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Samenvatting

We leven in een tijd waarin we steeds minder tijd lijken te hebben. We
omarmen automatiseringen als de Senseo en bij gevolg verdwijnen rituelen
als het koffiezetten. Toch is het mijn ervaring dat rituelen belangrijk zijn
omdat ze rust en bewustzijn geven. Dit was de aanleiding voor mijn
onderwerp. Ik heb als eerste een werkdefinitie geformuleerd.

"Een alledaags ritueel is een handeling met
een herkenbaar en herhaalbaar patroon die
een functionele, emotionele en symbolische
kwaliteit in zich heeft."

De functionele kwaliteit is onderzocht door een bezoek aan het Abdij Sint
Benedictusberg in Vaals. Alledaagsheid en ritme waren hier belangrijke
voorwaarden om te komen tot focus, rust en bewustzijn en uiteindelijk tot
God.
De emotionele kwaliteit is onderzocht door middel van een 'kijkdoos'
maquette. Er is gezocht naar invloeden van lichtinval, structuur en
openingen en de wijze waarop het ritueel geaccentueerd kan worden.
De symbolische kwaliteit is ingevuld met behulp van de techniek filosoof
Albert Borgmann. Deze ziet in het verlies van het ritueel de vervreemding
van de mens met zijn werkelijkheid. Hij pleit voor het behoud van focale
activiteiten en punten die de mens in contact brengen met elkaar en de
wereld.

Deze kwaliteiten hebben geresulteerd in een helixvormig woonconcept
Architectonisch is gekeken naar de specifieke vorm aan de hand van
beleving, functies en omgeving. Constructief is gekeken naar twee
varianten. Een engesteunde en een gesteunde helix. De gesteunde helix is
verder uitgewerkt.

Er is een antwoord gevonden op de vragen wat het ritueel is, wat het doet
en hoe het toegepast kan worden. Toch is er tijdens het proces ook een
vraag bijgekomen. Hoe aanwezig moet het ritueel zijn? Ik denk dat het
afhangt van het doel. Uiteindelijk kan het ritueel zelf alleen een middel zijn.
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Inleiding

Een aantal jaren geleden heb ik van mijn ouders een koffiezetapparaat
gekregen, de "Cucina Duo". Vanaf dat moment kon ik elke ochtend voordat
ik naar de TU/e fietste nog even genieten van een lekkere kop koffie. Later
heb ik dit koffiezetappaart bijna weggedaan. De Senseo's waren in opkomst
en veel gebruiksvriendelijker. Gelukig heb ik mijn Cucina Duo gehouden en
ik ben meer aan genieten van het ritueel van het koffiezetten. Het water
halen, het koffiepoeder scheppen en het luisteren naar het gepruttel. Ik ben
me gaan realiseren dat rituelen, hoe alledaags ook, bijzonder zijn omdat ze
rust en bewustzijn creëren.
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Cucina Duo

We leven in een tijd waarin we steeds minder tijd lijken te hebben. We
omarmen automatiseringen als de Senseo en bij gevolg verdwijnen rituelen
als het koffiezetten. Verdwijnen hiermee ook stimuli tot het ervaren van rust
en bewustzijn? In dit afstudeerproject wil ik mij hierin verdiepen. Wat is het
alledaagse ritueel nu eigenlijk, wat doet het en wat betekent het voor de
woonomgeving?

Probleemstelling

Rituelen lijken steeds meer te verdwijnen en hiermee ook stimuli to het
ervaren van rust en bewustzijn.

Onderzoeksvraag

Wat is de rol van het ritueel en kan hoe kan dit architectonisch worden
ingezet?

Doelstelling

Het bestuderen van de rol van het ritueel en het architectonisch en
constructief ontwerpen van een woning waarin het ritueel centraal staat.
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1 Het Ritueel

Rituelen komen voor in vele soorten en maten. Van dagelijks tot jaarlijks,
van onbenullig tot groots, van individualistisch tot collectivistisch, van
plezierig tot onplezierig, van religieus tot seculier en zo zijn er nog ontelbaar
veel opdelingen te noemen. In dit hoofdstuk zal ik proberen een antwoord te
vinden op de vraag wat nu eigenlijk het ritueel is. Ik zal mij hierbij
voornamelijk baseren op Ronald Grimes, Goedreen Juchtmans en Gerard
Lukken. Als eerste zal ik kijken naar definities, vervolgens zal ik nader
ingaan op het onderscheid tussen de gewoonte en het alledaagse ritueel en
ten slotte zal ik kijken naar verschillende benaderingen vanuit de rituele
studies.

1.1 Definitie

Wanneer is een ritueel een ritueel? Voor deze vraag zal ik mij baseren op
Ronald Grimes en Goedreen Juchtmans. Ronald Grimes kan gezien worden
als de pionier van de rituele studies. Goedreen Juchtmans promoveerde met
het proefschrift 'Rituelen thuis: van christelijk tot basaal sacraal'. Als eerste
geeft de VanDalede volgende definitie voor het ritueel:

1 ri•tu•eel bn, bw behorend tot, volgens de
godsdienstige gebruiken: - slachten
2 ri•tu•eel het; o -elen godsdienstig gebruik:
inwijdingsritueel 1

Deze definitie geeft aan dat het ritueel enerzijds godsdienstig is en dat het
anderzijds een gebruik is, in de zin van een gewoonte. Wanneer ik het heb
over het ritueel van het koffiezetten, dan heb ik het over een gebruik, maar
niet over een godsdienstig gebruik. Deze definitie maakt het daarom lastig
om het koffiezetten als ritueel te beschouwen. Als het woord 'godsdienstig'
achterwege wordt gelaten, dan is elk gebruik een ritueel. Er zal daarom
uitgebreider aandacht moeten besteden aan het definiëren van het ritueel.

Ronald Grimes heeft een lijst opgesteld van algemene kwaliteiten die in
rituelen voor kunnen komen. Hoe meer van deze kwaliteiten, hoe hoger het
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'ritueel gehalte' zou gezegd kunnen worden. De kWaliteiten die hij noemt zijn
de volgende.

Het gepresenteerd handelen volgens een vast patroon
De collectieve dimensie
De traditie
De sterk emotionele dimensie
De symbolische orde
De religieuze en functionele kwaliteit

2

Dit biedt al veel meer zicht op wat het ritueel nu eigenlijk is. Toch komen
deze kwaliteiten niet overeen met mijn ervaring van het koffiezetten. Het
koffiezetten is geen zwaar beladen religieus ritueel, maar een alledaags
ritueel.

Wanneer het specifiek gaat over alledaagse rituelen van het huiselijke
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domein is het proeftschrift "Rituelen thuis: van christelijk tot basaal sacraal"
van Goedreen Juchtmans interessant. Juchtmans heeft hierin een studie
verricht naar rituelen en liturgie thuis in de Tilburgse nieuwbouwwijk De
Reeshof. Na een uitgebreide literatuurstudie komt Juchtmans met een eigen
definitie van het (alledaagse) ritueel.

"Een ritueel is een (symbool)handeling met
een min of meer herkenbaar en herhaalbaar
patroon
handeling

en

verloop.

wordt

een

Een
ritueel

alledaagse
als

deze

handeling speciaal wordt gemaakt of tot
verbijzondering leidt." 3

De kWaliteiten van deze definitie kunnen onderscheiden worden als: de
handeling, de symbolische orde, het patroon en verloop en ten slotte het
speciaal maken of de verbijzondering.

Te zien is dat een aantal van de kwaliteiten van Grimes duidelijk terugkomt
en een aantal helemaal niet. De kwaliteit 'het speciaal maken of
verbijzondering' wordt door Juchtmans toegevoegd . Dit is begrijpelijk
aangezien Juchtmans het heeft over alledaagse rituelen die van alledaagse
handelingen onderscheiden moeten worden.

Grimes
x
x
x
x
x
x
x
x

Handeling
Patroon
Presentatie
Collectiviteit
Traditie
Emotie
Symboliek
Religie
Verbijzondering

Juchtmans
x
x

(x)
x

Duidelijk is dat het kader van Juchtmans, afgezien van de kwaliteit
'verbijzondering', ook daadwerkelijk binnen het kader van Grimes valt
aangezien zij selectiever te werk gaat.
collectiviteit,

traditie,

emotie

en

religie

De kwaliteiten presentatie,
zijn

voor

Juchtmans

geen

vanzelfsprekende kwaliteiten en worden daarom ook niet in haar definitie
opgenomen. De afwezigheid van de kwaliteiten 'presentatie' en 'collectiviteit'
kan verklaard worden vanuit de stap naar het huiselijke domein waarin een
publiek afwezig is. De afwezigheid van de kwaliteiten 'traditie', 'emotie' en
'religie' kan verklaard worden vanuit de opvatting dat rituelen alledaags
kunnen zijn.

1.2 Gewoonte en Ritueel

Wanneer is iets een gewoonte en wanneer is iets een ritueel? Zeker als het
gaat over de situatie van alledag is dit een vraag die beantwoord moet
worden.

In het huiselijke domein komen vele gewoonten en routinehandelingen voor.
Zijn dit dan ook rituelen? Wanneer het begrip teveel opgerekt wordt ligt het
gevaar op de loer dat alles een ritueel is en daarmee niets een ritueel is. Het
is daarom noodzakelijk een duidelijk onderscheid tussen de gewoonte en
het alledaagse ritueel te maken.
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Gerard Lutten doet dit als volgt. Wanneer de gewoonte alleen functioneel is,
en het symbolische geheel naar de achtergrond verdwijnt, is er sprake van
een handeling. Wanneer de gewoonte niet alleen functioneel is, maar ook in
zekere mate symbolisch, is er sprake van een ritueel. Dit kan geïllustreerd
worden aan de hand van het eten bij dieren en bij mensen. Voor het dier is
het eten puur functioneel. Voor de mens is het eten echter niet puur
functioneel, maar ook ritueel: het eten wordt bereid, het wordt opgediend en
het wordt vaak gezamenlijk genoten. Voor de mens is het eten veelal een
alledaags ritueel.

Als laatste maakt Lutten de belangrijke opmerking op dat het alledaagse
ritueel in vele gradaties kan voorkomen. Van zeer ritueel bij een feestelijke
of formele maaltijd tot niet of nauwelijks bij de consumptie van fastfood, dat
enigszins vergelijkbaar is met het functionele eten bij dieren.

1.3 Visies, Classificaties en Dimensies
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In deze paragraaf zullen algemene visies op het ritueel aan bod komen,
verschillende classificaties en ten slotte de functie van het ritueel.

In de studies naar het ritueel zijn twee stromingen te onderscheiden. Er is
een functionele stroming die de nadruk legt op de functionele sociale
dimensie van het ritueel. Deze gaat ervan uit dat het ritueel in eerste
instantie voortkomt uit het alledaagse leven en pas een ritueel wordt
wanneer er een sociale functie aan wordt gekoppeld. De symbolische
stroming stelt dat het ritueel niet alleen functioneel is, maar in zichzelf
betekenis heeft.

Voor de classificatie worden rituelen voornamelijk ingedeeld in drie
hoofdgroepen, namelijk crisisrituelen, cyclische rituelen en overgangsrituelen.
Crisisrituelen worden getypeerd vanuit hun bemiddelende werkzaamheid bij
crises. Crises zijn oncontroleerbare gebeurtenissen en door crisisrituelen
probeert de mens controle terug te winnen.
Cyclische rituelen hebben te maken met belangrijke punten in de tijd. Ze
kunnen worden onderscheiden in seizoensrituelen, die te maken hebben
met de cycli van de natuur, en herdenkingsrituelen, die te maken hebben

met het oproepen van belangrijke gebeurtenissen of personen uit het
verleden.
Als laatste zijn er de overgangsrituelen. Deze hebben te maken met de
overgang van de ene levensfase naar de andere. Hierbij kan gedacht
worden aan de geboorte van een kind, het begin van een schoolperiode, het
trouwen, het pensioen enz.

