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Gelamineerde spanten
dragen tentvormig dak

Een tentvormig dak is als een paraplu over
het nieuwe pand van Boy Limmen Sloopwerken geplaatst. De dakconstructie bestaat uit
gebogen liggers van gelamineerd hout die
elk op meerdere plekken afsteunen op de
betonconstructie. De dakvoet bestaat uit een
dubbelgekromde houten ligger.

Dubbelgekromde randliggers

Tekst: Henk Wind; Foto’s: Eddy Buiting, fa. Onneweer en Henk Wind
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Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe pand van Boy Limmen
Sloopwerken in Schagen is de kap. Deze is niet alleen maar ontworpen als blikvanger voor een bijzonder pand op een zichtlocatie,
maar is vooral functioneel. Door de kap vrij te houden van de onderliggende ruimtes ontstond de mogelijkheid voor het creëren van
overdekte dakterrassen als extra toonruimtes voor de verkoop van
waardevolle sloopmaterialen. Het onderliggende pand zelf bestaat
uit wanden en vloeren van in het werk gestorte beton, zonder verdere afwerking. Waar nodig zijn met onder meer voorzetwanden
en binnenwanden geïsoleerde ruimtes gemaakt.
Architect Wil Schagen drapeerde het dak als een soort paraplu
boven de betonconstructie. Spanten van gelamineerd hout spannen
van de top naar de dakvoet, waar ze worden opgevangen in een
randligger van eveneens gelamineerd hout. Schagen gaf de dakrand zowel in plattegrond als in hoogte een ronde vorm.
GLC Houtconstructies besloot de uitdaging aan te gaan om de
benodigde dubbelgekromde randliggers te maken. De langste
hiervan is 36 meter. Deze is echter vooral in verticale richting
gekromd en zijwaarts maar weinig. De kortere randliggers zijn
daarentegen sterk gekromd in beide richtingen en scheren ook
nog eens vlak over de betonconstructie heen.
De dubbele kromming maakte het onmogelijk om de spanten in
één keer te vervoeren. Ze zijn daarom in twee delen geproduceerd
en in het werk aan elkaar verbonden, licht Evert Laarman van
GLC Houtconstructies toe.

Stalen ring
De spanten zijn gesteld vanuit de top. Wil Schagen had het bovenste
puntje van de kap in eerste instantie getekend op 22 meter. Omdat
het bestemmingsplan geen hogere bebouwing toeliet dan 20 meter,
is de punt afgeknot. Bovenop de afknotting komt nog wel een nader
te bepalen beëindiging. Houtconstructeur Emil Lüning heeft de
afknotting nu gebruikt om een stalen ring te plaatsen met lippen
voor de bevestiging van de spanten. Vanwege het grote aantal spanten dat hier bij elkaar komt, heeft de ring een doorsnede gekregen
van 610 mm en zijn de 150 mm brede spanten hier verjongd tot
70 mm. Deze 70 mm is constructief nodig voor de bevestiging,
die is uitgevoerd met vijf rvs-stiften door gaten in de lippen.
Omdat de spanten vrijwel strak tegen elkaar liggen, moesten
naast elkaar gelegen spanten opeenvolgend gemonteerd worden.
Voor de montage van het laatste spant was een extra lange lip
aangelast, waardoor het bevestigingspunt lager kwam te liggen.
De oplossing met de stalen ring vereiste wel extra aandacht voor
de windbelasting op de steile kap. Door deze excentrische belasting

1. De vorm van het dak is niet alleen esthetisch maar
ook functioneel.
2. In de afgeknotte dakpunt is een stalen ring aangebracht voor de bevestiging van de dakspanten.
3. De spanten steunen met schoenconstructies af tegen
en op de bovenste betonnen vloer.
4. De onderste punten van de gebogen randliggers zijn
verankerd middels een betonnen waterput, waarin al
het regenwater van het grote dak wordt verzameld.
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zou de ring de neiging hebben om te gaan kantelen. Het was ongewenst om die krachten op te vangen in de bevestigingen. Daarom is
onderaan de stalen ring een soort omgekeerde piramide-constructie gemaakt, waarvan de top met trekstangen aan de houten spanten is bevestigd. Dit is vorm gegeven met een stalen kogel, waarin
de trekstangen met schroefdraad zijn bevestigd.

