
16  |  de ingenieur 2  |  februari 2016 februari 2016  |  de ingenieur 2  |  17  

Nuttige trek
Het is duur om een tijdelijk gebouw in de woestijn neer te zetten.  

Om de binnenruimte comfortabel te houden, moet er flink worden 

gekoeld. Een consortium van Royal HaskoningDHV, ZJA Zwarts & 

Jansma Architecten en PolyNed bedacht een elegante oplossing:  

de Shaded Dome. tekst ir. Jim Heirbaut  Illustraties ZJA Zwarts & Jansma Architecten

In 2022 organiseert Qatar het WK Voetbal. 

Aanvankelijk was het plan om het kampioen-

schap in de zomer te houden, wanneer de 

temperaturen in het rijke Golfstaatje regelma-

tig oplopen tot 50 ºC. Niet alleen moesten de sta-

dions op die extreme omstandigheden worden 

ontworpen, maar ook bij het ontwerp van de 

geplande zeventig trainingsfaciliteiten waren de 

snikhete omstandigheden een belangrijke factor. 

Een consortium van drie Nederlandse bedrij-

ven, Royal HaskoningDHV, ZJA Zwarts & 

Jansma Architecten en PolyNed, ging met deze 

gegevens aan de slag. Hun eerste overweging was 

dat je het topsporters niet kunt aandoen om in de 

hitte te trainen, want hun gezondheid is simpel-

weg in het geding. Tegen die extreme temperatu-

ren valt echter bijna niet op te koelen; zeker niet 

als je duurzaamheid belangrijk vindt. Ten slotte 

moesten ze er rekening mee houden dat Qatar 

niet zat te wachten op faciliteiten die na afloop 

van het WK niet meer gebruikt zouden worden. 

Ze ontwierpen daarom een tijdelijke hal die 

geschikt is voor trainende sporters, maar waar-

van de energierekening binnen de perken blijft. 

De drie bedrijven besloten een truc toe te passen 

die al langer bekend is in warme landen: een 

spouw waarin natuurlijke trek voor koeling van 

de binnenruimte zorgt. 

Zij ontwierpen de Shaded Dome, letterlijk een 

‘beschaduwde koepel’, die uit twee delen bestaat 

met beide een onmisbare functie. Aan de binnenkant zit de dome, een 

opblaasbare hal, vooral bekend van tennisparken. Binnen heerst een 

lichte overdruk, die de tent overeind houdt. De binnentent bestaat uit 

twee lagen, van elkaar gescheiden door een laag vilt. ‘Die houdt lucht 

vast, die zorgt voor de isolatie tussen de koelte binnenin de tent en de 

hitte buiten’, zegt ir. Rob Torsing van ZJA Zwarts & Jansma Architecten. 

Dan de shade, de bescherming vooral tegen de zon, maar ook tegen 

wind en regen. Daarvoor zorgt de buitentent, die is gemaakt van een 

ondoorzichtig membraan van pvc met daarop een coating die een deel 

van de infraroodstraling tegenhoudt. De crux van de Shaded Dome is 

de spouw tussen binnen- en buitentent. De lucht daarin warmt snel op 

door de zon en zal dus opstijgen. Zo ontstaat trek, die onderaan verse 

lucht aanzuigt en die door gaten aan de bovenkant van de buitentent 

lucht laat ontsnappen. Deze continue luchtstroom langs de binnentent 

koelt deze flink. ‘Uit simulaties met computational fluid dynamics (CFD) 

is gebleken dat we zo’n 95 % van de zoninstraling op deze manier weg-

koelen’, zegt ing. Jos van de Loo, director business development bij 

Royal HaskoningDHV.

Snel op te zetten
In de spouw zit ook het constructief 

knapste onderdeel van het ontwerp: 

de bevestiging van de binnen- aan de 

buitentent. Die is uitgevoerd met een 

flink aantal steunen van 90 cm lang, 

die werken als afstandhouders tussen 

binnen- en buitentent. De steunen 

zorgen er ook voor dat bij het opblazen 

van de binnentent, de buitentent er 

strak omheen komt te staan. Daardoor 

heeft de buitentent geen lange kabels 

nodig om op spanning te komen. Daarnaast 

maakt deze constructie het opzetten van het 

geheel eenvoudig en snel. Zelfs bij de grootste 

varianten duurt opbouwen of afbreken hooguit 

een paar dagen.

Inmiddels heeft Qatar besloten om het WK te 

verplaatsen naar de winter. Toch zien de betrok-

ken bedrijven voldoende toepassingsmogelijk-

heden van hun Shaded Dome. ‘Je kunt de hal 

gebruiken voor tijdelijke exposities, als tijdelijke 

sporthal of in groter formaat zelfs als tijdelijke uit-

breiding van een vliegveld voor als een terminal 

in verbouwing is of bijvoorbeeld door brand tijde-

lijk niet is te gebruiken’, zegt Van de Loo. 

ZJA Zwarts & Jansma Architecten heeft een 

computerprogramma geschreven dat alle para-

meters van de constructie bevat om ontwerpen 

in allerlei verschillende vormen en afmetingen te 

maken. Torsing: ‘De gebruiker voert hier hoofd-

afmetingen als lengte, breedte en hoogte in en 

vanzelf rollen er praktische gegevens uit, zoals 

het bouwplan van de tent, het aantal steunen en 

de lengtes van de benodigde kabels.’  |
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Artist’s impression 
van een variant van 
de Shaded Dome. De 
bultjes op de buiten
tent laten zien waar 
de steunen zitten.

Dr.ing. Ben Bronsema, raadgevend ingenieur bij Bronconsult en 

docent en onderzoeker aan de TU Delft:

‘De Shaded Dome lijkt me vooral constructief een origineel 
concept. Het weren van zonnewarmte door natuurlijke ventila-
tie via de spouw kan redelijk effectief zijn. Toch zal de tempe-
ratuur aan de binnenkant behoorlijk oplopen door de zonne-
straling, waardoor ook de ruimte flink opwarmt. De Dome 
wordt door ventilatoren opgeblazen en daardoor tevens, afhan-
kelijk van de bewuste en onbewuste lekken, mechanisch ge-
ventileerd. Ik neem aan dat dit met buitenlucht gebeurt, waar-
door de binnentemperatuur, als de zon niet schijnt, ongeveer 
gelijk zal zijn aan de buitentemperatuur. Bij een aangename 
buitentemperatuur zal het binnen ook wel redelijk aangenaam 
zijn, vooral bij een lage luchtvochtigheid, zoals in Qatar. In de 
wintermaanden, met temperaturen tussen 15 en 29 °C, zal de 
Dome zeker aan de behoeften kunnen voldoen. In de zomer, 
met temperaturen oplopend tot 50 °C, lijkt die suggestie me 
onzin. Deze claim is zonder koelinstallatie nooit te realiseren. 
En koelen kost in een tropisch klimaat enorm veel energie.’K
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Schematische weergave van de Shaded Dome.

membraanlaag

meerdere steunen

luchtstroom in

binnenklimaat

blaashal

luchtstroom uit openingen 
in membraanspouw