Rituelen kunnen verschillende functies vervullen. In de literatuur worden
deze ook vaak 'dimensies' genoemd. In de klassieke lijst van dimensies zijn
de volgende te onderscheiden: de bemiddelende, de formaliserende, de
verdichtende, de ontlastende, de therapeutische, de expressieve, de
exorciserende, de ethische, de sociale en de politieke.

4

Het voert te ver om

hier alle dimensies te behandelen. In plaats daarvan zal ik kort een aantal
voor het onderwerp meest relevante dimensies behandelen.
Als eerste de formaliserende dimensie. Dit betekent dat de dingen tot hun
essentie worden teruggebracht. Zoals in de kunsten leidt reductie tot een
focus op hetgeen waar het ten diepste over gaat.
De verdichtende dimensie lijkt sterk op de formaliserende, maar legt de
focus op de uitwerking. Het ritueel verdicht de werkelijkheid door
accentuering van het banale. Het alledaagse wordt een verwijzing naar een
ondefinieerbare werkelijkheid.
Ten slotte is er de ontlastende dimensie. Deze ontslaat ons van de
noodzaak telkens het wiel te moeten uitvinden. Het biedt ons een kader om
met bekende problemen en uitdagingen om te gaan.
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2 Werkdefinitie

In dit hoofdstuk zal gezocht worden naar een werkdefinitie van het ritueel.
Om hiertoe te komen zal bekeken worden welke kwaliteiten het koffiezetten
in zich heeft. Juchtmans had de omvang van de lijst met kwaliteiten al sterk
teruggebracht tot handeling, patroon en symboliek en uitgebreid met de
kwaliteit 'verbijzondering'. Ik zou me deels hierbij willen aansluiten. De
kwaliteiten 'presentatie', 'collectiviteit', 'traditie' en 'religie' spelen bij een
alledaags ritueel als het koffiezetten inderdaad geen rol. Maar in plaats van
de kwaliteit 'verbijzondering' toe te voegen, zou ik de kwaliteit 'emotie' willen
aanhouden. Naar mijn ervaring is de emotie juist de verbijzondering die van
een gewoonte een ritueel maakt. Ten slotte is het zoals Lutten doet,
belangrijk te stellen dat het alledaagse ritueel niet alleen een handeling is,
maar daadwerkelijk een functie heeft dat direct op het wonen betrokken is.

cCl)
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(IJ

Cl)

E

·;:::
(.!)

18

Handeling
Patroon
Presentatie
Collectiviteit
Traditie
Emotie
Symboliek
Religie
Verbijzondering
Functie
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Aan de hand van de kwaliteiten van Grimes, Juchtmans en Lutten zijn een
aantal kwaliteiten geselecteerd die verdere invulling verdienen. Dit zal in het
volgende hoofdstuk gebeuren. De werkdefinitie luidt als volgt.

"Een alledaags ritueel is een handeling met
een herkenbaar en herhaalbaar patroon die
een functionele, emotionele en symbolische
kwaliteit in zich heeft. "
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3 Kwaliteiten

Zoals in de werkdefinitie omschreven bezit een alledaags ritueel drie
kwaliteiten: een functionele, emotionele en symbolische. In dit hoofdstuk zal
er naar de invulling van deze kwaliteiten gekeken worden. In de eerste
paragraaf zal naar de functionele kwaliteit gekeken worden. Dit is gedaan
aan de hand van een bezoek aan abdij Sint Benedictusberg in Vaals. In de
tweede paragraaf zal naar de emotionele kwaliteit gekeken worden door
gebruik van een sfeermaquette. Tenslotte zal er in de derde paragraaf aan
de hand van filosoof Albert Borgmann gekeken worden naar de symbolische
kwaliteit.

3.1 Functionele Kwaliteit

Het ritueel is een belangrijk onderdeel van het kloosterleven. Sterker, het
kloosterleven is ritueel. Om dit aan den lijve te ervaren heb ik als gast twee
dagen in het Sint Benedictusberg Abdij in Vaals doorgebracht. Met behulp
van het boek 'Een levensregen voor beginnners: Benedictijnse spiritualiteit
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voor het dagelijkse leven' van Wil Derkse kon ik mijn ervaringen in een
breder en vooral alledaagser kader plaatsen.

De Orde der benedictijnen en benedictinessen in navolgening van Sint
Benedictus (480 - 547) is een van de oudste christelijke spiritualiteiten.
Benedictus beschreef de leer in zijn 'Regel voor monniken'. De orde rekent
zich tot de plaatse gebonden ordes, de 'stabilitas loci'. Wereldwijd zijn er
meer dan achtduizend benedictijnen en zeventienduizend benedictinessen.

De Benedictijnse spiritualiteit kenmerkt zich door zijn soberheid. Het is niet
gericht op grote verlichtingservaringen. De enige verlichtingservaring die de
Benedictijnse leer past, wordt mooi uitgedrukt in een zenspreuk 'Vóór de
verlichting hout hakken en water putten, ná de verlichting hout hakken en
water putten'. Het is de Benedictijnse spiritualiteit niet zozeer te doen om te
veranderen, maar hetzelfde te doen op een andere manier. Het alledaagse
ritueel wordt hierdoor heel belangrijk. Dit ritueel wordt gestructureerd in het
officie, de getijden van het klooster, bestaande uit de Lauden, Primen, Terts,
Sext, None, Vespers en Completen.

Op 29 en 30 maart ben ik gast geweest in het Sint Benedictusberg Abdij.
Het was mijn eerste bezoek aan een klooster en het was een
indrukwekkende ervaring. Zeven keer per dag vond een dienst plaats waarin
werd gebeden, gezongen en gelezen. In de tijd tussen de diensten voerden
de monniken hun taken uit. Als gast verdiepte ik me dan in de voor mij
achtergelaten Benedictijnse literatuur, wandelde ik in de natuur, praatte ik
met de andere gasten en liep ik mee met een rondleiding in de werkplaats.
De gehele tijd dat ik aanwezig was heb ik een rust ervaren die bijna niet te
beschrijven valt. Ik denk dat het met een combinatie van factoren te maken
heeft, maar ik wil toch twee specifieke punten uitlichten.

Het eerste punt heeft te maken met focus. De Benictijnse manikken hebben
hun leven zo ingericht dat elke taak of handeling ruim voldoende tijd en
aandacht krijgt. En niet alleen krijgt elke handeling voldoende tijd en
aandacht, het verdient het ook. Dit was goed te zien in de werkplaats waar
het vakmanschap en de precisie bijna absurd te noemen waren. Ik heb daar
met verwondering rondgelopen. En zo krijgt elke handeling niet alleen een
formaliserende en ontlastende dimensie, maar ook een verdichtende
dimensie. Elke handeling wordt beschouwd als handeling om God te loven.
In die zin bestaat een 'tussendoorklusje' niet. Het boenen van de vloer wordt
met evenveelliefde en aandacht gedaan als elk andere handeling.

"Maar wanneer je beseft dat al deze taken
niet gelijk maar wel gelijkwaardig zijn, en dat
alle het verdienen met aandacht gedaan te
worden, als kansen 'om God te prijzen', of
meer seculier 'to attend and get things right',
en wanneer je aan dit besef ook respons
geeft,

dan

toenemen. "

zullen

ze

alle

in

kwaliteit

5

Het tweede punt heeft te maken met rust en ritme. Of het cyclische in de
termen van de rituele studies. Ik heb me verwonderd over, paradoxaal
genoeg, de rust die uitgaat van het officie. Paradoxaal omdat de zeven
getijden vragen dat je 'constant' in beweging bent en nooit lang met één
activiteit bezig kunt zijn. En toch gaf het een enorme rust. Ik heb me
afgevraagd wat de oorzaak hiervan is en ik denk dat het met twee zaken te
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maken heeft. Enerzijds moet je je daadwerkelijk overgeven aan het officie en
wordt direct een zekere zorg uit je handen genomen. 'Nog even wat haastig
afmaken' is geen optie. Anderzijds trekken de diensten je telkens weer uit
een handeling voordat het een 'sleur' kan worden. Op deze manier zijn de
diensten niet alleen momenten om God te zoeken, ook geven ze je een
moment van overzicht waarna je de handeling op een 'frisse' manier kunt
vervolgen. Het ritme van de dag, of de seizoenen van de dag zoals Derkse
ze mooi noemt, hebben zo een positief effect op de innerlijke rust en in het
verlengde weer op de focus .

"Het ritme van de tijden voor koorgebed,
werk,

maaltijden en recreatie had een

heilzaam

effect

op

mijn

algemene

welbevinden en bleek verrassend efficiënt
waar het ging om mijn eigen werk. Ik schreef
meer pagina 's per dag gedurende het vrij
beperkte aantal werkuren (vijf à zes) in de
abdij dan tijdens een volledig aan studie
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gewijde dag thuis." 6

In de Benedictijnse wijze van leven zijn alledaagsheid en ritme belangrijke
voorwaarden. Schijnbaar onbenullige, maar persistente rituelen krijgen een
verheven status als momenten om God te loven.

3.2 Emotionele Kwaliteit

De emotionele kwaliteit wordt onderzocht door middel van een 'kijkdoos'
maquette zoals weergegeven in figuur 1.1. De kijkdoos heeft van formaat

1Ox15x30 cm 3 • De wand- vloer- en plafonddelen zijn verwisselbaar waardoor
vele variaties te maken zijn. Er is gezocht naar invloeden van lichtinval,
structuur en openingen. Een selectie van beelden is op de volgende twee
bladzijden weergegeven. Er is gekeken naar de invloed die van zulke
beelden kan uitgaan. Zo geeft figuur 1.2.6 een gevoel van afstand, terwijl
figuur 1.2.1 0 juist een gevoel van uitnodiging teweegbrengt. Figuur 1.2.11
geeft een nadrukkelijk relatie met de positie van de zon, figuur 1.2.17
accentueert een plek en figuur 1.2.26 creëert een ruimte in een groter
geheel. Op deze wijze kan het ritueel geaccentueerd worden.
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1.1 Kijkdoos
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1.2 Kijkdoosbeelden

3.3 Symbolische Kwaliteit
De symbolische kwaliteit heeft betrekking op de betekenis van het ritueel.
Waarom het ritueel, wat draagt het bij en hoe uit dit zich?. Hiervoor zal ik mij
richten op de techniekfilosoof Albert Borgmann omdat deze zich bezig houdt
met de invloed van techniek op 'alledag' en uitkomst biedt bij mijn ervaring
van het koffiezetten. Ik stelde dat om de een of andere reden het
koffiezetten met een druk op de Senseo-knop mij minder genot gaf.
Borgmann ziet in dit fenomeen de menselijke vervreemding van de
werkelijkheid.

"On the contrary, our contact with reality has
been attenuated to the pushing of buttons
and the turning of hand/es. n 7

Borgmann is als student bij Martin Heidegger sterkt beïnvloed in zijn
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gedachten over techniekfilosofie. Later zou hij in 1970 het professorschap
aan de Univarsity of Montana krijgen. In het boek "Technology and the
Character of Contemporary Life" (1984) beschreef hij voor het eerst zijn
ideeên over techniek. Hij deelt hierin met Heidegger een angst voor de
opkomst van techniek en beaamt dat techniek onze ervaring van de
werkelijkheid verarmt. Een gedachte die hij in zijn denkmodel 'Device
Paradigm' verwoord. Dit model maakt onderscheid tussen de dingen en de
apparaten. Het ding (zoals de haard) vraagt arbeid van de mens waardoor
er een directe relatie tussen mens, ding en wereld bestaat.

"Thus a stove used to fumish more than
mere warmth. /t was a focus, a hearth, a
p/ace that gathered the work and leisure of a
family and gave the house a center. lts
co/dness marked the moming, and the
spreading of its warmth the beginning of the
day. lt assigned to the different family
merobers tasks that defined their place in
the household. The mother built the fire, the
children kept the firebox filled, and the father
cut the firewood. lt provided for the entire
family a regu/ar and bodi/y engagement with
the rhythm of the seasons that was woven
logether of the treat of co/d and solace of
warmth, the sme/1 of wood smoke, the
exertion

of

sawing

and

carrying,

the

teaching of ski/Is, and the fidelity to dai/y
tasks.

