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VOORWOORD
Dit afstudeerverslag is het resultaat van negen
maanden hard werken aan het antwerp van een
badgebouw. Dit badgebouw is ontworpen vanuit de
disciplines architectuur en constructief ontwerpen.

AI vrij snel in mijn opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven
ontwikkelde ik een interesse voor het grensvlak tussen architectuur en techniek. Vanuit
deze interesse heb ik voor de gecombineerde masteropleiding van architectuur en
constructief ontwerpen gekozen . Als afsluiting van deze opleiding heb ik gewerkt aan het
antwerp van een recreatiebad vanuit het afstudeeratelier Poetisch lngenieurschap. In dit
antwerp heb ik de twee disciplines met elkaar kunnen combineren en heb voldoende
uitdagingen gevonden om me in deze disciplines verder te ontwikkelen.
lk wens de lezer veel plezier met het doorlezen van dit afstudeerverslag.
Eveline Gootzen
Eindhoven, 1 maart 2012
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SAMENVATTING
Vanuit de interesses voor onregelmatige system en
en de vele functies van een recreatiebad, is een
badgebouw ontworpen waarin constructieve
loopbruggen de vorm van de ruimtes bepalen en
zorgen voor de verbinding tussen de functies .

Een onregelmatig systeem is een patroon dat willekeurig lijkt, niet in overeenstemming
met een vaste regel, maar dat wei degelijk uit een achterliggende ontwerpgedachte
is ontstaan . Deze systemen komen op verschillende manieren voor, uit verschillende
bronnen kan inspiratie worden gehaald. Uit de natuur kan worden geleerd dat diversiteit
en standaardisatie elkaar niet uitsluiten en dat een constructie die gebaseerd is op de
natuur kan zorgen voor efficient materiaalgebruik. Fractals Iaten zien dat het belangrijk
is om op verschillende schaalniveaus over het onregelmatige systeem na te denken .
Bovendien kunnen met behulp van fractals gemakkelijk systemen gemaakt worden die
willekeurig lijken, maar wei degelijk een duidelijke structuur hebben, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van algoritmes. In de casestudies is te zien dat deze systemen met
verschillende constructiematerialen gemaakt kunnen worden, waarbij een gevel met een
onregelmatig patroon en de constructie worden gecombineerd.
Deze kennis is gebruikt bij het ontwerp van een recreatiebad aan de Kromme Rijn in
Utrecht. Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Utrecht, ten oosten
van de Uithof en de A27. Naast de primaire functie van wonen in de omliggende wijken,
vindt veel georganiseerde en individuele recreatie plaats in het gebied. De Kromme Rijn
en de daaromheen liggende parken en groenstroken zorgen ervoor dat het plangebied
in een zeer groene omgeving ligt. Door een bomenrij om het perceel is het perceel
afgesloten van de omliggende wijken, maar naar de toegangsweg is het ter rein erg
open . Omdat het perceel erg groot is wordt, naast een zwembad en een ligweide, een
beeldentuin toegevoegd aan het terrein. Deze beeldentuin komt aan het begin van het
perceel te liggen, badgasten lopen door de tuin om bij de ingang van het zwembad te
komen, waardoor afstand geschapen met het drukke stadsleven. Het zwembad zelf komt
op het achterste, rustigere deel van het perceel te liggen, dat meer beschut is door een
aantal bomenrijen, waar de ligweide tussen komt te liggen .
In het recreatiebad worden veel verschillende functies met elkaar gecombineerd. Deze
baden worden geclusterd in de functies : sport, spel en rust. Daarnaast worden een
fitnessruimte en een restaurant toegevoegd en dienende ruimtes als kleedruimtes,
kantoren en technische ruimtes . Het doel is deze functies een eigen karakter te geven
en tegelijkertijd contact tussen de functies mogelijk te maken . Als wordt gekeken hoe de
bezoekers zich door het gebouw verplaatsen, wordt duidelijk dat een deel van de route

001. opbouw gebouw

voor aile bezoekers gelijk is, iedereen koopt een kaartje, kleedt zich om en gaat douchen.
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Daarna is de route vrij en gaat iedereen zijn eigen weg, dit is het onregelmatige deel van
de route. In het restaurant komen aile bezoekers weer samen, het is voor aile bezoekers
toegankelijk, zowel voor, tijdens of na het zwemmen of fitnessen . Dit onregelmatige deel
zal letterlijk zichtbaar worden gemaakt door middel van loopbruggen die de functies
direct met elkaar verbinden .
Elke functie heeft een ander relatie met de omgeving, dit uit zich in het niveau waarop
de functie komt te liggen. Het rustgedeelte en de fitness hebben een zichtrelatie met de
natuurlijke omgeving, doordat ze wat verdiept liggen. Het spelgedeelte heeft een fysieke
relatie, je kunt direct naar buiten Iopen of zwemmen. Het hele gebouw heeft een beperkte
hoogte, zodat het tussen de vele bomen op het perceel ligt en er niet boven uit steekt.
Het restaurant vormt hier een uitzondering op en komt op gelijke hoogte met de bomen,
dit zorgt voor een goed overzicht over het terrein en een markering van de ingang. Om
in het gebouw toch voldoende vrije ruimte te hebben ligt het sportgedeelte drie meter
onder maaiveld.
Het dak van het gebouw ligt op bepaalde punten gelijk met het maaiveld, waardoor
het mogelijk is om vanuit de buitenruimte het dak te betreden. In het ontstaan van de
plattegrond heeft een wisselwerking plaatsgevonden tussen de benodigde oppervlaktes
van de ruimtes, de plaatsing van de loopbruggen en de relatie met de omgeving. Het
resultaat is een structuur waarbij de ruimtes worden gevormd door de loopbruggen, die
een constructieve en een verbindende functie hebben .
De loopbruggen vormen de hoofdconstructie van het dak, tussen de loopbruggen
komen dakvlakken, die met een secundaire constructie worden overspannen . Om rechte
dakvlakken te krijgen en de looppaden van de loopbruggen op elkaar aan te Iaten sluiten,
worden de loopbruggen in hetzelfde vlak gelegd. De loopbruggen naar het restaurant
vormen hier een uitzondering op, deze steken uit het dakoppervlakte om het hoger
gelegen restaurant met de badruimte te verbinden .
De invulling van de loopbruggen speelt een grote rol in het beeld van het gebouw, zowel
in de badruimte als in de loopbrug zelf. De loopbruggen steken als betonnen kokers door
de ruimtes, waarbij vakwerkvormige openingen zorgen voor openheid en zichtlijnen .
Door het gebruik van het materiaal beton zijn de loopbruggen afzonderlijk te herkennen
zijn ze als een geheel zichtbaar. Het vakwerkpatroon zorgt voor een goede constructieve
samenwerking tussen de boven- en onderrand, waardoor een constructie met een grote
stijfheid ontstaat.
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De vakwerkopeningen zorgen niet aileen voor overzicht, maar kunnen tevens als toegang
tot een ruimte dienen . Waar de ruimtes meer besloten zijn, worden de openingen
dichtgemaakt. Als een loopbrug de buitengevel vormt, wordt glas in de openingen
geplaatst. Om de structuur van de openingen in de loopbrug zelf goed zichtbaar te Iaten,
wordt het glas gelijk gelegd met de buitenkant van de loopbrug. Sommige openingen zijn
helemaal open gehouden . Er is geen of slechte een klein hoogteverschil met de omliggende
ruimtes, waardoor geen relingen nodig zijn . Je kunt meteen vanuit de loopbrug het bad
betreden .
Het patroon van de vakwerkopeningen is bepaald door rekening te houden met zichtlijnen,
de secundaire dakconstructie, het dwarskrachtenverloop en deuropeningen. Doordat
deze parameters voor aile loopbruggen anders zijn, zijn aile loopbruggen uniek; ze passen
zich optimaal aan aan de functies die ze ontsluiten. De vakwerkopeningen voeren hiermee
het concept van een onregelmatig basissysteem door op een kleiner schaa lniveau.
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INLEIDING
In dit afstudeervers/ag wordt het antwerp van
een recreatiebad besproken. De ontwerpopgave
is opgesteld aan de hand van de interesses voor
onrege/matige systemen en voor de vele functies die
bij een recreatiebad samenkomen.

De interesse voor recreatiebaden is ontstaan na het bezoek aan een aantal recreatiebaden
in Nederland, waar veel verschillende functies en bezoekers bij elkaar komen. Uit de
interesse voor onregelmatige systemen volgt de vraag of het mogelijk is een w illekeurig
systeem te ontwerpen, aangezien het patroon altijd uit bepaalde gedachten van de
ontwerper zal zijn ontstaan.
De locatie van het antwerp is de plek van het huidige zwembad Krommerijn in Utrecht. Dit
zwembad is het enige openluchtzwembad in de omgeving van Utrecht. Het is belangrijk
dat het mogelijk blijft om in de zomer buiten te kunnen zwemmen. Deze aspecte n hebben
geleid tot de volgende doelstelling:

Het ontwerpen van een recreatiebad aan de Krommerijn in Utrecht met het toepassen van
een ogenschijnlijk onregelmatig basissysteem, dat op verschillende manieren toegepast
kan worden, maar tach voor eenheid zorgt in een gebouw met verschillende fun cties.
Om meer inzicht te krijgen over de mogelijkheden van onregelmatige systemen, is in het
eerste deel van hoofdstuk 2 een literatuuronderzoek gedaan naar verschillende aspecten
van dit onderwerp. Deze kennis is in het tweede deel gebruikt voor de ana lyse van een
drietal gebouwen met een onregelmatig systeem .
In het derde hoofdstuk is een analyse van de locatie uitgevoerd, waarbij als re sultaat de
waardevolle elementen uit de omgeving benoemd zijn . Daarnaast is het programma van
eisen van drie baden geanalyseerd, waaruit het programma voor het zwembad aan de
Kramme Rijn is opgesteld.
Deze twee hoofdstukken hebben geleid tot het concept voor het badgebouw, dat in
hoofdstuk 4 besproken wordt. In het volgende hoofdstuk komen de ontwerpbeslissingen
aan bod en zal het antwerp architectonisch worden toegelicht aan de hand van
plattegronden en doorsnedes. De hoofdconstructie van het gebouw staat in hoofdstuk
6 centraal, de werking van deze constructie is onderzocht met behulp van een aantal
variantenstudies . Het volgende hoofdstuk heeft tevens een technische inslag, het
materiaalgebruik wordt besproken aan de hand van technische doorsnedes en details.
In hoofdstuk 8 wordt als laatste een rondleiding door het gebouw gegeven, hierbij
wordt ingezoomd op de plattegronden en wordt de sfeer van de ruimtes getoond met
3D-beelden.
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2.11NLEIDING

BASISASPECTEN

De titel van dit hoofdstuk "Onregelmatige Systemen"
/ijkt een tegenstelling te zijn. Onregelmatig betekent:
niet in overeenstemming met een vaste regel,
terwijl een systeem een doe/matig geordend gehee/
aangeeft. Deze tite/ is gekozen om aan te geven
dot oak a/ heeft een antwerp van bijvoorbee/d
willekeurige geve/openingen een onrege/matig
uiterlijk, er zal altijd een achter/iggende gedachte
zijn. Een willekeurig patroon zal bewust of onbewust
namelijk a/tijd uit bepaa/de gedachten zijn ontstaan.
Een antwerp doter onregelmatig uitziet, is hierdoor
tach een doelmatige geordend geheel, een systeem.

De constructie wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad dat wordt getolereerd zo lang
hij maar zo minimaal mogelijk is . Kolommen worden geplaatst in een regel matig grid, met
een strikt ritme, zelfs nieuwe vormen, zoals blobs, worden ondersteund door standaard
kolom- en balkconstructies, waardoor de vorm eigenlijk aileen uit de gevel bestaat. De
constructie biedt echter veel meer mogelijkheden, een constructief gera amte hoeft niet
aileen te bestaan uit verticalen en horizontalen met een regelmatig monotoon ritme. Het
is niet nodig om de ru imte tussen constructiedelen gelijk te houden, platen ku nnen zich
vouwen en optreden als lijnen van verticale sterkte, balken kunnen zich vertakken en
van vorm veranderen en kolommen kunnen dienen als balken; op deze mani er kunnen
nieuwe ru imtes worden vormgegeven .
Het afwijken van het regelmatige patroon kan tevens tot een kostenbesparing leiden .
Bij een gelijkmatig kolompatroon zullen niet aile kolommen gelijk belast worden, door
de kolommen te verplaatsen of ze onder een hoek te zetten, kan de const ructie zo
efficient mogelijk worden gemaakt. Dit leidt tot een oplossing die meer geldig is dan een
onvoorwaardelijke aanname van een gelijkmatig verdeeld patroon in een doorsnede of
een plattegrond, het zal een patroon op kunnen leveren dat willekeurig lij kt. Wil lekeurig
staat echter voor een tegen recht en regel indruisende manier van handelen, terwijl tach
verschillende uitgangspunten zijn gebruikt om tot het antwerp te komen .
Niet aileen in constructies komen (ogenschij nlijk) willekeu rige patronen voor, oak in
gevels worden bijvoorbeeld willekeurige openingen geplaatst. Hier geldt dater altijd een
achterliggende gedachte zal zijn voor het ontstane patroon, bijvoorbeeld de dichtheid
van de openingen . Door met de computer de gevelopeningen te bepalen, zal het patroon
al willekeuriger worden, je moet echte r altijd eerst zelf de computer programme ren,
waardoor je tach al parameters aan het antwerp toevoegt .
In de onregelmatige systemen die in dit hoofdstuk onderzocht worden zal steeds gezocht
worden naar de onderliggende structuur. De eerste paragrafen zijn het res ultaat van
een literatuuronderzoek naar de basisaspecten van onregelmatige systemen, zoals
hierboven besproken. Daarnaast is onderzoek gedaan naar natuurlijke systemen en
fractals. Vervolgens zullen een aantal casestudies worden geanalyseerd. Bij deze analyse
zullen drie gebouwen onderzocht worden die op het eerste gezicht ee n onregelmatig
constructie- en/of gevelsysteem hebben. Door deze systemen schematisch te bekijken
en de achterliggende ontwerpgedachten te onderzoeken, kan de structu ur van deze

002. kunstwerk van Arne Quinze

systemen gevonden worden .
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2.2 NATUURLIJKE SYSTEMEN
De natuur bestaat voor een groat dee/ uit systemen
met een onrege/matig patroon. Achter wat
complex /ijkt in de natuur kan echter vaak een heel
simpe/ mechanisme worden gevonden. In deze
paragraaf zal kort worden ingegaan op een aantal
verschillende systemen die voor inspiratie kunnen
zorgen vervolgens worden een aantal manieren
waarop deze systemen kunnen worden toegepast
besproken.

INSPIRATIEBRONNEN
diversiteit en standaardisatie
Met een klein aantal componenten is het mogel ijke om een groot aantal verschillende

configuraties te maken . Op deze manier kun j e complexe en variabele vorm en maken
en tegelijkertijd standaardisatie van elementen toepassen . In de natuur zij n goede
voorbeelden van dit minimale inventarisatie/maximale diversiteitsprincipe t e vinden,
uit bijvoorbeeld een relatief klein aanta l chemische elementen kunnen combinaties
gemaakt worden, waaruit one indig veel moleculen ontstaan . Een ander voorbeeld zijn
sneeuwvlokken, waar geen twee gelijken van voorkomen, deze varieteit ontst aat door
verschillen in temperatuur, vochtigheid, windkracht en atmosferische druk, onder deze
omstandigheden wordt de toestand aangenomen die de minste potentiele energie heeft.
efficient materiaalgebruik
Het Voronoi diagram is een organisatie fenomeen dat soms de natuurlijke regel genoemd

wordt. Het komt bij verschillende schaalniveaus, materia len en levensvormen voor. De lijnen
van de diagram beschrijven vlakken die dichter bij het punt in het vlak liggen dan bij andere
punten, hieruit komen vormen die eruit zien als vierkanten, honingraden en kristallen .
Het is een systeem met minimale ontsluiting en Ievert de dichtste pakking op, dit kan in
2D en in 3D voorkomen . In een honingraad zorgt de structuur van zeshoe ken ervoor dat
de meeste honing opgeslagen kan worden met de minste hoeveelheid bijenwas en dat

004. Voronoi diagram

005 . honingraad

006 . dijbeen

het voor de bijen het minste werk kost om de structuur te maken .
De natuur kent nog andere methoden van efficient materiaalgebruik; in de afbeelding
van het dijbeen is de opbouw van botbalkjes te zien. Op de plekken waar de be lastingen
hoger zijn vormen zich meer botcellen zodat de spanningen overal gelijk zij n. Waar de
botomtrek kleiner is, is de wand dikker om tech de krachten op te kun nen nemen . In
bomen komt dit principe nog slimmer voor : in houtcellen wordt onderscheid gemaakt
tussen druk- en trekhout. Als een boom voortdurend w ind van een kan t krijgt, zal de
003. zeepbellen

boom aan de ene kant meer trekhout en aan de andere kant meer drukhout ontwikkelen.
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TOEPASSINGEN
vormbepaling
Eigenschappen van natuurlijke systemen kunnen gebruikt worden om de geometrie van

een constructie te bepalen . Frei Otto gebruikte zeepmodellen om zijn dubbelgekromde
membraanconstructies vorm te geven . Voor de komst van geschikte software was
het heel lastig om voorgespannen dubbelgekromde constructies te ontwerpen.
De meest gebruikte manier om membranen te ontwerpen was het maken van
schaalmodellen van het gebouw, om het gedrag van de constructie te bepalen.
Zeepmodellen zijn hier zeer geschikt voor omdat zeep net als membranen geen
dwarskrachten kan opnemen. In zeepvliezen treedt in elke richting dezelfde spanning

008. Type of forms, Frei Otto

open krijg je het kleinst mogelijke oppervlakte tussen de steunpunten. Het is echter lastig
om een zeepmodel op te meten, bovendien kan het eigen gewicht van het zeepvlies de
vorm be.invloeden.
constructief principe gebruiken
Het constructieprincipe van het dijbeen is toegepast bij de Canton Tower in Guangzhou .

