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textieldak
Visribbenstructuur voor entree Dolfinarium

Een spannende combinatie van houten
kolommen en spanten, en textieldoek is
toegepast voor de nieuwe entree van het
Dolfinarium. De bijzondere combinatie 
leidde tot speciale details en knooppunten
waarbij ook staal onontbeerlijk was.
Tekst: Carla Debets

Foto’s: Hans van der Grinten, Carla Debets
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Detail 1 Aansluiting spant  hoofdligger

Hoofdligger 820x230

Stalen koppelstrip

510

21 øHoutdraadbouten 10x160

Spant (variabele hoogte)

Houtdr.b.
ø16x3002x2

Drukbuisje
38x6,3Ø

80

Stift ø24

Stalen kolom

Detail 2

Aansluiting spant  kolom

Spant 140mm breed

8 houtdraadbouten ø12x200
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ø280

Buis ø280x10, lang 400mm

'Koppelplaat' doek

Bovenaanzicht

Houtdraadbouten ø12x130

Gekromde strip 50x5, lang 50mm
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Detail 3

Aansluiting kolom  fundering

4 vooraf ingelijmde draadeinden M16
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Omdat het Dolfinarium sinds enige jaren in handen is van het
Franse concern Grévin & Cie in Parijs, ontwierp het Franse archi-
tectenbureau Eremco uit Parijs de nieuwe entree voor het complex
in Harderwijk. De nieuwe entree bestaat uit een kassagebouw en
een lockergebouw. ‘Voor beide gebouwen bestaat de constructie uit
een combinatie van zeildoek en hout’, vertelt Hans van der Grinten
van GLC houtconstructies bv uit Arnhem. ‘Een tamelijk unieke com-
binatie omdat in dergelijke constructies meestal staal wordt toege-
past, in verband met de grote trekkrachten. Maar architect Mehdi
Hoghoughi koos hier voor hout.’
De constructie van de entree bestaat uit zeildoek dat is bevestigd
onder houten liggers en spanten en tussen houten kolommen.
Hierdoor komt de houten ribbenstructuur duidelijk in het zicht.

Krachtenspel
Van der Grinten: ‘Het eigen gewicht van deze membraanconstruc-
ties is bijzonder laag, eigenlijk verwaarloosbaar ten opzichte van
andere belastingen die op de constructie werken. In de doekcon-
structie worden echter behoorlijke afspankrachten ontwikkeld om
het doeksysteem op spanning te brengen en te houden. Ook de
winddruk en windzuiging zorgen voor grote krachten in de aanslui-
tende verbindingen en de houtconstructie. De membraanconstruc-
tie lijkt eigenlijk het meest op een grote paraplu.’
Bij het entreegebouw gaat het bijvoorbeeld om trekkrachten in de
orde van zo’n 8 tot 10 ton, die door het doek én de houtconstructie
moeten worden opgenomen.
Buitink Technology uit Duiven is leverancier van de membranen
die bestaan uit 0,8 mm dik pvc gecoat polyesterdoek. Rienk de
Vries, directeur van Buitink: ‘De combinatie hout en doek/mem-

braan is vooral ingewikkeld omdat uit het membraan zeer grote
trekkrachten komen. Deze krachten zijn bij hout veel moeilijker in
de constructie in te leiden dan in de combinatie met staal. Samen
met Tentech BV, GLC en Adviesbureau Lüning hebben we hiervoor
speciale aansluitdetails ontwikkeld. Ook zijn extra kabels aan het
membraan toegevoegd om de trekkrachten hieruit gelijkmatiger
in te leiden.’
De verbindingselementen zijn zoveel mogelijk ontworpen met de
kenmerken van houtverbindingen, zoals houtdraadbouten.

Doek onder spanten
De constructie van het entreegebouw bestaat uit twee gebogen
gelamineerde houten nokliggers op stalen kolommen die h.o.h. 
5,50 m op de onderstaande kaartverkoophuisjes staan. Op deze
stramienen is de nokligger met behulp van gebogen gelamineerde
spanten verbonden met houten kolommen. Tussen de kolommen
bevinden zich nog spanten als zogenaamde zwevende ribben. 
Het samenspel van de golvende nokliggers met de uitkragende
gebogen spanten doet denken aan de ribben van een walvis.
De kolommen van gelamineerd lariks zijn cilindrisch rondgefreesd
met een diameter van 250 mm tot aan de verbinding met de stalen
manchet en lopen daarboven verjongend toe tot rond 150 mm in
doorsnede. De 6,72 m lange houten kolommen zijn ingeklemd in de
fundering om een stabiele constructie te waarborgen.
De twee gelamineerde hoofd(nok)liggers met een lengte van circa
15,50 m hebben diverse buigstralen. De doorsnede van 230 mm
breed en 820 mm hoog loopt aan de uiteinden minder hoog toe. 
Bij de gebogen spanten variëren de hoogtes, van 500 mm bij de aan-
sluiting met de hoofdligger tot 300 mm aan de uiteinden, al of niet

1. De gekromde liggers en spanten doen denken aan de

ribben van een walvis.

