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Voor het functionele ontwerp van de
loods is uitgegaan van het bedrijfsproces
van de twee hoofdgebruikers: Avia Pres-
to en Lufthansa. De hal is met een geïso-
leerde wand in langsrichting in tweeën
gedeeld. In het brede deel van 96 m
diep en 336 m lang, aan de landzijde,
worden luchtvrachtpallets samengesteld
en verwerkt. Die pallets kunnen alle
soorten lading bevatten, behalve beder-
felijke waar en levende have. Deze ruim-
te is nagenoeg vrij indeelbaar en geheel
geklimatiseerd. Het smalle deel van ruim
19 m diep en 336 m lang, aan de lucht-
zijde, is bestemd voor de mechanische
opslag van luchtvrachtcontainers en 
-pallets.
Avia Presto is de grootste gebruiker van
de hal. Via een scheidingswand in dwars-
richting is de ruimte voor Lufthansa afge-
bakend. Omdat de complete hal een
sprinklersysteem heeft, kon verdere com-
partimentering achterwege blijven.
Een groot, schuin oplopend dak over-
dekt beide ruimten en loopt door als lui-
fel boven de laad- en loszone voor het
landzijdig verkeer. De vrije hoogte van
het dak is afgeleid van het gebruikte
opslagsysteem: in de brede ruimte aan
de landzijde gebeurt dat op de traditio-
nele manier met heftrucks en volstaat
8,5 m, terwijl voor het mechanisch op-

slagsysteem aan de luchtzijde ongeveer
18 m hoogte nodig is.
Op vier plaatsen zijn kantoren te vinden.
Het grootste kantoor is als een apart
volume aan de landzijde tegen het ge-
bouw aangeschoven. Hier is de proces-
ondersteuning van Avia Presto geves-
tigd. Recht daar tegenover, aan de
luchtzijde, bevindt zich op de begane
grond het bedrijfsbureau voor de bege-
leiding van het platformproces, en hoog
in de hal zit de kantoorruimte voor klan-
ten van de gebruiker. Deze twee kanto-
ren liggen binnen het volume van de
hal. In deze travee is het dak van de hal
opgetild, om op 10,5 m hoogte een
oversteek tussen de kantoren aan land-
en luchtzijde mogelijk te maken, zonder
het operationele proces in de hal te hin-
deren. Deze sprong in het dak is trans-
parant en accentueert de scheiding tus-
sen in- en export. Voor Lufthansa is aan
landzijde, in de hal zelf, een klein kan-
toor gemaakt.

Ontwerp constructiesysteem
De materiaalkeuze is bij een dergelijke
hal niet bijzonder moeilijk. In de huidige
Nederlandse markt wordt 90% van de
hallen in staal gebouwd, omdat dat leidt
tot de laagste bouwkosten. Dat argu-
ment gold ook hier.

Met de onstuimige groei van het 

vrachttransport door de lucht stijgt ook

de behoefte aan logistieke voorzieningen

op de grond. Daarom is op Schiphol

Zuid-Oost een nieuw vrachtafhandelings-

gebied in ontwikkeling genomen. Daar

komt een aantal ‘eerstelinie-loodsen’ voor

de directe afhandeling van luchtvracht,

tussen vliegtuig en auto. De eerste loods

is onlangs opgeleverd.

ir. L.M. Blom
Benthem Crouwel NACO, Amsterdam

ir. G.L.H.M. Henkens en ir. P. Lagendijk
Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam

Eerstelinie-vrachtloods, Schiphol
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Het kantoorgebouw aan de landzijde
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Funtionele plattegrond met

de plaats van de verticale

stabiliteitsvoorzieningen.Een belangrijke randvoorwaarde bij de
keuze van het constructiesysteem was
dat er kolommen in de hal mochten
staan. Op een stramien van 36×32 m
vormden deze geen belangrijke hinder-
nis voor het gebruik. Ook voor een even-
tuele volgende huurder zou de hal daar-
mee voldoende flexibel zijn. Een andere
randvoorwaarde was de grote uitkra-
gende luifel aan de landzijde. Daaruit
volgde de keuze voor een systeem met
doorgaande gordingen in dwarsrich-
ting, ondersteund door hoofdliggers in
langsrichting op een onderlinge afstand
van 32 m.
Gekozen is voor grote elementen die op
eenvoudige wijze in het werk zijn te
monteren. Dat beperkt het aantal han-
delingen op de bouwplaats, en dus de
bouwtijd, wat bij een zo groot gebouw
zwaar weegt. Voor de dakplaten is geko-
zen voor platen die ten minste twee,
maar bij voorkeur drie velden overspan-
nen. Deze keuze, gecombineerd met een
lengte die nog met de hand kon worden
uitgelegd, leidde tot een plaat van 18 m
en een gordingafstand van 6 m.