De ontwerpers van deze tv-toren wilden het gebouw in het midden smaller maken, omdat
ze hier de vloeroppervlaktes niet nodig hadden, en bovenaan de toren wei. Om deze
verzwakking constructief op te lassen, zijn de constructieve elementen hier in een hogere
dichtheid toegepast dan boven- en onderin de toren. Dit is een versimpelde toepassing
van het principe van een bot omdat het in een gebouw natuurlijk niet mogelijk is om,
zoals bij een bot, spontaan materiaal te Iaten groeien als de belasting hager wordt .
Het ontwerpbureau Joris Laarman heeft dit met behulp van software wei proberen te
doen, ze ontwierpen een programma dat een stoel ontwerpt door waar nodig materiaal
toe te voegen en waar overbodig het weg te halen. Door verschillende materialen met
verschillende eigenschappen in te voeren werd de geometrie van de stoel steeds anders.
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009. Canton Tower, Guangzhou

010. Bonechairs

directe toepassing
Een van de bekendste gebouwen die ge'inspireerd zijn op de natuur is waarsch ijnlijk het

Olympische zwemstadion van Beijing (de Water Cube) . In het antwerp van de Water Cube
is gezocht naar een patroon dat zich herhaalt, maar tach willekeurig is. De constructie van
de Water Cube is gebaseerd op de structuur van water als het gekoppeld is aan zeep. Deze
structuur is vrij letterlijk toegepast in het gebouw. Tussen de constructieve elementen zijn
ETFE kussens geplaatst, die doen den ken aan zeepbellen. Het antwerp van de Water Cube
zorgt ervoor dat architectonische ruimte, constructie en gevel hetzelfde element zij n. Het
concept is dat de vierkante doos en de binnenru imtes uit een ongedefinieerd cluster van

011. detai l Water Cube

012. Water Cube, Beijing

zeepbubbels zijn gesneden. Dezelfde structuur is gebruikt voor de constructie van het
dak, de gevels en wanden. In het gebouw is het natuurlijke systeem van zeepbu bbels niet
aileen gebruikt als inspiratiebron, maar is het direct afleesbaar.
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2.3 FRACTALS

BASIS PRINCIPES

Een fractal is een goed voorbeeld van een vorm

basis fractals
Een zuivere fractal heeft een oneindige hoeveelheid details. De motieven bl ijven zich op

die er onregelmatig uitziet, maar waar juist een
duidelijke structuur aan ten gronds/ag /igt. Fractals
zijn ze/fge/ijkende figuren, dit houdt in dat klein ere
de/en van de figuur ge/ijkvormig zijn aan grotere
de /en van de figuur, die weer ge/ijkvormig zijn aan
de figuur zelf Hierdoor lijkt de figuur op elke schaal
een zeer onregelmatige structuur te hebben. In deze
paragraaf zullen kart de be/angrijkste principes van
f ractals worden besproken, waarbij de nadruk zal
liggen op de toepasbaarheid in het antwerp en de
analyse van een gebouw. De tekeningen die in dit
hoofdstuk gebruikt zijn, zijn zelf gemaakt. Door zelf
fractals te tekenen, krijg je meer grip op de principes
van de figuren.

steeds kleinere schaal herhalen . De beroemdste zelfgelijkende schaal is de Gulden Snede .
De verhouding 1 : (1+"115)12 komt op elk schaalniveau terug.
Om fractals te begrijpen, kun je kijken naar een aantal basis fractals, bijvoorbeeld de
Koch curve . Om de Koch curve te construeren, begin je met en rechte lijn . De lijn wordt
in drieen verdeeld en het middelste deel wordt vervangen door twee lijnen met een
gelijke lengte. Ditzelfde principe wordt met de nieuwe lijnen uitgevoerd, dit proces wordt
oneindig herhaald, waardoor uiteindelijk geen rechte lijnen meer te herkennen zijn. Op
afbeelding 14 zijn de eerste stappen van dit proces te zien. Een andere basis fractal is de
Dragon curve. Opvallend is dat de lij n waaru it deze fractal is opgebouwd, na een aantal
stappen oppervlaktes gaat ontsluiten .
Het fractal concept is in gebouwen terug te vinden . Als je een gebouw benaderd en binnen
gaat, moet er altijd een ander op kleinere schaal interessant detail zijn, dat uit drukking
geeft aan het concept van het gebouw.
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015. Dragon curve

fractal dimensie
Een punt heeft een dimensie van 0 en een lijn een dimensie van 1. Als een lijn met steeds
kortere stukjes wordt opgemeten, neemt de lengte niet toe, vandaar dat de dimensie 1 is.
Alsje dit bij een fractal doetwordt de lengte steedsgroter. De dimensie van een fractal isgeen
geheel getal, maar zit tussen de 1 en de 2 en kan met de volgende formule worden bepaald :
D =log( a) I log(1ls), waarbij
a = aantal delen
s = reductie factor
013. wolken als fractals
014. Koch curve

Voorbeeld : Koch curveD= log(4) I log(113) = 1,26
23

De fractal dimensie wordt in dit geval berekend uit de opbouw van de curve, door het
verschil in lengte tussen opeenvolgende stappen op de meten . Als je de fractal dimensie
van een figuur, zoals een walk of een kustlijn wilt bepalen, moetje de figuur met lijnstukken
van steeds kortere lengte opmeten . Als je dit bijvoorbeeld bij een kustlijn doet, wordt de
totale lengte van de lijnstukken steeds Ianger en de figuur steeds preciezer. De fractal
dimensie volgt uit het verschil in opgemeten lengte tussen twee maten van de lijnstukken.
Veel natuurlijke vormen, zoals de kustlijn van Engeland, hebben een fractal dimensie die
vergelijkbaar is met de Koch curve. Een zuivere fractal is niet aileen zelfgelijkend, de figuur
heeft tevens een groei van lengte, oppervlakte en volume .

016. Iterated Function Systems fractal

opbouw van fractals
Een manier om fractals te genereren is door het herhaald toepassen van een bepaalde
bewerking (algoritme). Dit was al te zien bij de Koch curve en de Dragon curve. Een van
de algoritmes die toegepast kan worden is de methode van de Iterated Function Systems
(IFS). Bij deze methode wordt een figuur vervangen door zelfgelijkende figuren met een
kleinere schaal. Dit Ievert een ingewikkelde figuur op, waarvan het uiterlijk bepaald wordt
door de plaatsing van de kleinere figuren ten opzicht van elkaar. Op deze manier kunnen
natuurlijke vormen, zoals veren, worden geconstrueerd.
Een andere mogelijkheid voor het genereren van fractals, is het opstellen van formules.
Deze formules kunnen bijvoorbeeld bepalen of een punt gekleurd wordt of niet. Door de
formules als reeksen in te voeren in de computer en de antwoorden te Iaten genereren,
ontstaan fractale figuren. Een bekende figuur die op deze manier is gegenereerd, is de
Mandelbrot set. Deze figuur is bijzonder omdat de uitkomst altijd gelijk is, in tegenstelling
tot de meeste fractals die met formules gegenereerd worden.
willekeur
In de fractals die we tot nu toe gezien hebben werden de algoritmes om fractals te generen
steeds strikt toegepast. Het is tevens mogelijk om w illekeur in fractals te introduceren . Dit
kan bijvoorbeeld gedaan worden met munten of dobbelstenen. In afbeelding 18 wordt
24

017. Mandelbrot set

door een munt bepaald of de nieuwe lijnen in de Koch curve naar onder of naar boven
wijzen.
Met een dobbelsteen kan een patroon van fractale deeltjes worden bepaa ld. Dit is te zien
in afbeelding 22 Een vierkant wordt in 9 kleinere vierkanten verdeeld . Een dobbelsteen
bepaald of de vierkantjes mogen blijven staan . Dit proces wordt een aantal keren
herhaald. In de afbeelding is een kans van 50% gebruikt. Met de box counting dimensie
kan de fractal dimensie worden bepaald . Het aantal vierkantjes wordt per schaal bepaald
en ingevuld in de volgende formule .
D [box,(1/9),(1/27)]

= [log(S4)-Iog(12) ]/[log(27)-log{9)] =0,653/0,477 =1,369
dl

_;·,·

o"""

018. w illekeurige Koch cu rve

022. fractale deeltj es

1/f ruis
In het boek " Fractal geometry in architecture and design" worden natuurlijke en fracta le
fluctuaties besproken aan de hand van bepaalde soorten ru is. In afbeeld ingen 19 tot 21
zij n witte ruis, bruine ruis en 1/f ruis te zien. Natuurlijke fluctuaties in de tijd lijken op 1/f
ruis. Dit type ruis zit tussen w itte ru is (te willekeurig) en bruine ru is (te veel correlatie).
019. witte ru is

In fractals is altijd een bepaa lde mate van orde en verassing te vinden . Dit sl uit aan op de
volgende uitspraak : " Surprise would not be surprise if there were not sufficient order for
us to anticipate what is likely to come next." (Martin Gardner 1978). Dit uitgangspunt kan
gebruikt worden in de architectuur, door het combineren van verassing en orde in een
antwerp.

020. bruine ruis

fractal dimensie in gebouwen
De fractal dimensie van gebouwen kan op verschillende manieren bepaa ld w orden . Dit
kan bijvoorbeeld gedaan worden door het ritme van een gebouw in ee n cu rve om te
zetten. Een andere manier is de Box counting dimensie. Met deze methode kan de fractal
dimensie van een bepaald schaalniveau worden berekend. Op deze manier kun je zien
dat bij somm ige gebouwen op detailniveau sneller geen nieuwe dingen meer zichtbaar
worden dan bij andere gebouwen . Het concept is dan niet in aile schaalniveaus uit gewerkt.

021. 1/f ruis

Bij aile gebouwen zal de dimensie uiteindelijk 1 worden .

25

2.4 CASESTUDIES

SERPENTINE GALLERY PAVILLION 2002

Projectnaam : Serpentine Gallery Pavilion 2002

Sinds 2000 wordt bij de Serpentine Gallery in het park Kensington Gardens in Londen

Functie: Cafe

elk jaar een paviljoen gebouwd door een wereldberoemde architect. De arch itecten die

projectomschrijving

Locatie: Kensington Gardens, Landen

worden uitgekozen hebben op het moment dat het paviljoen gebouwd wordt nog geen

Opdrachtegever: Serpentine Gallery

gebouw in Engeland staan . Het traject van het uitnodigen van de architect en het ontwerp

Architect: Toyo Ito & Assiociates
Constructeur: Arup
Op/evering: 2002

tot de bouw en de oplevering duurt maximaal zes maanden, daarna staat het paviljoen
drie maanden op het grasveld voor de galerij . Het paviljoen dient als cafe, daarnaast
kunnen er lezingen en bioscoopvoorstellingen worden gehouden en is het de locatie van
de BBC proms. In 2002 werd Toyo Ito uitgenodigd om een ontwerp te maken.

Totale oppervlakte: 310m 2

0

5
025. gevelaanzicht

concept

Toyo Ito heeft een gebouw ontworpen als een vierkante doos, waarvan de sch il bestaat
uit driehoeken en trapezo"iden. Deze vlakken zijn ontstaan doordat verschillende lijnen
elkaar snijden . Op het eerste gezicht lijkt deze structuur complex en willekeurig. Als je het
dak en de gevels gaat ontleden, zie je echter dat de lijnen gedefinieerd worden door een
algoritme van groeiende en roterende vierkanten. De lijnen van deze vierkanten worden
doorgetrokken, waardoor ze niet meer direct zichtbaar zijn, hieruit zijn de gevels en het
dakvlak gesneden; de structuur van het dak loopt door in de gevels. De vlakken die zijn
023. gevelbeeld

ontstaan zijn bekleed met een transparant of een translucent materiaal.

D
024. algoritme
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interieur
In de vierkante plattegrond van het gebouw zijn een aantal ruimtes als losse elementen

geplaatst, zoals de keuken en een informatiezuil. Deze elementen zijn losgelaten van het
dak, waardoor de ruimte als een volume ervaren wordt. De open ruimte is gevuld met
stoelen en tafels . Op de vloer is een nieuw lijnenpatroon te zien . Dit patroon ontstaat door
de lijnen van de gevels bij de aansluiting met de grand te verbinden met lijnen uit andere
gevels. Een aantal tafels hebben de vorm van de vlakken die uit de lijnen ontstaan. De
keuken en de informatiezuil hebben juist een contrasterende ronde vorm.
Het patroon van het dak en de gevels is vanuit binnen net zo goed zichtbaar als vanuit
buiten. Het is duidelijk een schil, die de overgang naar buiten verkleind. De detaillering
van de glazen vlakken is zo onzichtbaar mogelijk gemaakt, waardoor het onderscheid met
de niet opgevulde vlakken verdwijnt. De dichte panelen zitten aan de binnen- en aan de
buitenkant, de glazen elementen zitten aileen aan de buitenkant.
constructie
De constructie bestaat uit platte stalen elementen met een hoogte van 550 mm en een

varierende dikte, afhankelijk van de optredende krachten. De lijnen van de structuur
zijn de constructieve elementen, waardoor elke constructieve balk tevens zorgt voor het
uitdrukken van de structuur. De overspanning van bijna twintig meter wordt gehaald
door elke balk een complexe afhankelijkheid te geven van de aanliggende elementen. De
constructie is in de fabriek in delen aan elkaar gelast. Deze delen zijn op de bouwplaats
met boutverbindingen aan elkaar verbonden. Dit zorgt ervoor dat het gebouw snel
gebouwd en ook wee r afgebroken kan worden .
De lijnen van de constructie verdelen het oppervlakte in een patroon dat de constructie
noch uitdrukt, noch verbergt. Het lijkt een decoratief patroon te zijn waarbij geen
elementen worden gereduceerd tot architectonische elementen als ramen en wanden .
fractal dimensie
Om te kijken hoe dit principe op verschillende schaalniveaus tot uitdrukking komt is voor

een aantal schalen de fractal dimensie bepaald. Over de gevelaanzichten is een patroon
van vakjes getekend, waarna geteld wordt hoeveel vakjes door de lijnen gevuld worden . De
fractal dimensie wordt bepaald door het versch il tussen twee schaalniveaus te bekijken.
Van de eerste naar de tweede schaal is de waarde 1,95. Dit is heel hoog aangezien de
maxi male waarde 2 is. De schuine lijnen in de gevellopen door meer verschillende vakjes
dan bij een gebouw met rechte gevelopeningen. Als verder wordt ingezoomd neemt de
dimensie geleidelijk af. Een waarde van 1 betekent dat geen nieuwe details zichtbaar
worden . Met een waarde van 1,41 is hier op detailniveau echter nog genoeg te zien .
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026. dak- en gevelaanzichten
027. interieur
028 . constructiedelen

029. bepalen fractal dimensie

box count

grid size

grid dimensie

16

8

2880

62

16

1440

203

32

720

537
64
360
D (box2880-1440)=(1og(62)-l og(16))/(log(16)-log(8))={1.792-1.204)/(1 .204-0.903)=1.95

D (box1440-720)=(1og(203 )-log(62) )/(log(32)-log(16) )=(2.307 -1. 792)/(1.505-1.204)=1 .71
D (box720-360)=( log( 53 7)-log(203) )/(log( 64 )-log(32) )=( 2.730-2.307)/( 1.806-1.505 )= 1.41
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STUDENTEN KANTINE KARLSRUHE
Projectnaam: Studenten Kantine Karlsruhe

projectomschrijving
De Universiteit van Karlsruhe had door groeiende studentenaantallen een nieuwe kantine

Functie:Mensa

nodig als aanvulling op deal bestaande faciliteiten . Deze kantine is in het centrum van de

Locatie: Karlsruhe

campus gebouwd door de architect Jurgen Mayer H.. Het gebouw moest een steunpunt

Opdrachtegever: Universiteit van Karlsruhe

van de campus worden om te zorgen voor eenheid tussen de drie universi t eiten, de

Architect: Jiirgen Mayer H.
Constructeur: Arup
Oplevering: 2007

bebouwde omgeving en het Hartwald bos. Het programma van het gebouw bestaat uit
een kantine, keukens, publieke ruimtes en een dakterras. Door kortere looproutes en
energiebesparende apparaten moet deze kantine in minder tijd, met minder personeel,
meer eten klaar kunnen maken, ondanks het geringe oppervlakte.

Totale oppervlakte: 2400 m 2

0

10

032. gevelaanzicht

concept
De interne ruimtes zijn de openingen in een 3-dimensionaal web . Het grid bestaat uit

kolommen en balken, waartussen geen onderscheid is gemaakt, ze zijn identiek in het
horizontale en het verticale vlak. Het conceptuele diagram dat aan het project ten
grondslag ligt bestaat uit twee platen die aan elkaar gekleefd zijn en die losgemaakt
worden door middel van een kracht. De vezels die tussen de oppervlaktes blijven zitten
zorgen voor verschillende maten van porositeit in het exterieur. De porositeit varieert
afhankelijk van de orientatie van de gevels. Aan de noordzijde is het gebouw relatief
gesloten, aan de zuidzijde opent het zich naar de drie universiteiten op de campus .