These

features

of

physica/

engagement and of family re/ations are only
first indications of the fu/1 dimensions of a
thing's wortd."

8

We zien hier enerzijds het belang van een 'centrum', anderzijds de rijkdom
van een 'primitieve' activiteit en bij gevolg het verlies van ervaringen die het
gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

Het apparaat (zoals de centrale verwarming) heeft alle arbeid al in zich in de
vorm van machinerie. De fysieke en sociale stappen om tot het doel te
komen worden gereduceerd en zo wordt de mens een heel spectrum aan
fysieke en sociale ervaringen ontnomen. En niet alleen neemt het apparaat
fysieke en sociale stappen over, het apparaat verhult. En zo wordt ons
begrip van de processen ontnomen en daarmee onze mentale ervaringen
ontnomen. Onze ervaring van de werkelijkheid wordt tot een druk op de
knop. Volgens Heidegger kon alleen God ons nog kan redden, maar
aangezien hij niet in God geloofde was dit cynisch bedoeld.
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Borgmann is minder pessimistisch. Hoewel hij inziet dat de haard niet zal
terugkomen, blijven er altijd 'focale activeiten en punten' bestaan.
Activiteiten en punten die ons bij de werkelijkheid blijven betrekken.

"The great meal of the day, be it at noon or
in the evening,

is a foca/ event par

excellence. ft gathers the scattered family
around the tab/e. And on the table it gathers
the most deleetabie things nature has
brought forth. But it a/so reeoliects and
presents

a

tradition,

the

immemorial

experiences of the race in identifying and
cultivating edible p/ants, in domesticating
and butchering animals; it brings into focus
closer relations of nationa/ or regiona/
customs, and more intimate traditions still of
family recipes and dishes. . . . In a Big Mac
the

sequence

of

courses

has

been

compacted into one object and the discipline
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of table manners has been reduced to
grabbing and eating." 9

Focale activeiten en punten hebben hun oorsprong in primitieve activiteiten
en punten. Ze geven een centrum en ze betrekken bij de werkelijkheid door
niet te verhullen, maar het hele spectrum aan relaties ervaarbaar te maken.
En zo hebben focale activeiten en punten een duidelijke relatie met de
Benedictijnse wijze van leven. Voor beide geldt dat ze niet alleen een
formaliserende en ontlastende dimensie hebben. Ook hebben ze duidelijk
een verdichtende dimensie. Ze drukken iets uit dat de handeling zelf
overstijgt.
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Locatie
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Bij het zoeken naar een locatie is gezocht naar een ruim kavel waar een
woning gerealiseerd kan worden. Deze is gevonden tussen op mijn
fietsroute naar de TU/e. Het gaat om kavel nummer 7 aan de
Nachtegaallaan in Eindhoven. Het heeft een oppervlak van 17x30 m2 • Het
huis dat hier stond is in het jaar 1910 gebouwd en in 2008 door brand
verwoest (figuur 2.1 en 2.2). Inmiddels zijn de restanten van het huis
afgebroken en is de kavel leeg. Ook het naastliggende pand (rechts op foto)
is onlangs afgebroken in verband met verzakkingen. Villa Dommelhof (links
op foto) blijft als gemeentelijk monument een belangrijk ankerpunt in de
omgeving.
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2.1 Locatie begin twintigste eeuw

2.2 Locatie 2009

De Nachtegaallaan ligt in het Villapark binnen het stadsdeel Tongelre. Tot
rond het jaar 1900 was Tongelre voornamelijk een agrarisch gebied. Rond
deze tijd ontstond aan ·de oostzijde van het centrumgebied van Eindhoven
een concentratie van industrie mogelijk gemaakt door de aanleg van het
Eindhovens Kanaal en de spoorlijn met goederenemplacement. Kort hierna
werd op initiatief van Anton Philips door een aantal Eindhovense fabrikanten
een gezamenlijke grondmaatschappij opgericht. Na de aankoop van land in
het Dommeldal langs de weg naar Tongelre en de aanleg van de Parklaan
hadden zij de mogelijkheid om luxe villa's met grote tuinen te laten bouwen.
Dit gebied werd het zogenaamde Villapark.
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2.3 Locatie in Eindhoven

Het Villapark

wordt begrensd

door het spoorwegemplacement, de

Tongelresestraat , het bedrijfscomplex van de Nutsbedrijven en tenslotte de
Dommel. De belangrijkste ontsluiting van het Villapark is de oost-west
verbinding van de Parklaan. Aan de noordzijde is de Fuutlaan de
belangrijkste ontsluiting, aan de zuidzijde de Kanaaldijk. En tenslotte aan de
westzijde is de Nachtegaallaan zelf een belangrijke verkeersentsluiting die
voor gemotoriseerd vervoer in een richting loop van noord naar zuid. Ook is
de Nachtegaallaan een belangrijke doorgaande route voor fietsers.

2.4 Locatie in Tongelre

De woningen in het Villapark kennen een veelvoud van stijlen. Toch zijn de
meeste huizen opgetrokken uit rode baksteen, vaak voorzien van
siermetselwerk en sierelementen van natuursteen. Soms is het metselwerk
later geschilderd. Ook is af en toe is houten gevelbekleding toegepast. De
daken zijn voorzien van keramische dakpannen in kleuren rood en antraciet.
Zowel gewelfde als vlakke pannen komen voor. Verder zijn er vele vormen
van

architectonische

entreepartijen,

details

erkers,

te

balkons,

ontdekken

zoals

dakkapellen

schoorsteen partijen.

2.5 Locatie in Villapark

van

bijzondere

en

bijzondere
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Het villapark is tegenwoordig nog steeds een prachtig ruim en groen gebied
ingebed in het hart van Eindhoven. Het wordt gekenmerkt door nabijheid van
het centrum, bebouwing voornamelijk van voor 1945, aanwezigheid van de
Dommel, veel groen, parkachtige allure, vele monumentale panden en
prachtige privétuinen. Ook in Nachtegaallaan komen al deze kwaliteiten
duidelijk terug.
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In dit deel wordt allereerst de opgave besproken bestaande uit het concept,
de locatie en de constructie. Vervolgens wordt het ontwerp van de woning
besproken.

1 Concept

"Een alledaags ritueel is een handeling met
een herkenbaar en herhaalbaar patroon die
een functionele, emotionele en symbolische
kwaliteit in zich heeft."

De werkdefinitie was aanleiding tot verdere invulling van de kwaliteiten.
Deze kwaliteiten zullen hier nogmaals kort aan de orde komen en tot een
concept leiden.

1.1 Functionele kwaliteit

In de Benedictijnse spiritualiteit zijn alledaagsheid en ritme belangrijke
voorwaarden. De alledaagsheid heeft te maken met de focus op het leven
zelf. Het ritme geeft rust en overzicht. Dit zal in het ontwerp vertaald worden
als de sequentie van de meest persistente rituelen van het wonen: het
slapen, het wassen, het kleden, het ontspannen, het voeden en tenslotte het
komen en gaan.

3.1 Sequentie

39

1.2 Emotionele kwaliteit

Het ritueel wordt versterkt door de emotionele kwaliteit. Veel sfeerbeelden
zijn gebruikt of waren tot inspiratie. Hier zullen echter de meest concrete
beelden behandeld worden.

De tijd van het slapen wordt gemarkeerd door zonsop- en ondergang. Dit
wordt geaccentueerd door figuur 3.2.1 , 3.2.2 en 3.2.3. Het moment van
reinigen wordt gemarkeerd door figuur 3.2.4 en geaccentueerd door figuur
3.2.5. Het ritueel van het kleden wordt voelbaar gemaakt door een letterlijke
gang waarna het kleden begint, figuur 3.2 .6. Bij binnenkomst wordt een
gevoel van afstand gecreëerd waarna een gevoel van uitnodiging (figuur
3.2.7 en 3.2.8).
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Figuur3.2

1.3 Symbolische kwaliteit

Albert Borgmann pleit voor focale activiteiten of punten. Activiteiten of
punten die een centrum geven en het spectrum aan relaties ervaarbaar
maken. Dit zal in het ontwerp naar voren gebracht worden door een centraal
punt, waar het ritueel van het wonen zichtbaar wordt.

3.3 Focaal punt
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1.4 Conclusie

Het samennemen van de voorgaande kwaliteiten leidt tot het volgende
concept. Het ontwerp zal een helixvorm krijgen zodat tegelijkertijd de
sequentie langs de functies en een focaal punt ontstaat. De sfeerbeelden
zullen gebruikt worden om de helix en de afzonderlijke functies te
accentueren.

3.4 Helix

2 Locatie

De locatie is in de figuur hieronder weergegeven. De straat ligt aan de
westzijde. Aan de noord- en zuidzijde liggen respectievelijk villa Dommelhof
en villa 't Rietveld. Villa Dommelhof is aangemerkt als gemeentelijk
monument. Villa 't Rietveld is inmiddels afgebroken. In de toekomst zal hier
een nieuwe woning gebouwd worden. Aan de oostzijde zijn de achtertuinen
van de omliggende woningen gelegen.
Wat betreft de locatie zal de woning, zoals ook de oude woning, aan de
zuidzijde van het perceel gesitueerd worden om villa Dommelhof zoveel
mogelijk in zijn waarde te laten.
De relatie tussen woningfunctie en omgeving zal de volgende zijn. De
slaapfuncties zullen op het oosten gericht zijn. De woonfuncties zullen op de
tuinzijde en dus ook op het oosten gericht zijn. De toegang zal aan de
straatzijde en dus op het westen gericht zijn.
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3.5 Locatie

-

-
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3 Constructie

Het concept van de helix zal ook een constructieve invulling moeten krijgen .
De verticale en horizontale belastingafdracht zal verzorgd moeten worden
waarbij de 'gewichtloosheid' van de vorm in tact blijft. Er zullen twee
constructietypen worden onderzocht.

De eerste gaat uit van een ongesteunde helix. Dit betekent dat er geen extra
voorzieningen getroffen zullen worden voor de verticale belastingafdracht in
de vorm van kolommen of wanden. Omdat dit om een onconventionele en
moeilijk te voorspellen constructie gaat, zal het onderzoek gericht worden op
de constructieve mogelijkheid of onmogelijkheid.
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3.6 "Where Concrete Belongs"

De tweede gaat uit van een gesteunde constructie. Hierbij zullen kolommen
de verticale (en horizontale) belastingsoverdracht verzorgen. Het is dan
belangrijk de kolommen zo te plaatsen dat de 'gewichtloosheid' van de helix
niet aangetast wordt. Hierbij gebruik ik mijn Concrete Design Competition
inzending "Where Concrete Belongs" (figuur 3.6) als referentie. Hier waren
zestien kolommen toegepast die samen een ruimte definieerden, maar
tegenlijktijd het idee een zwevende massa in stand hielden. Dit wordt in het
ontwerp vertaald met kolommen die in de (binnenste) hoekpunten
aangrijpen en de vorm van helix naar beneden toe accentueren. Dit
onderzoek zal gericht zijn op de praktische uitwerking.

4 Ontwerp

Het ontwerp is tot stand gekomen door een serie van ingrepen. Er is
begonnen met het definiëren van een centrum en een helixvorm (figuur 3.7
en 3.8). Vervolgens is in de hoogte gezocht naar een betere aansluiting op
functie en emotie (figuur 3.9). Vervolgens is deze aansluiting verder
uitgewerkt door de breedte te zoeken, eerst in de binnenzijde van de helix
(figuur 3.1 0) en vervolgens in de buitenzijde van de helix (figuur 3.11 ).
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3.7 Centrum

3.8 Helix
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3.9 Hoogte zoeken

3.1 0 Breedte zoeken aan binnenzijde

47

3.11 Breedte zoeken aan buitenzijde
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Een helixvormig gebouw is een vorm die nauwelijks voorkomt. Het is
daarom ook een vorm waarvan de constructieve werking moeilijk te
voorspellen valt. Dit deel en het volgende deel zijn studies naar een
methode om constructief met deze vorm om te gaan. Dit deel zal ingaan op
de (on)mogelijkheid van een engesteunde helixconstructie.

4.1 engesteunde helix .

