEN 6702: 

Toetsing: 

Toetsing: 

19.3mm < 20.0mm -+ Voldoet! 

h 

300 

_!:_ = 6000 = 20mm 
300 300 

Opmerking: , 

4-8 

• De kolommen van het portaal zullen waarschijnlijk een grotere afmeting krijgen, 
omdat de kolommen een onderdeel zijn van drieschanierspanten. Door de grotere 
afmetingen van de kolommen zal de horizontale vervorming reduceren. 
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4.5.2 Vervorming van het stabiliteitsvakwerk bij windbelasting loodrecht op de 
zijgevel 

Vakwerk in ltet dakvlak; zieftguur 4-29. 

Geometrie: 
Figuur 4-39 geeft de geometrie weer van het stabiliteitsvakwerk. 

Figuur 4-39; Geometrie stabiliteitsvakwerk. 

Belastingen: 
De (wind)belasting, zoals aangegeven in figuur 4-29, worden op het stabiliteitsvakwerk 
aangebracht. Ook nu dient er weer rekening gehouden te worden met permanente belastingen. 
Deze belasting zorgt wederom voor een extra horizontale vervorming (2e orde). Een deel van 
de verticale pennanente belasting (1 %) wordt horizontaal op het stabiliteitsvakwerk geplaatst, 
waadoor de vervorming zal toenemen, zie figuur 4-40. 

Figuur 4-40; Verticale permanente belasting (1 %) welke horizontaal op het stabiliteitsvakwerk 
geplaatst wordt. 

Profielen: 
De toegekende profielen worden in tabel 4-13 weergegeven. 

Profielen= gelamineerd hout: GL24 
70 x 170 mm2 120 x 250 mm2 

t><±><f~ 
Tabel 4-13; Toegekende profielen van het stabiliteitsvakwerk. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U.A; - 85 . 



TU e 

Vervorming: 

hnisch UmV!!f$, til elndh v n Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

De vervorming van het stabiliteitsvakwerk is te zien in figuur 4-41. In tabel 4-14 is te zien dat 
de maximale verplaatsing (bruikbaarheidsgrenstoestand) 13.5 mm bedraagt (z-richting; 
knoop 20). 

Figuur 4-41; Maximale vervorming van het stabiliteitsvakwerk. 

knoop combi U x Uz Fiy 
[mm] [mm] [mrad] 

5 2 2.11 0 00 1. 74 

20 0.44 13.<t8 0 .04 

10 0.96 0.00 18325.76 

6 1.23 5.98 -21489.35 

Tabel4-14; Maximale vervorming. 

Reactiekrach ten: 
In figuur 4-42 zijn de reactiekrachten weergegeven, welke voorkomen uit de geïntroduceerde 
belasting. 

Figuur 4-42; Reactiekrachten. 

Hetportaal 

Geometrie: 
In figuur 4-43 is weergegeven welk portaal berekend zal worden. De geometrie van het portaal 
is weergegeven is figuur 4-44. 

Belastingen: 
Voor het portaal geldt dat de verticale (permanente) belasting wel geïntroduceerd kan worden. 
De verticale belasting zal verticaal op het portaal geplaatst worden, zodat de werkelijke 
vervorming verkregen wordt, zie figuur 4-44. De aangegeven belastingen is de sommatie van 
de belastingen weergegeven in figuur 4-29. 
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Opmerking: 
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congres/kenniscentrum. juli 2007 

q" 13.8!<Nim 

1 ~ . ~ j. l • 

I 

A A 

Figuur 4-44; Belastingen 
werkend op bet portaal. 

• In de constructiemaquette is een dragende 
wand weergegeven, voorzien van een deuropening. Nu blijkt dat deze dragende 
wand ook een stabiliteitsfunctie dient te bezitten. Deze dragende wand zal worden 
vervangen door een dragende stabiliteitswand zonder deuropening. De 
deuropening zal verplaatst worden naar de zijgevel. 

Profielen: 
De toe 

600 x 150 mm 

600 x 150 mm 

. ......... _(~~ l?~_t_ ~·~. ~~ ~~~~~ -~i-~~!~J:tg)_ ..... -.---

Tabel 4-15; Toegekende profielen van het portaal. 
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Vervorming: 
De vervorming, ten gevolge van de aangebrachte belasting, is weergegeven in figuur 4-45. In 
tabel 4-16 is te zien dat de horizontale verplaatsing maximaal 8.1 mm bedraagt. 

knoop combi Ux Uz F1y 
[mm] [mm] [mrad] 

4 

7 

2 -10.07 -1 .61 

-9.82 0.58 

Tabel4-16; maximale 
verplaatsing. 

-138 

-1 .90 

' / ' 
' , 
' r 

/ I 

'~ 
/ 

/ 
~ 

./ ' / ' r 

/ 

" !/ 

Figuur 4-45; Vervorming van 
het portaal. 

De totale horizontale verplaatsing bedraagt: 13.5 + 10.0 = 23.5 mm. 

Opmerking: 
• Het stabiliteitsvakwerk bezit twee 

portalen. Het voorste portaal 1s 
weergegeven in figuur 4-43. Het 
achterste portaal is weergegeven in 
figuur 4-46. Het achterste portaal zal 
zodanig gedimensioneerd worden dat de 
verplaatsing ongeveer gelijk is aan de 
verplaatsing van het voorste portaal. 
Hierdoor zal de draagconstructie alleen 
transleren en niet roteren. 

Figuur 4-46; Het achterste portaal. 

De toegestane horizontale verplaatsing is volgens NEN 6702: _!!__ = 7500 = 25mm 
300 300 

Toetsing: uopfr!XIcud < u,ue/(I(Jtbaar 

23.5mm < 25.0mm -+Voldoet! 

Opmerkingen: 
• Er is berekend dat de horizontale vervorming van het stabiliteitsvakwerk 

21.6 mm bedraagt. We hebben echter te maken met twee stabiliteitsvakwerken. 
Het berekende stabiliteitsvakwerk wordt belast op winddruk, windwrijving en 
permanente belasting. Het andere stabiliteitsvakwerk wordt belast op windzuiging, 
windwrijving en permanente belasting. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
windzuiging een lagere belasting oplevert, dan winddruk. De verplaatsing van het 
andere stabiliteitsvakwerk zal minder zijn (bij dezelfde profiel toekenningen), 
waardoor de horizontale vervorming van het berekende stabiliteitsvakwerk ook 
iets minder zal zijn. 
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4.5.3 Dimensionering draagconstructie 
In figuur 4-47 is aangegeven welke 
draagconstructie gedimensioneerd zal worden. 
Eerst wordt geanalyseerd op welke wijze de 
draagconstructie het beste uitgevoerd kan 
worden. Na deze analyse zal de 
draagconstructie gedimensioneerd worden en 
zal de draagconstructie getoetst worden aan de 
gestelde eisen, volgens NEN 6760. 

1~: dimen i meren 
draagcun.,.Lructie 

Keuze draagconstructie: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van bet 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Figuur 4-47; Bovenaanzicht maquette. 

In tabel 4-17 zijn een aantal verschillende constructieprincipes weergegeven, om de grote 
overspanning mogelijk te maken. 

____________________________________ p~i-~~<?~.l!~!~_r?J?~!l_t;_~?XI!!~~-tri~<?-~ _________ _____________________ _____ _ 

,.. 

I 1 
Eis: ucinJ = 0.004 · L = 0.004 · 21600 = 86mm 

------------------------------- ____ .9.':~~?~~-~ -~-li_gg~! 92_ ?_ ~!~~P.l!~.t~-~ __________________________________ _ 

A 

Eis: ueind = 0.004 · L = 0.004 ·{ (2 · 7400) + 14200) = 116mm 

_____________________________________ P.rj~_s_~~!l-~!t?~~p-~1]!! _SJ!l:l~-~~i_s_~~ ______________ ___ ___________________ _ 

r l 
A 

u cinJ = 0.004 · L = 0.004 ·14800 = 59mm 

2 x overstek 

" l 
l. 

ll.;nd = 0.004 · L = 0.004 · ((2 · 7400) +(2 -7400)) = 118mm 

Tabel4-17; Verschillende constructieprincipes om de grote overspanning te overbruggen. 
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In de navolgende figuren worden de constructieprincipes opnieuw weergegeven, waarbij er 
(alleen) permanente belasting op de constructie is geplaatst. Door deze belasting zal de 
constructie vervormen en er ontstaan momenten, dwarskrachten en normaalkrachten. Bij alle 
constructies is dezelfde belasting gebruikt. Bij de verschillende constructieprincipes zijn tevens 
de benodigde houtafmetingen weergegeven om aan de doorbuigingseis te voldoen . Door deze 
analyse kan globaal bepaald worden wat het beste constructieprincipe is. 

Drieschanierspant; asymmetrisch 

Houtafmetingen: 150 x 590 mm2 

EI 

Figuur 4-48: Doorbuiging, momenten, dwarskrachten en normaalkrachten van een 
drieschanierspant; asymmetrisch. 
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Overstek +ligger op 2 steunpunten 

Houtafmetingen: 150 x 590 mm2 

knoop combo Ux Uz Fiy 
[mm] [mm] lmrad] 

6 1 184.38 -0.11 73.75 

2 16 86 0.13 2.77 

4 100.88 -392.89 -2 05 

7 0 00 -0.00 73.75 

5 12027 -301.98 -29.28 

Figuur 4-49; Doorbuiging, momenten, dwarskrachten en normaalkrachten van een overstek+ 
een ligger op 2 steunpunten. 
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Overstek +ligger op 2 steunpunten 
(rechter kolom onder momentvast) 

Houta[metingen: 150 x 590 mm2 

knoop combi Ux Uz Fiy 
[mm] [mm] [mrad] 

6 1 17.68 -0.16 -33.26 

3 -26.2e -0 24 1.95 

5 -4 .00 -108.90 550825.06 

18 

Figuur 4-50; Doorbuiging, momenten, dwarskrachten en normaalkrachten van een overstek+ 
een ligger op 2 steunpunten; rechter kolom is onder momentvast 
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Driesclranierspant; symmetrisch 

Houtafmetingen: 150 x 550 mm2 

0~------~81EI 
-----

--------------- 0.8lEI 0.8lEI 

knoop combi L!x Uz F1y 
[rnm] [mm] [mrad] 

6 1 11.75 -0.22 -2.26 

3 -11.75 -0.22 2.26 

5 -0.00 -67.58 0.00 

9 0 00 -0.00 5.63 

1 -0. 00 -0.00 -5.63 

Figuur 4-51; Doorbuiging, momenten, dwarskrachten en normaalkrachten van een 
drieschanierspant; symmetrisch. 
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2 x overstek 

Houta{metingen: 150 x 440 mm2 

knoop comb1 ux Uz F1y 
[mm] [mm] [mrad] 

6 1 23.70 -0.30 -2 .73 

3 ~.70 -0 .30 2.73 

5 0 00 -114.20 0.00 

9 0.00 -0.00 11.1i 

1 -0.00 -0 .00 -11 .19 

Figuur 4-52; Doorbuiging, momenten, dwarskrachten en normaalkrachten van 2x een overstek. 
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In figuur 4-48 t/m 4-52 zijn verschillende mogelijkheden weergeven om de grote overspanning 
te overbruggen. Hieronder worden per constructietype een aantal opmerkingen geplaatst. 

Drieschanierspant; asymmetrisch: 
Met deze draagconstructie kan de overspanning van 21,6 meter gemaakt worden, waarbij de 
vervatmingen binnen de perken blijft; bij een houtzwaarte van 150 x 590mm2

• Het moment 
van de rechter kolom is vrij groot, maar wel handelbaar. 