030. mensa
031 . concept
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interieur
Het gebouw heeft een trapezevormige plattegrond. De structuur van balken en kolommen

zit niet aileen maar aan de buitenkant, ook de afscheidingen van de ruimtes worden door
het 3-dimensionale web gevormd . In de plattegrond komen vrijwel geen haakse hoeken
voor en ook het dak loopt schuin. Het gebouw is overzichtelijk georganiseerd, de ruimtes

lopen vloeiend in elkaar over.
De ruimtes zijn in verschillende groentinten geschilderd om de verschillende functies te
benadrukken . Meubels met complementaire kleuren zijn in de ruimtes geplaatst. Doordat
de glazen gevel aan de buitenkant gelijk loopt met de constructie, is vanuit binnen de
dikte van de constructie te be Ieven. Aan de zuidzijde bevindt zich een veranda, waardoor
hier tevens aan de buitenkant door de constructie gelopen kan worden .
constructie
Als constructiemateriaal is gelamineerd hout gebruikt. Hier is voor gekozen, omdat dit de

goedkoopste oplossing was. In afbeelding 33 is het constructieschema zichtbaar. Op de
spanten liggen houten sandwichpanelen, die het dak vormen . De "balken" die tussen de
spanten zitten hebben geen constructieve functie, maar zijn gemaakt van gipskarton en
hangen aan het dak. Deze balken zijn toegevoegd omdat ze voor de vorm wenselijk waren,
hoewel ze constructief niet nodig zijn .
De constructie is bekleed met een speciaal elastisch isolerend materiaal, polyurethaan, dat
ervoor zorgt dat het gebouw een abstract en grafisch uiterlijk heeft. Door deze bekleding

is het hout nergens in het gebouw zichtbaar. Door de afgeronde hoeken verloopt de
overgang van verticale naar horizontale vlakken vloeiend .
fractal dimensie
De fractal dimensie van dit gebouw heeft een vergelijkbaar verloop als de dimensie van

het Serpentine Gallery Pavilion. Op grote schaal is de dimensie vrij hoog. Daarna neemt
hij geleidelijk af. Dit gebeurt bij de mensa echter minder snel dan bij het paviljoen. Tussen
schaalniveau twee en vier neemt de waarde slecht af van 1,67 naar 1,55. Dit betekent
dater op het kleinste schaalniveau nog veel te zien is. De gevel die bekeken is bestaat uit
twee lagen van de kolommenstructuur, waardoor meer te zien is in het gevelaanzicht,
bovendien zijn de constructieve elementen van dit gebouw veel breder, waardoor ze
de gevel niet aileen in vlakken verdelen, maar zelf ook een waarneembaar oppervlakte
hebben . Dit zorgt ervoor dat de fractal dimensie hoger is.
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033. constructieschema
034. eetzaal
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037. bepalen fractal dimensie

box count

grid size

grid dimensie

16

8

6240

60

16

3120

191

32

1560

558
64
780
D (bax6240-312o)=( log( 60}-log( 16) )/(log( 16)-log( 8) )=( L 778-1 .204 )/( 1.204-0.903 )=1. 91
D (box3120-lsGo)=( log( 191 )-log( 60) )/( log(32 )-log( 16) )=( 2. 281-1.778)/( 1.505-1.204 )=1. 67
D (boxl5G0-7Bo)=(log( 558)-log( 191) )/(log( 64 )-log( 32) )=(2.74 7-2. 281)/( 1.806-1.505 )= 1.55
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CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE AIX-EN-PROVENCE
Projectnaam : Centre Choregraphique National

projectomschrijving
De stad Aix-en -Provence is de laatste jaren flink gegroeid . In de omgeving zitten veel

Functie: Danstheater

Hightech bedrijven en bovendien heeft de stad een goede universiteit. Met het Centre

Locatie: Aix-en-Provence

Choregraphique National wilde de stad Iaten zien dat het oak op cultureel gebied een

Opdrachtegever: Gemeente Aix-En-Provence
Architect: Rudy Ricciotti
Constructeur: Serge Voline, SEV lngenierie
Oplevering: 2006

interessante stad is. Dit danstheater is op een klein perceel in de buurt van de oude
binnenstad gebouwd. In Frankrijk zijn verschillende Centres Choregraphique National
te vinden. Ze zijn onderdeel van een cultureel instituut, dat zich inzet om de moderne
dans in Frankrijk te promoten . Het programma van het centrum is simpel, ee n theater,
oefeningsru imtes en een aantal kantoren .

Totale oppervlakte: 2500 m 2

040. gevelaanzicht

concept
De eisen voor dit gebouw waren duidelijk, een simpel programma en kolomvrije

verdiepingen . Als antwoord hierop is de draagstructuur in de gevel geplaat st. Deze
constructie bestaat uit een netwerk van elkaar doorkruisende betonkolomme n, die de
ruimte begrenzen . Dit netwerk is het resultaat van een mathematische optimalisering, die
rechtstreeks is doorgevoerd in het patroon van de gevel.
Bij de ontleding van dit patroon komen een drietal hoofdrichtingen naar voren . De
eerste hoofdrichting zijn de horizontale lijnen die uit de vloeren volgen. De andere
twee richtingen zijn schu ine lijnen die net niet verticaal lopen . Doordat deze lijnen net
allemaal een andere hoek hebben en op wisselende afstand van elkaar zitten, ontstaat
een onregelmatig patroon .

l
038. danstheater
039. opbouw gevel
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interieur
Om het programma op het kleine perceel kwijt te kunnen vult het gebouw het gehele

perceel en heeft het een rechthoe kige plattegrond, van 18 bij 35 meter. Op de onderste
verdieping, die half verdiept ligt, bevinden zich het podium en een tribune voor 378
toeschouwers. Op de eerste verdieping ligt een open kantoorruimte . Hierboven liggen nog
twee verdiepingen met oefenruimtes. Deze ruimtes worden ontsloten met een inwendig
trappenhuis aan de kopzijde .
Aan de binnenkant van de constructie zijn verdiepingshoge ramen geplaatst. Dit zorgt
ervoor dat de gevel vanuit buiten gezien veel diepte heeft, terwijl hij vanu it binnen een
als een plat glasvak ervaren wordt. De constructie hoort duidelijk bij de buitenruimte en
is binnen zichtbaar als lijnen over het uitzicht.

constructie
De gevelconstructie bestaat uit in het werk gestort beton, waaraan donkere pigmenten

zijn toegevoegd. Tussen de gevels zijn prefab betonplaten als vloeren geplaatst. Op de
kantoorverdieping overspannen de platen de 18 meter tussen de gevels in een keer. Op
de verdiepingen met de oefenruimtes is dit niet mogelijk omdat de platen de tri llingen
die optreden door het springen van de dansers niet op kunnen nemen . Om dit op te

041. oefenruimte

vloeren liggen die nu tien meter
overspannen .
In de trappenhuizen steekt de constructie naar binnen door en verdicht hij zich, om
dwarskrachten op te kunnen nemen, die in een aardbevingsgevoelig gebied voor kunnen
komen. Dit is de enige plek binnenin het gebouw waar je door de constructie kunt lopen
en deze niet aileen maar zichtbaar is achter glas.
In tegenstelling tot de andere onderzochte gebouwen is hier het constructiemateriaal
duidelijk zichtbaar, het beton is niet afgedekt met een bekledingsmateriaal. De structuur
van de constructie bepaald het hele beeld van het gebouw.
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042. trappenhu1s

fractal dimensie
In dit gebouw is met 1,60 de fractal dimensie van het kleinste schaalniveau nag erg

hoog. Gebouwen met een onregelmatige structuur zijn op een andere manier tot op
detailniveau interessant dan een gebouw met conventionele gevelopeningen. Je ziet
niet zozeer nieuwe details als je dichter bij komt, maar je ziet de hoofdstructuur op een
andere manier door er dichterbij te staan . Bij het danstheater zie je dat elk vlak tussen
de constructie-elementen een andere vorm heeft, doordat aile elementen in een andere
hoek met elkaar aansluiten .
043. detai I gevel

044. bepalen fractal dimensie

box count

grid size

grid dimensie

48

8

5120

181

16

2560

540

32

1280

1642
64
640
D (box5120-2560)=(Iog( 181 )-log( 48) )/(log( 16 )-log( 8) )=(2. 258-1.681 )/( 1.204-0.903 )= 1.92

D (box2560-12BOF(Iog(540 )-log( 181) )/(log( 32 )-log( 16) )=( 2.732-2.258 )/ (1.505-1.204 )=1.5 7
D (box12B0-640l=( log( 1642)-log(540))/( log( 64 )-log( 32) )=( 3. 215-2.732 )/( 1.806-1.505 )=1.60
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2.5 CONCLUSIE
definities

In dit hoofdstuk is geb/eken dat onrege/matige
systemen op verschillende manieren voorkomen en
dat uit verschil/ende bronnen inspiratie gehaald kan
worden. Zo kan uit de natuur worden geleerd dat
diversiteit en standaardisatie elkaar niet uitsluiten
daarnaast kan een constructie die gebaseerd is op
de natuur zorgen voor efficient materiaalgebruik.
Fractals Iaten zien dat het be/angrijk is om op
verschillende schaa/niveaus over je onrege/matige
systeem na te denken. Bovendien kunnen met
behulp van fractals gemakkelijk system en worden
gemaakt die willekeurig lijken, maar we/ degelijk een
duidelijke structuur hebben. In de casestudies was te
zien dat onregelmatige systemen met verschillende
constructiemateria/en kunnen worden gemaakt,
waarbij een gevel met een onrege/matig patroon en
de constructie worden gecombineerd.

Uit het literatuuronderzoek zijn de volgende definities naar voren gekomen :
Regelmatig

Volgens de regels, zonder afwijking

Onregelmatig

Niet in overeenstemming met een vaste regel

Structuur

Manier waarop een samengesteld geheel is opgebouwd

Systeem

Een doelmatig geordend samenhangend geheel van bij
elkaar horende dingen en hun onderdelen

Willekeur

Grill ige, tegen recht en regel indruisende manier van
handelen

Orde

Regelmatige

plaatsing of schikking van

iets;

regel,

regelmaat
Chaos

Ordeloze

massa,

warboel,

een

mathematische

gedetermineerde staat van turbulentie .
Natuurlijk systeem

Een in de natuur voorkomend ordeningsprincipe

Fractal

Een meetkundige figuur die zelfgelijkend is, dat wil zeggen
opgebouwd is uit delen die min of meer gelijkvormig zijn
met de figuur zelf.

Algoritme

Een geometrische of aritmische regel die wordt herhaald.

Waarschijnlijkheid

Een structuur bepaalt door kans .
toepassingen

Uit het literatuuronderzoek en de casestudies zijn de volgende punten gehaald, die
kunnen worden meegenomen in een ontwerp :
- De constructie kan de structuur van het gebouw bepalen, hierdoor krijgt de constructie
een andere functie dan aileen het afdragen van de belastingen .
- Een onregelmatige structuur kan worden verkregen door een algoritme toe te passen .
- De onregelmatige structuur hoeft niet aileen in de schil te worden toegepast, maar kan
door het hele gebouw als ruimtescheidend element dienen .
- In de constructie hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen kolommen en
balken, beide kunnen in elkaar overgaan .
- Om de structuur van een onregelmatig patroon sterker naar voren te Iaten komen, kan
hij afgezet worden tegen iets met veel orde, zoals een orthogonale plattegrond .
- De structuur moet tot op detailniveau interessant zijn . Dit zal op een andere manier
gebeuren dan bij gebouwen met een rechtlijnige constructie en gevel.
- De plaatsing van het glas ten opzichte van de structuur is heel bepalend. Afhan kelijk van
045 . detail dak Serpentine Gallery Pavillion

de plaatsing zal de structuur meer binnen of buiten waarneembaar zijn.
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3.1 LOCATIE ONDERZOEK

HISTORISCHE LAAG

In het locatieonderzoek is onderscheid gemaakt

Tot in de Middeleeuwen was de Kromme Rijn onderdeel van de hoofdstroom van de

tussen de historische, stedelijke en natuurlijke /agen

Nederrijn, die bij Katwij k uitmondde in de Noordzee. In 1122 werd de Kromme Rijn

in het gebied. Het plangebied ligt aan de Kramme

afgedamd omdat hij vaak buiten zijn oevers t rad en steeds meer verzandd e. Bij Wijk

Rijn in Utrecht. In het huidige landschap zijn vee/

bij Duurstede stroomt het Rijnwater sinds die tijd via de Lek naar zee. De Kromme Rijn

restanten van het vroegere gebruik van het gebied
te herkennen, oude verbindingswegen en dijken als
de Abstederdijk, Vossegatsedijk en Oude Steenweg

meandert nu over 28 km in noordwestelijke richting via Cothen, Werkhoven, Odijk en
Bunnik naar het centrum van Utrecht. Het water komt daar uit in de stadsgra chten en
singels. Langs de Kromme Rijn loopt een oud j aagpad, smal en vaak net zo kronkelig als
de rivier. Vroeger werd dit jaagpad gebruikt voor trekschuiten . Het was in die tijd sneller

hebben hun functie in het wegennet behouden.

om goederen te vervoeren ove r water dan over de weg . Dit was zeker het geval in de

Deze rivier speelt een belangrijke ro/ in de historie

winter als de wegen slecht begaanbaar waren. Het water was daardoor drukbevaren, met

van het gebied. De kromme Rijn is de voormalige

handels- en passagiersschepen. Tot 1900 heeft het j aagpad dienst gedaan, nu wordt het

noordgrens van het Romeinse Rijk. Tussen 47 en

gebruikt als wandelrout e.

2 70 no Christus lag en verschillende fort en longs

Het gebied ligt midden in De Nieuwe Hollandse Waterlin ie, die nog geed zichtbaar is.

het water, waarmee de Romeinen de Germanen op

Dit voormalige verdedigingsstelsel van inundatiegebieden en forten moest het westen

af stand probeerden te houden. Goederen werden
over het water verscheept, troepen verp/aatsen zich
via de grensweg. Een aanta/ van deze wegen bestaat
nag steeds, ze worden nu voornamelijk gebruikt
door ftetsers en sluipverkeer.

van ons land verdedigen tegen vijanden . De linie bestond uit een 85 kilometer lang
gebied van Muiden aan de Zu iderzee tot aan de Biesbosch . Hier kon een strook land
van 2 tot 5 km breed onder water worden gezet met behulp van kanalen en sl uizen . Het
was vrijwel onmogelijk om met troepen en geschut door het gebied te trekken, doordat
wegen en sloten niet zichtbaar waren door het kniehoge water. Forten beschermden
de waterkeringen, de inlaatpunten en de hoger gelegen gebieden die ni et onder water
konden worden gezet.
Rend Utrecht werden in de Negentiende Eeuw versch illende forten gebouwd, waaronder
Fort Rhijnauwen, dat ten Oosten van het plangebied ligt. Tot aan de Tweede Wereldoorlog
werd de waterlinie voortdurend aangepast aan de militaire ontwikkelingen, onder andere
doordat de re ikwijdte van het geschut sterk toenam . In de Tweede Wereldoorlog bleken
de militaire mogelijkheden echter zo ver ontwikkeld te zijn, dat de Waterli nie geen
bescherm ing meer bood.

046. Fort Rhijnauwen

047 . ligging plangebied

048. Kromme Rijn

049 . Nieuwe Hollandse Waterlinie
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STEDELIJKE LAAG
050. kaart morfologie wijkniveau

morfologie
Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Utrecht. Het wordt aan de

noord - en westkant omsloten door woonwijken van het stadsdee l Oost . Deze wijken
bestaan ten noorden van het perceel uit appartementencomplexen en ten westen uit
eengezinswoningen . Aan de zuidwestkant ligt de Kromhoutkazerne, die herkenbaar is aan
de ruimere opzet en de grate gebouwen . Ten oosten van het plangebied ligt de Uithof, het
universiteitsterrein van Utrecht, een campus met hoogbouw tussen het groen. Hier is een
orthogonale stedebouwkundige opzet gebruikt. Direct langs de Kramme Rijn ligt niet veel
051. gebouwen universiteitsterrein

os2. vrijstaand hu is,

Blauwe-Vogelweg

ill

bebouwing, slechts een aantal vrijstaande woningen. Meer naar het zuiden liggen een
school en een aantal sportgebouwen .
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056. kaart infrastructuur wijkniveau

infrastructuur
Ten oosten van het perceelligt de A27, vlakbij het knooppunt met de A28 . Hoewel deze

snelweg met groen is afgeschermd en hierdoor niet zichtbaar is in het gebied, is de
snelweg in het gebied altijd waarneembaar, door het achtergrondgeluid .
De Weg tot de Wetenschap loopt om het plangebied heen. Dit is de belangrijkste weg
naar het universiteitsterrein . Aan deze weg ligt de bushalte om bij het zwembad te komen.
Vanuit het station gaat hier elke vijf minuten een bus naartoe. De overige wegen in de
omgeving zijn tertiaire wegen, waar vooral bestemmingsverkeer komt . Het terrein zelf ligt
057. autosnelweg A27

058. Weg tot de wetenschap

aan de Weg naar Rhijnauwen, die naar het fort Rhijnauwen loopt. Tussen de weg en de
Kromme Rijn ligt de parkeerplaats van het terrein.

-

primaire wege n

-

secu ndaire we gen

-

t erti aire wegen

=

bebouwing
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064. kaart funct ies wijkniveau

=
=
=

--

functies

Wonen

De primaire functie in de omliggende wijken is wonen. Daarnaast ligt er een groat terre in

Kantoor

van defensie. Dit is niet openbaar, waardoor een groat deel van het gebied niet bereikt

Sport

kan worden. Ten zuiden van het perceel liggen sportvelden. Net buiten de kaart ligt het

Agrari sch

stadion van FC Utrecht, de Galgenwaard. Naast georganiseerde recreatie vi ndt in het

Defensie

gebied veel individuele recreatie plaats. Aan de Kramme Rijn kunnen boten gehuurd

Onde rwij s

worden, waardoor veel kanovaarders op de rivier te vinden zijn . Daarnaast zie j e mensen

Horeca

joggen, fietsen en paardrijden .
Aan aile kanten van het terrein zijn verschillende onderwijsinstellingen te vinden. De
belangrijkste instelling is de universiteit van Utrecht. Tussen de sportvelden ligt tevens
een school voor speciaal onderwijs .

062 . stadion Galgenwaard

063 . hoofdkwartier landmacht
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NATUURLIJKE LAAG
065 . kaart water wijkniveau

water
In het gebied ligt veel wate r, met als hoofdstroom de Kramme Rijn . Deze rivier kronkelt

door het hele gebied heen. In de buurt van het plangebied splitst de rivier zich in een
aantal zijstromingen, waardoor eilandjes in de rivier ontstaan. Op deze plek splitst zich
tevens een kanaal af, dat naar het noordwesten loopt. Op de uitgezoo mde kaart is te
zien hoe de Kramme Rijn overgaat in de grachtenzone van het centrum. Op deze kaart is
tevens het water om de forten van de Nederlandse Waterlinie aangegeve n.
Op kleinere schaal komen veel sloten voor. Met name langs de weilanden t en oosten van
066. Kramme Rijn

067. eiland in de Kramme Rijn

de A27 liggen vee I sloten . Om bijna het gehele terrein van het toekomstige zwembad ligt
een sloot. Hierdoor is het terrein een bijna een soort eiland . Door de begroei ing om de
sloot, is deze niet altijd zichtbaar. Om de kaart op w ijkniveau wordt het zichtbaar dat de
sloten allemaal in elkaar overlopen, onder de weg door.