1 Lijnvormige benadering

51
In dit hoofdstuk zal het model beschouwd worden als lijnvormig model. Er
zal een

handberekening gemaakt worden op basis van dit sterk

vereenvoudigde model. Doel is inzicht verkrijgen in de krachtswerkingen en
de bijbehorende vervormingen van een helixvormige constructie. De
ruimtelijke constructie wordt beschouwd als een lijnvormige constructie
waarbij alle zijden dezelfde lengte hebben en waarbij de krachten allen gelijk
zijn en slechts aangrijpen in de hoekpunten. Voor de uitwerking van de
handberekening zie de bijlage.

4.2 Eendimensionaal model

1.1 Dwarskracht en Moment

Wanneer er naar het verloop van de dwarskrachten en de momenten wordt
gekeken, worden functies gevonden in de onderstaande vorm waarbij de
alfa's afhankelijk zijn van het specifieke punt (zie bijlage).

Dz =a1 ·F
Mx =a2 · FI
MY =a3 ·FI
met
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Een grafische voorstelling van de dwarskracht geeft het volgende verloop
(figuur 4.3). Deze is geheel in lijn der verwachting met als kanttekening dat
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voor dit model de dwarskracht niet lineair, maar stapsgewijs lineair zal
afnemen. De maximale dwarskracht wordt gevonden in punt A en bedraagt

6FI .

Dwar11kracht In z.,.lchtlng

A

B

c

D

E

F

G

locatle

4.3 Dwarskracht in z-rlchtlng

Grafische voorstellingen van de momenten in x- en y-richting geven de
volgende verlopen (figuur 4.4 en 4.5). Opvallend is dat de waarde zowel
positief als negatief kan zijn. Dit heeft zijn oorzaak in de veranderende
oriëntatie van de helix. Wanneer de waarden van het moment positief
worden aangehouden is te zien dat het moment, hoewel stapsgewijs, een
lineaire afname laat zien. Ten slotte is opvallend dat het maximale moment

geen 6Fl bedraagt, maar 3Fl in x-richting en 4Fl in y-richting. Oe
oorzaak hiervan is het ontstaan van (tegenwerkende) buigende momenten
door de helixvorm van de constructie zoals te zien in figuur 4.6.

Moment om x-as

4

3
2

0

G
·1
-+- Werkelijk moment
- Postiliet moment

·2

·3
locatie

4.4 Moment om x-as
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4.5 Moment om y-as

M

M; =Fl-M
4.6 Tegenwerkend buigend moment

1.2 Translatie en Rotatie

Wanneer gekeken wordt naar van het verloop van de translatie in z-richting
en de hoekverdraaiingen om de x- en de y-as worden functies gevonden in
onderstaande vorm (zie bijlage). De functies bevatten allen een buig-, een
afschuif en een torsiecomponent De alpha's zijn afhankelijk van het
specifieke punt.

F/2

F/2
F
+2a - +a--

CfJx

=a~--

(/Jy

F/2
F
+a-=a4-- +a6
5

EI
F/2

GA

EI

3

GA

GIp

GI p

F/3
F/3
Fl
+a-wz =a?-- +a8
9
EI
GIp
GA
met

54

a1
a2
a3
a4
as
ae
ar
aa
Cg

A

B

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
1
6
0
1
6
0

c D E F
0,5 0,5 0
0
2
2
5
5
2
3
1
1
2
1
1
1
4
6
2
2
-2 -2
0
0
1,7 2 2,5 3,2
11 15 18 20
-1
1
3

G

0,5
3
2
2
4
0
3,5
21
2

Grafische voorstellingen van de rotaties in x- en y-richting (figuur 4.7 en 4.8)
geven de volgende verlopen. De buig-, afschuif-, en torsiecomponent laten
allen een oscillerend verloop zien. Dit resulteert in relatief kleine rotaties en
heeft zijn oorzaak in de veranderende oriëntatie van de helix. De maximale
rotatie om de x-as is te vinden in punt C waar de drie componenten allen
maximaal zijn. De maximale rotatie om de y-as is te vinden in punt B, punt D
of in punt F en G. De reden van meerdere mogelijkheden is het feit dat de
verschillende componenten van de rotatie op verschillende punten hun
maximum hebben . Het punt met de maximale rotatie om de y-as is dus
afhankelijk van de verhouding tussen El, GA en Glp.
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4.7 Rotatie om x-as
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4.8 Rotatie om y-as
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Een grafische voorstelling van de translatie in z-richting geeft het volgende
verloop (figuur 4.9). De buigcomponent laat een lineair stijgend verloop zien,
de afschuifcomponent een afnemend stijgend verloop. De torsiecomponent
laat een oscillerend verloop zien. Dit verloop heeft zijn oorzaak in de
veranderende oriëntatie van de helix en resulteert in een geringe invloed van
de torsiecomponent Hoewel de maximale translatie in theorie gevonden zou
kunnen worden in de punten C, E of G is het aannemelijk ervan uit te gaan
dat deze in punt G optreedt.

Translatie In z-rlchtlng
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4.9 Translatie in z-richting

G

1.3 Conclusie

Om een uitspraak te kunnen doen over een helixvormige constructie wordt
deze vergeleken met de 'uitgerolde' variant. Kijkend naar de punten met een
maximale waarde en naar de maximale waarden zelf zijn overeenkomsten
en verschillen te zien.

4.10 Vergelijking met 'uitgerolde' constructie
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Helix constructie
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De punten met maxima geven hetzelfde beeld met één uitzondering. Het
punt van maximale hoekverdraaiing is niet noodzakelijkerwijs dezelfde. In de
uitgerolde constructie is deze te vinden in het uiterste punt van de
constructie. In de helix constructie is dit punt C voor de rotatie om de x-as.
Voor de rotatie om de y-as is dit vooraf niet te bepalen.
Wanneer wordt gekeken naar de waarden van maxima kan er logischerwijs
geconcludeerd worden dat alleen de helixconstructie te maken heeft met
momenten

en

hoekverdraaiingen

om

de

x-as.

Kijkend

naar

de

overeenkomsten is te zien dat de maximale dwarskracht hetzelfde is. Ook is
te zien dat de afschuifcomponent van de rotatie om de y-as gelijk is,

namelijk 6F/GA. De afschuifcomponent van de translatie is 1,7x kleiner in
het geval van de helixconstructie.
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen van de maxima is te zien dat
het maximale moment om de y-as 5,3x kleiner is in het geval van de
helixconstructie. Voor de buigcomponent van de rotatie om de y-as zien is te
zien dat deze 23x kleiner is in het geval van de helixconstructie. De
buigcomponent van de translatie is zelfs 57x kleiner in het geval van de
helixconstructie.

De belangrijkste conclusie die uit deze analyse getrokken kan worden is het
feit dat in het geval van de helixconstructie de invloed van de dwarskracht
gelijk blijft en de invloed van het moment een stuk kleiner wordt. De
dwarskracht wordt dus een belangrijkere factor. Toch blijft het nu bij een
grove kwalitatieve benadering van de constructie. In de volgende paragraaf
wordt een eerste aanzet gedaan tot het kwantificeren van krachten en
vervormingen .
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2 Vlakvormige benadering

In dit hoofdstuk zal het model beschouwd worden als vlakvormig model. De
constructiematerialen hout, staal en beton zullen worden bekeken. Vanwege
het ontbreken van een torsiestijfheid zal de torsie-component achterwege
worden gelaten. Doel van dit hoofdstuk is inzicht verkrijgen in de
getalswaarden van de krachtswerkingen en vervormingen. Dit zal een idee
geven van de (on)mogelijkheid van een vrijstaande helixvormige constructie.

4.11 Tweedimensionaal model
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2.1 Belastingen en Geometrie

Om een beeld te krijgen van de krachtswerking en vervormingen worden per
materiaal twee situaties beschouwd, namelijk de situatie van de buiten- en
de binnenhelix. Reden hiervoor is dat de buitenhelix de belasting van een
groter oppervlak afdraagt (12,75 m2 vloer en 30 m2 gevel in plaats van 8,25
2

m vloer en 12m2 gevel) en een grotere lengte heeft (10 min plaats van 4
m).

wandhoogte 3m

3

4

3

+

10

4.12 Oppervlaktes

De belastingen worden bepaald aan de hand van een aanname van de
oppervlakte en een aanname voor de oppervlaktebelasting van het
toegepaste materiaal (zie bijlage).

P dak+vl ;hout

=

2,0kN lm 2

Pwand ;hout

=

1,0 kN I m 2

P dak+vl ;staa/

=

4,0kN lm 2

Pwand;staa/

=

3,1 kN I m 2

P dak+vl ;beton

=

4,0 kN lm 2

P wand ;beton

=

3,0 kN lm 2

P veranderlijk

=1,75kNim 2

2.2 Dwarskracht en Moment

Aan de hand van de gevonden formules in paragraaf 1.1 'Dwarskracht en
Moment' en de belastingen van de voorgaande paragraaf worden waardes
gezocht bij de verschillende materialen. Per materiaal wordt een keer de
binnenhelix en een keer de buitenhelix beschouwd. Deze zijn hieronder
grafisch weergegeven. Er wordt uitgegaan van de representatieve waardes
van de belastingen.

Dwarskracht
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4.13 Dwarskracht
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Moment om x·as
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4.14 Moment om x-as
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Te zien is dat de dwarskrachten en momenten van materiaal tot materiaal in
een lineaire lijn toenemen . Bij de dwarskracht is het verschil tussen binnenen buitenhelix ongeveer een factor 2. Bij de momenten is dit verschil een
stuk groter.

2.3 Materiaaltoepassing
Nu een schatting is gemaakt van de optredende dwarskrachten en
momenten kan er naar de specifieke materialen gekeken worden. Voor de
sterkte wordt gekeken naar de uiterste grenstoestanden van de belasting. Bij
het materiaal staal zal ook de vervorming aan bod komen. In dat geval wordt
gekeken naar de representatieve waardes van de belasting.

Hout

Er zal een globale inschatting gemaakt worden van de profielgroottes. Er
wordt uitgegaan van houtkwaliteit 1<24. De trekkracht van het hout wordt als
maatgevend beschouwd. Er wordt vanuit gegaan dat de dwarskrachten door

de diagonalen (D) en de momenten door de liggers (L) worden opgenomen .
De maximaal optredende kracht wordt bepaald en vervolgens het benodigde
oppervlak. Er wordt uitgegaan van de rekenwaarde van de belastingen.

= 534·J2 = 755kN
= 3526 /2,5 = 1424kN

FD max;buithe/ix
FL max;buithe/ix

= 288·J2
= 768 / 2,5

FD max;binhe/ix
FLmax;binhe/ix

hD;buithelix
hL;buithelix
hD·binltelix
hL;binhelix

755 ·10 3
8·150
1424·10 3
=
8·150
407 ·10 3
=
8·150
307 ·10 3
=
8·150
=

=407 kN
=307 kN

=629mm

=1187 mm
=339mm
=256mm

De gelamineerde liggers zouden ongeveer 1200 mm hoog worden .
Toepassing van gelamineerde liggers in een vakwerk zouden de optredende
trek en drukkrachten kunnen opnemen. Het is echter onvermijdelijk dat in de
constructie

ook

wringende

momenten

voorkomen .

Aangezien

de

opneembare spanning van hout loodrecht op de vezel zeer klein is, is hout
geen geschikt materiaal om deze krachten op te nemen. Daarbij zouden de
gelamineerde liggers dusdanig groot worden dat de gewenste kozijnhoogte
niet meer haalbaar is.

Staal

Er zal gekeken worden naar staal als constructiemateriaaL Als eerste wordt
gekeken naar de sterkte, waarbij 5235 wordt aangehouden . Aan de hand
hiervan worden profielen gekozen. Vervolgens wordt gekeken wat de
vervormingen zullen zijn bij gebruik van deze profielen.