Overstek + ligger op 2 steunpunten: 
Deze optie is minder geschikt om toe te passen. De vervorming in zowel de x-richting als in de 
y-richting is te groot. Ook het moment in de middenkolom is te groot. 

Overstek+ ligger op 2 steunpunten (rechter kolom onder momentvast): 
Dit constructieprincipe is gelijk aan constructieprincipe "overstek + ligger op 2 steunpunten", 
met als enige verschil dat de rechter kolom onder momentvast bevestigd wordt. Hierdoor wordt 
de vervorming in zowel de x-richting als in dey-richting gereduceerd. Echter een momentvaste 
verbinding onderaan de kolom is niet echt wenselijk. 

Drieschanierspant; symmetrisch: 
Bij dit constructieprincipe is er een extra kolom geplaatst. Hierbij is aangetoond dat er 
enigszins lichter geconstrueerd kan worden; de toelaatbare vervorming is kleiner. 

2 x overstek 
De toelaatbare vervorming is bij dit constructieprincipe een stuk groter, omdat we te maken 
hebben met overstekken. Hierdoor kan er aanzienlijk lichter geconstrueerd worden. Er moet 
echter wel vermeld worden dat de middenkolom-ligger verbinding moeilijk te maken is. 

Keuze draagconstructie 
Het aanbrengen van een extra middenkolom is in strijd met de eerder gedane uitspraken (de 
wens was: één grote, kolomvrije, multifunctionele ruimte). De twee varianten, waarbij een 
extra middenkolom wordt geplaatst, vallen om deze reden af. Een momentvaste verbinding aan 
de onderzijde van de rechterkolom is niet wenselijk, dus de desbetreffende variant valt ook af. 
Vanwege de grote vervormingen valt ook de variant "overstek + ligger op 2 steunpunten" af. 
Het "drieschanierspant; asymmetrisch" zal daarom gekozen worden als draagconstructie. Er 
wordt gekozen voor een vakwerkconstructie vanwege transparantie. 

Geometrie: 
Figuur 4-53 geeft de geometrie weer de draagconstructie (drieschanierspant +ligger en kolom 
pendelend aan het drieschanierspant). 

Figuur 4-53; Geometrie draagconstructie. 
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Belastingen: 
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Het spant dient in staat te zijn permanente belasting en windbelasting op te kunnen nemen. In 
figuur 4-54 t/m 4-56 zijn de verschillende belastingen weergegeven. 

Figuur 4-54; permanente belasting op het spant_ 

Figuur 4-55; windbelasting op het spant; winddruk+ windzuiging. 
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Q&y~~ . 
'~ 

Figuur 4-56; windbelasting op het spant; windwrijving. 
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Profielen: 
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De toegekende profielen worden in tabel 4-18 weergegeven. 

r 
2 x 200 x 1000 mm 2 x 150 x 700 mm 

'-~ 
~
~~~ 

',\:-t 
' 

100 x 220 mm- 100 x 350 mm-

,, 
~~~' 

·-..~ 

100 x 170 mm-

Tabel4-l8; Toegekende profielen van bet spant. 
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Opmerking: 

Ontwerp, dimeosionering en detaillering van het 
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De drie kolommen zijn ingevoerd als prismatische staven. In werkelijkheid zijn het 
niet-prismatische staven. Helaas kan er in ESA-Prima-Win geen niet-prismatische 
staaf, van het materiaal hout, worden ingevoerd. Wanneer voor het materiaal beton 
wordt gekozen kan er wel een niet-prismatische staaf worden ingevoerd . Omdat er 
geen niet-prismatische staven kunnen worden ingevoerd, zijn er prismatische staven 
ingevoerd met een gemiddeld oppervlak (het oppervlak op een 0,5 h). 

Steunpunten: 
In figuur 4-57 is te zien dat de drie kolomvoeten, in drie richtingen, scharnierend verbonden 
zijn. De bovenregels van het vakwerk en de ligger zijn geschoord in dey-richting. Verder zijn 
er twee translatieveren aangebracht, omdat het stabil iteitsvakwerk de horizontale uitbuiging 
reduceert. De translatieveren zijn op de minst gunstige plaats gepositioneerd, zie figuur 4-57. 

Translatieveren die de stijfheid 
van het stabiliteitsvakwerk in 
het dakvlak voorstellen. 

Figuur 4-57; Toegepaste steunpunten en translatieveren. 

De veerstijheid van de translatieveer is als volgt bepaald: 

De translatieveer ontleent zijn stijfheid aan het stabiliteitsverband, welke in figuur 4-58 is 
weergegeven. 
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Op het stabiliteitsverband wordt een fictieve kracht geplaatst van 1 OOkN. Met behulp van 
ESA-Prima-Win kan de bijbehorende verplaatsing berekend worden. De verplaatsing bedraagt 
10.5 mm. Met behulp van vergelijking 4-9 kan de veerstijfl1eid bepaald worden: 

k=F [kN] 
o mm 

4-9 

k = 100 = 9_5 kN = 9_5 MN 
10.5 rrun m 

Vervorming: 
De vervorming van het spant is te zien in figuur 4-59. 

Vervormine in de bruikbaarheidserenstoestand 
Permanente belasting Permanente belasting+ windbelasting 

---------------- {?.~':.1~~~-':'~.i~ jgh_~~~)_--------------- --------------- -(Z.<?!l_~~~-y~_i_ljg!!~j~)_------ - ---------

~' r~~ ;.:',-
~' 

I ~"" "' I -.\\?\ 
~j 

I '\'0; '( ' 

\ ~l 
·~:~ 

1/ '·\>~ ..... -~ 

1 

1 
I 

\ I 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- -----

Verplaatsingen+ hoekverdraaiingen Verplaatsingen+ hoekverdraaiingen 

knoop combr U x Uy Uz Fix Fiy Frz 
[mm) [mm] [mm] [mrad) [mrad) [mrad) 

knoop comt1t l.);: Uy Uz FIX Fiy Fiz 32 2 17.81 -0 00 -0 31 -0 .00 -12.4 9 0.00 [mm) [mm] [mni) [mrad) [mrad] [mrad) 

6 1 7.~ 000 -609 0.00 -4 82 -0.00 6 -14.11 -0 00 7.72 -000 6 26 0.00 

32 -20.116 000 0.47 000 11.65 -0.00 26 -214 -0.00 71.74 -0 00 0.49 -0 00 

27 -2 87 -0 00 .e6.60 0 00 24457.86 000 1 -12 95 0.00 ~.81 0 00 -0.24 0.00 

33 -0.00 -0.00 -000 -000 -10.42 0.00 33 0 00 0.00 0.00 0 00 10.10 -0 00 

27 -2 21 0.00 71 .58 -000 -2383.41 -0 00 

________ __ __ __ _________________ . __________________ r_~~~~i~g _______ ____ ___ ________________________ _______ _____ 
h 8810 

- u.. ~-=--29.4mm homomaal 300 300 
- uvc·rtit.:aal ~ 0.004. L,"P = 0.004 · 23750 = 95mm 

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

U horiwntaal : U hori:ontaal 

u vptredcnd $ u,oelaathaar U OpFredend ~ 11w€1aatbaar 

2I .Omm ~ 29 .4mm -+Voldoet! 17.6mm ~ 29.4mm -+Voldoet! 

uverricaa/ u,'f'r1/cacJJ: 

u optredend =:; u,QC,{J(lih~uu- U Oplrl'Jeud .$. 11we/aatbaar 

65.5mm ~ 95mm -+Voldoet! 71.7mm ~95mm -+Voldoet! 
Figuur 4-59; Vervorming van de draagconstructie+ toetsing. 
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In de volgende figuren worden de optredende momenten, dwarskrachten en normaalkrachten 
weergegeven. 

Momenten in de uiterste renstoestand. 

-------------------------------------- -~'-'!'-'~-~~!"!;_ ~~t_r-~~~-~~-~~~------------ ---------------------------... 

--- -------------- --- ---- ---------- ------- ~~gg_~~;_ ~~!I:t?!l:l~- !Y~~~9~--- ------ - - ---------- --- - - -- -- --------- ---

Figuur 4-60; Momenten kolommen en ligger. 
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Momenten in de uiterste renstoestand. 

------ --- ---------------- ----- --- ---- - ~(_)y_~l)!~.g~}~; -~;x-~~-f!l_~ .'.:\:~~!~~-- -- ------ ------------ ------ .. -.. .. -.-

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

------------ ------- --------- ------- -- _Q~1-~~!"!~-g~!~ ; -~~~~~-~ _"Y_~~~-~--- -- - - - ---- -- - ---------- ------- - - - - --

Figuur 4-61; Momenten boven- en onderregels. 
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Momenten in de uiterste renstoestand . 
. . _. _. _____ __ . ___ _________ _________ __ _T~~~~~~~g_t:l_s_;_ ~-~~~~~-~~~~~~- ___ ________ ____ _____________ __ ______ _ 

Figuur 4-62; Momenten tussenregels. 
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Dwarskrachten in de uiterste reostoestand. 

------ -------- --- ------- -- -- ---- --- -- __ :f5:_<?!<?!!1_~~!1_;_ ~~t_r-~~~-~~~!-~~-- - - -------------- ---------- --- -- -----
il91 

78 

----- ------ ----------- ----- -------------- !-:!gg_~~;_ ~~~<:!1_1~- ~!!_~~~~ -------------- - - - - - ------ --------- - - -- --
'D 

Figuur 4-63; Dwarskrachten kolommen en ligger. 
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Dwarskrachten in de uiterste renstoestand. 

--------------------.-.-------------- _?<?Y_~~!~-g~~~; -~~-!!~_'!!_~ -~~!~-~- -------------------------------------

-------------------------------------- Q!1_~~~~-g~ ]~~ -~~!~~!!1-~ -~~~~~-~--------------------------------------

r 
I 

- ! ~ 

Figuur 4-64; Momenten boven- en onderregels. 
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Dwarskracht in de uiterste orenstoestand. 
______________________________________ T~!~~~!l!~g~l_s_;_ ~~t_r_~~~-~~r_~~- ____________________________________ _ 

Figuur 4-65; Dwarskrachten tussenregels. 
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Normaalkracbte in de uiterste renstoestand . 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~<?!?!!1.~~11_;- ~~t!_~r:r!~. ~~!~~- ..................................... . 

. . . --.................. . ................. J..:~gg~~;_ ~~!J:~!l.l~. ~~~~~ ........................................ . 

Figuur 4-66; Normaalkrachten kolommen en ligger. 
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Normaalkrachten in de uiterste renstoestand. 

----------------- ---- ------------ -----?_()y_~l)F~-g~J~; -~~-~~-'!1-~ -~~!~~ -- ------------------- ----- -- ------- ---

r--------
1 -

_____________________ _ . ______ ______ ___ Q!l_~~FF~_g~ !~! -~::C.t!'~F!l-~ -~~~~9-~ __ _______ _____________ ___ ____ ____ __ __ _ 
~- -. ...__ 
I --- ------

Figuur 4-67; Normaalkrachten boven- en onderregels. 
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Normaalkrachten in de uiterste renstoestand. 
__ _____ __ ___ ________ _________________ _T_t!~~~!l_~~g_e_~s_;_ ~-~~r-~~~- ~~-~~~- _____ ______________________________ _ 

____________________________________ _ _T_t!~~~!l_~~g~l_s_;_~:X:Î!~~~-~~-r-~~--------------------------------------

Figuur 4-68; Normaalkrachten tussenregels. 
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In figuur 4-69 zijn de reactiekrachten weergegeven. 
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----------

~ 
~~\. 