51

groen
Het plangebied ligt in een zeer groene omgeving. Vanuit het centrum van Utrecht loopt

071 . kaart groen wijkniveau

een groene band langs de Kromme Rijn naar het gebied toe. De band begint als een park
aan beide kanten van de rivier. Verder uit het centrum ligt aileen openbaar groen aan de
noordkant. Dit groen wordt momenteel heringericht. Aan de zuidkant loopt slechts het
jaagpad dat grenst aan het groen van Fort Lunet 1 en de sportvelden. Bij de sportvelden
ligt De Moestuin, een biologische tuin met een moestuinwinkel en een lunchcafe. Tussen
de Kromme Rijn en de sportvelden loopt een bosachtige strook. Aan de oostkant van de
072 . bomen parallel aan rijbaan

073 . weilanden

A27 breidt het groen zich nog verder uit in een landelijk gebied met veel we ila nden.
In het gebied is tevens veel stedelijk groen te vinden (lichtgroen op de kaart) . Langs de
meeste wegen staan bomen en Iopen groene bermen. Daarnaast is er vee I groen dat niet
openbaar is, in de vorm van tuinen en het gebied van de Kromhoutkazerne.
Het perceel zelf is erg groen, met vee I gras. Het terre in is omringd met een bomenrand en
struiken, waardoor het erg afgesloten is.
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EIGEN VISIE OP LOCATIE
waardevolle elementen
In de natuurlijke laag zijn de meeste waardevolle elementen te vinden . De aanwezigheid

van water is het leidende element in de omgeving. De Kramme Rijn en het jaagp ad vormen
een duidelijke lijn in het gebied . Waar de rivier zich splits in een aantal zijstromingen
wordt het karakter van het water wat speelser. Hier lopen verschillende bruggetjes over
het water heen . Sommige bestaan uit een paar planken waarmee je net boven het water
door het riet loopt. Die directe interactie met het water is heel waardevol.
De vele recreatie in het gebied is eneneens waardevol, omdat het voor veel levendigheid
zorgt . Overal zie je mensen wandelen, rennen, kanoen, paardrijden en fietsen. Dit wordt
gedaan over het jaagpad en het wandelpad ten noorden van de Kramme Rijn . Dit laatste
wandelpad kronkelt langs de noordkant van de Kramme Rijn, op het ene punt een paar
meter van het water, op andere plekken wat verder van de rivier verwijderd . Bij het
perceel gaat het pad over in de Weg naar Rhijnauwen.
In de groene omgeving rand het plangebied voel je je een beetje weg uit de stad. Als
je onder de snelweg door gaat ben je bovendien echt weg uit de stad en sta je midden
tussen de weilanden. Door het achtergrondgeluid merk je nag wei dat je in buurt van de
stad bent. Het is waardevol dat het gebied zo dicht bij het centrum van Utrecht ligt, maar
het tach de mogelijkheden biedt om je terug te trekken uit het drukke stadsleven .
Op het perceel is dit gevoel momenteel minder sterk aanwezig. Dit komt doordat het
perceel erg groat en uitgestrekt is, en het momenteel een bouwplaats is. Door de bomenrij
om het perceel is het afgesloten van de omliggende wijken, maar naar de Weg naar
Rhijnauwen is het erg open . Het noorden van het terrein is wat meer beschut, doordat
er meer bomen staan, Deze zijn van grate waarde voor de sfeer van de plek. Doordat de
bomen in rijtjes staan verdelen ze de plek in kleinere gedeeltes. Hier heb je het gevoel dat
je je kunt terugtrekken uit de stad .

077. jaagpad
078. zijstromingen Kromme Rijn
079. recreatie
080. wandelpad
081. bomen op perceel
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3.2 PROGRAMMA VAN EISEN

CASESTUDIES

In een recreatiebad worden vee/ verschillende

Sportfondsenbad Oost
Het Sportfondsenbad Oost is gevestigd in een oud fabrieksgebouw, datal in 1929 verbouwd

functies met elkaar gecombineerd. Hiermee is

is tot zwembad. Daarna is het nog diverse keren verbouwd, de laatste renovatie vond

het een goed voorbeeld van de Nederlandse

plaats in 2008. De baden zijn over twee verdiepingen verdeeld. Op de eerste verdieping

badcultuur waarin verschillende culturen en functies

bevinden zich het 25 meterbad, een instructiebad en een bubbelbad. De kleedhokjes voor

samenkomen. Zwembaden waarbij wedstrijdbaden,
stoombaden en fitness samen zijn vormen in
Nederland geen uitzondering. Om inzicht te krijgen

deze baden liggen op een rondgang op de tweede verdieping. Op de begane grond liggen
een instructiebad, sauna's en stoombaden. Deze ruimtes zijn meestal niet be reikbaar voor
de badgasten van de eerste verdieping, om deze red en hebben ze hun eigen kleedruimtes.

in de mogelijkheden voor het programma van eisen

Mercator Sportplaza
Het door Ton Venhoeven ontworpen badencomplex is in 2006 opgeleverd. Het zwembad

van dit zwembad, worden de programma's van

ligt in Amsterdam-West, aan de rand van het Rembrandtpark. De bezoekersstroom voor

drie zwembaden bekeken. Deze baden zijn reeds

het zwembad en voor de fitness worden na binnenkomst van elkaar gescheiden en naar

geanalyseerd in het gezamenlijke vooronderzoek. Als

aparte kleedruimtes geleid . Het is voor de fitnessbezoekers wei mogelijk om van de

aanvulling op deze analyse zijn nu de oppervlaktes

zwemfaciliteiten gebruik te maken . Aile bezoekers kunnen gebruik maken van de sauna

van de functies bepaald. Aan de hand van

en het stoombad . Naast deze functies zijn een restaurant en feestzalen in het gebouw

deze gegevens wordt het programma voor het
recreatiebad Krommerijn opgesteld.

gevestigd.
les Bains des Docks
les Bains des Docks is het enige buitenlandse bad dat in deze paragraaf is onderzocht. Het
bad ligt in le Havre, in Frankrijk. Het gebouw is in 2008 opgeleverd en is ontwo rpen door
de architect Jean Nouvel. In dit bad is sprake van drie bezoekersstromen, bezoekers voor
het sport- en spelbad, bezoekers voor de balneotherapie en bezoekers voor de fitness .
Deze bezoekers worden bij de ingang van elkaar gescheiden en komen nergens in het
badcomplex met elkaar in contact . Aile baden liggen op de begane grand . De fitness en
een aantal kleedruimtes liggen op de eerste verdieping .

082. zwembad Turnhout Stadspark
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SPORTFONDSENBAD OOST
Totale Oppervlakte

3750 m 2

1. Wedstrijdbad

25m (360m' )

2. lnstructiebad

1 bad (130m 2)

3. Bubbelbad

1 bad (6 m' )

4. Kruidenbad

4 baden (5 m' )

5. Overig bad

1 bad (105 m 2)

6. Sauna

2 (12m 2 )

7. Stoombad

1 (6m 2 )

8. Rustruimte

1 (30m 2 )

Totaal baden

606 m'

Badgebied (binnen)

1060 m 2

9. Kleedruimtes

10 (215m 2)

10. Kleedhokjes

43 (260m ' )

11. Douches

23m'

12. Toiletten zwemmers

18

13. Tribune

80m 2

14. Fitnessruimte

2 (75m 2)

15. Entree

35m'

r
_ _ _ __ _ _

c~

084. plattegrond 1e verdieping

16. Receptie

17m'

Kantoren

2 (110m 2)

17. Vergaderruimte

2 (180m 2)

Toiletten werknemers
18. Bergruimte

4(70m 2 )

19. Technische ruimte

800m 2

Restaurant

95 m'

Keuken

17m'

20

083. Sportfondenbad Oost

- L_____S ··- --

L_______j

085. plattegrond begane grond
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MERCATOR SPORTPLAZA
m'

Totale Oppervlakte

7100

1. Wedstrijdbad

25m (375m ' )

2. Buitenbad

1 bad (275 m 2 )

3. lnstructiebad

1 bad (129m' )

4. Therapiebad

1 bad (81 m' )

5. Kinderbad

1 bad (42 m' )

6. Overig bad

1 bad (125m 2)

7. Sauna

1 (14m 2)

8. Stoombad

1 (11m' )

9. Zonnebank

2 (16m' )

10. Rustruimte

1 (6m 2)

Totaal baden

1027

m'

Badgebied (binnen)

1560

m'

Badgebied (buiten)

540

11. Kleedruimtes

8 (140m' )

12. Kleedhokjes

35 (290m ' )

13. Douches

30m 2

Toiletten zwemmers

15

m'
087. plattegrond 1e verdieping

. 17 . .

i

\
1.

14. Tribune

60m 2

15. Fitnessruimte

2 (280m' )

16. Kleedruimte fitness

2 (55 m' )

17. Entree

125m 2

18. Receptie

12m'

19. Kantoren

3 (130m' )

9f•

Toiletten werknemers
20. Bergruimte

6 (125m' )

Technische ruimte

onbekend

21. Restaurant

75m 2

22. Keuken

2 (75 m' )

23. Feestzaal

3 (840 m' )

2.

'---086. Mercator Sportplaza

I

-:_j

088. plattegrond begane grand

61

LES BAINS DES DOCKS
Totale Oppervlakte

12000m 1

1. Wedstrijdbad

50 m (1055 m1)

2. Buitenbad

2 baden (150 m 1 +50 m bad)

3. Therapiebad

4 baden {275 m 1 )

4. Kinderbad

2 bad ( 225 m' )

5. Bubbelbad

1 bad (22m' )

6. Overig bad

1 bad ( 130 m 1)

7. Glijbaan

1 (100 m 1)

8. Sauna

2 (12 m 1)

9. Rustruimte

2 (50 m' )

Totaal baden

1857 m 1

Badgebied (binnen)

1725 m'

Badgebied (buiten)

2080 m 1

10. Kleedruimtes

4 (190m' )

11. Kleedhokjes

60 (475 m1 )

12. Douches

40 m1

Toil etten zwemmers

20

13. Fitnessruimte

2 (200 m1)

14. Kleedruimte fitness

2 (85 m1)

15. Entree

110 m 1

16. Receptie

8m 2

17. Kantoren

4 (45 m' )

090. plattegrond 1e verdieping

Toil etten werknemers
18. Bergruimte

8 (115 m 1 )

Technische ruimte

onbekend

089. les Bains des Docks

091. plattegrond begane grond
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lzoutbad- 20mz

Rust

IBubbelbad - 4Smz I Isauna - 35mz
IBuitenbad - 110mzl lstoombad - 25mzl

IBergruimte- 150mzl

____

,........................

IDouches - 20mz
IRustruimte -120mzl
lzonnebank - 16mz I

,___

___., ~

lrechnische ruimte - 1500mzl

I

IKeuken - 45mz

IKantoor - 100mzI
lvergaderruimte- somzl

IKleedruimtes - 90mz I

IEntree- 150mz I
IBeeldentuin I
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lroiletten - 30mzj

IKleedhokjes - 300mzI IDouches - 40mzI

RECREATIEBAD KROMMERIJN
m'

Tot ale Oppervlakte

7200

Wedstrijdbad

SO m (1000 m' )

deze verdeling is gekozen om overzicht te houden over de vele verschillende baden in

Buitenbad

2 baden (360 m 2 )

het gebouw. Voor de bezoeker is het makkelijker als gelijksoortige baden bij elkaar in de

Semibuitenbad

1 bad (120 m 2 )

buurt liggen. De baden zijn echter wei voor aile bezoekers bereikbaar, het is niet nodig

lnstructiebad

1 bad (130m' )

om voor elke functie een apart kaartje te kopen. In het schema met de functieverdeling

Kinderbad

1 bad (30m 2 )

(afbeelding 92) is te zien hoe de verschillende baden in de functies ingedeeld zijn . De

Bubbelbad

1 bad (45m 2 )

nevenfuncties bestaan uit fitnessruimtes en een restaurant. Daarnaast zullen dienende

Zou tb ad

1 bad (20m 2 )

functies als kleedruimtes, kantoren en technische ruimtes worden toegevoegd .

Recreatiebad

1 bad (130 m 2 )

Het oude zwembad Krommerijn was het enige buitenzwembad in de omgeving van

Sa una

1 (35m 2 )

Utrecht. Bij dit zwembad lag het 50 meterbad buiten en werd dit in de winter overdekt. In

Stoombad

1 (25 m 2 )

het nieuwe zwembad zal het 50 meterbad permanent binnen komen te liggen en zullen

Zonnebank

2 (16 m 2 )

andere buitenbaden worden toegevoegd. Een buitenbad is met name waardevol voor

Rustruimte

1 (120m 2)

Totaal baden

1745

m'

Badgebied (bi nnen)

2700

m'

Badgebied (buiten)

n.t .b.

Kleedruimtes

6(90 m' )

Kleedhokjes

48 (300 m 2)

Het fitnessgedeelte heeft eigen kleedruimtes, de fitnessbezoekers worden bij de ingang

Douches

40 m 2

van de andere bezoekers gescheiden . Aile badgasten maken gebruik van dezelfde

Toil etten zwemm ers

20

kleedruimtes. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kleedhokjes, die met name gebruikt

Tri bune

100m 2

worden met vrij zwemmen, en kleedruimtes, die bijvoorbeeld bij de zwemles gebruikt

Fitnessruimte

500 m 2

worden. Het restaurant is voor aile bezoekers toegankelijk, zowel voor, tijdens als na het

Kleedrui mte fitness

2 (80 m' )

zwemmen of fitnessen.

Entree

150m 2

Receptie

15m 2

Ka nt oren

1 (100m 2)

Vergaderruimte

1 (SO m 2)

De baden in dit recreatiebad worden geclusterd in de functies : sport, spe l en rust. Voor

recreatieve doeleindes en in mindere mate voor sportieve. In het spelgedeelte zullen
daarom een buitenbad en een semibuitenbad worden toegevoegd. Het bu ite nbad komt
los van het gebouw, in een ligweide, te liggen en zal hierdoor aileen in de zomer gebruikt
worden . Het semibuitenbad ligt deels binnen en deels buiten en zal het hele jaar open
zijn . Daarnaast zal in het rustgedeelte een buitenbad worden toegevoegd . Dit bad kan het
hele jaar door gebruikt worden .

Toil etten werknemers
Bergrui mte

150 m 2

Technische ruimte

1500 m 2

Rest aurant

200 m 2

Keuken

45

m'

092 . functieverdel ing
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CONCEPT

BEWEGEN TUSSEN FUNCTIES

In dit zwembad worden vee/ verschillende functies
met elkaar gecombineerd. Het doe/ is deze functies
een eigen karakter te geven en tegelijkertijd
contact tussen de functies mogelijk te maken. In
vee/ zwembaden zijn de verschillende functies
streng van elkaar gescheiden. Zo is het voor een
baantjeszwemmer niet mogelijk om de sauna te
bezoeken. In dit zwembad is het belangrijk dat dit
wet mogelijk is. Doordat het zwembad vee/ functies
heeft, zit er voor ieder wat wits bij. Het moet daarbij
mogelijk zijn je eigen programma samen te stellen.

Een deel van de route door het gebouw is voor aile bezoekers gelijk: kaartj e kopen,
omkleden, douchen. Daarna is de route vrij en gaat iedereen zijn eigen weg. Doordat
in het zwembad veel verschillende functies te vinden zijn, zullen ook veel verschillende
mensen naar het zwembad komen, van spelende kinderen tot ouderen die baantjes
willen trekken . AI deze bezoekers stellen hun eigen programma samen, waarbij ze van
het ene bad naar elk willekeurig andere bad kunnen gaan . Na het douchen zijn er dus
veel verschillende mogelijkheden om je door het gebouw te verplaatsen . Dit is te zien als
het onregelmatige deel van de route, die in contrast staat met het regelmatige eerste en
laatste deel van de route.
In dit zwembad wordt het onregelmatige deel van de route letterlijk zichtbaar gemaakt.
Loopbruggen worden toegevoegd om goed contact tussen de verschillende functies
mogelijk te maken. Met deze loopbruggen is het mogelijk om je snel van de ene naar de
andere functie te verplaatsen . Hierbij is het belangrijk dat het overzicht goed is, zodat je
weet waar je heen gaat.
Doordat de bezoekers op elk punt van hun bezoek aan het zwembad van het restaurant
gebruik kunnen maken, neemt dit restaurant een bijzondere plek in in het gebouw: de
verschillende gebruikers zullen elkaar hier ontmoeten, waardoor het restaurant een
rustpunt is waar iedereen weer samenkomt.

lngang

Uitgang

093. conceptschema
094 . regelmatige en onregelmatige
deel van route
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Rest aurant
lngang

Teehnische ruimte

Kleedruimtes

Technische rulmte

Kleedruimtes

Teehnische ruimte
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/
Rust

RELATIE MET OMGEVING
Elke functie heeft een andere relatie met de omgeving. Dit uit zich in het niveau waarop
de functie komt te liggen. Het rustgedeelte heeft een zichtrelatie met de natuurlijke
omgeving. Het laagste vloerniveau ligt bijna vier meter onder maaiveld, waardoor deze
ruimte verdwijnt in de omgeving. In de buiten ruimte heb je nog contact met de omgeving,
doordat je de omliggende bomen ziet, maar het is toch een besloten ru imt e.
De fitnessruimte ligt iets minder verd iept, de relatie met de omgeving bestaat tevens uit
een zichtrelatie. Doordat de sporters boven het maaiveld uit kunnen kij ken hebben ze
meer overzicht over de omgeving dan de bezoekers in het rustgedeelte .
Het spelgedeelte heeft een fysieke relatie met de omgeving, je kunt direct naar bu iten
Iopen of zwemmen, doordat het gelijk ligt met het maaiveld. Het gebouw gaat hier over in
de buitenruimte, met een ligweide en een buitenbad .
Het hele gebouw heeft een beperkte hoogte, zodat het tussen de vele bom en op het
perceelligt en er niet boven uit steekt. Het restaurant vormt hierop een uitzondering en
komt op gelijke hoogte met de bomen . Dit zorgt voor een goed overzicht over het terrein
en een markering van de ingang van het gebouw. Om in het gebouw toch voldoende vrije
ruimte te hebben ligt het sportgedeelte drie meter onder maa iveld.
Doordat het dak van het gebouw op bepaalde punten gelijk ligt met het maaiveld, is het
mogelijk om vanuit de buitenruimte het dak te betreden . Het dak wordt een uitbreiding
van de buitenruimte, het gebouw gaat over in de omgeving. Het is mogelijk om over het
dak naar het restaurant te lopen .

095. conceptdoorsnedes
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Kleedruimtes
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TOPOLOGIE FUNCTIES
In het ontstaan van de plattegrond heeft een wisselwerking plaatsgevonden t ussen de
benodigde oppervlaktes van de ruimtes, de plaatsing van de loopbruggen en de relatie
met de omgeving. Het resultaat is een structuur waarbij de ruimtes worden gevormd door
de loopbruggen.
Aileen over het sportgedeelte lopen de loopbruggen daadwerkelijk door de Iucht. In
de overige delen is sprake van looppaden waarbij de wanden van de loopbruggen de
ruimtescheidende elementen zijn .
De loopbruggen lopen door tot het dak waardoor ze tevens de structuur van het
dak bepalen . Door de hoogte van de loopbruggen kunnen ze worden ingezet als de
hoofdconstructie om de overspanning van dertig meter over het wedstrijdbad mogelijk
te maken . Constructie en routing van het gebouw worden ge"integreerd waardoor de
constructie voor de verbinding van de functies zorgt en tevens de vorm van de ruimtes en
de baden bepaald .
Daar waar de gebouwvorm niet wordt bepaald door de loopbruggen volgt de gevellijn uit
de ligging van bomen op het terrein: om de bomen te beschermen mag het gebouw niet
over de projectie van de kruin van de bomen lopen.
Het resultaat is een plattegrond met een onregelmatige structuur. Net als in de casestudies
lijkt de structuur willekeurig te zijn, maar hebben achterliggende gedachtes geleid tot
het ontstaan van de structuur; bij dit gebouw is de structuur ontstaan door het letterlijk
zichtbaar maken van de onregelmatigheid van de routing. De directe lij nen t ussen de
functies snijden elkaar in vele verschillende hoeken en zorgen zo voor dakvlakken die
allemaal een andere vorm en grootte hebben.