Borstwering
De spanten hebben hun onderste draagpunt op de gestorte betonnen borstwering van het laagste dakterras. Hier is een stalen
buiskolom met een stalen schoor onder elk spant geplaatst.
De spanten steunen vervolgens af op de borstwering van het
bovenste dakterras. Daarboven is dan nog weer een betonnen
ring gemaakt. In eerste instantie was dat alleen een omloop
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5. Geschoorde kolommen op de borstwering maken elk
spant op zich stabiel.
6. De kap is uitgevoerd met dragend dakbeschot,
waardoor gordingen achterwege konden blijven.
7. De spanten zijn gesteld vanuit de punt van het dak.
8. Een dubbelgekromde randligger scheert vlak over de
betonconstructie.

rondom de rondgemetselde liftkern. Deze omloop was nodig als
schijf tussen de spanten. Uiteindelijk heeft directeur Boy Limmen
ervoor gekozen deze omloop te vergroten om hier zijn eigen kantoor te vestigen. De spanten steunen nu met schoenconstructies
af tegen en op deze schijf.
Door de verschillende bevestigingen is elk spant op zich stabiel,
geeft Emil Lüning aan. Wel vroeg de rotatiestabiliteit voor het dak
als geheel nog aandacht. Hiervoor zijn in de kopgevels zijdelingse
schoorconstructies aangebracht en zijn de onderste punten van de
randliggers verankerd aan een fundering. Dit bevestigingspunt is
vormgegeven als een betonnen waterput, waarin straks middels
een verholen gootconstructie al het regenwater van het grote dak
wordt verzameld.
Alle stalen bevestigingen en ondersteuningen zijn overigens uitgetekend door Lüning en geleverd door GLC Houtconstructies.
Daarbij zijn alle verbindingen tussen staal en hout gemaakt met
in het hout ingelaten stalen platen. De sparingen hiervoor en de
gaten voor de rvs-stiften waren al in de fabriek met behulp van
CNC-gestuurde machines aangebracht, aan de hand van 3D-constructietekeningen.
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Dakbeschot
Tussen de spanten waren in eerste instantie gordingen gedacht.
Die zouden echter aan beide zijden schuin moeten aansluiten op de
spanten. De twee timmerlieden van fa. Onneweer zagen dat niet zo
zitten. Omdat Boy Limmen over een grote hoeveelheid sloophout
beschikte, werd in onderling overleg besloten om een dragend dakbeschot te maken. Daarvoor zijn vuren balken van 160 mm breed en
70 mm dik gebruikt. Die zijn met losse veren aan elkaar gekoppeld.
De balken hadden ook van veer en groef kunnen worden voorzien,
maar dat was bewerkelijker en zou meer hout gekost hebben.
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Geïsoleerd
Omdat de overspanning hier en daar nog te groot was voor een
dakbeschot van 70 mm, is op een aantal plaatsen dwars over het
dakbeschot heen nog weer een balk aangebracht. Deze kon onzichtbaar worden opgenomen in het dikke dakpakket, dat met zink
zal worden afgewerkt. Het dak is volledig geïsoleerd omdat dat bij
het kantoordeel van Boy Limmen toch al nodig was en om de mogelijkheid in te bouwen later nog meer ruimtes als binnenruimte te
benutten. Over de isolatie heen ligt nu waterbestendig board
(masonite) als tijdelijke waterkering. Daarop wordt nog een ventilerende constructie van houten delen getimmerd, als basis voor de
zinkbekleding. Ook dit zal uit sloophout worden opgebouwd.
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