·. \ 
'• /"' 

•, 

17, 

Figuur 4-69; Reactiekrachten. 
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4.5.3.1 Dimensionering kolom: 

Druk + buiging van een niet-prismatische staaf, ter 
plaatse van knoop B, 200 x 1250 mm2

• 

Toetsingscriterium: 

a,._o:.J (Jm :O.d < I --+--_ 4-10 
! :; O;J ; ;11:0;t/ 

(Jc .O,d (Jm ,a;d < I --+--- 4-11 
.f.::O;d .fmc;a :J 

4-12 

l 

B 

A 

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

4-13 

Figuur 4-70; 
Schematisatie 
rechter kolom 

Figuur 4-71; 
Afmetingen 
kolom. 

/ rep 21 0 8 I ' foJ =-·k rx1 =-· . 5=!4.9N mm-
c. , Ym m 1.2 

• 

4-14 

x _I 

_] 

/,.ep k 24 1 ' r·o·J=-·k ",· .=-·0.85-l.0=17.0N mm-

Figuur 4-72; Afmetingen kolom 
ter plaatse van knoop B. 

Jm,. nlvu n 1.2 
Ym 

• 4-15 

fm;O~d 

/"":a .J = r=c=o=s=
4 

a=+=0=,=5=-=si=n=
2 

=a=·=c=o=s 
2
=a===-(=f:m~:=o_;.J=) 2:=+=s=in=4=a=-(~f~.=. __ o=.d~)=:=2 

f. •;O:J .fc ;CJO; d 

• 

17.0 2 

J",._a;d = --;:::==============, ======:=-
2 

= 13.7 N I mm 

cos4 6.5 + 0, 5 · sin 2 6.5 · cos2 6.5 · (Q_)- + sin 4 6.5 ·(_!2_) 
1.8 3.5 

/, J:, :O.d 

nu ,a:J = r C=O=S 
4
=a= +=S=Ïn=

2
=a=· =CO=S=

2
=a=·=(=.f=m=.O=;d=J::2=+=S=Ï=n=

4 
=a=·=( =f=m=.O.=d=)=2 

. h O:d !;90,d 

• 

17.0 
8 

I , 
/"u:a :J =--;=====================I 0. N mm· 

cos 4 6.5 +sin 2 6.5 · cos2 6.5 · (_L2)
2 

+sin 4 6.5. (2 )2 

1.8 0.35 

Bepaling optredende drukspanning: 
F 

() =-
c:O;d A 

_ F _ l 09 · I 0
3 

_ O 44 ~r I 2 a - - - - . ~> mm 
c;O ;d A 200 ·1250 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort 

4-18 

De totale normaalkracht bedraagt 218kN. Omdat we te 
maken hebben met twee kolommen naast elkaar (zie 
figuur 4-72), wordt de normaalkracht gedeeld door 2. 

4-16 

4-17 

- 111 -
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Bepaling optredende buigspanning langs de rand: 

1 
_ • 

2 
• M r . Moment gedeeld door 2! 

(J"m:O:d - (I + 3. 7 tan a) W ~---------' 

( 
2 ) M ( 2 ) 356 ·10

6 
2 

(J"m:O.d = 1+3.7·tan a ·-= 1+3.7·tan 6.5 · =7.2N/mm 
w _1__ 200 ·12502 

4-19 

6 

(J" = (1- 4 4 · tan 2 a)· M 
m:a;d • W 4-20 

( 
2 ) M ( , ) 356 ·10

6 
2 (]""'·"'" = l-4.4·tan a·-= 1-4.4·tan-6.5 · =6.4Nimm 

w _!_. 200 ·12502 

6 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-10, 4-11 en 4-12: 

(J".,·O·d (J" I ·O·d -'-· _. + -"-· ._ ~ 1 -+ 0.44 + 7.2 = 0.45:::; 1 Voldoet! 
f::O:d fm;O;d 14.9 17.0 

(J" ·o·d (J" · ·i _c_,_. +~:S:] -+ 0.44 + 6.4 = 0.49 :::; I Voldoet! 
fc,o,d fnc;a;J 14.9 13.7 

(J"c·O· f (J"" ·a·d _. -·' +-'·-·-:::;I -+ 0.44 + 6.4 = 0.62 :::; 1 Voldoet! 
f.:o:J J;nt;a,d 14.9 10.8 

Trek+ buiging van een niet-prismatische staaf, ter plaatse van knoop B, 200 x 1250 mm2
• 

Toetsingscriterium: 

4-21 

4-22 

4-23 

Bepaling toelaatbare trek- en buigspanning: 

J; 0 d = J,.ep · kmod · kh 
, ' Ym 

4-24 

frcp 16.5 2 
ft;o:d =-· kmod · kh = -

1 2 
· 0.85 ·1.0 = 11.7 NI mm r., . 

/,wO·d = J,.p · kmod · kh .. r,. 4-25 

j
. frep 24 2 
,".o·d = -·kmod · kh = -·0.85 ·1.0 = 17.0N I mm 
., ~ 1.2 

• 
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• f ~~ 
mc,a ;d = ---;=C=O=S 4=a=+=0=,=5=· =SÎ=n=2 =a=·=C=O=S 2=a~· [~~=,=n: O=;d=)=l=+=S l=.n=4=a=.=r=~="=,,o=;t!=)=:=-2 

fv:O;d fc .90:tl 

17.0 
/",":a:J = ---;===================== = 13.7 N I mm

1 

4 . 2 2 ( 17 )
2 

• 4 ( 17 )
2 

COS 6.5+0,5·Stn 6.5 · COS 6.5· - +Stn 6.5· -
1.8 3.5 

• r fm :O,<I 
lm1;a:d = ---;==========='============ 

cos4 a+ sin 2 a· cos2 a· ( f" :o:d )

2 

+sin 4 a· ( f ":o.d J
2 

.t:·.O;d /, ;90;d 

r 17.0 
1 

, 
lmt;a :d = ---;==================== = 10.8N mm-

cos4 6.5 +sin 2 6.5 ·cos 2 6.5 · (_!2_)
2 

+sin 4 6.5 . (2 )2 

1.8 0.35 

Bepaling optredende trekspanning: 

F 
er =-

t .o:d A 4-26 

~ I Trekkracht gedeeld door 2! 

er = F = 56·10 =0 22 N i mmz 
t ;O;d A 200 ·1250 . 

~ l Moment gedeeld door 2! 
Bepaling optredende buigspanning langs de rand:/ '-------------' 

( 
,., 2 ) M ( ,., , ) 356 ·I 0

6 
2 er", ,o;d= l+J.7·tan a ·-= 1+J.7·tan - 6.5 · =7.2N i mm 

w _!_. 200 ·12502 

6 

( 
2 ) M ( 2 ) 3 56 · 10

6 
, er". " d= 1-4.4·tan a ·-= 1-4.4·tan 6.5 · =6.4Nimm-

. . w _!_. 200 ·12502 
6 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-21, 4-22 en 4-23: 

ert ;O;d erm;O,d < 1 --+--_ -+ 0.22 + 7.2 = 0.44::; 1 Voldoet! 
f .o;d J;n,O;d 11.7 17.0 

er,.o J er . ·d _ . _. +~::;1 -+ 0.22 + 6.4 = 0.49 ::; I Voldoet! 
f .o:J f mc;a ;d 11.7 13.7 

er,:O;d erm .a;d < I --+--_ -+ 0.22 + 6.4 = 0.61 ::; I Voldoet! 
h :o.n !"ll;a;d 11.7 10.8 
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Stabiliteit van een niet-prismatische staaf, druk + buiging, om de x-as; sterke as 
(knik), ziefiguur 4-70 (gesteund in de zwakke richting). 

Toetsingscriterium: 

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

r f ep 2 I 2 
l c;O; J = -·kmod = - ·0.85 = 14.9N /mm 

Ym 1.2 

. hcp k 24 / 2 
J,".od =-· mod ·kh =-·0.85·1.0=17.0N mm 

'. Ym 1.2 

Bepaling optredende drukspanning: 

0' = F = 109·10
3 

=0.44Ni mm2 

c.O, J A 200 ·1250 

Bepaling optredende buigspanning langs de rand: 

( 
2 ) M ( 2 ) 3 56 ·1 0

6 
? O',..;o;d= 1+3.7·tan a· -= 1+3.7·tan 6.5 · =7.2N i mm-

W _!._ • 200 ·12502 

6 

Bepaling kcom:x.' 

krom ,> ~ 0.5 ·(1 + 20 · ry, }{ Ç, ~ 

Waarin: 

i , = 0.289 · [ bonder + ~ · ( bborcn - booder) ] ; 4-29 

ix = 0.289·[ 600+~·(1250-600)] "" 300 

À,x = /b~c;x ; 4-32 
IX 

tr 2. E 
k = O; u;rrtp • 4-33 

E:x À, 2 r ' 
x . 1 c;O:rr:p 

Kniklengte rechter kolom: 

4-28 

w 
r =-" · 4-30 

x A , 

52.1 ·10
6 = 208 

0.25 ·IOÓ 

4-27 

4-31 

17 . = 36 
I = 0.0035 

A 500•208 

Aan de onderzijde is de kolom scharnierend bevestigd, dus geldt CA = 5 

Ed .Jein 

c - (In 4-34 8-

k; 
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De rotatieveerstijfheid k~ wordt geleverd door het gedeelte van de kolom tussen B en 

C, waarvoor geldt: 

3· E ·1 k _ d cln 
1- I 

HC 

4-35 

Ingevuld in de formule voor C8 levert dit: 

Eu ·1<"~" 

C _ /c ln 

8- 3 · Ed · 1<ln 
4-36 

IRC 

~ = ~ = 0.06 ~minimaal 0.25 aanhouden! 
3 ·l,UJ 3 ·5300 

De kniklengte volgt uit nomogram van figuur 41 NEN 6760: 

• 

• 

• 

lef =2.2·/ys =2.2·5.3=11.7m 

il. = 11700 = 39 k = Tr
2 

• 7400 = 2.3 
• 300 E.x 392 ·21 

~. = 1+[1+1], ·il., ·(1+20 ·1],)· fc:orq• l· k li ,x 

.fn.O,rep I+ 20. 'lx 

( 21) 2.3 ~. =l+l1+0.0035·39·(1+20·0.0035) · 24 .1+20·0.0035 =3.42 

k, =0.5 ·(1+20·0.0035)·[3.42- 3.42 2
-

4
'
2

·
3 

]=0.89 
om;x I+ 20 · 0.0035 

Bepaling kmom:x: 

k = I - kcnm . ac ,O;d 

mom k J. 
Ey , ;Q;d 

k -- 1- 0.89. 0.44 -- 0.99 
mnm ;x 2.3 14.9 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-27: 

0.44 7.2 

4-37 

---+ ~ -------;=================== 
0.89 · 14.9 0.99 ·I 7.0 ( 17 )

2 
( 17 )" 

(1-4.4·tan 2 6.5) cos4 6.5+sin 2 6.5 ·cos2 6.5- - +sin 4 6.5· -
1.8 0.35 

0.03 + 0.42 ~ ~ 
0.94· 2.25 

0.45 ~0.71 VOLDOET! 
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Stabiliteit van een niet-prismatische staaf, druk, om de v-as; zwakke as 
(knik), zie figuur 4-70- geen moment in de y-ricllting! 