096. conceptpla ttegrond
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5.1 BEELDENTUIN
Het terrein van het zwembad is erg groot; een
zwembad en een /igweide zullen het terrein niet
geheel vullen. Om het terrein optimaler te benutten
wordt een functie toegevoegd a an het gebied.
Deze functie zal aansluiten op de activiteiten die
nu in de omgeving plaatsvinden en tevens een
aanvulling zijn op de functies die in het gebied te
vinden zijn. Door op het perceel een beeldentuin
te p/aatsen wordt cultuur a/s nieuwe functie aan
het gebied toegevoegd. De invulling van deze
bee/dentuin en de relatie met het zwembad worden
in deze paragraaf besproken.

RELATIE MET HET ZWEMBAD
De relatie tussen de beeldentuin en het zwembad kan op drie manieren worden
vormgegeven . Beide functies kunnen een aparte ingang krijgen, waarbij slecht s beperkt
visueel contact mogelijk is. Een tweede mogelijkheid is om het zwembad in de beeldentuin
te leggen . Hierdoor zal de ligweide weinig privacy hebben en is het lastig om entreegeld te
vragen. Het doel is om contact tussen de twee functies mogelijk te maken, zonder dat dit
de privacy van het bad be'invloed. De twee varianten kunnen worden gecombineerd door
het zwembad en de beeldentuin een ingang te Iaten delen waarbij de badgasten door de
beeldentuin lopen om bij het zwembad te komen .
De toegang tot het perceel ligt aan de zuidwest kant . Aan de overkant van de weg is
de mogelijkheid tot parkeren . Het begin van het perceel is erg open en hierdoor niet zo
geschikt voor een zwembad met een ligweide. Daarom zal het zwembad op het achterste
deel van het terrein worden geplaatst, dat rustiger en natuurlijker is dan het eerste deel.
De ligweide kan hier beschut tussen de bomenrijen geplaatst worden.
Voor de badgasten is de beeldentuin een toegevoegde waarde omdat hierdoor afstand
wordt geschapen met het drukke stadsleven, zodat de rust die in het omliggende gebied
aanwezig is, oak hier kan worden ervaren. De beeldentuin wordt een onderd eel van de
beleving van het zwembad .

097. plattegrond beeldentuin
098. Media Stud ios 5', Burbank, VS
099. Sydney and Walda Besthoff Sculptu re Garden, New Orleans

77

78

INVULLING BEELDENTUIN
In de beeldentuin komen bezoekers, die voor een verschillende functies naar het gebied
komen, samen. Deze functies zijn: het bezoeken van het zwembad, het bezichtigen van
de beeldentuin en recreeren in de omgeving, zoals joggen.

Net als in het zwembad

verplaatsen deze bezoekers zich langs een versch illende route over het terrein . Deze route
wordt letterlijk gemaakt met kruisende paden. De vlakken die hierdoor ontsta an kunnen
op verschillende manieren worden ingevuld met planten, gras en zitplekken . Sommige
vlakken worden verhoogd om het terrein te breken. Het planten van nieuwe bomen zal
ervoor zorgen dat meer besloten ruimtes ontstaan .
Het oude zwembad zal niet meer als zwembad gebruikt worden, maar wordt een vijver.
De ingang tot het zwembad komt aan de kop van de vijver te liggen . Om de vijver worden
vlonders geplaatst met daarop bankjes. Langs de bankjes lopen paden, zodat de drempel
om even te gaan zitten niet zo hoog is. Andere bankjes worden geplaatst op vlakken die
ontstaan door het kru isen van de paden . Doordat hier vee I men sen langskomen is er meer
mogelijkheid tot interactie.
De beelden worden tussen het groen gezet. Afhankelijk van het kunstwerk kan dit in
het gras zijn of tussen de planten. Door aandacht te besteden aan de plaatsi ng van de
kunstwerken kunnen kunst en natuur elkaar versterken . De gecultiveerde natuur van de
beeldentuin vormt hiermee een aanvulling op de bestaande natuur in de omgeving.

100. beeldentuin
101. Sydney and Walda Besthoff Sculpture Garden, New Orleans
102 . Palmertston North City Heart,
Palmertston North, Nieuw Zeeland
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5.2 lOOPBRUGGEN

DAKOPPERVLAKTE

Aangezien de /oopbruggen een be/angrijke

Vanuit het concept zijn de gewenste niveaus voor de functies bepaald. Als tussen deze

ro/ spe/en in het gebouw, moeten deze goed

niveaus de loopbruggen als rechte lijnen worden geplaatst, zullen bij de kruispunten de

worden vormgeven. In deze paragraaf worden

loopvlakken van de loopbruggen niet gelijk liggen . Dit zou opgelost kunnen worden door

eerst de geometrie van de /oopbruggen en het
dakoppervlakte besproken. Doordat de functies op
verschillende niveaus liggen, zullen de /oopbruggen
hellingbanen worden. De bovenkant van de
/oopbruggen en de vlakken daartussen vormen het

de hoogte van de kruispunten te bepalen en de loopbruggen hier geknikt tussen te leggen.
De loopbruggen zouden dan een steeds wisselende hellingshoek hebben . Het beeld van
de loopbruggen is echter sterker als ze in een lijn doorlopen . Door de loopbruggen in
hetzelfde vlak te leggen, zullen de loopbruggen altijd op een gelijk niveau samenkomen, en
ontstaan rechte dakvlakken. Dit betekent dat oorspronkelijke niveaus van de loopbruggen
en van de functies aangepast moeten worden.

dakoppervlakte.
Vervo/gens wordt de invulling van de loopbruggen
bepaa/d, hierbij worden een aantal varianten
besproken, waarbij wordt gekeken naar het
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104. aansluiting loopbruggen

gewenste bee/d en de constructieve gevolgen.

De vlakken hebben een hellingshoek in twee richtingen en voldoen hierdo or aan de
formule : z=ax+by+c . In het dak zijn vier vlakken terug te vinden . Deze vlakken zijn ontstaan
door tussen drie gewenste punten een vlak te trekken. Het gele vlak is bijvoorbeeld aan de
hand van de onderkant van de loopbruggen bepaald volgens de volgende punten :
• 2,25 m bij de ingang, om onderdoorgang mogelijk te maken.
• -0,80 m bij het sportgedeelte, om een minimale vrije hoogte van 2,20 m te krijgen .
• 0,00 m bij spelgedeelte, om vloeiende doorgang naar bu iten mogelijk te maken .
De afmetingen van de loopbruggen zijn twee bij vier meter. Dit betekent dat het dakvlak
vier meter hager ligt dan de onderkant van de loopbruggen . De achterste gevellijn
van het rustgedeelt wordt bepaald door de lijn waarop het dak het maaiveld snijdt. De
loopbruggen die naar het restaurant lopen, steken boven het dakvlak uit. Doordat het
restaurant op een hogere verdieping ligt, is het niet mogelijk om deze loopbruggen in
hetzelfde vlak te leggen . Samen met het dak van het restaurant vormen de loopbruggen
het tweede dakvlak (groen op de afbeelding). Door het spelgedeelte zo vee I mogelijk gelijk
te leggen met maaiveld is het blauwe dakvlak onstaan . De loopbrug naar het restaurant
vormt de scheiding tussen het gele en het blauwe dakvlak, waarbij ze elkaa r snijden in een
rechte lijn. Het laatste dakvlak, boven de kleedruimtes, is ontstaan uit de gren s van het
103. dakvlakken

blauwe dakvlak en de vloer van het restaurant .
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INVULLING LOOPBRUGGEN
Als uitgangspunt voor de invulling van de loopbruggen zijn betonnen kokers genomen .
Bij het bepalen van de geometrie zijn de loopbruggen als massieve staven aangenomen.
Uit de casestud ies in het hoofdstuk Onregelmatige Systemen is gebleken dat goed
materiaalgebruik de onregelmatige structuur van een gebouw kan versterken. Om deze
reden is voor beton als hoofdmateriaal gekozen .
Vanuit het uitgangspunt van de kokers moeten de wanden aangepast worden aan het
gewenste beeld, want hoewel het eerste beeld de loopbruggen sterk laat uitkomen, is
meer openheid gewenst. De kwaliteit van de beleving in de loopbrug zelf speelt namelijk
een grate rol in de beleving van het gebouw. Voor de invulling van de loopbruggen zijn
de volgende gewenste eigenschappen opgesteld: openheid, mogelijkheid van zichtlij nen,
afzonderl ijke herkenbaarheid van loopbruggen en beeld van loopbrug als een geheel.
Het tweede beeld met een stalen tussenconstructie Ievert een open beeld op. Door
de vele staven wordt het beeld echte r erg rommelig en slibt het beeld naar achter toe
dicht. Bovendien is een loopbrug niet goed als een geheel te herkennen doordat het
niet duidelijk is welk element bij welke loopbrug hoort. In het derde beeld is geprobeerd
meer eenheid te krijgen door een glasplaat tussen de betonnen boven- en onderrand te
zetten . Hierdoor worden de loopbruggen echter afgesloten van de badruimte terwijl ze
er wei onderdeel van uitmaken . Om de loopbruggen meer als een geheel herkenbaar te
maken is ervoor gekozen om ook de tussenconstructie in beton uit te voeren . Door rechte
sleuven in het beton te maken, lijken de openingen een materiaaleigenschap t e worden .
Deze openingen leveren echter niet het overzicht op dat gewenst is. Bovendi en leveren
ze een zwakke constructieve tussenconstructie op. Vakwerkvormige open ingen zijn beter
geschikt om de krachten van de boven- en de onderrand over te dragen. Het beeld dat
hierdoor ontstaat is ge·inspireerd op de Alfen brug. In het hoofdstuk constructie wordt
besproken hoe de vakwerkopeningen worden bepaald .

105. lin ker pagina: Allen burg, Marte
Marte Architekten
106. varian ten invulling loopbruggen
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5.3 BADRUIMTES
Voor de plattegrond is een snede door het gebouw
genomen op ooghoogte in de loopbruggen. De
niveaus van de ruimtes die doorsneden worden
kunnen hierdoor enkele meters verschillen. Doordat
de loopbruggen aile ruimtes verbinden, geeft
deze snede het beste weer hoe het gebouw wordt
beleefd. In het hoofdstuk beeld zijn ingezoomde
plattegronden van aile ruimtes te vinden. In deze
paragraaf worden aan de hand van deeldoorsnedes
een aantal belangrijke aspecten van het gebouw
besproken.

BADEN SPELG EDEELTE
In deze doorsnede is te zien hoe de ruimtes gevormd worden door de loopbruggen, in
feite is hier geen sprake van loopbruggen, maar van looppaden, aangezien de paden
hier niet door de Iucht lopen. De functie van de paden is echter gelijk, ruimtes worden
verbonden en omsloten. Om deze reden wordt hier tach de term loopbruggen gebruikt
en is het uiterlijk gelijk gehouden, met vakwerkopeningen . Deze openingen zorgen niet
aileen voor overzicht, maar kunnen tevens als toegang tot een ruimte dienen . Waar de
ruimtes meer besloten zijn, worden de openingen dichtgemaakt. Als een loopbrug de
buitengevel vormt, wordt glas in de openingen geplaatst. Een aantal openingen op deze
doorsnede is helemaal open gehouden . Er is geen of slechts een klein hoogteverschil met
de omliggende ruimtes, waardoor geen relingen nodig zijn. Je kunt meteen vanuit de
loopbrug het bad betreden.
De baden op de doorsnede zijn het instructiebad en het semibuitenbad. Dit laatste bad
loopt onder een loopbrug door naar buiten. Rechts op de doorsnede is een fitnessruimte
te zien. De ruimtes tussen de loopbruggen zijn hier wisselend binnen- en buitenruimtes.
Sommige loopbruggen lopen buiten om de ene functie met de andere te verbinden.

107. plattegrond badruimte

108. deeldoorsnede baden spel
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FITNESS EN RUST
De fitnessruimte (links op de doorsnede) en het bubbelbad van het rustgedeelte hebben
zicht op elkaar. In de cardio ruimtes van het fitnessgedeelte is het wenselijk om tijdens het
sporten ergens naar te kunnen kijken . Om deze red en zijn al deze ruimtes zo georienteerd
dat ze zicht hebben op andere ruimtes . Behalve als afleiding tijdens het sporten heeft dit
als doel om meer contact tussen de functies mogelijk te maken. Als je zicht hebt op een
bepaald bad zul je na de fitness eerder geneigd zijn even te gaan zwemmen .
Het bubbelbad is het enige bad in het rustgedeelte dat een open karakter heeft. Naast
zicht op de fitness heeft het ook uitzicht over het sportgedeelte. Andersom is vanuit
de loopbruggen dit bad ook te zien. Dit bad heeft hierdoor als doel aan te geven waar
het rustgedeelte ligt. Rechts op de doorsnede ligt het zoutbad, dit bad heeft een meer
gesloten karakter. Tussen het bubbelbad en de fitness is een loopbrug zichtbaar die de
buitengevel van het sportgedeelte vormt .

109. deeldoorsnede fitness en rust
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BUITENBAD RUST
Het rustgedeelte heeft een eigen bu itenbad. Dit bad ligt in het laagste gedeelte van het
gebouw en vormt hiermee het einde van het gebouw. Het bad ligt geheel verzonken in de
grand. Aan het einde van de loopbrug zit een toegang tot het bad ; je loopt in de loopbrug
zelf het water in . Dit water is in de hele loopbrug al zichtbaar en markeert het einde van
de loopbrug.
Vanuit het bu itenbad heb je zicht op de ruimte waar gerust kan worden na bijvoorbeeld
een saunabezoek. Deze ruimte heeft een binnen- en een bu itengedeelte . Va nuit beide
gedeeltes is het mogelijk om het bad te betreden .

110. deeldoorsnede buitenbad rust
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5.4 DIENENDE RUIMTES

INGANG

Naast baden en de fitness heeft het gebouw ook
dienende functies. Op de afbee/ding hiernaast is de
p/attegrond van het restaurant en het daklandschap
te zien. Dit restaurant kan op verschil/ende manieren
bereikt worden: direct vanuit de ingang en via twee
loopbruggen vanuit de badruimte. Daarnaast kan
vanuit de /igweide het dak betreden worden en
kun je via het dak naar het restaurant /open . Het
restaurant kijkt uit over het dak/andschap.

Aile bezoekers beginnen hun route door het gebouw in de ingang; hierdoor hoort de
ingang bij het regelmatige deel van de route, dat voor iedereen gelijk is. In de ingang is
een loopbrug zichtbaar, hieronder door heb je zicht op de badruimte . Je kunt al iets zien
van de structuur van loopbruggen, maar je maakt er nag geen onderdeel van uit .
Fitnessbezoekers betreden via de trap de loopbrug

en kunnen zo direct naar het

fitnessgedeelte gaan. Zwemgasten gaan naar rechts, naar de kleedruimtes. Na het
omkleden zullen zij via een trap tevens het stelsel van loopbruggen betreden. Toeschouwers
kunnen in de ingang, onder de loopbrug door, direct de tribune in de badruimte bereiken.
Aan de einde van de loopbruggen naar het restaurant zijn zitplekken geplaatst, in de vorm
van een hoge tafel in de wand van de loopbrug en barstoelen. De loopbrug verandert hier
van transportruimte in verblijfsruimte.

111. plattegrond restaurant

112. deeldoorsnede ingang
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6.11NlEIDING
De hoofdconstructie van dit gebouw bestaat uit
Joopbruggen, die a/s kokers met vakwerkvormige
openingen de overspanning over het 50
meterbad maken, ze zorgen voor de verticale
be/astingsafdracht van de dakconstructie. Daarnaast
verzorgen de /oopbruggen de stabi/iteit van het
gebouw. De secundaire dakconstructie wordt tussen
de vakwerken in geplaatst.

In dit hoofdstuk worden de constructieve systemen besproken in de volgorde waarop
ze invloed op elkaar hebben . Eerst wordt de secundaire dakconstructie besproken, deze
constructie bepaald immers welke belastingen op de loopbruggen aangrijpen. Vervolgens
wordt de samenwerking van de loopbruggen onderzocht. Doordat aile loopbruggen
aan elkaar verbonden zijn, is een statisch onbepaalde constructie ontstaan, di e met het
programma GSA is onderzocht. Als laatste wordt de werking van een loopbrug op zichzelf
bekeken, waarbij die per in wordt gegaan op de loopbrug die het zwaarst wordt belast. Voor
de invoer van de constructiemodellen heeft een w isselwerking plaatsgevonden tussen de
samenwerking van de loopbrug en de individuele loopbrug; de waardes voor de stijfheid
van de loopbruggen komen uit het onderzoek naar de loopbrug en de waa rdes voor de
belastingen op de individuele loopbrug zijn uit het totale constructiemodel gehaald .
De werking van de constructieonderdelen is onderzocht aan de hand van variantenstudies.
Veelal worden de aannames en uitkomsten in de paragraven besproken. Voor verdere
informatie over deze onderzoeken en de onderzoeken die slechts kort worden aa ngehaald,
wordt verwezen naar de bijlage.

113. overzicht constructie
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6.2 SECUNDAIRE DAKCONSTRUCTIE

CONSTRUCTIEPRINCIPE

Om de dakvlakken tussen de loopbruggen dicht

varianten
Voor de invulling van de dakvlakken zijn een aantal varianten gemaakt (afbeeldi ng 115). In

te maken is een secundaire dakconstructie nodig.

de eerste variant is de onregelmatige structuur doorgezet in een stalen constructie. Stalen

Vaak overspant een secundaire constructie enke/e

balken met verschillende richtingen kruisen elkaar, waardoor nieuwe onregelmatige

meters, in dit antwerp is de grootste overspanning

vlakken ontstaan die worden opgevuld met glas. De structuur kan verschillende dichtheden

echter zestien meter. Hierdoor is de keuze van het
constructieprincipe heel bepa/end voor de uitstraling
van het gebouw. Het is hierbij belangrijk dot de

hebben . Bij de vlakken met een lage dichtheid betekent dit echter dat de overspanning
voor de glasplaten nog steeds erg groat is, waardoor een tertiaire constructie nodig is.
Bij de tweede variant wordt het dakvlak opgevuld met een dicht materiaal, met
uitzondering van een glazen strook langs de loopbruggen . In de glazen strook zijn stalen

onregelmatige vorm van de dakvlakken, die door de

balken zichtbaar en in het dichte deel kan een staalconstructie onzichtbaar verwerkt

loopbruggen worden bepaald, niet wordt afgezwakt.