F D max;buithelix
FLmax;buithe/ix
FD max;binhelix
FLmax;binhelix

= 1146·J2 = 1621 kN
= 7640 / 2,5 =3056kN
=582·J2 =823kN
= 1552 / 2,5 =621kN
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A D;builllelb:
AL;buitlre/b:
AD;birtlle/b:
AL;bbllreliz

= 1621·10 3 / 235 =69·10 2 mm 2
=3056·103 /235 = 130·10 2 mm 2
= 823·10 3 /235
= 621·10 3 / 235

=35·10 2 mm 2
= 26·10 2 mm 2

Voor de buitenhelix geldt dat een HE340A voor de ligger zou volstaan en
een HE240A voor de diagonaal. Voor de binnenhelix zou een HE140A voor
de ligger volstaan en een HE160A voor de diagonaal. Deze profielgroottes
lijken acceptabel. Er zal nu gekeken worden wat het gebruik van deze
profielen voor de vervormingen zou betekenen. Hierbij wordt zoals eerder
gezegd de torsiecomponent achterwege gelaten. De buigstijfheid en de
1
afschuifweerstand worden bepaald met de volgende formules.

Eivakwwerk

G~akwerk
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Als eerste worden de maximale rotatie en translatie van de buitenhelix
bepaald. Vervolgens die van de binnenhelix.

Hiervoor worden de

representatieve waardes van de belastingen gebruikt.

s.!:..(
+ 3 Fl')
GA
GI

'Px;max(C)

~ L Fl' +

Wz;max(G)

~ 3 L F/

'Px;max(C)

~ L F/

Wz;max(G)

~ 3L2 Fl' + 21 Fl ( + 2 Fl' )

2

EI

2

2

3

EI
2

EI

=164·10-4

'

+ 21 Fl ( + 2 FI') =65 + 30

=95mm

s.!:..(
+ 3 Fl' )
GA
GI

= 3,2·10-4 + 7,2·10-4

=105·10-4

= 9,0+12,1

= 21,1 mm

+

EI

= 9,3 ·10-4 + 7,1·10-4

GA

GA

GI

GI

'

De translatie van de binnenhelix valt erg mee met 21,1 mm. De translatie
van de buitenhelix is 4,5 keer groter met 95 mm. Deze waarde lijkt aan de
hoge kant. Toch moet er op gewezen worden dat dit een zeer grof model is
waarvan de resultaten nog geen getrouwe afspiegeling vormen van de
werkelijkheid.

Beton

Er zal als laatste naar beton als constructiemateriaal gekeken worden. Er
wordt uitgegaan van een wapeningskwaliteit van Fe8500 en een nuttige
hoogte van 3 m. Er wordt direct een schatting gemaakt van de benodigde
wapening aan de hand van het maximaal optredend moment.

As ;buithelix

As ;binhelix

fs
fs

Md
·09·d
'
Md
·09·d
'

1,2 ·11800 ·1 0 6
435.0,9. 3000
1,2. 2464 ·1 0 6
=
435. 0,9. 3000

= 12056 mm 2
=2517 mm 2

De benodigde wapening van de buiten-helix komt overeen met 38!2120, voor
de binnen-helix met 8!2120. Deze hoeveelheden zijn dusdanig groot dat het
gebruik van beton niet haalbaar wordt geacht. Ook qua uitvoering is het
gebruik van beton bij een helixvorm problematisch. De steigers zouden niet
alleen een grillige vorm moeten ondersteunen, ook zouden ze op de grillige
vorm moeten rusten. Vervolgens is er het probleem van het verwijderen van
de steigers.
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2.4 Conclusie

Er zijn drie constructiematerialen overwogen. Een houten constructie is
onwenselijk vanwege de aanwezigheid van wringende momenten en de
hoogte van de liggers. Een betonnen constructie brengt teveel belasting met
zich mee. Daarbij komt het probleem van de uitvoering. Een stalen
constructie heeft geen last van de genoemde problemen en is daarom de
geschiktste keuze om op verder te gaan. De tot nu toegepaste benaderingen
zijn nog zeer grove benaderingen van een zeer complexe driedimensionale
constructie. Ze zeggen daarom nog weinig over het werkelijke gedrag en de
werkelijke groottes van krachten en vervormingen. In de volgende paragraaf
wordt daarom een driedimensionaal model bekeken .

3 Ruimtelijke benadering

In dit hoofdstuk zal naar een driedimensionaal model gekeken worden.
Vanwege de complexe driedimensionale constructie kan alleen op deze
wijze een betrouwbare voorspelling gedaan worden wat betreft de krachten
en vervormingen en daarmee de (on)mogelijkheid van deze constructie. Het
model is gemaakt in SCIA ESA PT 2006. Het is de verwachting dat de
vervormingen in verticale richting al een maatgevende invloed zullen hebben
en daarom wordt dit onderdeel eerst bekeken . Omdat in een dergelijke
constructie trillingen een groot probleem kunnen vormen wordt als eis
gesteld dat de maximale vervormingen in de orde van grootte van 0,002 x
helixlengte moeten liggen in de bruikbaarheidsgrenstoestand. Dit komt neer
op een orde van grootte van 50 mm.
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4 .16 Driedimensionaal model

Omdat in de driedimensionale constructie de profielen ook belast zullen
worden op wringende momenten zullen kokerprofielen toegepast worden
met een maximale breedte van 150 mm. Voor de bepaling van liggerprofiel
en

diagonaalprofiel

oppervlaktewaarde

zal
van

gekeken
binnen-

en

worden

naar

buitenhelix

de
in

gemiddelde

paragraaf

2.3

'Materiaaltoepassing'.

Av
AL

={69·10 2 +35·10 2 )/2 =52·10 2
={130·10 2 +26·10 2 )/2 =78·10 2

mm

2

mm

2

De liggers zullen in eerste instantie worden uitgevoerd met kokers
150x300x10 (83·10 2 mm 2 ). De diagonalen met kokers 150x150x10 (53·102

2

mm

).

Vervolgens zal gekeken worden wat het effect is wanneer dezelfde

profielen worden toegepast, maar met een wanddikte van 16 mm.

Hieronder is in een overzicht van de resultaten wanneer de verschillende
combinaties van profielen worden toegepast. De grafische weergave laat
zien dat de resultaten de vervormingseis ver overschrijden en dat
verzwaring van profielen niet tot het gewenste resultaat zal leiden.
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De conclusie mag getrokken worden dat in het driedimensionale model met
de toegepaste profielen de vervormingseis niet gehaald is. Het verzwaren
van de profielen heeft maar een geringe invloed en daarom wordt afgezien
van het verder verzwaren van de profielen.

4 Conclusie

Paragraaf 2.3 'Materiaaltoepassing' gaf hoop dat de stalen helixvormige
constructie haalbaar zou zijn, met maximale vervormingen van 95 mm. Toch
blijkt dat dit

model

de werkelijkheid

onvoldoende

benaderde.

Het

driedimensionale model liet zien dat de vervormingen bij soortgelijke
profielen de orde van grootte van 220 mm zouden hebben. Ook bij
aanzienlijke verzwaring van de profielen bleek 150 mm het maximaal
haalbare. Het toepassen van een zeer zware constructie zal nog steeds tot
triltingsproblemen leiden. Daarom wordt de conclusie getrokken dat een
helixvormige constructie zonder additionele ondersteuning niet haalbaar is.

In het verlengde hiervan moet ook de conclusie getrokken worden dat de
benaderingswijze onvoldoende accuraat is geweest. De vereenvoudiging
van een complex driedimensionaal model naar een lijnvormig en vlakvormig
model is onvoldoende betrouwbaar gebleken. Oorzaken hiervan zijn de
vereenvoudiging in geometrie, belastingssituatie, maar vooral het feit dat de
constructieve werking van een 'werkelijk' driedimensionaal model niet
benadert kan worden door een vlakvormige model dat uiteindelijk uitgaat
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van tweedimensionaliteit.

I
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In het vorige deel bleek een engesteunde helixvormige constructie niet
mogelijk.

Dit

deel

zal

ingaan

op

dezelfde

vorm

voorzien

van

ondersteuningen. De verwachting is dat deze constructie mogelijk zal zijn.
Doel is het optimaliseren van de constructie.

5.1 Ondersteunde helix

1 Verticale belastingafdracht

De verticale belastingafdracht vindt plaats via kru isende vierendeelliggers.
Deze dragen vervolgens de belasting over op kolommen. Ligger 1 en ligger
3 worden maatgevend geacht vanwege respectievelijke het grootste
overstek en de grootste belasting (figuur 4.2 en 4.3). In dit hoofdstuk zal de
profielgrootte van de liggers en kolommen in de vierendeelligger bepaald
worden.

5.2 Verticale belastingafdracht
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1.1 Belastingen en Profieleisen

Vanwege de relatief grote overstekken, in de orde van grootte van 3 meter,
wordt gekozen om de belastingen van dak, vloer en wand zo laag mogelijk
te houden. Daarom wordt gekozen om dak, vloer en wand in hout uit te
voeren. De belastingen van de stalen profielen worden vooralsnog
verwaarloosd. De bijbehorende belastingen zijn hieronder weergegeven (zie
bijlage).

2

P dak;rep

=0,70

kN/m

Pvtoer;rep

=2,20

kN/m 2

Pwand;rep

=0,70

kN/m

Pver;rep

= 1,75

kN/m

Pwind;rep

=0,82

kN/m

2

2
2

Aan de toe te passen profielen worden de volgende eisen gesteld.

1 gezien de vorm moet een mate van wringing kunnen worden opgenomen
2 voor wandintegratie wordt een maximale de breedte op 150 mm gesteld
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3 ter beperking van de verdiepingshoogte mag de hoogte maar gering zijn
4 voor een uniforme detaillering is een uniforme doorsnede gewenst

Vanwege punt 1 en 4 wordt gekozen om kokerprofielen toe te passen. Deze
kunnen een mate van wringing opnemen en geven de mogelijkheid
verschillende wanddiktes te kiezen zonder dat de uitwendige vorm
verandert. Kokerprofielen vragen echter wel extra aandacht wat betreft de
aansluitingen. Om de hoogte van de horizontale profielen te minimaliseren
wordt direct voor een profielbreedte van 150 mm gekozen.

1.2 Eendimensionale benadering

Om de profielen globaal te dimensioneren wordt er vooralsnog van
uitgegaan dat de profielen niet samenwerken in een vierendeelligger, maar
individueel. Hierbij zal de minimale profielhoogte gezocht worden in
combinatie met de grootste wanddikte. Dit geeft de zekerheid dat deze
profielafmeting zal voldoen. Vervolgens kan de wanddikte zo nodig verkleind
worden. De profielen 150x300, 150x250 en 150x150 worden getoetst.
De profielen worden bepaald aan de hand van de bijkomende doorbuiging
ten gevolge van veranderlijke belasting in MatrixFrame 4.1. Alle onderzochte

profielen zullen eenmaal met scharnierende en eenmaal met ingeklemde
opleggingen gemodelleerd worden. Dit wordt gedaan omdat de werkelijkheid
zich tussen deze twee uitersten zal bevinden.

5.3 Eendimensionale benadering

Ligger 1 wordt getoetst omdat dit de ligger is met het grootste overstek.
Ligger 3 wordt het zwaarst belast vanwege belasting ten gevolge van de
bovenliggende verdieping. De vervormingseis wordt gesteld voor de
bijkomende doorbuiging zonder scheidingswanden. De vervormingseis
wordt vervolgens verdubbeld vanwege het feit dat niet twee, maar met één
ligger gemodelleerd wordt.

u bij;ligger
U bij;/igger I
u bij;ligger3

= 2·0,003·L
= 2 · 0,003 · 3900 = 23,4 mm
= 2 · 0,003 · 2908 = 17,4 mm
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5.6 Ligger 1

Llgger3

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
Ê
50,0
:I
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

.s

150x150x16 150x250x16 150x300x16
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5.7 Ligger 3

Voor ligger 1 kan geconcludeerd worden dat, ongeacht de oplegging, het
minimaal benodigde profiel 150x250x16 is. Voor ligger 3 voldoet het profiel
150x250x16 alleen in het geval een momentvaste oplegging. Hiermee lijkt
ligger 3 maatgevend te zijn. De werkelijke situatie zal echter gunstiger zijn
aangezien de liggers niet individueel, maar samenwerken doordat ze
momentvast verbonden worden door een kolom. Dit wordt in de volgende
paragraaf 1.3 'Tweedimensionale benadering' beschouwd.