Toetsingscriterium: 

()c;O;d 
--~~-- ~ -----------r================================~ 
k,.0 n1;y · h ;o:d [ I' ]2 [ I' ]2 

{I-4.4·tan2 a) cos4 a+sin 2 a·cos 2 a· 1111
'
0

'" +sin 4 a· Jm:O;d 

f. .o;d /,,90;d 

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

f
. hep 21 2 
. 0.,1 = - ·k.,od =-·0.85=14.9N i mm . '· . r.. 1.2 

/, hcp 24 2 
. ,. 0 . 1 = -·kmw ·k" = -·0.85 ·1.0 = 17.0N I mm 
• ·' Ym 1.2 

Bepaling optredende drukspanning: 

F 1 09·103 
2 

cr,.· o·d =- = = 0.44N I mm 
· · A 200·1250 

Bepaling kcom:x: 

k • • " = 0.5·(1 + 20 ·q, l{ .;, -
Waarin: 

.-----:-

i, = 833 ·106 =57.7 
0.25 ·106 

r . = 8.3 · 106 =33.3 
' 0.25 ·106 

Kniklengte rechter kolom: 

Zie figuur 4-73: 

Lf>}, = Lk = 3500mm 

·1 

.= 
57

·
7 

=0.0035 
'lx 500·33 .3 

Figuur 4-73; 
Schematisatie van de 
kolom in dey-richting 

4-38 
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À. = 3500 = 60.7 
x 57.7 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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k . = 'ff2 ·7400 = 0.94 
E. ;• 60.7 2 ·21 

( 
21 J 0.94 {=1+ 1+0.0035·60.7·(1+20·0.0035)·-. =2.98 

' 24 1+20 ·0.0035 

k =0.5·(1+20-0.0035)· [ 2.98- 2.982
-

4
"
0

·
94 

)=0.35 
com.x J + 20 · 0.0035 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-38: 

0.44 
------<------------r===================================== 
0

"
35

.
14

"
9

- (l-4.4·tan 2 6.5) cos4 6.5+sin 2 6.5·cos2 6.5·(_12J
2 

+Sin4 6.5·(_!2_)
2 

1.8 0.35 

0. 08 ~ r;;-;:;;: 
0.94. -v2 .25 

0.08 ~ 0.71 VOLDOET! 

Dwarskracht ter plaatse van punt B: 

Toetsingscriterium: 

4-39 

Bepaling toelaatbare schuifspanning: 
frep 2.7 2 

f..d =-· k.,ud =-·0.85=1.91N i mm 
. Ym J.2 

Bepaling optredende schuifSpanning: 

--------

Dwarskracht gedeeld door 2! 

J ~------------~ 

O". =F = 353·10 =l.4lN / mm2 

'·d A 200 ·1250 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-39: 

1.41~1.91 VOLDOET! 
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Druk van een niet-prismatische staaf, ter plaatse van knoop A, 2 x 200 x 300 mni; 
ziefiguur 4-70. 

Toetsingscriterium: 

(J<;O;d ~ I 

ic ;O;<I 

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

f rep 21 / 2 
f -o d =-· kmvJ =- ·0.85=14.9N mm 

c , . r,. 1.2 

Bepaling optredende drukspanning: 
F 

CJ,.·o·d = -.. A 

4-40 

CJ = F = 109 ·103 =0.91N/mm2 
c;O;J A 200 · 600 

De totale normaalkracht bedraagt 218kN. Omdat we te 
maken hebben met twee kolommen naast elkaar, wordt 
de nolmaalkracht gedeeld door 2. 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-40: 

CJ ·o· J _c_._. ~ ~ 

fc ;o;J 

0
·
91 

= 0.06 ~ 1 Voldoet! 
14.9 

Dwarskracht ter plaatse van punt A: 

Toetsingscriterium: 

Bepaling toelaatbare schuifspanning: 

fvd = f.,P ·kmod = 2'
7 

·0.85 =1.91N / mm2 
. r". 1.2 

Bepaling optredende schuifspanning: 

----------

Dwarskracht gedeeld door 2! ...___ __ ______. 

CJ =F=103·103 =0.86N i mm2 
' .d A 200 · 600 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-39: 

0.86 ~ 1.91 VOLDOET! 
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4.5.3.2 Oimensionering bovenregel 

Bovenligger is gesteund in dey-richting 
door tussenregels. 
Bovenligger is gesteund in de z-richting 
door gordingen. 
---> Geen knik en kip. 

Druk + buiging van een prismatische 
staaf. 

Toetsingscriterium: 

0" 0 d 0" ·Q·d -'-· -· + _m._._ ~ I 
fc;o .J !,",O;d 

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

f CfJ 21 2 
foJ =-·knod =-· 0.85=l4.9N i mm 

r, . Ym ' 1.2 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

,-- -
/ ' -

x 

y 

Figuur 4-74; Bovenligger van het 
driescbanierspant 

~ - .-

fep k 24 2 f. od = -·k • .w · 11 = -·0.85·1 .0 = 17.0N I mm '· · r", 1.2 

Bepaling optredende drukspanning: 

a- .. =F =285-IOJ =l3.0Nimmz 
c,o,J A I 00 · 220 

Bepaling optredende buigspanning: 

_M _ 9.7 ·10
6 

-l?ON I 2 
0" od --- - -· mm 

m;; W I 
-- -100-2202 

6 

Toetsingen met behulp van vergel!jking 4-10: 

Afmetingen bovenregel aanpassen ---> 160 x 350mm2 

Bepaling optredende drukspanning: 

a- _ _ = F = 285 -I 0
3 

= 5_IN I mmz 
c,O.J A 160·350 

Bepaling optredende buigspanning: 

_M _ 9.7-106 
_

30 
I 2 

O"nr O·d - - - • N mm 
. ' w ..!..160 ·3502 

6 
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Toetsingen met behulp van vergelijking 4-10: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

CY< o·cl CY", ·o·d _._. +--· ·-::;1 
~·;O:d fm :O;d 

_2J__+ 3
·
0 

= 0.52::; I VOLDOET! 
14.9 17.0 

Trek + buiging van een prismatische staaf. 

Toetsingscriterium: 

()t ;O.J CJm.O;d < 1 --+---
h.o:J fm :O;d 

Bepaling toelaatbare trek en buigspanning: 

.(' frep 16.5 O O 2 
.t ,.0.c1 = - · k.,od · kh = -- · .85 ·l. = 11.7 NI mm 
'' {

111 
1.2 

{' ft~p k 24 8 0 0 2 
Jm o·d =-· moc~·kh =-·0. 5· 1. =17. N/mm 

, , fm 1.2 

Bepaling optredende trekspanning: 
F 576 ·103 

, 
CY, 0 d =-= =10.3N / mm-

. · A 160·350 

Bepaling optredende buigspanning: 
M 4.7·106 

2 
CJm·o·d=-= =1.4N i mm 

.. w -'-·160·3502 

6 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-21: 

10
·
3 +~ = 0.96::; I VOLDOET! 

11.7 17.0 

Dwarskracht: 

Toetsingscriterium: 

Bepaling toelaatbare schuif<,panning: 

.(' hcp 2. 7 2 
J,.J =-·k.,od =-·0.85=1.91N i mm . r", 1.2 

Bepaling optredende schuifspanning: 

CY . = F = 
32 .4· J0

3 

= 0.58N I mm 2 

v,d A 160·350 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-39: 

0.58::; 1.91 VOLDOET! 
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4.5.3.3 Dimensionering tussenregel 

De kniklengte (=systeemlengte) is dusdanig 
klein, maximaal 1.1 meter, dat wordt 
verondersteld dat knikken niet zal optreden. 

Druk van een prismatische staaf. 

Toetsingscriterium: 

(J"c;O,d S 1 
f c;O;d 

Bepaling toelaatbare drukspanning: 

r = /, ,P ·k =~·0.85 = 14.9N I mm2 
J c,O,J , mod 1.2 r", 

Bepaling optredende drukspanning: 

F 200·103 
2 

0" .0 1 =- = = 11.8N I mm 
"· ' A 100 ·170 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-40: 

\ 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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J \ :_ -.. , -

I us enrt:!~!l 

x 
y 

Figuur 4-75; Bovenligger van het 
driescha nierspant 

0". o·J - "-· _. s: 1 
fc ;o:J 

~ = 0.79 s 1 VOLDOET! 
14.9 

Trek van een prismatische staaf. 

Toetsingscriterium: 

O" o·d -'-· -· s: 1 4-41 
h :o;J 

Bepaling toelaatbare trekspanning: 

/, 0 d = fnp · k uJ • kh = 
16

·
5 

· 0.85 ·1.0 = 11.7 NI mm2 

. • Ym m 1.2 

Bepaling optredende trekspanning: 

0" =F =212 · 103 =12.5N i mmz 
c.O.d A 100 · 170 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-41: 

O", ;O,d s I 
/,;O;d 

9
·
9 = 0.77 s l VOLDOET! 

12.8 
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4.5.3.4 Dimensionering onderregel 

Onderligger is gesteund in dey-richting 
door tussenregels. 
~Geen knik. 

Onderligger is niet gesteund in de z
richting. Er wordt aangenomen dat lokaal 
kippen (kip tussen de tussenregels) niet 
optreedt, hier wordt later op temg 
gekomen, bij het onderdeel stabiliteit in 
§ 4.5.3.4. 

Druk + buiging van een prismatische 
staaf. 

Toetsingscriterium: 

(J ·O·J (J ·o· I _c_,_. +~<] 

fc;o:d fm:O;d - -

Bepaling toelaatbare druk en buigspanning: 

frep 21 2 
fco ·d =-·k.,w =-·0.85=14.9Nimm 

. . Ym 1.2 

Ontwerp, dimensionering en detail.lering van het 
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x 

y 

Figuur 4-76; Bovenligger van het 
d riescbanierspant 

.frcl' 24 2 
fm ·o·d =-·k11,oo'kh =-·0.85·l.O=l7.0N i mm 

, . Ym 1.2 

Bepaling optredende drukspanning: 
F 763·103 

2 
cYcol =- = = 34.6N I mm 

'·' A 100·220 

Bepaling optredende buigspanning: 
M 7.0·106 

cY --- =8.7Nimm2 
m,O;d- W- J 

-·100·2202 

6 
Toetsingen met behulp van vergelijking 4-10: 

34
·
6 

+ 
8
·
7 = 2.83:::; I VOLDOET NIET! 

14.9 17.0 

Afmetingen bovenregel aanpassen - 160 x 370mm2 

Bepaling optredende drukspanning: 

cY . = F = 763·103 = l2.9N l mm2 
c,O.d A 160' 370 

Bepaling optredende buigspanning: 
M 7.0·106 

2 
(Jm:O;d = W = 1 ., = l.9N I mm 

-·160·370-
6 
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Toetsingen met behulp van vergelijking 4-10: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

12
·
9 +~=0.98~1 VOLDOET! 

14.9 17.0 

Trek + buiging van een prismatische staaf. 

Toetsingscriterium: 

()1;0,d + ()m;O.d ~ I 

,!, ,O;J fm~O:d 

Bepaling toelaatbare trek en buigspanning: 

f~p 16.5 I 2 
{,,. 0 J=-·k ,·k1,=--·0.85·1.0=11.7N mm 
. '' "'~ 1.2 Ym 

J,.ep 24 2 
1 

01 =-·k .• ·k, =-·0.85·l.0=17.0Nimm Jm. ,G f1/(Xf I 1,2 Ym 

Bepaling optredende trekspanning: 
F 428·103 

, 
C5, 0 J = - = = 7 .2N I mm-

. · A 160·370 

Bepaling optredende buigspanning: 

C5 =M = 3.6·10
6 

=i.ONimm2 

m,O,d W ] 
-·160·3702 

6 

Toetsingen met behulp van vergelijking 4-21: 

7
·
2 +~=0.67~1 VOLDOET! 