. worden . Deze constructiewijze benadrukt de vorm van de dakvlakken, maar deelt deze
tevens op door het gebruik van twee materialen in een vlak.
In de volgende variant wordt het dakvlak overspannen door balken in twee haaks op
elkaar staande richtingen. Door het vlak in twee richtingen te overspannen, wordt niet
een richting dominant of worden sommige loopbruggen belangrijker dan andere. Hoewel
het patroon orthogonaal is, wordt de vorm van de dakvlakken niet afgezwakt . In deze
variant zijn aile vlakken bekleed met glas.
Het is daarnaast mogelijk sommige vlakken dicht te maken, zoals in de laatste variant te
zien is, dit is de variant die gekozen is. Op de dichte vlakken kan gras komen te liggen zodat
niet aileen de loopbruggen van bovenaf toegankelijk zijn, maar ook een aantal dakvlakken.
De werking van de gekozen constructie wordt aan de hand van een aantal con structieve
variantenstudies onderzocht. Daarbij zal worden gekeken naar de verbinding tussen de
profielen, de hoek van de balken en de hart op hart afstand tussen de balken. Hierbij is
het dakvlak onderzocht met de grootste overspanning. Om dit dakvlak niet te zwaar te
belasten zal het bekleed worden met glasplaten . Op het dakvlak dat hierna het grootste
is, zal wei gras geplaatst worden . Omdat dit een vee I hogere be lasting tot gevolg heeft, zal
dit dakvlak gecontroleerd worden .

114. constructietekening dak
115. varianten constructieprincipes
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INVLOED VERBINDINGSTYPE
De invloed van het verbindingstype wordt onderzocht aan de hand van drie varianten.

Glazen dak:

Bij de eerste variant zijn aile verbindingen momentvast gemaakt, in een richting !open

Rustende belast ing

1,2 kN/m '

de balken door, de balken in de andere richting worden hiertussen gelast. Bij de tweede

verand erlijke belast ing

1,0 kN/m'

variant Iopen de balken met de kortste overspanning door, de balken in de andere richting
worden hier scharnierend tussen gemonteerd . Bij de laatste variant zijn de balken in de

UGT = 1,2 EG + 1,2 RB + 1,5 VB

langste richting helemaal weggelaten . Deze balken zijn in het programma GSA ingevoerd

u.,,, = EG + RB +VB

um..

als kokerprofielen met de afmetingen 400x300x16. Als belasting is het eigen gewicht van

u. 1 = RB +VB

um..

de balken aangezet en zijn de hiernaast beschreven belastingen en combinaties gebruikt.

118. een richting

117. scharnierend

116. momentvast

Uit de momentenlijnen blijkt dat het vee I effect heeft om de verbindingen momentvast te
maken . Bij de scharnierende verbinding is het maximaal optredende moment 50% groter
dan bij de momentvaste verbinding . Bij de doorbuiging blijkt dit verschil nog groter te
zijn, namelijk bijna 70%. Uit de doorbuiging is goed te zien dat de scharnierende staven
geen enkel nut hebben en slecht een verzwaring voor de constructie betekenen. De
eind doorbuiging van de variant met maar een overspanningsrichting is kleiner dan de
doorbuiging van de scharnierende variant, bij de bijkomende doorbuiging, zonder het
eigen gewicht, verdwijnt dit versch il. In een scharnier is het moment per definitie gelijk
aan nul, waardoor de balken slechts tussen de scharnieren be lasting af kunnen dragen .
90,00
80,00

I

70,00

60.00

:; 50,00

f 40.00

A•o.oo
20.00
10.00

0.00

UGT

Ue tnd
•

96

Mo~ntva1t

• Sckarn~erend

""''

119. maxi male moment
120. doorbuiging

=0,004l =0,004 X 16,2m =65 mm
=0,002l =0,002 X 16,2m =32 mm

INVLOED HOEKVERDRAAIING
De momentvaste verbindingen hebben bij dit project met name een groot effect door
de vorm van de dakvlakken . Bij een rechthoekig vlak met de een verhouding van 1 : 1,5
tussen de overspann ingen wordt de belasting afgedragen volgens de verhouding 1 : 1,54

= 1 : 5. In de formule voor de doorbuiging (5qi 4/384EI) komt de overspanning immers in
de vierde macht voor. Om dezelfde doorbuiging te krijgen moet de kortste richti ng 5 keer
zo veel belasting dragen. Het effect van het momentvast maken van de verbi ndingen is
hierdoor minder dan 20%.
121. 0 grad en gedraaid

In dit project zijn de dakvlakken niet rechthoekig, waardoor de balken niet allemaal even

122. 10 grad en gedraaid

lang zijn . Sommige balken in de langste overspanningsrichting zijn korter dan de balken in
de ko rtste richting. Hierdoor nemen ze een groter deel van de belasting over. Dit kan soms
zelfs lei den tot een soort steunpuntsm oment. De hoek waaronder de balken geplaatst zijn
'1.

heeft invloed op dit momentenverloop. Als uitgangssituatie zijn balken genomen die in de
richting lopen die de kortste overspanning tot gevolg heeft, waarbij de st aven loodrecht
op de rand staan . De balken in de andere richting staan hier loodrecht op. De volgende
variant ontstaat door dit balkenpatroon tien graden te draaien. Varianten met een hoek

-222,9 kNm

·222,9kNm

van 0-50 graden zijn ingevoerd met dezelfde belastingen als in het voorgaa nde onderzoek.
De ondersteuningen zijn scharn ierend, of steunen slechts in z-richting.

124. 30 graden gedraaid

123. 20 grad en gedraaid

In de resultaten hieronder is te zien dat een hoek t ot veertig graden een gunstig effect

l

-

·I
--1

tI

I

-·

125. 40 grad en gedraaid

-

heeft op het maximale moment. Bij gebruik van gelijke profielen kan het moment bijna

i.

1-

20% verminderd worden . Doordat elk dakvlak een andere vorm heeft zal dit effect

-

waarschijnlijk niet bij elk dakvlak gelijk zij n. Tot dertig graden blijft de doorbuiging gelijk,

'

bij een grotere hoek wordt hij groter. Bij de meeste dakvlakken zal de doorbuiging
maatgevend zijn . Constructief is er hierdoor niet genoeg aanleiding om voor een bepaalde

157,2 kN

hoek te kiezen. Uit het gewenste beeld volgt de voorkeur om niet een richting of loopbrug

-207,SkNm

dominant te maken, door de balken hier evenwijd ig aante plaatsen, daarom wordt ervoor

-232,0kNm

126. 50 graden gedraaid

gekozen om de balken 10-20 graden te draaien ten opz ichte van de kortste overspanning.

-
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127. correlatie hoek en moment
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128. correlatie hoek en doorbuiging
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KEUZE HART OP HART AFSTAND
In de variantenstudies is steeds uitgegaan van een hart op hart afstand van de profielen
van 2,5 meter. In dit onderzoekje wordt deze afstand vergeleken met een hart op hart
afstand van 2,0 meter. In de tabel onder op de bladzijde is te zien welke variabelen in
deze vergelijking zijn meegenomen. Allereerst is gekeken naar de benodigde dikte van
het glas, deze berekening is in de bijlage te vinden. Bij deze berekening zijn de glasplaten
beschouwd als twee los op elkaar liggende platen, waardoor het traagheidsmoment van
beide doorsnedes bij elkaar opgeteld mag worden . De doorbuiging bleek maatgevend te
zijn . De glazen platen bij een overspanning van 2,5 meter moeten 33% dikker worden, dan
bij een overspanning van 2,0 meter. Als deze be lasting wordt ingevoerd in het programma
GSA, blijkt dat een hart op hart afstand van 2,5 meter een iets zwaardere staalconstructie
oplevert, hoewel minder staven worden gebruikt. Deze hart op hart afstand Ievert echter
minder knooppunten op tussen de staven zelf en met de afdragende constructie . A Is laatste
zijn de bovenaanzichten van beide varianten getekend, met daarin de juiste breedte van
de profielen. De variant met een hart op hart afstand van 2,0 meter Ievert een dichter
beeld op, ondanks de smallere profielen. Om deze reden wordt voor de variant van 2,5
meter gekozen.

Dikte glasplaat (mm-mm)

12-12

16-16

Staalprofiel

RHS400x200x14,2

RHS400x300x16

Beeld
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CONTROLE GRASDAK
Grasdak :

De rustende belasting van het grasdak is bijna vier keer zo hoog als van het glazen dak.

Substraatpakket

3,0 kN/m'

lsolatiemateriaal

0,5 kN/m 1

Plafondbekleding

0,5 kN/ m'

Totaal rustende belasting

4,0 kN/m'

Dit komt met name door het substraatpakket van 20 centimeter, daarnaast zijn deze
dakvlakken toegankelijk voor de bezoekers waardoor een veranderlijke belasting van 3,0
kN/m 2 aangenomen. Het op een na grootste dakvlak zal een grasdak worde n en deze

+

heeft een maximale overspanning van 13,9 meter. Gecontroleerd is of de voor het glazen
dak benodigde profielen, hier voldoen. Het substraatpakket is minder gevoelig voor

Veranderlijke belasting

doorbuiging dan de glasplaten, waardoor het voldoende is om aileen de totale doorbuiging

3,0 kN/m '

te controleren . Deze blijkt 13 mm onder de eis te zitten, waarmee deze voldoet. Het
UGT = 1,2 EG + 1,2 RB + 1,5 VB
u,,,, = EG + RB +VB

maximaal optredende moment in de uiterste grenstoestand is bijna twee kee r zo groot
um,. =0,004l =0,004

X

13,9m =56 mm

als het maximaal optredende moment bij het glazen dak, maar valt nog ruim bi nnen de
capaciteit van het gekozen kokerprofiel. Voor aile dakvlakken worden kokerprofielen met
de afmetingen 400x300 toegepast, op kleinere dakvlakken kan een kleinere wanddikte
worden toegepast.

-42,74mm

129. maximaal moment grasdak

130. einddoorbuiging grasdak
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6.3 SAMENWERKING LOOPBRUGGEN
In deze paragraaf over de samenwerking van de
loopbruggen wordt toegewerkt naar een totaal
model waarin aile loopbruggen en de secundaire
dakconstructie worden ingevoerd. Hiervoor moet
eerst worden gekeken naar de randvoorwaarden
voor het model, waaronder de afdragende
constructie. Verder worden de knooppunten van
de loopbruggen besproken, hier zal namelijk een
verzwakking plaatsvinden. Als laatste wordt de
invoer van het totale model besproken en de
resultaten die hier uitkomen.

RANDVOORWAARDEN
afdragende constructie
Op de afbeelding hiernaast is de afdragende constructie van de loopbruggen te zien. Bij

de ingang en de kleedruimtes worden de loopbruggen door kolommen gesteund. Hier
zit namelijk een glazen strook onder de loopbruggen, waardoor het niet mogelijk is een
wand onder de loopbruggen te plaatsen . Uit de maximale reactiekracht van het totale
model is berekend dat deze kolommen kokerprofielen met de afmetingen 300x200x14,2
worden . De overige ondersteuningen bestaan uit wanden, die dezelfde dikte hebben als
de wanden van de vakwerken, 250 mm, deze wanden lopen door tot op de keldervloer,
waar ze direct afdragen op de funderingspalen . Bij de plaatsing van de pa len wordt
rekening gehouden met de belastingen die volgen uit het totale model.
invloed nauwkeurigheid in vroege ontwerpfase
Aan het begin van het ontwerpproces is het soms moeilijk in te schatten hoe

nauwkeurig de invoer van de berekening moet zijn om nuttige resultaten te krijgen . Bij
dit antwerp speelde dit met name bij de belastingen uit de dakvlakken . In de eerste
constructiemodellen zijn aileen de loopbruggen ingevoerd, waarbij de belastingen uit de
secundaire dakconstructie als lijnlasten op de staven zijn aangebracht. Om uit te zoeken
hoe de belastingen het beste bepaald kunnen worden, is een onderzoek uitgevoerd
naar de invloed van de nauwkeurigheid van de belastingen. In dit onderzoek, dat in de
bijlage te vinden is, zijn de dakoppervlaktes die door de staven gedragen worden met een
steeds grotere nauwkeurigheid bepaald . Gekeken is naar wat hiervan de invloed is op de
momentenlijn van de staven.
Het blijkt dat het te conservatief is om de belasting uit de maximale overspanni ng tussen
twee loopbruggen op aile staven te zetten . Door het totale dakoppervlakte te delen door
de totale lengte van de staven is een gemiddelde overspanning gevonden, die slechts
37% van de eerste waarde is. Het nog nauwkeuriger aanbrengen van de be lasting, door
bijvoorbeeld de gemiddelde overspanning per staaf te nemen, blijkt weinig invloed te
hebben op de momentenlijn. Bovendien kost deze methode vee I extra tijd. Voor de eerste
constructieve onderzoeken is voldoende om het dakoppervlakte te delen door de totale
lengte van de staven .

131. constructietekening
ondersteuning loopbruggen
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VERZWAKKING KNOOPPUNT
Bij de knooppunten van de loopbruggen ontstaat een verzwakking, doordat een doorgang
door de constructie gemaakt moet worden . Om de invloed van deze doorgangen te
onderzoeken zijn de onderstaand twee modellen ingevoerd in het programma lnfograph.
op beide modellen is een gelijke belasting aangebracht. Bij het linker model lopen de
wanden door, het is niet mogelijk om bij het knooppunt door te lopen . De maximale
doorbuiging is in dit geval 42,8 mm . Bij het tweede model is bij het knooppunt in aile
wanden een opening gemaakt. In dit geval is de doorbuiging 643 mm . Om de vorm van
de doorbuiging duidelijk te maken zijn de modellen met een andere factor verschaald .

132 . doorlopengde wanden [verschalingsfactor 110)

De verschalingsfactor bij de rechter afbeelding is slecht 8,8. In deze afbeelding is te zien
dat vrijwel aile doorbuiging optreedt door een hoekverdraaiing in het knooppunt, het
knooppunt gaat als een rotatieveer werken . Aile stijfheid van het knooppunt komt uit de
boven- en onderrand. Omdat hier geen tussenconstructie aanwezig is, speelt de hoogte
van de totale constructie geen enkele rol. Het traagheidsmoment is gelijk aan de stijfheid
van twee platen die op elkaar liggen en bij vervormingen over elkaar heen schuiven.
Volgens de berekening die in de bijlage te vinden is, is de stijfheid van de rotatieveer
2 EI/L. Als de boven- en onderrand 250 mm dik zijn, Ievert dit de waarde 7,26 *10 4 kNm/
rad op.

D
134. werking rotatieveer
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133. openingen in wand en [verscha lingsfactor 8,8)

PLAATSING ROTATIEVEER
Omdat het geheel openen van de knooppunten tot een erg grate verzwakking leidt, zal
het vakwerkpatroon in een van de loopbruggen in het knooppunt doorlopen. Het beton
in het vakwerkpatroon moet dan zo geplaatst worden dat een opening ter grootte van
een deuropening ontstaat. Om uitvoeringstechnische redenen is het niet mogelijk het
vakwerkpatroon in beide loopbruggen door te Iaten lopen .
Onderzocht is wat de invloed is van deze verzwakking ten opzichte van het Iaten
doorlopen van beide vakwerken . Op afbeelding 135 is te zien welke staven verend worden
aangesloten. Naast momentvaste en verende ondersteuningen is tevens een variant
gemaakt met scharnierende aansluitingen. Doordat de loopbruggen naar het restaurant
op een andere hoogte lopen dan de andere loopbruggen, kunnen deze loopbruggen in
beide richtingen doorlopen, op de punten waar ze op de afbeelding lijken te kruisen. In
het model zijn deze loopbruggen boven elkaar gelegd, waardoor ze elkaar aileen verticaal
steunen. De knooppunten bij de delen van de loopbruggen die direct verticaal gesteund
worden zijn geheel scharnierend gemaakt.
De verende verbindingen zorgen voor een vergroting van het moment en de dwarskracht
van 40% ten opzichte van de momentvaste verbindingen. De doorbuiging neemt zelfs met
50% toe . Het verschil tussen de scharnierende en de verende ondersteuning is slechts een
paar procent. Dit geeft aan dat de stijfheid van de rotatieveer erg laag is.
Uit een onderzoek in de bijlage naar de locatie van de rotatieveren blijkt dat het mogelijk
is de momenten met 10% te verkleinen . Door in de loopbrug van de kleedruimtes naar het
rustgedeelte een rotatieveer te plaatsen, wordt deze minder zwaar be last omdat hij meer
gesteund wordt door andere loopbruggen. Voor de uitvoering is het echter makkelijker het
vakwerkpatroon van deze loopbrug door te Iaten Iopen . Zo kan deze loopbrug namelijk als
eerste gemaakt worden en kunnen de andere hieraan verbonden worden .
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135. plaatsing rotatieveren
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137. dwarskracht (kN)

138. doorbuiging (mm)
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TOTAAL MODEL
invoer
De doorsnedengrootheden van de loopbruggen zijn handmatig ingevoerd volgens de

volgende waardes :
A= 1,0 e6 mm 2

=1,81 el2 mm 4
lzz =3,33 ell mm 4

Iyy

It = 1,0 ell mm 4

De knooppunten van de loopbruggen zullen worden uitgevoerd zoals aangegeven op de
vorige bladzijde, met een rotatieveer die een stijfheid heeft van 7,26 *10 4 kNm/rad
De secundaire dakconstructie bestaat uit kokerprofielen 400x300xl6. De staven zijn
momentvast aan elkaar verbonden en scharnierend met de loopbruggen . Omdat de
systeemlijnen van de balken niet doorlopen tot de systeemlijnen van de loopbruggen, is
bij de aansluiting met de loopbrug een offset aan de staven gegeven. Hierdoor wordt met
een kortere lengte gerekend, die overeenkomt met de werkelijke lengte van de staven.
De steunpunten hebben een veerstijfheid van 100.000 kN/m, wat overeenkomt met de
veerstijfheid van een funderingspaal. Op punten waar veel belasting naar beneden komt,
zullen meer palen geplaatst worden; hier is de waarde 200.000, 300.000 of 400.000 kN/m.
Belastingen :
Glazen dak
Eigen gewicht: 1,66 kN/m
Rustende belasting: 1,25 m * 1,2 kN/m 2 = 1,5 kN/m
Veranderlijke belasting: 1,25 m * 1,0 kN/m 2 = 1,25 kN/m
Grasdak
Eigen gewicht: 1,66 kN/m
Rustende belasting: 1,25 m * 4,0 kN/m 2 =5,0 kN/m
G Verende on dersteun ing

Veranderlijke belasting : 1,25 m * 3,0 kN/m 2 = 3,75 kN/m
Loopbruggen
Eigen gewicht: (2 * 0,25 m * 2m+ 0,4 m

2

)

* 25 kN/m

3

=25 kN/m

Rustende belasting: 10 kN/m
2

2

Veranderlijke belasting: 2 m * 3 kN/m + 1,5 m * 5 kN/m = 13,5 kN/m
104
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loopbrug

-

glasda k

-

grasdak

139. 1nvoer geomtrie

resultaten
Het maximale optredende moment is 21040 kNm, dit komt dicht in de buurt van de

uitkomsten van de vooronderzoeken. Doordat het vakwerkpatroon doorloopt over de
steunpunten, ontstaan grate steunpuntsmomenten. Het grootste steunpuntsmoment is
met 17840 kNm bijna net zo groat als het grootste veldmoment. Door het ontstaan van deze
steunpuntsmomenten worden de veldmomenten verkleind . De steunpunts momenten
leveren geen probleem op voor de constructie omdat er geen versch il zit tussen de
boven- en onderrand ; ze hebben de zelfde capaciteit voor het opnemen van druk- en
trekkrachten . De maximale dwarskracht is 3239 kN, deze kracht moet worden opgenomen
door de diagonalen . In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de capaciteit van
de constructiedelen .
In de bijlage zijn de resultaten van de doorbuigingen in de eindtoestand te vi nden . Om
de doorbuigingen te interpreteren moet deze worden uitgezet tegen de lengte waarover
deze optreden. De grootste relatieve doorbuiging treedt op in de loopbrug van de
kleedruimtes naar het rustgedeelte; de doorbuiging neemt over 12,6 m toe van 4 naar
60 mm . Deze doorbuiging zit met een waarde van L/450 onder de eis van L/250. Door
de grate constructiehoogte van de loopbruggen, zijn de doorbuigingen niet maatgevend.