1.3 Tweedimensionale benadering

Bij de tweedimensionale benadering wordt er vanuit gegaan dat de liggers
samenwerken doordat ze momentvast verbonden zijn door een kolom en zo
een vierendeelligger vormen. Voor het kolomprofiel wordt 150x150x16
aangenomen . De wanddikte van dit profiel kan in een later stadium zo nodig
verkleind worden . De liggers worden getoetst met dezelfde profielen,
150x300x16, 150x250x16 en 150x150x16 als bij de eendimensionale
benadering. En ook nu worden (vierendeel}ligger 1 en 3 als maatgevend
beschouwd. De profielen worden bepaald aan de hand van de bijkomende
doorbuiging

en

getoetst

met

behulp

van

MatrixFrame

4.1 .

Alle

vierendeelliggers zullen eenmaal scharnierend en eenmaal ingeklemd
gemodelleerd worden.
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5.8 Schematisatie

Vierendeelligger 1 wordt getoetst omdat dit de ligger is met het grootste
overstek. Vierendeelligger 3 wordt getoetst vanwege de grootste belasting.
Verwacht wordt dat deze laatste ligger maatgevend zal zijn omdat dit ook
het geval was bij de eendimensionale benadering. De vervormingseis wordt
gesteld voor de bijkomende doorbuiging zonder scheidingswanden.
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5.1 0 Vierendeelligger 3
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5.11 Vierendeelligger 1
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5.12 Vierendeelligger 3

Figuur 4.11 laat zien dat het profiel 150x250x16 voor vierendeelligger 1
ruimschoots voldoet. Het profiel 150x150x16 voldoet alleen in het geval van
een momentvaste oplegging.
Ook figuur 4.12 laat zien dat het profiel 150x250x16 voor vierendeelligger 3
altijd voldoet. Het profiel 150x150x16 voldoet exact in het geval van een
momentvaste oplegging.
1.4 Conclusie
Paragraaf 1.3 'Tweedimensionale

benadering'

laat zien

dat profiel

150x250x16 altijd zal voldoen en profiel 150x150x16 alleen als aan een
bepaalde voorwaarde wordt voldaan, namelijk dat de opleggingen als
momentvaste verbindingen kunnen worden gezien. Deze aanname kan
echter niet gedaan worden aangezien de oplegging verbonden is met
(slanke) kolommen . Daarbij komt dat feit dat de gewichtsverdeling van dak
en vloer geïdealiseerd is. In dit stadium wordt daarom de conclusie
getrokken dat het geschikte profiel, een kokerprofiel is met de uitwendige
maten 150x250 waarbij het scharnierende en het momentvaste model een
boven en een ondergrens geven voor de werkelijke vervormingen.
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3
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5.1 3 Vertaling naar 3d-model
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2 Horizontale belastingafdracht

De horizontale belasting zal worden afgedragen door portaalwerking van
kolommen en liggers. In dit hoofdstuk zal een schatting gemaakt worden van
de grootte van deze kolomprofielen en de grootte van de meewerkende
liggerprofielen.

5.14 Horizontale belastingafdracht

2.1 Belastingen en Profleleisen
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Omdat de geometrie van het gebouw een lastige is, wordt het beschouwd
als een dicht blok. De belasting wordt bepaald aan de hand van de breedste
gevel. Deze wordt vertaald naar een lijnbelasting per kolom. Er wordt
gerekend met een hoogte van 11 m, een breedte van 12 m en windgebied 3
onbebouwd.

P rep

= Cdim • C;ndex • Pw
= 0,95. (0,8 + 0,4)·0,75
= 0,86 kN /m 2

qrep

=l..b·p
n
rep

=Ll2·0
86
4
'
=2,58k.N/m
Omdat de kolommen op moment belast zullen worden in beide richtingen
van het profiel, wordt voor toepassing van vierkante kokerprofielen gekozen.
Om de profielafmeting te minimaliseren wordt altijd de maximale wanddikte
gekozen.

2.2 Eendimensionale benadering

Een eerste schatting zal gemaakt worden van de profielgrootte van de toe te
passen

kolommen.

Hiertoe

wordt

gesteld

dat

de

kolommen

niet

samenwerken en dus elk een vierde van de totale windbelasting moeten
kunnen opnemen. De toetsing vindt plaats door te kijken naar de maximaal
toegestane

uitbuiging

aan

de

top.

Hierbij

wordt

een

benodigd

traagheidsmoment gevonden waar een specifiek profiel bij gezocht kan
worden.

K2
K1

K3

IK4

5.15 Eendimensionale benadering

u

= H / 300
= 11000 / 300

=37mm

1 qrei

4

u

=-·--

37

=.!... 2,58 ·11000

8 EIY
4

5
8 21·10
.J
'
y
4
=60769·10 mm 4

Het benodigde profiel om aan de vervormingseis te voldoen is 400x400x20
(71515·104 mm4 ). Dit is slechts een eerste indicatie van het benodigde
profiel. In werkelijkheid zal het aangeblazen oppervlak kleiner zijn en zullen
de kolommen niet individueel, maar samenwerken doordat ze verbonden
zijn door ingeklemde liggers.
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2.3 Tweedimensionale benadering

De afzonderlijke kolommen zullen nu in tweetallen als portaal beschouwd
worden. Doel is inzicht verkrijgen in de mogelijkheden tot reductie van de
kolomprofielen. De vier portalen die ontstaan zijn hieronder weergegeven.
Portaal 2 en portaal 4 worden nader bekeken. Er wordt vanuit gegaan dat
deze portalen maatgevend zijn vanwege de geometrie met respectievelijk de
grootste liggerhoogte en kleinste kolomafstand. Ook wordt ervan uitgegaan
dat deze portalen maatgevend zijn omdat ze de windbelasting moeten
opnemen van het grootste geveloppervlak. Beide portalen worden ingevoerd
in MatrixFrame 4.1. Hierbij wordt gevarieerd in liggerprofiel en kolomprofieL
Het liggerprofiel varieert tussen een het profiel 150x250x16 en 150x150x16.
Het kolomprofiel varieert tussen kokers 400x400 en 200x200 waarbij altijd
de grootste wanddikte aangehouden wordt.
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5.16 Tweedimensionale benadering

Portaal 2 zou een maatgevend portaal kunnen zijn vanwege de grootste
liggerhoogte in combinatie met de grootste windbelasting. Portaal 4 zou een
maatgevend portaal kunnen zijn vanwege de kleinste kolomafstand in
combinatie met de grootste windbelasting De vervormingseis wordt aan de
hand van de maximale vloerhoogte gesteld.

u portoa1

= H / 300

u portaa/ 2

= 7400 I 300 = 25 mm
=5180/ 300 = l8mm

uportDD/ 4

2,94

2,94F=I'"_ _ _ _2.:...
,9..,.
4 ""

2,94

5.17 Portaal 2 en 4
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5. 18 Portaal 2

Portaal 4
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5.19 Protaal 4

Te zien is dat bij portaal 2 en zeker bij portaal 4 het liggerprofiel invloed
heeft op de vervorming. Er wordt daarom uitgegaan van een liggerprofiel
van 150x250x16. Het minimaal benodigde kolomprofiel voor portaal 2 is
300x300x16 en voor portaal 4 250x250x16. Portaal 2 lijkt vooralsnog
maatgevend. Er dient opgemerkt te worden dat het hier nog om zeer
vereenvoudigde modellen gaat. Zo zal portaal 2 in werkelijkheid nog op

halve hoogte in zekere mate ondersteund worden, wat mogelijk tot veel
gunstigere uitkomsten zal lijden. Voor beide portalen geldt dat de belasting
t.g.v. de wind te groot is genomen en de verticale belasting nog buiten
beschouwing is gelaten. Ook zal de vierendeelligger in het gevelvlak
mogelijk tot een vergroting van de stijfheid leiden. Een driedimensionaal
model zal realistischere resultaten laten zien.

2.4 Driedimensionale benadering

In deze paragraaf zullen de portalen als driedimensionaal systeem
beschouwd worden. Dit betekent dat portaal 1 en portaal 2 extra
ondersteund worden door elementen uit het vlak van het portaal. Het model
wordt ingevoerd in SCIA ESA PT 2006. Er zal eerst worden gekeken of een
maatgevende windrichting kan worden aangewezen. Vervolgens zal
bekeken worden in welke mate de kolomprofielen kunnen worden
gereduceerd. De vervormingen zullen bekeken worden op het hoogste
vloerniveau van elke kolom. De kolommen zijn genummerd van 1 tot en met
4. De windbelasting op kolom 3 en 4 is gecorrigeerd. In plaats van over de
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gehele hoogte aan te grijpen, grijpt deze nu aan op de bovenste helft.

5.20 Driedimensionale benadering

Maatgevende windrichting

Hieronder is een overzicht van de vervormingen ten gevolge van de
windbelasting uit de verschillende windrichtingen.
overgenomen

De profielen zijn

uit paragraaf 1.3 'Tweedimensionale benadering'.

kolomprofielen zijn kokers 300x300x16, de liggerprofielen 150x250x16.

De

Invloed wind
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5.21 Invloed windrichting

Wanneer de verschillende windbelastingen op de constructie beschouwd
worden vallen een aantal dingen op. Allereerst geven de noorder- en
zuiderwind dezelfde vervormingen, als ook de ooster- en westerwind. De
noord-zuid as geeft op drie van de vier kolommen de grootste vervorming.
Het is dus niet mogelijk één maatgevende windrichting aan te wijzen.
Tenslotte zijn de vervormingen vele malen kleiner dan gevonden in
paragraaf 1.3 'Tweedimensionale benadering'. Voor de kolommen 1 en 2
was dit in lijn der verwachting aangezien deze kolommen in een
driedimensionaal model extra gesteund worden. Kolommen 1 en 2 laten
waarschijnlijk kleinere vervormingen zien omdat de windbelasting gunstig
gecorrigeerd is en omdat ze steun krijgen van kolommen 1 en 2.

Reductie profielen

Er zal nu bekeken worden in welke mate de kolomprofielen verkleind kunnen
worden op basis van noorder/zuiderwind en ooster/werterwind. Uitgangspunt
is dat de vervorming op de hoogste vloer niet de vervormingseis mag
overschrijden. De liggerprofielen zijn 150x250x16. De kolomprofielen
worden gevarieerd.

u

=

H 1300
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Reductie profielen N/Z-wlnd

35,0
30,0
25,0

~---.·-------·----·
- 150x150x16
- 200x200x16
-+- 250x250x16
-+- 300x300x16

e 2o,o
.s,. 15,0

-

10,0

Vervormln seis

5,0
0,0

+------.---r---~-----.

3

2

4

kolom

5.22 Reductie profielen N/Z-wind

Reductie profleien 0/W-wlnd
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5.23 Reductie profielen 0/W-wind

Te zien is dat om aan de vervormingseis te voldoen, kolommen 200x200x16
minimaal benodigd zijn. Als laatste optie wordt bekeken wat het effect is als
de kolommen verjongd worden. Dit houdt in dat ze onderaan beginnen als
kokers 200x20016 en zodra ze het gebouwvolume binnengaan

ve~ongen

naar 150x150x16. Er wordt hier weer naar de beide windrichtingen gekeken.
De resultaten zijn hieronder weergeven en het blijkt dat deze optie voor alle
punten aan de vervormingseis voldoet.

Verjongend proflel
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5.24 Verjongd profiel

Figuur 4.24 laat zien dat het toepassen van een verjongend kolomprofiel van
200x200x16

naar

150x150x16

vervormingen

geeft

die

binnen

de

vervormingseis vallen.

2.5 Conclusie

Het drie dimensionale model laat zien dat bij niet verjongende kolommen
een profiel van 200x200x16 nodig is. Wanneer de kolommen mogen
ve~ongen

is het mogelijk van 200x200x16 naar 150x150x16 te

ve~ongen .