11.7 17.0 

Dwarskracht: 

Toetsingscriterium: 

Bepaling toelaatbare schuifspanning: 

1 =f,.er'.k =~·0.85=1.91Nimm2 
},.,J mod 1 ') 

Ym ·-

Bepaling optredende schuifspanning: 

C5 = F = 8.1·103 =0.!4Nimmz 
•·,d A 160·370 

Toetsing met behulp van vergelijking 4-39: 
0.14 ~ 1.91 VOLDOET! 
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4.5.3.5 Stabiliteit van het drieschanierspant 
In§ 4.5.3.4 is aangegeven dat de onderregel niet gesteund is in de z-richting (voor figuur 4-77 
y-richting). In deze subparagraaf wordt gecontroleerd of de stabiliteit van het drieschanierspant 
gewaarborgd is. Het drieschanierspant, met aanpendelende constructie, wordt hiervoor 
ingevoerd in ESA-Prima-Win. Na een stabiliteitsberekening geeft het programma een aantal 
coëfficiënten van de kritische belastingen, zie tabel 4-19. Tevens kan de vervorming worden 
weergegeven, zie figuur 4-77. 

Figuur 4-77; Vervorming van het drieschanierspaot. 

Opmerking: 

n 
I 

coetfic1ènl 
[] 

1 0.536 

2 I 2.573 

3 5.215 

4 6_333 

5 I 10.625 

Tabel4-l9; 
Coëfficiënten 
kritische belasting. 

De maatgevende belastingscombinatie is permanente belasting inclusief veiligheid. 
Met andere woorden: 1.35 * permanent. Het is logisch dat juist deze 
belastingscombinatie maatgevend is, omdat alleen bij permanente belasting het 
vakwerk wil gaan roteren. Windzuiging zal juist de rotatie van het vakwerk te niet 
doen. Dit alles heeft te maken met het aangrijpingspunt van de belasting! 

In tabel 4-19 is te zien dat de eerste coëfficiënt kleiner is dan l.O. Dit betekent dat de structuur 
niet stabiel is voor de bepaalde belasting. 

Er zal dus een aanpassing nodig zijn om de structuur stabiel te maken. Er wordt voor gekozen 
om steunen, welke onder 45° geplaatst worden, aan te brengen volgens figuur 4-78. 
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Onder regel; 
160 x 370 mm 2 

Gording; 
100 x 220 mm 2 

E tra ~teun (kipsreun): 
70 170 mm 1 

Figuur 4-78; Extra steun ten behoeve van de stabiliteit van het spant. 

De extra steun kan maar een beperkte bijdrage leveren aan de stabiliteit. Om de bijdrage van de 
steun, in de berekening, mee te kunnen, dient eerst de veerstijfheid van de steun te worden 
bepaald . De veerstijfheid wordt als volgt bepaald : 

In figuur 4-79 is het mechanicaschema 
weergegeven van een gording met een fictieve 
kracht F. Deze kracht F veroorzaakt een 
doorbuiging u. Er wordt aangenomen dat de 
gording, ten gevolge van F, maximaal 0.004L 
mag doorbuigen. Dus u= 0.004 x 5500 = 22mm. 

De maximaal toelaatbare kracht kan bepaald 
worden met vergelijking 4-42 : 

F ·a( 3 ·1 2 -4 ·a~) u = _ __:. ___ ___:.__ 
48·E·I 

F·l200(3·5500 2 -4·1200 2
) 

22=-------'----~---------'--

48 . ll 000. __!_ ·1 00. 2203 

12 

22 = 0.0022 · F ~ F = lO.ikN 

4-42 

.. l' "~ 

Figuur 4-79; Mechanicaschema van de 
gording. 

In figuur 4-80 1s weergegeven 
dat de steun een horizontale 
kracht kan leveren van I 0.1 kN, 
waarbij er een verplaatsing 
optreed van 22mm. De 
veerstijfheid kan nu bepaald 
worden met behulp van 
vergelijking 4-9. 

10.1kN 

10 .1 kN , 
- ' / 'T!4 .3kN 

10.1kN 

Figuur 4-80; Ontbonden krachten. 
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k = F = O.OIOI = 0.46MN I m 
() 0.022 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Nu de veerstijfheid bekend is kan er opnieuw een stabiliteitberekening gemaakt worden, 
waarbij een aantal translatieveren worden ingevoerd . Na een aantal berekening blijkt dat er 4 
extra steunen (veren) moeten worden aangebracht, zie figuur 4-81 . Tabel 4-20 geeft aan dat de 
coëfficiënten van de kritische belasting groter zijn dan l.O. Dit houdt in dat de structuur stabiel 
lS. 

Figuur 4-81; Vervorming van het driescbanierspant, waarbij er 4 "veren" zijn 
aangebracbL 

n coe ffic1ênt 
[] 

1 2.382 

2 5.239 

3 7.430 

4 10.689 

5 11 .025 

Tabel4-20; 
Coëfficiënten 
kritische belasting. 
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4.5.4 Dimensionering spant 5 

In deze subparagraaf wordt het spant, 
aangegeven in figuur 4-82, gedimensioneerd. 
Hierbij moet worden opgemekt dat het spant 
alleen getoetst zal worden op vervorming en 
stabiliteit. Vanwege tijdsgebrek zal het spant 
niet op sterkte getoetst worden. 

Geometrie: 

Te dirnen. ionèren 
drk · ~hanierspanl 

Ontwerp, dimeosionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Figuur 4-82; Bovenaanzicht maquette. 

In figuur 4-83 is de geometrie weergegeven van spant 5. 

\ 

Figuur 4-83; Geometrie spant 5. 
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Belastingen: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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In figuur 4-84 en 4-85 zijn de belastingen weergegeven welke op spant 5 aangrijpen. 

\ 

\ 
u 

\· .... 
t~ 

\\ I 

'i 

Figuur 4-84; Permanente belasting op spant 5. 

Figuur 4-85; Windbelasting op spant 5 (2x windzuiging). 
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Profielen: 

Ontwerp, dimeosionering en detaillering van het 
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De toegekende profielen worden in tabel4-21 weergegeven. 

2 x 200 x 1000 mm 100 x 170 mm 

160 x 350 mm 

- ........__r,-.-~ -r-- - ·-
r'~ \ ~ /· ~~ 
I - ·· , . ·~, 

I '~, 
t \ ~~ 
I 
I 

160 x 370 mm· 

t 
\ .~ ,, 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

160 x 500 mm 

Tabel4-21; Toegekende profielen van het stabiliteitsvakwerk. 

J 

Figuur 4-86; T-profiel bovenregeL 
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Steunpunten: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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In figuur 4-87 is te zien dat de twee kolommen aan de voet scharnierend verbonden zjjn. 
Tevens heeft de kolom op verdiepingshoogte (3400 mm) een steun in de y-richting. De twee 
overstekken hebben een steunpunt in de y-richting, welke wordt verzorgd door het 
stabiliteitsvakwerk. Tevens zijn er 9 translatieveren aangebracht welke ook verzorgd worden 
door het stabiliteitsvakwerk. 

Figuur 4-87: Toegepaste steunpunten en translatieveren. 

De veerstijfheden van de translatieveren zijn als volgt bepaald: 

De translatieveer ontleend zijn stijfheid aan het stabiliteitsvakwerk, welke in figuur 4-88 is 
weergeven. 

Figuur 4-88; Stabiliteitsvakwerk die de stijfbeid van de translatieveren levert. 

Op het stabiliteitsvakwerk worden 9 fictieve krachten aangebracht van 100 kN. Met behulp van 
ESA-Prima-Win is de bijbehorende verplaatsing bepaald, zie tabel 4-22. 

De veerstijfheden kunnen worden bepaald met vergelijking 4-9: 
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100 kN fvfN 
k knoop5 = --= 3.09-= 3.09--

32.33 mm m 

= =~= 4 fvfN k laooopt4 kknoop28 3 · 7 
26.72 m 
100 fvfN 

k knMp l l = kknoop29 = 25.63 = 3.90----;;;---

100 MN 
k lo10oplO = k knoop32 = --= 5.67--

17.65 m 

100 MN 
k knoop7 = k knoop33 = -- = 7.69--

13.01 m 

Ven'onning: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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knoop Uz[mm[ 
5 -32.33 
7 -13.01 
10 -17.65 
IJ -25.63 
14 -26.72 
28 -26.72 
29 -25.63 
32 -17.65 
33 -13.01 

Tabel 4-22; verplaatsingen 
van versebillende knopen. 

De vervorming van het spant is te zien in figuur 4-89. 

Vervorming in de bruikbaarheidsg_renstoestand 
Permanente belasting Permanente belasting+ windbelasting 

---- -------- ---- {~_~l)!=!t?~ -~~_i}\gh~ i~)_ ---- -- --- ------ -------- --- ---- __ (~<?~q t?~- y~_i_l!gh~j~)_--- -------- ----- U "· 7\ .. '" _ .. 
- --...,.,......, _ 

~ / ' , ' '"\ ( ~7----,_· 
'~ '~, 1-'---"· '--- · j ~ ~· \\ \ \ ,y . I )~ \ 

I ·~ ' 
I ·~\ 

I 
\~ 

t \ · ·I• ' ·) 
l \ ' \ . \Î\ f'\ ' \ \ 

I 
I 

I 
------- ------ -- -- -------- ------- ----------- --------- -- ------ -- ---- -- ---------- ------ ---------- --------- ----- -

Verplaatsingen Verplaatsingen 

knoop combi u x Uy Llz Fox Foy Flz I< .noop combi Ux Uy Uz Fix Foy Foz 
(mm) [mm) [mm] [mrad) [mrad] [mrad] [mrn] [mm] [mm] [mrad] [mrad] [mrad] 

4 1 8 .29 0.79 -1 .73 -0.74 -2 18 -0.36 23 2 5.66 0 11 -0 30 -0.01 0 52 0 17 

24 -8.29 0.79 -1 73 -0 .74 2.18 0.35 3 -6.66 0 .11 ·0.30 -0.01 ·0 52 -0.1 7 

19 0 00 9.86 -47.47 -0.06 ·0 ()() 000 15 1.88 26.98 0.25 0 21 0.1 7 · 0 05 

48 -4 69 ~.30 . 7.93 · 0 99 3.57 -0 26 20 ·5 17 0. 05 2.48 -0.02 · 0 69 0 03 
1 8 10 044 0.29 -0 32 · 0.23 -0 96 6 ·4 .03 5.46 ~.77 -0.23 0 01 ·2 25 

--- --.. --------- --------- .. ----- -- --- ... .. -.. . --- _'f_~~~~~~g_-- .... -.... .. ---- --------------. -.. --......... ---
h 8500 

- u . ::;-=--=28.3mm lumzomaal,y 
300 300 

h 5700 
- u <--= - -=19mm honzomaal :x -

300 300 

- u,.," .. .,al ::; 0.004 · L,..P = 0.004 · 24000 = 96mm 
~ -~----- - - ----- ---------- ------ - -- -- --- --- ------ ------- -- --- --- ---- --- --------- ----- ----- --- -- ------ -- -- - -----

U hOr1ZU11fQ{I f :x : u o,uredend ~ lltoc:laathaar uhurizontaal;:r : U {IJ!I r tdetul 
< u - Wi·hwthnar 

8.3mm::; I9mm -+Voldoet! 5.7mm ::; 19mm -+Voldoet! 