3239kN

-3014kN
Case: C1 : UGT I

140. dwarskrachten
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6.4 LOOPBRUG
De /oopbrug van de k/eedruimtes naar het
rustgedee/te wordt het zwaarst be/ast, zowel op
moment, dwarskracht a/s doorbuiging. Op de
afbee/ding hiernaast zijn de wandaanzichten van
deze /oopbrug te zien. In deze paragraaf wordt
besproken hoe de vakwerkopeningen in de loopbrug
zijn bepaa/d en hoe het krachtenverloop eruitziet.

CONSTRUCTIEVE PARAMETERS
keuze hoek diagonalen
Om de invloed van de hoek van de diagonalen uit te zoeken, zijn vier simpele modellen
met een overspanning van 36,4 meter in het programma GSA ingevoerd, met de hoek van
de diagonalen als enige variabele . Voor de boven- en onderrand zij n betonnen profielen
met de afmetingen 300x2000 mm ingevoerd, voor de diagonalen zijn betonnen profielen
met de afmetingen 300x400 mm ingevoerd. Aile staven zijn momentvast aan elkaar
verbonden, aangezien het beton aan elkaar gestort zal worden . De volgende belastingen
zijn als lijnlast op het vakwerk aangebracht: eigen gewicht : massa van de staven in het
programma meegenomen, rustende belasting: 35 kN/m , veranderlijke bel asti ng: 20 kN/m.
In de tabel hieronder zijn de resultaten van de berekening te zien . De diagona len blijken
slechts een kleine invloed op het eigen gewicht te hebben, aangezie n de boven- en
onderrand samen al 30 kN/m wegen. Door het kle ine versch il in het eigen gewicht za l
bij de vergel ijking van de hoeken van de diagonalen worden gekeken na ar de resu ltaten
voor de rustende belasting en de veranderlijke belasting. Een grotere hoek is gunstig
voor de kracht in de diagonalen, het vakwerk met een hoek van 49,1 graden heeft een
normaalkracht in de diagonaal die 23,5% hoger is dan het vakwerk met een hoek van 66,6

143. hoek diagonalen

graden . Het vakwerk met een hoek van 60 graden heeft de minste doorbuiging. Om deze
redenen kunnen de staven het beste een hoek van 55-65 graden hebben.
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144. normaalkracht staven
142 . wandaanzichten loopbrug naar rust

145. doorbuiging
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handberekening

Om meer inzicht te krijgen in het krachtenverloop van de vakwerken is een handberekening
vergeleken met de resultaten van het vakwerk met een hoek van 60 graden. Bij deze
handberekening zijn dezelfde uitgangspunten gebruikt als bij het voorgaande onderzoek.
Op de afbeelding 146 zijn de resultaten van de computerberekening te vinden van de
normaalkrachten ten gevolge van de rustende belasting. De handberekening is in de
bijlage te vinden .

NR8 boven/onderrand (kN)
UVB

(mm)

1661

1656

14,1

8,9

Beide berekeningen komen op dezelfde waarde voor de normaalkracht van de boven- en
onderrand. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de handberekening tot betrouwbare
resultaten leidt. In de computerberekening is voor de normaalkracht in de diagonalen een
waarde van 685 kN gevonden, dit is een hogere waarde dan de dwarskracht van 637 kN,
die uit de handberekening volgt. Hieruit wordt geconcludeerd dat de kracht in diagonal en
die onder een hoek van 60 graden staan 7,5% hoger is dan de dwarskracht.
Het grootste verschil tussen de twee modellen is te vinden in de doorbuiging. Voor het
traagheidsmoment van het vakwerk in de handberekening is de regel van Steiner gebruikt,
deze gaat uit van volledige samenwerking tussen de boven- en de onderrand. Aangezien
de werkelijke doorbuiging, die uit het computermodel volgt, 60 procent hoger is, moet
geconcludeerd worden dat de samenwerking niet volledig is. Om een betere aanname
van het traagheidsmoment te krijgen is de waarde die gevonden wordt met de regel van
Steiner gedeeld worden door 1,6. Op deze manier is voor het totale model uit de vorige
paragraaf de stijfheid van de vakwerken bepaald.
Axial Force, Fx : 5000, kN/pic.cm
1661 , kN
1192, kN
723 ,5 kN
254,7 kN
-214,1 kN
-682,9 kN
-1152, kN
-1620, kN
Case : L2: RB
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146. normaalkrachten RB

OPBOUW LOOPBRUGGEN

~
~
~
~

Uit de uitkomsten van het totale model is bepaald dat een dikte van de boven- en
onderrand van 250 mm voldoende is, de diagonalen krijgen daarom een doorsnede van
250x250 mm. Het patroon van de vakwerkopeningen wordt vervolgens op de volgende
manier bepaald :
• Teken een vakwerkvormig patroon met hoeken van 55-65 graden. Houdt bij de
plaatsing van de diagonalen rekening met de secunda ire dakconstructie, zichtlijnen door
de loopbruggen, deuropeningen en het dwarskrachtenverloop. Laat de driehoeken net in
grootte verschillen.
• Geef de staven een dikte van 250 mm, tenzij de dwarskracht groter is dan 2300 kN, dan
moet een dikkere staaf worden toegepast.
• Voeg extra materiaal toe bij de hoeken, onder andere als dit nodig is om de secunda ire
dakconstructie op het beton aan te Iaten sluiten.
147. opbouw

• Rond de hoeken af met een straal van 200 mm .
Dit is voor aile loopbruggen in het gebouw uitgevoerd, doordat aile loopbruggen andere
parameters en een andere lengte hebben, zijn aile loopbruggen uniek; ze passen zich
optimaal aan aan de functies die ze ontsluiten. De vakwerkopeningen voeren hiermee
het concept van een onregelmatig basissysteem verder door op een kleiner schaalniveau.
Hoewel aile openingen met dezelfde elementen, zoals de straal van de afgeronde hoeken
en de dikte van de diagonalen, worden uitgevoerd, zijn aile openingen verschillend en
leiden ze zo tot een onregelmatig beeld .
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CONTROLELOOPBRUG
invoer
De constructie van de loopbrug is als twee vakwerken, als lijnmodel ingevoerd in het

programma GSA. De twee boven - en onderranden hebben de afmetingen 250x1000 mm
gekregen en zijn in de knooppunten momentvast aan elkaar gekoppeld, om de vakwerken
samen te Iaten werken. In werkelijkheid hebben de loopbruggen een boven- en onderrand
van 250x2000 mm. Om het extra materiaal bij de diagonalen te modelleren zijn extra staven
toegevoegd, die ervoor zorgen dat de belasting altijd op een staaf aangrijpt. Uit het totale
model is gebleken dat de dwarskracht vlakbij het eerste steunpunt na de overspanning
erg groot is. De dikte van de diagonalen is hierop aangepast, de zwaarst belaste diagonaal
heeft een doorsnede van 650x250 mm. Aile staven zijn momentvast met elkaarverbonden .
De ondersteuningen zijn verend gemaakt, gelijk aan de ondersteuningen uit het totale
model.
De belastingen uit de secundaire dakconstructie en de loopbruggen die aansluiten op
deze loopbrug zijn uit het totale model gehaald . Daarbij zijn de belastingen bepaald aan
de hand van het dwarskrachtenverloop van de staven . Als bijvoorbeeld de staaf voor
de aansluiting met de loopbrug een waarde heeft van 100 kN en na de aansluiting een
waarde van - 20 kN, is de reactiekracht van de loopbrug 120 kN. Andersom betekent dit
dat de belasting van de staaf op de loopbrug 120 kN bedraagt.
Op het dak van de loopbruggen treedt daarnaast een rustende belasting van 5,0 kN/m2
en een veranderlijke belasting van 3,0 kN/m2. Deze belastingen zijn als lijnlasten van 5,0
kN/m en 3,0 kN/m op beide vakwerken aangebracht. Op het loopvlak van de loopbrug
treedt een veranderlijke belasting van 5,0 kN/m2 op, die als lijnlast van 3,75 kN/m is
aangebracht.

150. geometrie loopbrug
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·20 kN
149. voorbeeld dwarskrachtenverloop

resultaten
In afbeelding 151 zijn de normaalkrachten van een van de vakwerken te zien. De

normaalkrachten in het andere vakwerk hebben ongeveer dezelfde waardes . Bij het
vergelijken van de uitkomsten met de uitkomsten uit het totale model, moet er rekening
mee worden gehouden dat in het totale model de waardes van de twee vakwerken al bij
elkaar opgeteld zij n.
Het globale krachtenverloop laat zien dat de momenten en dwarskrachten optreden
zoals voorspeld was in het totale model. In het midden van de overspan ning t reedt een
veldmoment op, met trek in de onderrand en druk in de bovenrand . Bij de ond ersteuning
draaien de tekens van de normaalkrachten om ; een steunpuntsmoment t reedt op. Hier is
tevens de kracht in de diagonalen, de dwarskracht, het grootste.
Als naar de waardes van de krachten wordt gekeken, blijkt dat de krachten in dit model
hoger zijn dan in het totale model. Zo is de kracht in de onderrand 2* 4100 kN

=8200 kN

tegenover 6200 kN in het totale model. Dit verschil is tevens goed terug te zien aan de
doorbuiging. Uit deze berekening volgt een doorbuiging van 100 mm, in het totale model
was dit slechts 60 mm. Dit laat zien dat hoewel de andere loopbruggen veren d aan deze
loopbruggen zijn verbonden, ze toch deze loopbrug ondersteunen. Over de steunpunten
van de andere loopbruggen loopt het vakwerkpatroon van deze loopbruggen na melijk wei
door, waardoor ze als een soort uitkragingen belasting op kunnen nemen .

4106 kN

-4057 kN
Caa: C 1 : UGT l

151. normaalkracht (kN)

Omm

lOOmm
Caae: C2 : BGT

152. doorbuiging (mm)
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TECHNISCHE DOORSNEDES
Bij de uitwerking van het badgebouw staan
de aansluitingen van de loopbruggen met het
dak centraa/. Aan de hand van twee technische
doorsnedes wordt de g/obale uitwerking van het
gebouw uitgebee/d, uit deze doorsnedes zijn drie
details verder uitgelicht.

Het materiaalconcept bestaat uit het gebruik van primaire materialen, waarbij de
materialen zelf zichtbaar blijven en niet worden weggewerkt met bekledingsmateriaal.
Het hoofdmateriaal in het gebouw is beton, dit komt terug in de loopbruggen en de
wanden. Voor de secundaire dakconstructie worden stalen kokerprofielen toegepast,
deze worden in een Iichte grijze kleur geverfd, waardoor ze niet te veel contrasteren
met het grijs van het beton. Als de loopbruggen de gevel vormen, worden glas in de
vakwerkopeningen geplaatst. Om de structuur van de openingen in de loopbrug zelf
goed zichtbaar te Iaten, wordt het glas gelijk gelegd met de buitenkant van de loopbrug.
Ditzelfde principe wordt gebruikt bij de glazen relingen boven het SO meterbad. Op de
gevelvlakken waar geen loopbruggen lopen, wordt een Iichte glazen gevel toegepast, die
contrasteert met de zware betonnen loopbruggen . In het interieur worde n een aantal
elementen geaccentueerd door ze te bekleden met een hout, dit wordt bijvoorbeeld bij
de balie in de ingang gedaan .
De bovenkant van het grasdak loopt gelijk met de bovenkant van de loopbruggen . Het
graspakket is, inclusief isolatie, 3SO mm dik, de secundaire dakconstructie met een hoogte
van 400 mm komt hieronder te liggen. De bovenkant van het constructieve deel van de
loopbruggen loopt gelijk met de bovenkant van de staalconstructie. Om van binnen een
uniform beeld te krijgen, is de secundaire dakconstructie van de glazen dakvlakken op
dezelfde hoogte gelegd als van de grasdaken. Doordat het glas direct op de staalconstructie
is aangebracht, ligt het glazen dak 300 mm onder het dakvlak van de loopbruggen. Op
deze manier wordt een onderscheid gemaakt tussen de vlakken die beloopbaar zijn en de
vlakken die niet toegankelijk zijn; voor de veiligheid wordt een glazen reling toegevoegd
aan de rand van de loopbruggen . De afwatering vindt plaats onder het loopvlak van het
dak van de loopbruggen, op de isolatie wordt een goot geplaatst.
Op de doorsnede op de linker pagina is links onder een deel van de techn ische ruimte te
zien . Doordat het sportgedeelte aan deze ruimte grenst kan de luchtventilatie direct vanuit
de installatieruimte naar de badruimte plaatsvinden. Op de vloer van het SO meterbad
na, is een keldervloer met een gelijke hoogte geplaatst, de bovenkant van de vloer ligt
op 4,60 meter onder maaiveld. Hierdoor ontstaan ruimtes onder en langs de baden, die
afhankelijk van de hoogte gebruikt kunnen worden als installatieru imte of als kruipruimte .
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154. doorsnede BB'
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1. Grondpakket
2. Orainageplaat
3. Bitumineuze dakbekleding

1----- 9.

4. Grindkorrels
5. Zinken dakgoot

4.

JI

2.
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3.
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5.

6. Houten balk 250<75

, - - - 10.

7. lsolatiemateriaal

1--- 11.

~12.

I
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8. Betonnen dekplaat

14.
9. Glazen rel ing
~

10. Aluminium gl asprofiel
11. Pleist erwerk

17.

12. Rubberen strip
13. Oubbel glas

14. Aluminium raamprofiel

I

\

15. Stalen kokerprofiel 400<300<16
16. In het w erk gestort beton 250 mm

15.

15 .

17. Sandwichpaneel

1----- 9.

l

- - 10.

- l - - 16.

155. detail basisloopbrug 1:20
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156. detailloopbrug naar restaurant 1:20

119

1. Dubbel glas
2. Aluminium raamprofiel
3. Zinken dakgoot
4. lsolatiemateriaal
5. Bitumineuze dakbekleding
6. Pleisterwerk
7. Aluminium afdekprofiel

1.

8. Afdekplaat
9. Kokerprofiel 200x100x8
10. Bollenvloer 280 mm
11. Bollenvloer 340 mm
12. Dekvloer 50 mm

7.

9. - -

1.

157 . detail voorgevel1:20
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basisloopbrug

Op een loopbrug kunnen twee soorten dakvlakken aansluiten, glazen daken en grasdaken.
Afhankelijk van de richting van de helling van het dakvlak wordt een goot in het dakpakket
van de loopbrug geplaatst, doordat aile vlakken schuin lopen is geen extra afschot nodig.
Op de stalen dakconstructie wordt een aluminium raamprofiel gemonteerd, het glas wordt
op een rubberen strip direct op het staal opgelegd. Om het glas vast te zetten wordt een
afdekplaat in het aluminium profiel geklikt, deze plaat heeft dezelfde breedte al s de stalen
balken. In de loopbrug is een sparing gemaakt waar het glas op een rubberen strip in komt
te liggen, door deze sparing is het mogelijk het glas op een later tijdstip te vervangen . Op
de loopbrug wordt een betonnen dekplaat gelegd, waardoor het dak beloopbaar is. Deze
dekplaat wordt ondersteund door houten balken, die tussen het isolatiemateriaal op de
betonconstructie liggen.
Voor de aluminium glasprofielen van de reling in de loopbruggen wordt een uitsparing
in het beton gemaakt, waaruit een anker steekt, waaraan het profiel wordt gemonteerd .
In dit profiel wordt de glasplaat geplaatst, waarna een afdekprofiel het glas vastzet . De
bovenkant van het profielloopt gelijk met de opening, zodat in de opening zelf aileen het
glas zichtbaar is, door het profiel grijs te verven zal het contrast met beton niet zo groot
zijn.
loopbrug naar restaurant

Omdat de loopbruggen naar het restaurant uit het daklandschap steken, verschilt de
detaillering op een aantal punten van de basisloopbrug. Het belangrijkste verschil is de
isolatie in de wanden van de loopbruggen; om tech een betonnen uitstraling te krijgen,
wordt aan de buitenkant pleisterwerk aangebracht. In plaats van een wand van 250 mm
bij de basisloopbrug Ievert dit een wandpakket van 300 mm op. Om in de loopbrug zelf
geen sprang in dikte van de wand te hebben heeft het beton in het deel van de wand dat
binnen ligt dezelfde dikte als het gehele pakket. De detaillering met de dakvlakken vindt
op gelijke wijze plaats als bij de basisloopbrug.
voorgevel

Het glas in de voorgevelloopt tot bovenaan door, het glas wordt gemonteerd op de stalen
gevelkolommen op gelijke wijze als bij de secundaire dakconstructie, aan de bovenkant
wordt een aluminiumprofiel geplaatst dat achter het glas ligt. Om bij de dakconstructie
niet tegen verschillende materia len aante kijken wordt een afdekplaat tegen het beton en
isolatiemateriaal geplaatst. De dikte van de dakconstructie is zo uitgekozen dat het totale
dakpakket een gelijke hoogte heeft als de vloer van het restaurant met ee n deklaag.
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RONDGANG GEBOUW

INGANG

Met ingezoomde p/attegronden en sfeerbeelden
wordt in dit hoofdstuk het antwerp verder
toegelicht.