Er

is veel te zeggen voor deze variant aangezien de inwendige kolombreedte
overeenkomt met de liggerbreedte. Vooralsnog wordt daarom van deze
variant

uitgegaan.

In

de

volgende

paragraaf

zal

een

volledig

driedimensionaal model gemaakt worden. De verwachting is dat het
volledige model zich stijver zal gedragen.
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3 Driedimensionaal model

In dit hoofdstuk zal het volledige model gemodelleerd worden. De
verwachting is dat dit model in horizontale zin zich stijver zal gedragen dan
het in paragraaf 2.4 'Driedimensionale benadering' onderzochte model.
Anderzijds zullen de knikken in de liggers worden meegenomen wat een
ongunstig effect zal hebben. Ook zal het eigengewicht van de constructie
worden meegenomen wat een ongunstig effect zal hebben. Er zal nogmaals
gekeken worden naar de verticale en horizontale belastingafdracht en naar
de mogelijkheden van profielreductie.
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5.25 Driedimensionaal model

3.1 Verticale belastingafdracht

In paragraaf 1.3 'Tweedimensionale benadering' is een keuze gemaakt voor
toepassing van liggers met het profiel 150x250 met vooralsnog een
wanddikte van 16mm. Het model met schamierende en ingeklemde
oplegging gaven een onder en een bovengrens voor de werkelijke
vervormingen. Deze aanname zal nu worden gecontroleerd. Er wordt zoals
in paragraaf 1.3 gekeken naar de bijkomende doorbuiging.

Vertaling naar 3d-model
14,0
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- • · 2d model schamier

10,0

- o-·2d model
inklemming
--- 3d model

Ê 8,0

.s
:::1

-·---------------·

6,0
4,0

0,0

-

o ................................................

2,0

Vervormingseis

+------,---------,
3
ligger

5.26 Vertaling naar 3d-model

Uit figuur 4.26 blijkt dat de aanname voor de vervorming juist was. De
vervorming die het driedimensionale model laat zien blijkt tussen de grenzen
te

vallen.

Duidelijk

is

dat de

vervormingen

nog

ver onder

de

vervormingsgrens liggen. In paragraaf 3.3 'Profiel reductie' zal gekeken
worden in welke mate de wanddikte van de profielen kan worden
gereduceerd.

3.2 Horizontale belastingafdracht
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Hier zullen de resultaten van paragraaf 2.5 'Conclusie' vertaald worden naar
het volledige driedimensionale model. De kolommen

ve~ongen

van

200x200x16 naar 150x150x16. In het nieuwe model is een keer het
eigengewicht achterwege gelaten om de vergelijking met paragraaf 2.5 te
maken. Vervolgens is het eigengewicht toegevoegd om het effect hiervan te
zien.

Vertaling naar 3d-model
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5.27 Vertaling naar 3d-model

Als eerste kan geconcludeerd worden dat het volledige driedimensionale
model duidelijk stijver is. De vervorming van alle punten zakken tot waardes

tussen 10 en 15 mm. Wanneer vervolgens het eigengewicht wordt
toegevoegd nemen de vervormingen zichtbaar toe maar blijven globaal
onder de resultaten van paragraaf 2.5 en hiermee ook onder de
vervormingseis.

Zijwaartse vervormingen

Vanwege de geometrie worden naast vervormingen in de windrichting ook
vervormingen haaks op de windrichting verwacht. Hier zal kort gekeken
worden naar de grootte van deze zijwaartse vervormingen. Het gaat hier
telkens om de maximale vervorming ten gevolge van de windbelasting van
alle windrichtigen.

ZIJwaartse vervonnlng
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5.28 Zijwaartse vervorming

Uit figuur 4.28 blijkt dat de zijwaartse vervormingen aanzienlijk zijn, maar
altijd kleiner dan de vervormingen in lijn met de windrichting. Er kan
geconcludeerd worden dat de zijwaartse vervormingen niet problematisch
zullen zijn.

3.3 Profiel reductie
In deze paragraaf zal gekeken worden in welke mate de profielgroottes
kunnen worden gereduceerd. Er wordt gekeken naar de inwendige
vierendeelliggers

die

de

uitkragingen

verzorgen

en

de

uitwendige

vierendeelliggers die de gevel en vloer dragen. Aangezien deze profielen
indirect bijdragen aan de stijfheid in horizontale zin, zal de invloed op de
horizontale vervormingen worden gecontroleerd.

Inwendige vierendeelliggers

De inwendige (vierendeel)liggers waarnaar gekeken wordt zijn hieronder
weergegeven. Per ligger wordt naar de bruikbaarheidsgrenstoestand en
naar

de

uiterste

grenstoestand

gekeken.

Er

wordt

voor

de

bruikbaarheidsgrenstoesatnd anders dan in hoofdstuk 2 'Horizontale
belastingafdracht' gerekend met de bijkomende doorbuiging voor een veld
met scheidingswanden.

5.29 Inwendige liggers

Als eerste wordt gekeken aan de hand van de bruikbaarheidsgrenstoestand
naar het effect van de kolomprofielen en de vraag of deze gereduceerd
kunnen worden. Vervolgens wordt gekeken naar het effect van de
liggerprofielen en de vraag of deze gereduceerd kunnen worden.

Reductie kolomproflel a.h.v BGT

9,0

8.0
7,0
6,0

I S,O
:I

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

+-~~~---.=-.,__~~~~-=---,

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12

vlerandeelllgger

5.30 Reductie kolomprofiel a.h.v. BGT

Figuur 4.30 laat zien dat vervorming overal onder de vervormingseis blijft.
Ook lijken er op vele punten zeer grootte marges te bestaan. Ten slotte is te
zien dat de invloed van het kolomprofiel voor alle punten zeer klein is. In het
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vervolg wordt daarom uitgegaan van kolomprofielen met een wanddikte van
5,6mm.

Reductie liggerpronel a.h.Y BGT
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5.31 Reductie liggerprofiel a.h.v. BGT

Wanneer we kijken naar figuur 4.31 is te zien dat de meeste liggers wat
betreft de bruikbaarheidsgrenstoestand qua profiel sterk gereduceerd
kunnen worden. Ligger 3, 10 en 11 kunnen volstaan met een wanddikte van
8 mm. De overige liggers kunnen worden uitgevoerd met een wanddikte van
5 mm. Voordat hier conclusies uit worden getrokken zal eerste naar de
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uiterste grenstoestand gekeken worden. Figuur 4.32 laat de aanwezige
momenten zien en de uiterst opneembare momenten per wanddikte.

Reductie llggerproHela.h.v UGT
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5.32 Reductie liggerprofielen a.h.v. UGT

Duidelijk is dat de uiterste grenstoestand maatgevend is. Om het aantal
profieldoorsnedes beperkt te houden wordt ervoor gekozen om twee
profieldoorsnedes te hanteren. Met een wanddikte van 8 mm kunnen de
momenten van de meeste liggers worden opgenomen met uitzondering van
ligger 3 en 10. De liggers 3 en 10 worden uitgevoerd met een wanddikte van
16mm.

Invloed op horizontale vervorming

Omdat de zojuist bekeken kolommen en liggers indirect invloed hebben op
de stijfheid in het verticale vlak zullen de horizontale vervormingen
gecontroleerd worden. Figuur 4.33 laat zien dat de nieuwe kolom- en
liggerprofielen een grotere horizontale vervorming mogelijk maken. Toch
blijven deze vervormingen nog ruim onder de vervormingseis.

Invloed op horizontale vervorming
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5.33 Invloed op horizontale vervorming

Uitwendige liggers

De

uitwendige

kolomprofielen
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(vierendeel)liggers

zijn

bij

de

zijn

'Inwendige

hieronder
liggers'

al

weergegeven.

De

gereduceerd

tot

150x150x5,6. Er wordt gekeken of de buitenste kolommen van de
uitwendige liggers ook tot dit profiel gereduceerd kunnen worden .
Vervolgens wordt gekeken in welke mate de ligger gereduceerd kunnen
worden. Er wordt vanuit gegaan dat de verticale vervorming geen problemen
zal geven. Er wordt daarom bij de reductie van de kolom en liggerprofielen
direct gekeken naar de invloed op de horizontale vervorming.

5.34 Uitwendige vierendeelliggers

Resultaten reductie kolomprofielen

Het effect van de reductie van de buitenste kolommen van 150x150x16 tot
150x150x5,6 is, zoals figuur 4.35 laat zien, verwaarloosbaar. De buitenste
kolommen worden daarom gereduceerd.

Reductie kolomproflel
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5.35 Reductie kolomprofiel

Resultaten reductie liggerprofielen

In figuur 4.36 is te zien dat invloed van de uitwendige liggers gering is. De
liggers kunnen tot 150x250x5 gereduceerd worden
horizontale vervormingen de vervormingseis overschrijden.

zonder dat de

Reductie liggerprofiel
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5.36 Reductie liggerprofiel

3.4 Conclusie

Het driedimensionale

model

geeft realistischere

en

daarmee

meer

betrouwbare resultaten dan het tweedimensionale model. De profielen
konden sterk gereduceerd worden zonder dat de sterkte of de stijfheid in het
geding kwamen.
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4 Detailberekeningen

In deze paragraaf zullen een aantal detailberekeningen gemaakt worden.
Doel is een idee te krijgen van de technische uitvoerbaarheid van de
constructie. Als eerste zal er naar de fenomeen knik worden gekeken. Er
wordt aandacht besteedt aan de verbinding tussen kolom en uitkragende
ligger. Vervolgens wordt gekeken naar de verbinding tussen kolomvoet en
fundering. Als laatste wordt aandacht besteedt aan de wijze van funderen .

4.1 Knik

Aangezien we te maken hebben met een constructie rustend op slanke
kolommen belast op normaalkracht en moment zal in deze paragraaf
aandacht besteed worden aan het fenomeen knik. De knikcontrole zal
uitgevoerd worden volgens NEN 6770. Er zal gekeken worden naar kolom 1
omdat deze het zwaarst wordt belast. Er wordt vanuit gegaan dat
belastingcombinatie 1 maatgevend is met de grootste normaalkracht van
706 kN en een moment van 36 kNm of belastingcombinatie 2 met een het
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grootste moment van 111 kNm en een normaalkracht van 585 kN. Wat
betreft kniklengte kunnen twee mogelijk situaties aangewezen worden.
Situatie 1 houdt in dat de kolom pas op 7,1 m hoogte werkelijk ondersteund
wordt. Situatie 2 houdt in dat de kolom al op een lager niveau ondersteund
wordt door de schijfwerking in de vloeren. Als eerste zal situatie 1 bekeken
worden. Hiervoor wordt uitgegaan van het profiel 150x150x16.

5.37 Te toetsen kolom

Knikcontrole belastingcombinatie 1

Mu;d

3
= Npl ;d =A· /y;d =8,3·10 ·235 = 1951 kN
5
= Wpl;d • / y;d = 4,017 ·10 · 235 = 94 kNm

FE=

1[2

Nc;u;d

·Ed ·1 = 1[2 ·2,1·105 ·24,3·106 =1998/cN

(t.J2. 7100

2

lbuc

=~Np1~ =

A

FE

rel

1951·10'
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11·
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'
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1,1

r

=O99
'
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+ 11· Mequ ;s;d =
' {))kip· Mu ;d

706 ·103
36·10 6
3 +1,1·
6 =0,57+0,61=1,18~1
0,69·1951 ·10
0 69·94·10

Knikcontrole belastingcombinatie 2

11·
'

Nc ",8;d

+ 11•

Mequ;8;d

{j)buc • N c;u;d

'

{))kip· M u;d

=

95

585 103
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11
"
+11·
"
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' 0 69·1951·10 3 ' 0 69 ·94 ·10 6 '
'
'
'
'

In

beide

gevallen

wordt

niet

aan

de

unity

check

voldaan.