U ltornOIIfCtal: y ; u optredend =:;; u,oelcwlbaar 
u . 

hoázorttaal , y ' U O{Itredcrtd :S; ui<J,:Iaalhaa r 

9.9mm::; 28.3mm -+Voldoet! 27mm::; 28.3mm -+Voldoet! 
u . 

ren icaol • u < u ·o{ltn:.dend - rodaathmw u nt.rfÎt..'(laf : U flptredcfrd :S u /()(' /aathaar 

47 .5mm ::; 96mm -+Voldoet! 2.5mm ::;96mm -+Voldoet! 
Figuur 4-89; Vervorming van spant 5 +toetsing. 
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4.5.4.6 Stabiliteit van spant 5 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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In ESA-Prima-Win is een stabiliteitsberekening uitgevoerd voor spant 5. In figuur 4-90 is de 
vervorming te zien en in tabel4-23 zijn de coëfficiënten te zien van de kritische belastingen. 

\ 

Figuur 4-90; Ven•orming van spant 5. 

n coëfficiënt 
[] 

1 0.359 

2 0.365 

3 2.911 

4 2 951 
5 8.656 

Tabel4-23; 
Cotlfficiënten 
kritische belasting. 

De coëfficiënten van de kritische belastingen zijn kleiner dan 1.0 en dus is de constructie niet 
stabiel (ook de vervorming van het spant geeft aanleiding tot instabiliteit). Er wordt ook nu 
gekozen om extra steunen onder 45° toe te passen; zoals in figuur 4-78. 

De veerstijfheid wordt als volgt bepaald: 

In figuur 4-91 is het mechanicaschema 
weergegeven van de gording met de 
grootste overspanning; en dus de 
maatgevende gording. De gording heeft een 
afmeting van 180 x 440 mm2 (bepaald met 
behulp van vuistregels). De constructie is 
ingevoerd in ESA-Prima-Win, waarbij er Figuur 4-91; Mechanicaschema van de gording met 
een fictieve kracht F 20kN is de grootste overspanning (maatgevende). 

aangebracht. ESA-Prima-Win geeft een verplaatsing van 10.5 mm ter plaatse van 
aangrijpingspunt F. De veerstijfheid kan nu weer worden bepaald met behulp van vergelijking 
4-9: 

F 20 
k =-=-= 1.9kN I mm = 1.9MN I m 

8 10.5 

Er wordt opnieuw een stabiliteitsberekening gemaakt, waarbij er gekeken wordt naar de 
optimale positie van een aantal veren. 

Sustainable 'Pro Poor Toerisme' Eco-resort Co-operative Society Easy Sport Diving U .A; - 132-



TuI e t llOI· I unlv rslt 1 l;'ldtmven Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Figuur 4-92; Vervorming van spant 5; waarbij er 4 "veren" zijn 
aangebracht. 

n coëffi ciënt 
[) 

1 4 .330 

2 4 .331 

3 13 773 

4 13 .873 

5 17 350 

Tabel4-24; 
Coëfficiënten 
kritische 
belasting. 

Na een aantal berekening blijkt dat er 4 translatieveren moeten worden toegepast, zie figuur 
4.92. In tabel 4-24 is te zien dat de coëfficiënten van de kritische belasting ( l.35 * permanente 
belasting) hoger zijn dan l.O. Dit geeft aan dat de constructie stabiel is . 

Opmerkingen: 
• Op de bovenregel is een gebied aanwezig waar geen translatieveren zijn 

aangebracht. In het desbetreffende gebied zijn geen translatieveren aangebracht, 
omdat er geen krachten opgenomen kunnen worden in verband met de aanwezige 
dakonderbrekingen (daklichten). Om de horizontale doorbuiging, van dit 
tussengebied, binnen de perken te houden is er gebruik gemaakt van een T-profiel 
volgens figuur 4-86 en tabel 4-21. 

• Tn figuur 4-92 is te zien (rode cirkel) dat op de onderregel wel een translatieveer is 
aangebracht, in het gebied, waar op de bovenregel geen translatieveren zijn 
aangebracht. ESA-Prima-Win geeft aan dat de desbetreffende translatieveer maar 
een beperkte horizontale belasting (0.6kN) hoeft op te nemen, zie figuur 4-93. Er 
wordt aangenomen dat de horizontale kracht, welke in de gording ontstaat, kan 
worden opgenomen door het aangebrachteT-profiel in de boven ligger. 

Figuur 4-93; Kracht werkend op translatieveer. 
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4.6 Detaillering 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
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In deze paragraafzullen er drie verbindingen berekend worden van het gedimensioneerde 
drieschanierspant, te weten verbinding A, B en C. Zie figuur 4-94. Van elke verbinding 
zal het aantal verbindingsmiddelen berekent worden en er zal een tekening worden 
weergegeven, waarin wordt aangegeven op welke wijze de verbinding gemaakt wordt. 

Figuur 4-94; Detaillering van verbinding A, Ben C. 

Opmerking: 
In een aantal gevallen zal een profiel Wtjztgen van houtafmetingen om op een 
deugdelijke manier een verbinding te kunnen maken. Bij iedere verbinding zal daarom 
eerst worden weergegeven welke houtafmetingen worden toegepast. 
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4.6.1 Verbinding A: 

Er worden twee situaties onderscheiden, namelijk: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Situatie I Situatie 11 
1.35 x permanente belasting 1.0 x permanent+ 1.5 x variabele belasting 

Krachten werkend op verbinding A. Krachten werkend op verbinding A. 

101kN 212kN 

Tabel4-25; Verbinding A, belast door twee verschillende situaties. 

Situatie 11 is maatgevend! 

Opmerkingen: 
Voor de krachtswerking op knoop A wordt verwezen naar bijlage 9. 
De aanwezige dwarskracht is dermate klein dat deze verwaarloosd wordt. 
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Situatie IJ Houtafmeting bovenligger: 220 x 350 mm! 

Bovenregel I kolom 
Dikte kolom: 200 mm, breedte: variabel! 

Materiaaleigenschappen staal: 
Toegepaste bout: M 30 
Sterkteklasse 10.9; 

~':b:rep = 900N I mm
2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse 1 

4-43 

1 ) 6 
M =-·900·30 =4.05·10 Nmm 

rr~rep 6 

Hout op hout verbinding: 

kolom 

tussenregel 

,/ + 
u 

~ " 

Bovenligger 

• 
Bouten M30 

t-

• • 

• 

Figuur 4-95; Opbouw verbinding A. 

Stuiksterkte: 

k90 =1.35+0.015·dnom --'>-Prep ~500kglm3 

k90 = 1.35 + 0.015. 30 = 1.8 

fo;emh;rep;bovenrege/ = 0, 082 · { 1- 0, 0 J · dnom) · Prep 

4-44 

4-45 

fo:emb:rcvhnvenreget = 0,082 · (1- 0,01· 30) · 380 = 21.8N I mm
2 

0,082 ·{1- O,Ol·dnom) · Prep 
fa;embrep;ko/om = . 2 2 4-46 

· k90 · sm a+ cos a 

0,082·{1-0.01·30)·380 2 
fa emb revkalom = . ? 2 = 12.3N I mm 

' ' · 1.8·sm-80+cos 80 

Representatieve waarde van de weerstand van dubbelsnedig belaste verbindingsmiddelen (de 
kleinste waarde uit de volgende vier vergelijkingen is maatgevend): 

O = fa;emb;rep;bnven/igger 

fa:emb;rcp;kolom 

0 = 21.8 = 1.77 
12.3 

4-47 

Uitrekweerstand (volgens NEN 6760 artikel 12.5.7): 
De weerstand wordt berekend door de representatieve 
waarde van de druksterkte te vermenigvuldigen met de 
waarde van het contactoppervlak tussen sluitring en het 
hout. Fgl;c:90;rep= 5.0 Nltnm2

, A sluitring = 6688 mm2
. 

F,;u;rep = 5.0' 6687 = 33.4kN 

(/=--\ U) 
'----._/ 

Figuur 4-96; Afmetingen 
sluitring. 
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Fv;rep = fa;emb ;rep;kolom .fhec;! · dnom 4-48 

Fv;rep = 12.3 · 200 · 30 = 7 4kN 

Fv;rcp = 0.5 · femh ;rcp;hovenlt!(ger . [hec;2 · 8 · dnom 4-49 

F,,;rep = 0.5 · 21 .8 · 220 ·1.77 · 30 = 127 kN 

_ fa;emb;rep;kulom ·fhec;l'dnom ·[ . ·( ) 4·t5·(2+t5)·Mrep ] F;;11;rep 
Fvrcp - 2 t5 l + t5 + 2 - t5 + ---

' 2+5 r .f ·d 4 1 a:emh:rep;kolom hec;l nnm 

4-50 

F. = · 2·1.77· 1+ 1.77 + -1.77 +--=55kN 
12.3·200·30 [ ( ) 4 · 1.77 · (2+1.77)·4.05 · 10

6 j 33400 
v,tep 2 + 1.77 12.3 · 2002 · 30 4 

2 · 8 · 2 ' M rep 'fa ·emh·rep·kolom 'dnom F; .,rrep 
.. ' +-'-'-

1 +8 4 

2-1.77 · 2 · 4.05 ·10
6 

·12.3 · 30 + 33400 = 
7

0kN 
1+1.77 4 

De kleinste, en dus maatgevende, waarde is 55 kN per snede. 

Fv;repJoraal = 2 · 55 = 11 OkN 

F v·u d = F;,;rrp:totaal · kmoct = ll O · 0.85 = 78kN /bout 
. • Ym 1.2 

576 
Totaal aantal bouten= - = 7.4 ~&bouten 

78 

In figuur 4-97 is de boutverbinding weergeven . 

.. 

4-51 

Figuur 4-97; Ontwerp boutverbinding A. 
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Opmerking: 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden is voldaan aan: 

se;b L 7 x dnom 

se;o L4Xdnom 

srt:J L 4 x dnom 

srp L 3 x dnom 

wanneer a90 = 0 mm, dan geldt 8o L 7 x dnom 

wanneer ao = 0 mm, dan geldt 89o L 4 x dnom 

Wanneer andere combinaties van ao en ac;0 voorkomen, dan moet de minimumwaarde 
voor respectievelijk ao en ac;0 worden afgeleid uit de grafiek die is weergegeven in 
figuur 4-98 . 

l 

I 
d 

d 2cJ 3d ~d r;.d 6d 7d 

Figuur 4-98; Toelaatbare combinaties van a0 en a90 bij 
een verbinding met bouten 12

• 

Er dient rekening gehouden te worden met het aantal effectieve bouten, welke effectief 
meewerken op de normaaltrekkracht op te nemen. Het gaat hierbij om de rij bouten die 
evenwijdig aan de vezelrichting lopen. Het aantal effectieve bouten kan worden bepaald met 
vergelijking 4-52. 

n = no9 -~ ~ 
c( J 3 · d 

4-52 

09 ~60 n1 = 4 · 4 -- = 3.1 
e 13 ·30 

Het aantal effectieve bouten op één rij, evenwijdig aan de vezelrichting, is dus 3. Benodigd zijn 
4 effectieve bouten op één rij, evenwijdig aan de vezelrichting. Er zullen dus meer bouten 
moeten worden toegepast. 