Stabiliteit
De stabiliteit van de hal wordt verzorgd
door stabiliteitsverbanden in het dak en
verticale windbokken. Door de grote

luchtzijde

landzijde
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lengte van de hal waren verticale ver-
banden binnen de hal niet te voorko-
men. Vooral windbokken in dwarsrich-
ting vormen obstakels; daarom is een
vorm gekozen die het gebruik van de
vloer het minst hindert, namelijk met
trek- en drukdiagonalen.
Windbokken in dwarsrichting moesten
in elk geval komen op de overgang van
het schuine naar het rechte dakdeel, op
de assen V7 en V8. Het horizontale
windverband wordt daar onderbroken,
zodat vanzelf een ‘natuurlijke dilatatie’
ontstaat.
Op as V3 is nog een tweede dilatatie in
het dak aangebracht, om de lengtever-
anderingen door temperatuurverschillen
op te vangen. Deze lengteveranderin-
gen zijn bij het hoogste deel van de con-
structie het grootst, omdat de warme
lucht langs het schuine dak omhoog
trekt. Door deze dilatatie was een extra
verticale windbok nodig op as V3. In
dwarsrichting staan er verder nog wind-
bokken in beide kopgevels.
De windbokken in langsrichting zijn op-

genomen in de scheidingswand tussen
de twee hallen, op as VB. Omdat de
lange bouwdelen 144 m lang zijn, zijn
die bokken zoveel mogelijk in het mid-
den aangebracht. De twee lange bouw-
delen zijn ook gestabiliseerd op as VE,
door de betonnen achterwand van het
kantoorgebouw. Daarmee staan ze ge-
heel aan één zijde van elk bouwdeel,
maar dat is geen bezwaar omdat de
temperatuurvariatie daar klein is. Het
deel van de hal tussen de assen V1 en V3
wordt in langsrichting gestabiliseerd
door een windbokken in de wanden op
as VB en VE.

Draagconstructie
De draagconstructie bestaat uit drie
hoofdelementen: hoofdliggers, gordin-
gen en stabiliteitsverbanden.

Hoofdliggers
Uitgangspunt voor de vormgeving van
de hoofdliggers, die 36 m overspannen,
was een vakwerk met een hoogte van
ongeveer 3 m. Overwogen is een driedi-

mensionaal vakwerk met de punt naar
beneden toe te passen. Voordelen van
zo’n vormgeving zijn dat instabiliteits-
verschijnselen van de bovenregel wor-
den voorkomen; bovendien worden zo
de overspanningen van de gordingen
verkleind. Nadelen zijn de hoeveelheid
dure verbindingen en het transport.
Daarom viel de keuze op een vlak vak-
werk, opgebouwd uit HE-profielen. Alle
staven hebben dezelfde inwendige wals-
maat en de flenzen van alle staven lig-
gen aan de buitenzijde. Hierdoor is het
mogelijk de flenzen van de wandstaven
direct aan de flenzen van de randstaven
te lassen. De lijven worden niet door-
verbonden waardoor arbeidsintensieve
voorbewerkingen en lassen achterwege
bleven. Bij de wandstaven die op trek
worden belast, blijft het nadelig effect
hiervan op het draagvermogen beperkt
tot maximaal 20%, bij gedrukte wand-
staven tot 10%.
Om het aantal profielmaten te beperken,
is gekozen voor profielen HEA en HEB in
verschillende staalsoorten, afhankelijk van

Dakplan met enkele karakteristieke

langs- en dwarsdoorsneden.
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Opbouw van een gording met details.

Knooppunten vakwerk
Alle staven bestaan uit HE-profielen met dezelfde inwen-
dige walsmaat. De flenzen van de wandstaven zijn direct
aan de flenzen van de randstaven gelast; de lijven zijn
niet doorverbonden. Het nadelige effect hiervan op het
draagvermogen bedraagt maximaal 20% van getrokken
staven en maximaal 15% bij staven belast op druk.
• Trekstaaf HEA 300. Hiervoor geldt: Atot = 11250 mm2

en Alijf = hitw = 262×8,5 = 2227 mm2 = 0,2Atot.
• Drukstaaf HEA 300. Hiervoor geldt: lbuc;z = 0,9lsys =
2430 mm en iz = 74,9 mm, zodat λrel;z = 0,42 en ωbuc;z =
0,88. De opneembare belasting is dan: Nbuc;z =
ωbuc;zAtotfy;d = 0,88·11250·355·10–3 = 3515 kN en
Nu;flenzen = 2btffy;d = 2·300·14·355·10–3 = 2982 kN =
0,85Nbuc;z.