Bij

belastingcombinatie 2 wordt deze zelfs met een zeer grote waarde
overschreden. Er zal dus naar situatie 2 moeten worden gekeken. Situatie 2
gaat ervan uit dat de constructie niet in een lagergelegen onverplaatsbaar
punt kan voorzien, maar door schijfwerking van de houten vloeren dit wel
gerealiseerd kan worden. Dit betekent dat een koppeling gerealiseerd
moeten worden tussen constructie en vloeren. Dit wordt gedaan door gaten
in de aangelaste strip te laten. De geprefabriceerde houten balklaag wordt
opgelegd en kan met houtdraadbouten van onderaf worden vastgezet. Dit
komt er als in figuur 4.38 uit te zien.

0
kokerprofiel 150x250
brandwerende bekleding
houten balklaag 71x196 hoh300

0

0

-----f9f----------t,ll~'H:nl--

0

0

0

5.38 Verbinding constructie/vloer

Wanneer de kolom met gereduceerde kniklengte nogmaals gecontroleerd
wordt, blijkt deze nu wel te voldoen. Er wordt nu uitgegaan van het profiel
200x200x16.

Nc;u ;d
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Mu;d

=N
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3
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5
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4.2 Verbinding kolom-overstek

In deze paragraaf wordt gekeken naar de verbinding tussen de kolom en de
ligger die het overstek vormt. Allereerst wordt gesteld dat de verbinding
wordt opgenomen ter hoogte van het momentennulpunt De liggers maken
onderdeel

uit

van

een

vierendeelligger

wat

betekent

dat

een

momentennulpunt ontstaat ongeveer op halve liggerlengte. Verder is het

wenselijk dat de verbinding geen extra constructiehoogte met zich
meebrengt. Omdat de momenten klein zullen zijn is besloten de kopplaat
niet boven en onder, maar aan weerszijden van het profiel te laten
doorsteken. De verbinding zal dus voornamelijk op dwarskracht en wringend
moment worden belast en de bouten zullen dus voornamelijk op de
grensafschuifkracht worden belast. Er zal echter enige reserve moeten
worden gehouden voor eventueel optredende kleine momenten. Er wordt
uitgegaan van 4, 6, 8 of 10 bouten 8.8 M1 2. Als eerste wordt de
grensafschuifkracht van de bouten

Fv;u;d

bepaald. Vervolgens de optredende

afschuifkracht bij verschillende aantallen bouten.

97

5.39 Beschouwde liggers

F v·u·d

= 0,48 · ared;2 • /, ;b;d • Ab.,
= 0,48 . 0,85 . 800 . 84,3

= 27,5 kN

De afschuifkracht bestaat uit twee componenten, die t.g.v. de dwarskracht

Fomax en die t.g.v. het wringend moment Fwmax· De bepaling van beide bij
verschillende varianten zijn hieronder weergegeven.
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5.40 Verschillende aantallen bouten
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Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de afschuifkrachten t.g.v. de
dwarskracht, het wringend moment en hun sommatie. In figuur 4.41 is te
zien dat de verbinding met 4x M12 voor alle punten ruimschoots voldoet met
uitzondering van ligger 3, 4 en 11. In figuur 4.42 wordt gezocht naar het
minimaal aantal bouten per verbinding voor de verbindingen van ligger 3, 4
en 11. Voor de verbinding van ligger 3 blijken 10 bouten noodzakelijk. Voor
de verbinding van ligger 4 en 11 blijken 6 bouten voldoende.
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5.42 Schuifkracht 6,8 of 10x M12

4.3 Verbinding kolomvoet

In deze paragraaf wordt gekeken naar de verbinding van kolomvoet en
fundering. Allereerst wordt een inschatting gemaakt van de maatgevende
trek en drukkrachten die ontstaan. Vervolgens worden de voetplaat en de
ankers hierop gedimensioneerd. Dit wordt gedaan door gebruik te maken
van NEN 6720 waar uitgegaan wordt van een stijve vloerplaat en van een
niet-lineaire

drukspanningsverdeling.

Voor

de

belastingen

wordt

de

rekenwaarde gebruikt.

Maatgevende trek en drukkracht per zijde

In de figuren 4.44 en 4.45 is de maximaal optredende trek- en drukkracht
per kolomvoetzijde uitgezet. De kracht t.g.v. het moment wordt bepaald door
de hefboomsarm op 270 mm te stellen aan de hand van de detaillering zoals

te zien in figuur 4.43. Te zien is dat de maximale trekkracht bij kolomvoet 3
zal optreden en de maximale drukkracht bij kolomvoet 1.
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5.43 Schemalisatle kolomvoet
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5.44 Maximale trekkracht
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5.45 Maximale drukkracht

Moment in kopplaat

Het maximale moment dat ontstaat aan de trekzijde
drukzijde

Ms;t;d

en aan de

Ms;d;d·

-

M s;d;d - N b;s;d •

(hp-h - i'i · J--738 ·10 · (340-200
-i'i ·55
2
7

2

X

3

7

)

= 35,9 kNm

Voetplaatdikte

De dikte

tp van voetplaat wordt bepaald door het grootste moment aan de

druk- of trekzijde. Het maximaal optredende moment blijkt 35,9 kNm te zijn.
Uit de berekening volgt dat met een kopplaat met dikte 55 mm kan worden
volstaan. Alleen kolomvoet 1 zal echter deze dikte nodig hebben.

M s;d = .l.
6 bp · 1p

2

· / ,y;d

____",_
--,

tp =

Benodigde ankers

De maximale trekkracht per kolomvoetzijde is 257 kN. Er wordt gekozen
voor het toepassen van vier ankers M24 sterkteklasse 8.8. De trekkracht
F1;u;d per bout wordt daarom 173 kN. De verankeringslengte lv wordt bepaald
volgens NEN 6720. Vervolgens wordt de gereduceerde verankeringslengte
lvr bepaald.

F,;u;d = 0, 72 · ared; 2 • /,;b;d • Ab;s = 0, 72 · 0,85 · 800 · 353 = 173 kN

a1= 0,8 · (1- 0,1· (c I t/Jk )) = 0,8 · (1- 0,1· (58 I 24)) = 0,61
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= ~(257 ·10 3 12J + 0,5(71·10 3 14J _907

v

353 · 400

= 0,91· 907 = 825 mm

4.4 Fundering

Er zal in deze paragraaf gekeken worden naar de fundatie. Er wordt
uitgegaan dat een fundering op staal mogelijk is vanwege de aanwezige
zandlagen en het geringe gewicht van het ontwerp. Er zal gekeken worden
naar de optredende trek en druk op de fundering. Vanwege de
constructievorm is het mogelijk dat bij bepaalde belastingcombinaties met
wind, trek op de fundering zou kunnen optreden. Er wordt hiervoor naar de
uiterste grenstoestand gekeken waarbij druk positief wordt weergegeven en
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trek negatief.

5.46 Aansluitingen op maaiveld

Uit figuur 4.47 blijkt dat een maximale drukkracht ontstaat bij de oplegging 1.
De minimale drukkracht komt voor bij oplegging A. In oplegging 3 en A
kunnen naast drukkrachten ook trekkrachten voorkomen.

Normaalkracht I.p.v. oplegging
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600
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400
z
1!!. 300
z 200
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.... Minimale waarde

100
o+-~--~~--~~~~

-100
-200
oplegging

5.47 Nonnaaikracht t.p.v. oplegging

Ook de aanwezige momenten die aangrijpen op de oplegging zullen extra
trek- en drukbelasting uitoefenen. De maximale momenten voor x- en yrichting zijn hieronder in figuur 4.48 weergegeven.
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I
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40
20
0
2

3

4
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5.48 Moment t.p.v. oplegging

Voor de bepaling van de poerafmetingen, moet rekening gehouden worden
met de over te brengen drukspanning, maar ook met eventueel op te nemen
trekkracht. De maximale gronddrukspanning

Omax,d

kan worden bepaald aan

de hand van NEN 6744. Deze waarde moet evenwicht maken met de
maximale drukspanning t.g.v. de normaalkracht, het moment en het
eigengewicht van de poer. De trekkracht Fd wordt opgenomen door het
eigengewicht van de poer.
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Uitgaande van een maximale gronddrukspanning van 100 kN/m 2 en een
poerdiepte van een meter zal het funderingsplan er globaal als in figuur 4.49
uit zien.

+2650 +
5.49 Globaal funderingsplan

4.5 Conclusie
Er zijn in deze paragraaf een aantal details nader beschouwd. Doel van
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deze paragraaf was een idee te krijgen van de uitvoerbaarheid op
detailniveau. Uit de behandelde details lijkt uitvoerbaarheid mogelijk. Het
verkleinen van de kniklengte door de stijfheid in de vloeren verdient extra
aandacht.

5 Conclusie

De

constructieve

uitvoerbaarheid

van

een

gesteunde

helixvormige

constructie blijkt goed mogelijk. Er zijn optimale profielafmetingen gevonden
en op detailniveau zijn een aantal verbindingen gecontroleerd.
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Conclusie

We leven in een tijd waarin we steeds minder tijd hebben en bij gevolg
verdwijnen onze rituelen. Toch is het mijn ervaring dat rituelen belangrijk zijn
omdat ze een mate van rust en bewustzijn geven. Dit was de aanleiding
voor mijn onderwerp. Hier volgen mijn bevindingen.

Wat is het ritueel? Voor deze vraag heb ik mij gericht op Ronald Grimes,
Goedreen Juchtmans en Gerard Lutten. Het ritueel is het handelen volgens
een herkenbaar en herhaalbaar patroon met een meerwaarde. De
meerwaarde (of kwaliteit) kan vormen aannemen als traditie, emotie, religie,
enz. De functie (of dimensie) van het ritueel kan heel verschillend zijn, van
ontlasting van het werk tot verdichting van de werkelijkheid.

Wat doet het ritueel? Hierop heb ik een antwoord gezocht in de
Benedictijnse spiritualiteit en bij de techniekfilosoof Albert Borgmann. De
verwantschap was opmerkelijk. Beide partijen lijken te pleiten voor het
teruggaan naar de essentie, niet om nostalgische redenen, maar om dichter
bij God of de werkelijkheid te komen. In de Benedictijnse levenswijze komt
dit tot uiting door focus, ritme en rust. Bij Borgmann in focale activiteiten,
activiteiten die verbinden met mens en wereld.

Uiteindelijk heb mij afgevraagd hoe het ritueel in de architectuur ingezet kan
worden. Ik geloof dat dit gedaan kan worden door twee zaken. Enerzijds
door ritme dat elke onderdeel zijn waarde en rust geeft en anderzijds door
een relatie te leggen met het grotere geheel. Dit heeft geresulteerd in een
woning in de vorm van een helix.

Aan het einde gekomen van dit afstudeertraject denk ik antwoorden
gevonden te hebben op de vragen wat het ritueel is, wat het doet en hoe het
ingezet kan worden. Toch is er tijdens het proces een vraag bijgekomen . Die
heeft te maken met de mate aanwezigheid. Want al is het ritueel mooi, het is
ook dwingend . De vraag dringt zich op of dit in iedere situatie wenselijk is. Ik
denk dat dit niet het geval is, het klooster en het woonhuis dienen duidelijk
andere doelen. Het ritueel moet daarom geen doel zijn, maar een middel.
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Nawoord

Een afstudeerperiode is ten einde gekomen en daarmee een belangrijk
tijdperk afgesloten. Ik heb altijd het afstudeerproject als de bekroning van dit
tijdperk gezien, een bekroning waarmee alle opgedane competenties nog
een keer op een prachtige wijze ten uitvoer werden gebracht. Ik had er niet
op gerekend dat dit nog mijn meest leerzame project zou worden. De
vrijheid in dit project was enorm, de confrontatie met jezelf ook. Gelukkig het
leerproces ook. Mijn grootste les in de volgende.

Heb absoluut helder wat je uitgangspunten zijn voordat j e verder gaat.
En durf hier de tijd voor te nemen.

Ik wil mijn begeleiders Jeanne Dekkers, Jan Schavers, Faas Moonen en Jan
Westra ontzettend bedanken voor hun inzet de afgelopen periode. Ik hoop
maximaal van ze geleerd te hebben. Ik wil mijn familie en vrienden
bedanken voor hun steun en hun geduld. Zonder hen was ik deze periode
niet doorgekomen. Tot slot wil ik God de Vader danken die dit alles heeft
mogelijk gemaakt.
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