12 Bron: NEN 6760. 
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Wanneer er 6 bouten op één rij worden toepast is het aantal effectieve bouten 4. Nu voldoet de 
verbinding dus aan de gestelde eisen. 

n. = 6° 9 
· 4 ~ = 4.2 

cf 13 ·30 

In figuur 4-99 is de boutverbinding opnieuw weergeven. 

2JS 

• 
I =[;+92 I . 19_ ~~2 

• I~ • --n - . 207 

Figuur 4-99; Ontwerp boutverbinding A. 

De weergegeven boutverbinding voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de eind-, 
rand- en tussenafstanden, zoals eerder weergegeven. 
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Tussenregel I kolom Houtafmeting tussenligger: 220 x 250 mm! 

Materiaaleigenschappen staal: 
Toegepaste bout: M 20 
Sterkteklasse \0.9; 

Dikte kolom: 200 mm, breedte: variabel! 

fy:b:rer = 900N I mm
2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse I 

1 3 

,. 

kolom • 

tussenregel 

•' " 
, 

Bovenlig ge 

H 
I Bouten M20 

• I Mu:rep = 6 'h;reJ' 'd 
Figuur 4-100; Opbouw verbinding A. 

1 3 6 M =-·900·20 = 1.2·10 Nmm 
u;n:p 6 

Hout op hout verbinding: 

Stuiksterkte: 

k90 = 1.35 + 0.015 · dnom ~ Prep ~ 500kg I m3 

k90 =1.35+0.015·20=1.7 

fo;emh;rcp;luS.\enregel = 0, 082' (1- 0, 01· dnom)' Prep 

fo;emh;rep;tussenreget = 0, 082 · ( 1-0,0 I· 30) · 380 = 21.8N I mm
2 

0,082·(1-0,0\·dnom)· Prep 

fa;emb;rep;kvlom == k . 2 2 
90 • sm a+ cos a 

0,082· (1- 0.01·30) ·380 2 
fa emb·rep:kotom = . ? ? == 16. l NI mm 

· '· 1.7·sm-42+cos-42 

Representatieve waarde van de weerstand van dubbelsnedig belaste verbindingsmiddelen (de 
kleinste waarde uit de volgende vier vergelijkingen is maatgevend): 

0 == fa;emh;rep;tussen/1gger 

fa;emb;rep;kolom 

0 == 
2 1.8 

== 1.35 
16. J 

Uitrekweerstand (volgens NEN 6760 artikel 12.5.7): 
De weerstand wordt berekend door de representatieve 
waarde van de druksterkte te vermenigvuldigen met de 
waarde van het contactoppervlak tussen sluitring en het 
hout. Fgt;c;90;rep= 5.0 Nlmm2

, A sluitring = 3216 mm2
. 

F;;u;rep =5.0·3216=16.1kN 

Figuur 4-101; 
Afmetingen sluitring. 
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F.,,;rcp = f a;emb; rep;kulom ·fhec;l · dnom 

F v;rep =I 6. I · 200 · 20 = 64kN 

F v;rep = 0.5 ' J~mh;rep,bovenlirga · fhec;2 '()' d num 

F.,.;rep = 0.5 · 21.8· 220 ·1 .35 • 20 = 65kN 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

_ fa;emb:rep;kutom · lhcc; i · dnom . [ . . ( ) 4 · t5 · ( 2 + o) · M rep _ "' ] + 0 ;u:rer 
F" rep - 2 0 1 + 0 + 2 u 4 

· 2+5 r ·I ·d J a ;emhJep;kulum hec; l 110111 

16 1·220·20 [ 4 ·1 35 · (2+135) · 12·10
6 

] 16100 
F , = . · 2 · 1.35 · (1 + l.35) + . . . -1.35 + -- = 33kN 

v,rep 2+1.35 16.1· 2202 ·20 4 

2 ' () · 2 · M rep 'fa;ernb;rep;kolom 'dnom + F: ;u;rep 

1+6 4 

2 · l.35 · 2 · 1.2 · I 0
6 

· 16.1 · 20 + 16100 = 
34

kN 

1+1.35 4 

De kleinste, en dus maatgevende, waarde is 33 kN per snede. 

F.,,;rep;totaal = 2 . 33 = 66kN 

F.,.;u;d = F" ;,.ep;fu/aal ·kmod =~·0.85=47kN / bout 
Ym 1.2 

212 
Totaal aantal bouten= -- = 4.5 ~ 5bouten 

47 

In figuur 4-102 is de boutverbinding weergeven. 

Figuur 4-102; Ontwerp boutverbinding A. 
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n = 209 _~ 160 =1.65 
c{ 13·20 

n = 409. J1oo = 2.7 } 
ef ~13To 

n = 4o9. ~ 100 = 2.7 
c{ ]3 · 20 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

2.7 t 2.7= 5.4 = 5 h uten 

In figuur 4-103 is de boutverbinding opnieuw weergeven. 

Figuur 4-103; Ontwerp boutverbinding 

De weergegeven boutverbinding voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de eind-, 
rand- en tussenafstanden, zoals eerder weergegeven. 
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Er worden twee situaties onderscheiden, namelijk: 

Ontwerp, dimensiooering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Situatie I Situatie II 
1.35 x permanente belasting 1.0 x permanent+ 1.5 x variabele belasting 

Krachten werkend op verbinding B Krachten werkend op verbinding B 

763kN 

Optelling van de krachten. Optelling van de krachten. 

Ftot=763kN 

~ 
Resulterende kracht onder hoek a. Resulterende kracht onder hoek a . 

Ft - 28kN - ~ 
F, 763kN 

Tabel4-26; Verbinding B belast door twee verschillende situaties. 

Situatie 11 is maatgevend! 

Opmerkingen: 
Voor de krachtswerking op knoop B wordt verwezen naar bijlage 9. 
De dwarskracht in de bovenregel is dermate klein, dat hoek a (78°) 
ongewijzigd blijft. 
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Situatie IJ 

Materiaaleigenschappen staal: 
Toegepaste bout: M 30 
Sterkteklasse 10.9; 

fy.b:rep = 900N I mm
2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse 1 

1 1 M =-·~' ·d 11;rep 
6 

J e;rep 

1 ] 6 
M,.," =-·900·30 =4.05·10 Nmm 

'· "fl 6 

Hout op hout verbinding: 

S tu iksterkte: 

k90 = 1.35 + 0.015 · dnom ~ Prep -:; 500kg I m3 

k90 =1.35+0.015·30=1.8 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Houtafmeting onderregel: 220 x 370 mm! 

Dikte kolom: 200 mm, breedte: variabel! 

kolom • 
--

I 

Bouten M30 

I 
• 

Ondet1igger 

r 11 1 
Figuur 4-104; Opbouw verbinding B 

fo;emh;rep;onderregci = 0, 082 · (I- 0, 01· 30) · 380 = 21.8N I mm
2 

0,082. (1- 0.01·30)·380 2 
faemhrwknlom = . 2 2 = 12.4N lmm 

· · · 1.8 · sm 78 +cos 78 

Representatieve waarde van de weerstand van dubbelsnedig belaste verbindingsmiddelen (de 
kleinste waarde uit de volgende vier vergelijkingen is maatgevend): 

J = fa;emb;rep;onderligger = 21.8 = J. 76 
fa;emh;rep;kolom 12.4 

Uitrekweerstand = F:;u;rep = 5.0 · 6687 = 33.4kN 

Fv;rep = fa;emb;rep;kolom ·lhec;l · dnom = 12.4 · 200 · 30 = 74kN 

Fv;rep = 0.5 · }~;emb;rep;onderl1gger ·/hec;2 · Ó · dnom = 0.5 · 21.8 · 220 • I. 76 • 30 = 127 kN 

_ fa;emb;rep;kolom .fhec;l · dnom [ 
Fv;rep - 2 + t5 · 2 . t5 . 1 + t5 + -----'----'---------,--'----- - t5 + _, _. -( ) 

4·t5·(2+t5)·Mrep : F;·u:rep 

f~;emh;rep:kolom ·fhec} · dnom 4 
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12.4·200·30 [ ( ) 4·1.76·(2+1.76)·4.05·10
6 l 33400 

Fv-ep = · 2·1.76· 1+1.76 + Î -1.76 +--=55kN 
,I ' 2+1.76 12.4 · 200-·30 4 

2 · {5 · 2 · M rep • f a ;cmb ;rep;kolnm · dnvm + F: :u;rep 

1 + (5 4 

2·1.76·2·4.05·10
6 

·12.4·30 + 33400 =
7

0kN 
1+1.76 4 

De kleinste, en dus maatgevende, waarde is 55 kN per snede. 

Fv ;rep;ro/aal = 2 · 55 = 1 1 OkN 

Fv u d = Fv;repJnlaal . kmod = l1 0. 0.85 = 78kN /bout 
. ' Ym 1.2 

763 
Totaal aantal bouten= -=9.8~ IOboulen 

78 

In figuur 4-105 is de boutverbinding weergeven. 

98 

~ 
2BJ • I • 

18018" 
• I • 

Figuur 4-105; Ontwerp boutverbinding B. 

j 
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n = 509 .~ 180 =3.5 
~( 13 ·30 

n = 509 .~ 208 =3.6 
ef 13 · 30 

-40.9 ~15 -3 0 n - . 4---
ef 13 · 30 . 

n =5° 9 • 4 ~=3.6 
c( 13 · 30 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

3.6 J.O 3. = I 0.2 = I 0 bouten 

In figuur 4-106 is de boutverbinding opnieuw weergeven. 

Figuur 4-106; Ontwerp boutverbinding 

De weergegeven boutverbinding voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de eind-, 
rand- en tussenafstanden, zoals eerder weergegeven. 
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4.6.3 Verbinding C Houtafmeting onderrege/: 220 x 370 mm! 

Tussenregel (rechts); situatie// 
(maatgevende situatie) 
Materiaaleigenschappen staal: 

Houtafmeting tussenligger: 220 x 250 mm! 

Stiften 0 24 mm 

Sterkteklasse I 0.8; /y ;b:rep = 900N I mm
2 

Inwendige staalplaat, dik 15mm, 

fy ;rep = 235N I mm
2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse l 

I J M =-· ~" · d 
11:rcp 

6 
.1 c:rcp 

I 3 6 
Mu;rrp =6·900·24 =2.07·10 Nmm 

Staal in hout verbinding: 

Representatieve waarde van de weerstand van de 
buitenste snede (de kleinste waarde uit de volgende 
drie vergelijkingen is maatgevend): 

Stuiksterkte: 

fo;emh;rep;/lmenregel = 0, 082 · ( J - 0, 0 1· 24) · 3 80 

f~;emb;rep;ru.« cnrcgcl = 23 .6N I mm
2 

F'.-;u;rcp = fo;emh,rcp ·fhec:2 · dnorn = 23.6 · 92 · 24 = 52kN 

~\ 
\ 

Figuur 4-107; Verbinding C, met hoek a. 

no 

• 

Tussenligger 

St1ften 0 24 mm 

J 
~1 . 
OJ

? 02 

St alplaat, dtk 15 mm 

Stiften 0 24 mm 

Ond<>rllggtH 

5 

0 

Figuur 4-108; Verbinding C: onderregel 
- tussenregel. 