2. Ophanging van het doek/membraan aan het hoogste

punt bij de stalen kolommen op de kaartverkoophuisjes.

3. Bevestiging van het doek aan de uiteinden van de 

spanten met aansluiting aan de kolom.

4. Bevestiging van het doek aan een ‘zwevend spant’. 

Ook de afdekkap bovenop het spant is goed zichtbaar.

1    3    

2    4    
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Ronde kolommen
De ronde kolommen zijn op een zodanige wijze cilindrisch
gefreesd dat de aanzichten van de lamelbreedtes zo min 
mogelijk verschilden. ‘In plaats van deze op te bouwen uit 
twee gelijmde gelamineerde liggers, bestaan ze uit vier gelami-
neerde liggerdelen met een holle ruimte in het midden’, licht 
Van der Grinten van GLC houtconstructies toe. ‘De kolommen
zijn op deze manier veel mooier, maar in de productie wel onge-
veer 15 tot 20 procent duurder. De sparing in het midden kan die-
nen voor de doorvoer van leidingen, bijvoorbeeld voor verlichting.

met een aansluiting met de kolommen. Behalve voor het visuele
effect is dit verloop ook functioneel: bij de aansluiting met de hoofd-
ligger ontstaan immers de grootste krachten.
Vanwege de toepassing in het buitenklimaat én de vele buigstralen
is zowel voor de hoofdliggers als voor de spanten een relatief dunne
lameldikte gekozen van 21 mm. Bij deze lameldikte is Siberisch
Lariks goed leverbaar in een spintarme houtkwaliteit, een absolute
vereiste voor een duurzame houtconstructie in buitenklimaat.
Uit visuele overwegingen zijn in de productie de onderste lamellen
van de gebogen spanten evenwijdig aan de buigstraal geplaatst.
Hierdoor zijn er alleen aan de bovenzijde ‘uitlopende’ lamellen. 
Om dit hout goed te beschermen, zijn gezette stalen platen van 
0,8 mm dik aan de bovenzijde gemaakt. Deze ‘afdekkappen’ zijn 
met afstandsbussen bevestigd op de bovenzijde van de spanten.
Hierdoor is ventilatie gewaarborgd, wordt opsluiting van condens
voorkomen en ontstaat dus een duurzame houtconstructie.
Bovendien dekken de kappen de boutverbindingen van de koppel-
strip af, waarmee de boogspanten aan de hoofdliggers bevestigd
zijn.
De complete houtconstructie is afgewerkt met HK Lazuur, een
soort beitsverf die na twee tot drie jaar ‘verschraalt’ en alleen hoeft
te worden overgeschilderd in plaats van afgebrand én overgeschil-
derd. De transparante beitsverf is uitgevoerd in de standaard
bedrijfskleur van het Dolfinarium.

Verbindingen
De verbindingen zijn zoveel mogelijk gemaakt met behulp van 
traditionele houtdraadboutverbindingen. ‘De vormen van de hoofd-
liggers en spanten zijn zo complex dat het veel gemakkelijker is 
om op de bouwplaats met houtdraadbouten te werken’, meent 
Van der Grinten. ‘Bij boutverbindingen moeten anders de gaten al
heel nauwkeurig (voor)geboord worden om geen problemen op
locatie te geven. Houtdraadbouten zorgen bovendien altijd voor een
strakke passing.’ 
Nu zijn alleen bij de ondersteuning van de hoofdliggers met de 
stalen kolommen, vorkverbindingen toegepast met bouten M20 en
kramplaten Ø 117. Deze verbinding was niet met houtdraadbouten
te realiseren.
Bij de inklemverbinding van de houten kolommen met de fundering
is gebruik gemaakt van onzichtbare ingelijmde draadeinden. ‘Bij de
voet van de kolommen zijn dus geen uitwendige boutverbindingen
toegepast. Een belangrijke eis van de architect én opdrachtgever,
zodat bezoekers geen letsel op kunnen lopen door uitstekende bou-
ten’, aldus Van der Grinten.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Grevin & Cie, Parijs, Frankrijk

Ontwerp: Eremco, Parijs, Frankrijk

Uitvoering: GMB Infra, Opheusden, www.gmb.org

Hoofdconstructeur: Semplonius Adviesburo, LaagSoeren

Constructie(berekeningen):

engineering doek: Tentech, Delft, www.tentech.nl

levering doek: Buitink Technology, Duiven, www.buitink-technology.com

engineering hout: Adviesbureau Lüning, Doetinchem, www.luning.nl

leverancier en montage hout: GLC houtconstructies, Arnhem, 

www.glchoutconstructies.nl

Start bouw: januari 2005

Oplevering: april 2005

Bruto vloeroppervlak: ca 300 m2 (entree) + 75 m2 (lockers)

5    

5. Combinatie van aansluiting spanten op de hoofdliggers,

met de ondersteuning én ophanging doek. 

6. Om de trekkrachten uit het membraan gelijkmatiger in

te leiden zijn extra kabels toegevoegd.

6    

Kolomopbouw

Ronde kolom uit 2
gelamineerde liggers

Ronde kolom uit 4
gelamineerde liggers

1:10
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