Details van de

dwarsdoorsnede.
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Vervaardigingskosten versus materiaalkosten
Ten opzichte van de materiaalprijs zijn de vervaardigingskosten van een constructie de laatste twintig jaar
aanzienlijk gestegen. Om dit te illustreren is een voorbeeld uit een collegedictaat van de TU Delft van
prof. Oosterhoff uit 1973 vergeleken met de situatie van nu. De twee vergeleken profielen hebben een
gelijk weerstandsmoment.

Anno 1973
•Variant 1. Walsprofiel IPE 600. De materiaalkosten bedragen: 122 kg × ƒ 0,87 = ƒ 105,00. De vervaardi-
gingskosten ten opzichte van alternatief 2 zijn nihil. Totale kosten: ƒ 105,00.
•Variant 2. Gelaste I-ligger, h = 780 mm, flens 200x15 mm, gewicht 78,5 kg/m. De materiaalkosten
bedragen: 78,5 kg × ƒ 0,80 = ƒ 62,80. De vervaardigingskosten zijn: 2,9 manuur à ƒ 20,00 = ƒ 58,00.
Totale kosten: ƒ 120,80.

Anno 1997
•Variant 1. Walsprofiel IPE 600. De materiaalkosten bedragen: 122 kg × ƒ 1,05 = ƒ 128,10. De vervaardi-
gingskosten ten opzichte van variant 2 zijn nihil. Totale kosten: ƒ 128,10.
•Variant 2. Gelaste I-ligger, h = 780 mm, flens 200x15 mm, gewicht 78,5 kg/m. De materiaalkosten
bedragen: 78,5 kg × ƒ 1,25 = ƒ 98,10. De vervaardigingskosten zijn: 2,9 manuur à ƒ 70,00 = ƒ 203,00.
totale kosten: ƒ 301,10.
•Variant 3. Anno 1997 zijn de arbeidskosten door geautomatiseerd lassen ongeveer te halveren. De kos-
ten voor de gelaste balk worden dan ƒ 98,10 + ƒ 101,00 = ƒ 199,10.

Conclusie
Nog meer dan in 1973 geldt nu dat het optimaliseren naar een minimaal staalgebruik zonder oog voor
de hoge vervaardigingskosten leidt tot volstrekt oneconomische constructies. Alleen wanneer de con-
structie bijdraagt aan de architectuur, zijn deze hogere kosten zijn rechtvaardigen.

Stabiliteitsverband op as VB.
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de doorsnedekrachten. Zo was een ratio-
neel en economisch ontwerp te maken.
Deze vereenvoudigde vormgeving kost
wel meer materiaal, maar levert een aan-
zienlijke besparing op de vervaardi-
gingskosten. In een kader is geïllustreerd
hoezeer die vervaardigingskosten de
laatste twintig jaar zijn toegenomen ten
opzichte van de materiaalkosten.

Gordingen
De gordingen zijn uitgewerkt als statisch
onbepaalde liggers. Zo werd de doorbui-
ging een niet-maatgevend ontwerpcri-
terium. Dit was mogelijk, omdat de over-
spanning van het eindveld aan de
luchtzijde kleiner is dan in het midden en
het dak aan de landzijde 12 m uitkraagt.
Bij de oplegging op de hoofdliggers kre-
gen de gordingen een grotere hoogte.
De inspiratie voor deze vormgeving is de
boerderijenbouw waar schoren de over-
spanning van dakbalken verkleinen. De-
ze vormgeving, waarbij de gordingen de
boven- en onderrand van de hoofdlig-

gers fixeren, heeft hetzelfde voordeel als
de driedimensionale ligger, namelijk dat
instabiliteitsverschijnselen van de hoofd-
liggers worden voorkomen. Ook wordt
de overspanning van de gordingen
schijnbaar verkleind.
Door de kleinere overspanning volstond
voor de gordingen een beperkte con-
structiehoogte. De doorsnede is samen-
gesteld uit twee halve IPE-profielen
waarvan de constructiehoogte is ver-
groot door het toevoegen van tussenlijf-
platen. Zo ontstaat een Vierendeel-achti-
ge constructie. Waar de dwarskrachten
het grootste zijn, waren plooiverstijvin-
gen nodig.

Stabiliteitsverbanden
De lange windverbanden in het dak
lopen onder de gordingen door. Wan-
neer de verbanden en de gordingen
namelijk in hetzelfde vlak zouden liggen,
onstaan grote initiële vervormingen om-
dat dan op elke kruising een verbinding
nodig is die onvermijdelijk een gatspe-

ling heeft. Bovendien vraagt een con-
structie van dit formaat ook om grote
afmetingen.
Voor de hoofdstabiliteitsverbanden is
gekozen voor een buisprofiel: de ideale
vorm voor een op druk belaste staaf. De
randstaven, die tot maximaal 144 m
overspannen, zijn samengesteld uit de-
len van ongeveer 25 m lang, onderling
verbonden door gaffelverbindingen met
zware pennen. Voor verbindingen met
minder grote krachten zijn de pennen
vervangen door zware bouten in han-
delsmaten.