102 mm- afschuining stift 
l 02 mm - 0.5 x 16 = 8 mm 2: I Omm 
102mm-l0mm=92mm 

[ 
4 · Mu;rep ] F:-u-rep 

Fv.rep = fa;emb;rcp ·fhec;2 · dnom · 2 + 2 -] + -'-4-
fa;emh;rep .fhec • dnurn 

F,,;rep =23.6·92·24·[ 2+ 
4 ' 2 · 07 ~106 -1

1

+0=48.5kN 
23.6·92- -24 

J . F:u~ 
F v;rep = 4 · Mu ;rep · fa :emb ;rep · d,,,.", + - ·-4-
Fv;rcp = J4 · 2.07 ·I 06 '23.6 · 24 + Û = 68kN 

De kleinste en dus maatgevende waarde is 48.5 kN per snede. 
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F v;rrp;tolaa/ = 2 . 4 8. 5 = 97 kN 

F = F v; rcp }olaa/ • k = 2}_ · 0 85 = 69kN / b f 
1•·u·d mod • OU . ' Ym 1.2 

212 
Totaal aantal bouten= -- = 3.0---+ 3bouten 

69 

Controle staalplaat: 

Kracht per bout: Fv;rep;total 

11 

Fv replolal 212 
· · =-~7lkN 

11 3 

Eis: t · fe;d · d = Fboul 

I> 71000 =12.5mm 
235·24 

12.5 ~15 ~ Staalplaat voldoet! 

In figuur 4-109 is de stiftverbinding weergeven. 

• 

) 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

• 
• • 

• 
• 

• 

Figuur 4-109; Ontwerp boutverbinding C. 
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n =2° 9 • 4 ~=1.5 
ef 13' 24 

n_. = 2o9 -~ 144 =1.5 
c( 13.24 

} 1.5 1.5 =- J boutl:n 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

In figuur 4-110 is de boutverbinding opnieuw weergeven . 

\ 
\ -'/· \ . '~ 

) t /'~/ I 

1 ------------ 1 r....-o / 
I ~-~
/ 

! --- ---

• • 
• • 

• ! - -• 

Figuur 4-110; Ontwerp boutverbinding 

De weergegeven boutverbinding voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de eind-, 
rand- en tussenafstanden, zoals eerder weergegeven. 
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Onderregel; situatie 11 (maatgevende situatie) 

Materiaaleigenschappen staal: 
Stiften 0 24 mm 

Sterkteklasse 10.8; fy,b,rep =900N lmm 2 

Inwendige staalplaat, dik 15mm, !; .. rep = 235N I mm 2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse 1 

l J 
M =-· .r ·d u;rep 

6 
1 e;rt'p 

l J 6 
M =-·900·24 =061·10 Nmm u;rep 

6 
' 

Staal in hout verbinding: 

Representatieve waarde van de weerstand van de buitenste snede (de kleinste waarde uit de 
volgende drie vergelijkingen is maatgevend): 

Stuiksterkte: 

k90 = 1.35 + 0.015 · dnom ~ Prep ::;; 500kg I m3 

k 90 = 1.35 + 0.015 · 24 = 1.71 

0,082·(1- 0.01· 24). 380 2 
fa;emb;rcpJotam = . ? 2 = 15 .6N I mm 

1.7l·sm- 59+cos 59 

F,'" ·"' ~ A •• ,·"' ' /'"·' . d,,. ~ 15.6 . 92-:;4 ~ 34kN I 
102 mm- afschuining stift 
102 mm- 0.5 x 16 = 8 mm 2:: l Omm 
1 02 mm - 10 mm = 92 mm 

_ [ 4· Mu;rep 
Fv;rep - fa;emb;rep ·f!Jec;2 'dnom ' 2 + 2 -1 +-'-'-l F:-u·rep 

F,·"' ~ 15.6 ·92 · 24 · [ 

fa;emb;rep ·fhec · dnom 

2+ 4·2.07·106 -1]+0=40kN 
15.6·922 ·24 

De kleinste en dus maatgevende waarde is 34 kN per snede. 

Fv;rcp;otaa/ = 2 · 34 = 68kN 

4 
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F = F,,;rep;totaal · k = ~ · 0 85 = 48kN / b l 
v·u·J mod • OU · · r", 1.2 

Tussenregel rechts: 
212 

Totaal aantal bouten= --= 4.4 ~ 5bouten 
48 

Tussenregellinks: / 
100 

Totaal aantal bouten = - = 2.1 ~ 3bouten 
48 

Totaal aantal bouten: 8 

Controle staalplaat: 

Kracht per bout: F v;rep ;roral 

n 

F,,:rep;rotal = 212 ~ 43kN 

Eis: 
n 5 

t · f e·J · d = ~out 

43000 
t > =7.6mm 

235·24 
7.6~15--+ Staalplaat voldoet! 

Opmerking: 

Ontwerp, dimeosionering en detaillering van bet 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Nonnaaikracht in de linker 
tussenregel; zie bijlage 9. 

De modificatiefactor k1a1 heeft geen invloed, omdat de belasting niet samenvalt met de 
vezelrichting. 

In figuur 4-111 is de stiftverbinding weergeven. 

• 
• • 

• • 
• 

\ • • -~ 
• 

Figuur 4-1 11; Ootwerp boutverbinding C. 
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Tussenregel (links) .5iluatie JJ (maatgevende situatie) 

Materiaaleigenschappen staal: 
Stiften 0 24 mm 

Sterkteklasse I 0.8; f y;b;rep = 900N I mm
2 

Inwendige staalplaat, dik 1 5mm, fr :rep = 235N I mm2 

Materiaaleigenschappen hout: 
Sterkteklasse GL 24h 

kmod = 0.85 
Klimaatklasse 1 

I J 
Mu ;rep = 6. h,rrp . d 

l J 6 M =- ·900·24 =2.07-10 Nmm u,np 6 

Staal in bout verbinding: 

Representatieve waarde van de weerstand van de buitenste snede (de kleinste waarde uit de 
volgende drie vergelijkingen is maatgevend): 

Stuiksterkte: 

fo :emb;rep;tussenreget = 0,082 ·(1-0,01· 24) · 380 = 23.6N I mm
2 

Fv;u;rep = fo :emb ,rep ·fhec;2 . dnom = 23.6. 92. 24 = 52kN 
102 mm- afschuining stift 
102mm-0.5x 16=8mm 2: lOmm 
I 02 mm - 10 mm = 92 mm 

[ 
4 · M u,rep ] F, .u:rep 

F v;rep = fa ;cmb;rep . jhec;2 · dnnm · 2 + 2 -1 + _ ._._ 
f a;emb;rep .fhec · d"om 4 

Fv;rep =23.6·92·24·[ 2+ 
4 ' 2 •07 ~106 -1:+0=48.5kN 

23.6·92- · 24 

J F, u~ 
F v;rep = 4 · M u;rep · f a:emb;rep · dnom + -·-;-

Fv ;rcp = .J4 · 2.07 ·106 
· 23.6· 24 + 0 = 68kN 

De kleinste en dus maatgevende waarde is 48.5 kN per snede. 

F v;rep;tolaal = 2 · 48.5 = 97 kN 

F = F'.·;rep;lo/aa/ . k = 97 . 0 85 = 69/cNib l 
V"lrd mod · OU '. Ym 1.2 
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Totaal aantal bouten= 
1 

OO = 1.5 ~ 2bouten 
69 

Controle staalplaat: 

F v· rcp ·u;la/ 
Kracht per bout: · · 

n 

F.•;repJotal = 100 ,::; 50kN 
n 2 

Eis: l · fe ;d · d = F bv111 

50000 
t > =8,9mm 

235·24 
8.9::;15--+ Staalplaat voldoet! 

In figuur 4-112 is de stiftverbinding weergeven. 

Ontwerp, dimensionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

• 
• • 

• • • 
~ 

• 

Figuur 4-11 2; Ontwerp boutverbinding C. 
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In figuur 4-113 zijn alle berekende verbindingen nogmaals in één tekening geplaatst. Hierdoor 
wordt een goede indruk verkregen hoe het drieschan ierspant uitgevoerd wordt. Verder is in 
figuur 4-113 te zien dat het aantal stiften afneemt naarmate de verbindingen dichter bij "het 
scharnier" komen. Immers de normaalkrachten nemen af. Ook de staalplaten kunnen kleiner 
worden naarmate deze dichter bij "het scharnier" komen . 

• • • 
/ • • • 

• ' 
/ 

• • • • • • • • • • • • • • 

\ 
Figuur 4-113; Verbindingen. 

Opmerking: 
• De houtafmetingen van het drieschanierspant zijn een aantal malen gewijzigd. 

Daarom worden hieronder de definitieve houtafmetingen weergegeven: 
Kolom: niet-prismatische staaf; onder: 2 x 200 x 600 mm2

, boven: 2 x 200 x 
1400 mm2 (zoals weergegeven in figuur 4-94 ). 
Bovenligger: prismatische staaf: 220 x 350 mrn2

. 

Onderligger: prismatische staaf: 220 x 370 mm2
• 

Tussenregel: prismatische staaf: 220 x 250 mm2
• 
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5 Conclusie 

Ontwerp, dimeosionering en detaillering van het 
congres/kenniscentrum. juli 2007 

Er is een schetsontwerp gemaakt voor het congres-/kenniscentrum, waarbij gebruik is gemaakt 
van het programma van eisen, een relatieschema en een aantal uitgangspunten. Er mag 
geconcludeerd worden dat het ontwerp voldoet aan de gestelde uitgangspunten en dat alle 
ruimten op een deugdelijke manier ondergebracht zijn. Dankzij het gemaakte model wordt 
aangegeven dat het ontwerp goed is de situatie past. 

Voor de bepaling van de windbelasting is er gebruik gemaakt van twee nonnen, te weten 
ACSE 7-98 en NEN 6702. De voorkeur ging uit naar het gebruik van ACSE 7-98, omdat het 
een Amerikaanse nonn betreft. Helaas is de beschikbare norm incompleet. Daarom is de 
windbelasting uiteindelijk toch met NEN 6702 berekend. 

Bij de dimensienering is er gerekend met de representatieve waarde van gelamineerd hout, met 
sterkteklasse GL24h . Er moet echter vermeld worden dat, in fase 2 van dit afstudeerproject, 
een partij hout is ingeschaald in een sterkteklasse C24 (gezaagd hout). Aangenomen wordt dat 
warmeer Cedrela Odorata L. gelamineerd wordt, de kwaliteit van het hout toeneemt en dat het 
gelamineerde hout dus minimaal in GL24h mag worden ingeschaald. Verder moet worden 
vermeld dat er geen lijmonderwek is verricht. Met andere woorden: Er is (nog) niet bekend of 
Cedrela Odorata L. zich goed laat verlijmen. De literatuurbronnen, welke in fase 2 gebruikt 
zijn, beweren dat Cedrela Odorata L. goed verlijmd kan worden. 

De dimensienering en detailleringen geven aan dat de gekozen constructie op een deugdelijke 
manier gemaakt kan worden . Omdat sommige onderdelen een zwaardere houtafineting hebben 
gekregen, zal de vervorming van de stabiliteitsverzorgende elementen kleiner worden. Deze 
kleinere vervorming komt ten goede met betrekking tot detailleringen. 

Slotaan tekening: 
Voor fase 3 van het afstudeerproject waren ca. 4 maanden beschikbaar. Voor een 
ontwerpproject, waar een ontwerp gemaak1: wordt, de constructie gedimensioneerd wordt en de 
verbindingen gedetailleerd worden, is de beschikbare tijd (te) kort. Bij het onderdeel 
dimensienering is er daarom alleen gekeken naar de dimensi011ering van het middengebied. 
Het was de bedoeling dat bijvoorbeeld ook een hoofdligger van het kenniscentrum berekend 
zou worden, maar vanwege tijdsgebrek was dit niet haalbaar. 

Het is leuk om een uitgebreid project uit te werken, maar de tijd speelt altijd parten! 
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