Het bezoek aan het zwembad begint voor aile bezoekers in de ingang. Voor het restaurant
kunnen bezoekers direct de trap naar boven nemen. Bij de balie worden de bezoekers
voor het fitnessgedeelte en het zwembad gescheiden, de fitnessbezoekers betreden met
een trap de loopbrug, de badgasten gaan naar rechts, naar de kleedruimtes.

158. plattegrond ingang
159. beeld ingang
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Vergaderruimte
Toiletten

Keuken

Kleedruimte

KJeedruimte

KJeedruimte

KJeedruimte

KJeedruimte

Kleedruimte

Kantoor

KLEEDRUIMTES
Na zich omgekleed te hebben betreden de badgasten met en trap het st elsel van
loopbruggen, waar ze kunnen kiezen naar wei gedeelte ze gaan .

160. plattegrond kleedruimte s
161 . beeld kleedrUimtes

127

LOOPBRUG

162. beeld loopbrug

128

SPORT
De loopbruggen !open over het sportgedeelte heen, om voldoende vrije hoogte te
creeren, met een aantal trappen kunnen de badgasten de loopbruggen betreden en zo
naar een andere ruimte gaan.

163. beeld SO meterbad
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RUST
Het buitenbad van het rustgedeelte bevindt zich aan het einde van het gebouw en ligt
geheel verdiept in de opgeving.

164. plattegrond rustgedeelte
165. beeld buitenbad rust
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FITNESS
In de cardioruimtes van het fitnessgedeelte staat uitzicht centraal, de apparaten staan
in rijen opgesteld voor een glazen wand . Vanuit de fitnessruimte op de on derstaande
afbeelding heb je uitzicht over het wedstrijdbad .

166. plattegrond fitnessgedeelte
167. beeld fitnessruimte
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168. plattegrond spelgedeelte
169. beeld instructiebad
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RESTAURANT
Vanuit het restaurant heb je goed uitzicht op de omgeving van het zwembad . De
loopbruggen bieden toegang tot de ruimte en gaan daarna over in een verbl ijfsruimte,
met zitplekken in de vakwerkopeningen.

170. plattegrond restaurant
171 . beeld restaurant
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NAWOORD
Dit verslag laat zien dat het mogelijk is de
disciplines architectuur en constructief ontwerpen
te combineren in een antwerp. Door vanuit twee
disciplines te ontwerpen neem je als ontwerper twee
rol/en aan wat zowel voor- als nadelen heeft.

Beslissingen die je vanuit de ene rol neemt, hebben onvermijdelijk invloed op de andere
discipline, een architectonische aanpassing kan bijvoorbeeld leiden tot veranderingen
in het constructieve antwerp. Dit heeft me veel geleerd over het ontwerpproces, wat
me in de praktijk goed van pas zal komen . Door vanuit beide disciplines tegelijkertijd te
ontwerpen, kon de constructie architectonisch ingezet worden. lk ben van mening dat
architectuur en constructie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, de constructie is
een middel om de architectuur uit te drukken. Dit antwerp van een recreatiebad is hier
een goed voorbeeld van : het constructieve antwerp is niet aileen bepalend voor het
beeld van het gebouw, maar heeft tevens een toegevoegde rol door het verbinden van
de functies . Het goed combineren van de verschillende functies, waarbij ze allemaal hun
eigen identiteit moeten behouden, vormen de architectonische uitdaging in dit antwerp.
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INHOUDSOPGAVE
Geomtrie dakvlakken
Berekening glasplaten
Secundaire dakconstructie
lnvloed nauwkeurigheid in vroege ontwerpfase
lnvoer totaal model
Plaatsing rotatieveer
Doorbuiging totaal model
Handberekening
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GEOMTRIE LOOPBRUGGEN
vlak a
Onderkant loopbruggen (waardes in meters)
z= ax+ by+ c

x=O

y=O

z=1,5642

X=-34

y=O

z=-0,8192

a=(1,5642 - 0,8192)/(0-- 34) = 2,3834/34 = 0,0701
x=O

y=O

z=1,5642

x=O

y=32

z=-1,0625

b=(1,5642- 1,0625)/(0 - 32) = 2,6267/ -32 = -0,0821

z= 0,0701x- 0,0821y + 1,5642

vlak b
x=5

y=O

z=1,6536

x=25

y=O

z=0,4653

a=(1,6536- 0,4653)/(5- 25) = 1,1883/-20 = -0,0594
5

* - 0,00594 + c = 1,6536

c = 1,9507

x=O

y=-5

z=1,9278

x=O

y=-19

z=1,8638

b=(1,9278- 1,8638)/(-5 - -19) = 0,064/14 = 0,0046

z= -0,0594x + 0,0046y + 1,9507

148

BEREKENING GLASPLATEN
overspanning : 2,0 m
Dikte glasplaten 12-12
Eigen gewicht : 25 kNim 2

* 0,024 m = 0,6 kNim 2

Veranderlijke belasting : 1,0 kNim 2
Berekening over glasplaat van 1 meter breed :
I = 1112

* 1000 * 12 3 = 14,4 e4 mm 4

Afdragend in twee richtingen => moment halveren
M totaal

= 0,5

* 118 * (1,2 * 0,6 kNim + 1,0 kNim) * (2,0 m) 2 = 0,555 kNm

Platen even dik => dragen beide helft moment :
a= (0,5

* 0,555 kNm * 6 mm) I 14,4 e4 mm 4 = 11,6 Nlmm 2

maximale spanning 33 Nlmm 2 => voldoet
6 = (5

* 0,5 * (0,6 kNim + 1,0 kNim) * (2000 mm) 4 ) I (384 * 72000 Nlmm 2 * (2 * 14,4 e4

mm 4 )) = 8,0 mm
Ll 6 = 250 => voldoet
overspanning : 2,5 m

Dikte glasplaten 16-16
Eigen gewicht: 25 kNim 2

* 0,032 m = 0,8 kNim 2

Veranderlijke belasting: 1,0 kNim 2
Berekening over glasplaat van 1 meter breed :
I= 1112

* 1000 * 163 = 34,1 e4 mm 4

Afdragend in twee richtingen =>moment halveren
M totaa l

= 0,5

* 118 * (1,2 * 0,8 kNim + 1,0 kNim) * (2,5 m) 2 = 0,961 kNm

Platen even dik => dragen beide helft moment:
a= (0,5

* 0,961 kNm * 8 mm) I

maxi male spanning 33 Nlmm
6 = (5

2

34,1 e4 mm 4 = 11,3 Nlmm 2
=> voldoet

* 0,5 * (0,8 kNim + 1,0 kNim) * (2500 mm) 4 ) I (384 * 72000 Nlmm 2 * (2 * 34,1 e4

mm 4 )) = 9,3 mm
Ll 6 = 268 => voldoet
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SECUNDAIRE DAKCONSTRUCTIE
hart op hart afstand : 2,0 m
Profiel: RHS 400x200x14,2

Moment, Myy: 400 ,0 kNmi
131 ,3 kNm
84,83 kNm
38,40 kNm
-8,029 kNm

We 1y = 1619 e3 mm 3

-54,46 kNm
-100,9 kNm

Belastingen:

-147,3 kNm
-193,7 kNm

Eigen gewicht: 1,26 kNim
Rustende belasting: 1,0 kNim 2 * 1 m = 1,0 kNim
Veranderliijke belasting: 1,0 kNim 2

z

Case: C1 : UGT 1

* 1 m = 1,0 kNim

z

Uitkomsten uit het programma GSA:
MuGr = 193,7 kNm
Mmax =

235 Nlmm 2 * 1619 e3 mm 3 = 380 kNm => voldoet

= 51,1 mm
Bijkomende doorbuiging maatgevend voor glasplaten, bestaande uit RB en VB

o eind

obij

= 31,4 mm

eis : ob..IJ < Ll500 = 15,8 m I 500 =31,6 mm => voldoet

Moment, Myy: 400,0 kNm1
205 ,6 kNm
142,7 kNm
79,69 kNm
16,72 kNm
-46 ,26 kNm

hart op hart afstand : 2,5 m

Profiel: RHS 400x300x16
Wey1 = 2377 e3 mm 3

-109,2 kNm
-172,2 kNm
-235,2 kNm

Belastingen worden afgedragen in twee richitingen:
Eigen gewicht: 1,66 kNim
Rustende belasting: 1,2 kNim 2

z

L

* 1,25 m = 1,5 kNim

Case : C1 : UGT 1

Veranderliijke belasting: 1,0 kNim 2 * 1,25 m = 1,25 kNim
Uitkomsten uit het programma GSA:
MuGT = 235,2 kNm
Mmax =

235 Nlmm 2 * 2377 e3 mm 3 = 559 kNm => voldoet

= 47,7 mm
Bijkomende doorbuiging maatgevend voor glasplaten, bestaande uit RB en VB

o eind

obij =29,8 mm
eis : ob..IJ < Ll500 = 15,8 m I 500 = 31,6 mm => voldoet
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z
L

z
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INVLOED NAUWKEURIGHEID IN VROEGE ONTWERPFASE
Dit onderzoek is uitgevoerd toen de geometrie van loopbruggen nog anders was . Dit heeft
echter geen invloed op de resultaten van het onderzoek.
Aile staven zijn in de uiteindes scharnierend gesteund. De verbindingen tussen de st aven
zijn momentvast.
In aile berekeningen zijn voor de belasting van de loopbruggen zelf de volgend e waardes
aangenomen :
Rustende belasting: 3,0 kN/m
Veranderlijke belasting : 7,5 kN/m
Het eigen gewicht van de loopbruggen is in deze berekening buiten beschouwing gelaten.
Voor de dakvlakken zijn de volgende waardes van de belastingen aangenomen :
Rustende belasting: 5,0 kN/m 2
Veranderlijke belasting: 1,0 kN/m 2
In dit onderzoek zijn voor het dakoppervlakte steeds nauwkeurigere waa rdes genomen.
Gekeken wordt wa t de invloed van deze waardes is op de momentenlijn van de staven.

variant 1
Maximale overspanning dakvlakken is 20 meter. Op aile loopbruggen wordt deze be lasting
aangebracht.
41100 kNm

-162300 kNm

belastingen UGT (kN/m)

momenten (kNm)
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variant 2
Het totale dakoppervlakte wordt gedeeld door de totale lengte van de staven. Hier volgt

de gemiddelde overspanning van de dakvlakken uit, die als belasting wordt aangebracht.
18370k.Nm

-72510 kNm

belastingen UGT (kN/m)

momenten (kNm)

variant 3
Voor aile dakvlakken wordt gekeken welke belasting naar welke loopbrug afdraagt,

waarbij ervan uit wordt gegaan dat de belasting uniform in twee richtingen afdraagt.
De totale waarde per loopbrug wordt gedeeld door de lengte van de loopbrug. Hieruit
volgt de gemiddelde overspanning van de dakvlakken per loopbrug. Deze waarde wordt
vermenigvuldigd met de belasting en aangebracht op de staven.
18580kNm

belastingen UGT (kN/m)
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momenten (kNm)

variant 4
De gegevens uit variant 3 worden gebruikt om de gemiddelde overspanni ng tussen twee
knooppunten uit te rekenen, en deze als lijnlast aan te brengen op elk sta afdeel

belast ingen UGT (kN/ m)

momenten (kN m)

conclusie
De be lasting uit de dakvlakken is in variant 2 slechts 37% van de waa rde in variant 1. Het
is te conservatief om op aile staven de belasting uit de maximale overspann ing te zetten.
De gemiddelde overspanning per staaf of zelfs tussen twee knooppunten bepalen, scheelt
wei veel in de belasting per staaf, maar scheelt slechts een paa r procenten in het totale
momentenverloop.
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INVOER TOTAAL MODEL
doorsnedengrootheden
Boven- en onderrand 250 mm dik.
Totale hoogte constructie 3,65 m => afstand hartlijnen 3,4 m
Breedte: 2,0 m
A = 2 * 2000 mm * 250 mm = 1,0 e6 mm z
Uit de berekening van de individuele loopbrug is gebleken dat de samenwerking tussen de
boven- en onderrand niet volledig is. Om de juiste waarde te krijgen moet de waarde die
gevonden wordt met de regel van Steiner gedeeld worden door 1,6.
Iyy = 2 * 2000 mm * 250 mm * (0,5 * 3400 mm)z I 1,6 = 1,81 e12 mm 4

lzz = 2 * 1112 * 250 * 20003 = 3,33 ell mm 4
It = 1,0 ell mm 4 (conservatieve aanname o.b.v. profiel 2000*250 => It = 0,959 e10 mm 4
en profiel 2000*3500*250 => It = 3,23 e12 mm 4 )

rotatieveer

¢ = 116 * MLIEI + 113 * MLIEI = 112 * MLIEI
C, = Ml ¢ = M I (112 * MLIEI) = 2 EI/L
I = 2* 1112 * 2000 mm * (250 mm)3 = 5,2 e9 mm 4
C, = (2* 14000 Nlmmz * 5,2 e9 mm 4 )

M

I

2000 mm = 7,28 e10 Nmmlrad = 7,28 e4 kNmlrad

M

~----~
2000 mm
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PLAATSING ROTATIEVEER
invoer
Belastigen :
Eigen gewicht: 30 kN/m
Rustende belasting: 35 kN/m
Veranderlijke belasting: 20 kN/m
UGT = 1,2 (EG+RB) + 1,5 VB
Verende aansluiting 7,28 e4 kNm/rad
Uit de eerste variant blijkt dat de loopbrug vanuit de kleedruimtes naar rust het zwaarst
wordt belast. Om te kijken wat de invloed is van de plaatsing van de rotatieveer zijn twee
nieuwe varianten gemaakt. Bij de variant 2 wordt in de zwaarst belaste loopbrug ze lf een
verende aansluiting aangebracht, zodat de andere staven deze staaf gaan steunen. Bij
variant 3 is in de loopbrug bij de ondersteuning een verende ondersteuning aa ngebracht,
zodat het grote steunpuntsmoment verdwijnt.

variant 1

/

• Ve rende aansluiting staaf

*

0 Scharnierend knooppunt
Doorlopende aansluiting
door hoogteverschil

·1959, kNm
-79 10, kNm

· 13860, kNm
· 19810, kNm
Case: C1 : UGT 1
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<1

/

Moment, Myy: 40000, kNm/pic.cm
19700, kNm
14310, kNm

8911 , kNm
3516, kNm

*

-1879, kNm

-7274 , kNm
· 12670, kNm

Doorlopende aansluiting

-1 8060, kNm

door hoogtevers chil

Case: Ct : UGT 1

variant 3

Moment, Myy: 40000, kNmlpic.cm
17540, kNm
11370, kNm
5200, kNm

•

*

Verende aansluiting staaf

0 Scharn ierend knooppunt
Doorlopende aansluiting
door hoogteverschil
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-969,3 kNm
-7139, kNm

\ I

- 13310, kNm

-19480, kNm
-25650, kNm
Case: Ct : UGT 1

DOORBUIGING TOTAAL MODEL
De maximale doorbuiging is 101 mm, deze treedt op in de secunda ire dakconstructie en is
een optelling van de verplaatsingen van de loopbruggen en de secunda ire dakconstructie.
De maximale doorbuiging in een loopbrug is 81 mm. Doordat deze doorbuiging optreedt
over een overspanning van 56,6 m, is deze doorbuiging met L/560 niet maatgevend. De
grootste relatieve doorbuiging treedt op in de loopbrug van de kleedru imtes naar het
rustgedeelte; de doorbuiging neemt over 12,6 m toe van 4 naar 60 mm.
(2

* 12600 mm) I

56 mm

=450

Deze doorbuiging zit met een waarde van L/450 onder de eis van L/250.

Scale: 1:587.0
Elem. Trans., Uz: 800,0 mmlpic.cm
Output axis: global
4.701 mm
-10,41 mm

-25,5 1 mm
-40,62mm

·55,73 mm
-70.83 mm
-85,94 mm
· 10l .Omm
Case: C2 : BGT eind
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HANDBEREKENING
vakwerk
Overspanning vakwerk : 36,4 m

Afstand systeemlijnen boven- en onderrand : 3,5 m
Dikte boven- en onderrand: 300 mm
Belastingen :
Rustende belasting: 35 kNim
Veranderlijke belasting: 20 kNim

* 35 kNim * (36,4 m)2 = 5795 kNm
NR8 = M I 3,5 m = 5795 kNm I 3,5 m = 1656 kN

M Rs = 118 ql2 = 118

VR8 = 112 ql = 112
Iyy = 2

* 35 kNim * 36,4 m = 637 kN

* 2000 mm * 300 mm * (0,5 * 3500 mm) 2 = 3,675 e12 mm 4

uvs = (5 ql4 )

I

{384 El) = (5

* 20 Nlmm * (36400 mm)4 ) I (384 * 14000 Nlmm 2 * 3,675 e12

mm 4 ) =8,9 mm
q

£11JJJJJJJJJ JJJJJJJJJi
36,4 m
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uitkomsten totaal model

Maximale moment 21040 kNm :
NuGr = M

I 3,4 m = 21040 kNm I

3,4 m = 6188 kN

Boven- en onderrand 250x2000 mm :
cr = 6188 e3 N I (250 mm

* 2000 mm) = 12,4 Nlmm 2

Maximale spanning beton : 21 Nlmm 2 => voldoet
Benodigde wapen ing:
A, = 6188 e3 N I 435 Nlmm 2 =14225 mm 2
Diagonalen standaard 250x250 mm
Nmax =21 Nlmm 2

* 250 mm * 250 mm =1313 kN

Loopbruggen betaan uit twee vakwerken => dwarskracht wordt door twee diagonalen
opgenomen.
Kracht in diagonalen was 7,5% hoger dan dwarskracht Om de maxima al op neembare
dwarskrachtte vinden moet de maxi male kracht uit de diagonalen worden verme nigvuldigd
met 0,9.
Vmax = 2 * 0,9

* 1313 kN = 2363 kN

Hoewel de maximale dwarskracht 3239 kN was, is het niet nodig om aile diagonalen
te vergroten . Aileen op de plaatsen waar de dwarskracht groter is dan 2300 kN, zal de
breedte van de diagonalen worden vergroot .
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