Kantoren
Het kantoor met vijf bouwlagen lag tij-
dens de uitvoering op het kritische pad,
omdat de bouw daarvan nu eenmaal
gecompliceerder is dan van een hal:
door het aantal bouwlagen is de draag-
constructie ingewikkelder, terwijl voor
de bouwkundige en installatietechni-
sche afwerking veel meer onderdelen
nodig zijn. Zonder aarzeling is daarom

Verticale doorsnede van de 

aansluiting tussen het dak en de

kopgevel ter plaatse van as V1.

Horizontale doorsnede van

de aansluiting tussen langs-

en kopgevel aan luchtzijde.
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gekozen voor een staalskelet, omdat dat
de enige garantie was voor een bouw-
tempo dat in de pas kon lopen met de
bouw van de hal.
De bouw is gestart met het kantoor, ter-
wijl gelijktijdig is begonnen met de hal
vanaf as V1. De constructie bestaat ver-
der uit staalplaat-betonvloeren en ka-
naalplaten voor de grotere overspannin-
gen. In de gevel rusten de vloeren op
geprefabriceerde betonnen borstwe-
ringselementen. De kolommen van het
landzijdige kantoor zijn 60 minuten
brandwerend gemaakt door deze te vul-
len met beton en, waar de belasting dat
nodig maakte, tevens met extra wape-
ningsstaal. De luchtzijdige kantoren
staan als een zelfstandige constructie in
de hal; alleen het dak is gemeenschap-
pelijk met de hal. De draagconstructie
bestaat hier uit een staalskelet met
kanaalplaten.

Loopbrug
De loopbrug verbindt de landzijdige

met de luchtzijdige kantoren op het
niveau van de derde verdiepingvloer.
Het is een open bak, waarbij de onderzij-
de met de opstaande zijkanten een lig-
gerelement vormt. Deze U-vormige con-
structie is opgebouwd uit een gezette
staalplaat, waarbij inwendige ribben
voor verstijving zorgen. Op de ribben
ligt de eigenlijke loopvloer. De brug
hangt met staven aan de gordingen.
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Projectgegevens
Opdracht Luchthaven Schiphol, Amsterdam
• Architectuur Benthem Crouwel NACO,
Amsterdam • Constructief ontwerp Aron-
sohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam •
Ontwerp installatie Technical Management,
Rijswijk • Uitvoering bouwcombinatie
Welling/Züblin, Didam (Aannemingsmaat-
schappij v/h Fa. H.Th. Welling Didam en
Züblin, Hannover) • Staalconstructie Smul-
ders Duscon, Bladel.

Technische gegevens
Afmetingen dakoppervlak 42.670 m2, vloeroppervlak
38.640 m2; kantoren 4590 m2 (landzijde), 401 m2

(bedrijfsbureau), 1530 m2 (klanten), 650 m2 (tweede
gebruiker) • Kolommen 400×400 mm, variabele wand-
dikte • Hoofdliggers gerberliggers, overspanningen
8×36 + 2×24 m, h.o.h. 32 m, constructiehoogte 3000
mm, profielen HEA 300 en HEB 300, staalkwaliteit
S235JR en S355JR • Gordingen doorgaand, overspan-
ningen 12 m (overstek) + 3×32 m + 19 m, h.o.h. 6 m,
constructiehoogte 900 mm verlopend tot 3000 mm,
boven- en onderrand gehalveerd IPE 550, tussenlijfpla-
ten h.o.h.1000 mm, S235JR • Conservering Monopox
Bodycoat ZF140 mm + Polyfinish MU-DL 60 mm,
Zandleven • Staalverbruik kantoor landzijde 140 ton,
kantoor tweede gebruiker 82,5 ton, hoofdliggers 500
ton, gordingen 800 ton stabiliteitsverbanden 400 ton
• Gevels luchtzijde: transparante kunststofplaten 2
mm; overig: verzinkte binnendozen, overspanningen
tot 6 m, steenwol-isolatie zilverkleurige geprofileerde
beplating; hefdeuren landzijde: sandwichpaneel met
raamstroken • Dak stalen dakplaten, steenwol-isolatie,
aluminium felsdak • Scheidingswand tussen vrachthal
en stackerhal prefab kunststofgebonden betonnen
sandwichpanelen • Kantoor landzijde gevel: staalskelet
met dragende prefab betonnen borstweringselementen,
isolatie, aluminium doospanelen; raamstroken: helder
isolatieglas in aluminium gevelsysteem; klepramen: zon-
werend isolatieglas


