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Slanke houtconstructie onder een gewelfd groen dak 

Het Hurlingham Club Racquet Centre kreeg een lichte dakconstructie met Kerto® LVL-

elementen 

 

De Hurlingham Club is een groene oase van tradities, die bekend staat als één van de 

grootste particuliere sportclubs ter wereld. Het door David Morley Architects 

ontworpen Racquet Centre heeft een verzonken, slanke constructie en is voorzien van 

een sedumdak om het milieu-effect van het gebouw tot een minimum te beperken. Om 

de indoor tennisbanen een grote vrije ruimte te geven, moesten de draagbalken 

redelijk ver uit elkaar geplaatst worden.  

Het Hurlingham-project omvatte de bouw van een sportcomplex met vier indoor tennisbanen 

en vier squashbanen. De sporthal is 35 meter breed en 55 meter lang. De 

hoofddraagconstructie bestaat uit gewelfde stalen balken. Om de tennisbanen ruimte te 

geven en de kosten van deze complexe balken te beperken, zijn ze op een afstand van 12,9 

meter van elkaar geplaatst. Voor de opvulling tussen de stalen balken wilde de architect hout 

toepassen.  

 

 

Houten Kerto LVL-elementen ondersteunen de lange overspanning van een stalen 

gebogen dwarsbalk 

 

Het ingenieursbureau Price & Myers was op zoek naar een effectieve lichtgewicht oplossing 

voor de grote overspanning. Traditioneel gelamineerd hout met daarop een paneel van 

massief hout bleek een totale hoogte van 1200 mm te hebben, wat veel te hoog was. 
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De ingenieurs van Price & Myers keken vervolgens samen met Metsä Wood naar een 
ontwerp met een lagere constructie voor het dak, dat nog steeds mogelijkheden bood voor 
een grote overspanning en een relatief zwaar groen dak. Na realisatie van een gezamenlijk 
ontwerp, kozen ze voor een dakconstructie met Kerto-Ripa®-elementen. Deze elementen 
zijn samengesteld met Kerto® LVL-onderdelen en constructief met elkaar verlijmd. Bij 
toepassing van elk ander materiaal, zouden de dragers dichter bij elkaar moeten worden 
geplaatst. 

De Kerto-Ripa-elementen in de gewelfde dakconstructie zijn 12,9 meter lang, hebben een 
totale hoogte van 645 mm en een maximale breedte van 1200 mm. Om de welving van de 
constructie te kunnen dragen, zijn vier verschillende breedtes gebruikt: 550 mm, 600 mm, 
700 mm en 1200 mm: in totaal 140 geprefabriceerde Kerto-Ripa-elementen. De 
dakelementen passen precies tussen de gewelfde stalen dragers.  

Om ervoor te zorgen de staalconstructie dezelfde hoogte zou krijgen als de Kerto-Ripa-
elementen, werd er nauw samengewerkt met de staalfabrikant.  
 
 
Nauwe samenwerking en BIM-technologie resulteerden in een perfecte match  
 

Door de welving van het dak moesten de dragers en het montageproces in de ontwerpfase 
worden meegenomen om problemen tijdens de plaatsing van het dak te voorkomen.  

Tijdens de eerste bijeenkomst van de aannemer, architect, ingenieur en staalfabrikant werd 
gelijk duidelijk dat de complexe vorm en de grote overspanning een optimale samenwerking 
tussen alle teamleden vereiste.  

De hoogte van de Kerto-Ripa-elementen was bepalend voor de hoogte van de gebogen 

stalen balken, omdat het staal en de elementen een egaal oppervlak moesten creëren om de 

groene dakconstructie te kunnen dragen. Het verbindingsstuk tussen het Kerto-Ripa-element 

en het stalen element moest daarom met uiterste precisie worden ontworpen. Het 

projectteam maakte gebruik van BIM-technologie om te waarborgen dat de houten en stalen 

elementen perfect op elkaar aansloten.  

De BIM-modellen die de staalfabrikant en Metsä Wood met elkaar uitwisselden, maakten alle 

bevestigingspunten in de staalconstructie inzichtelijk. Hierdoor konden de panelen worden 

aangepast aan de montage- en bevestigingseisen om problemen op de bouwplaats te 

voorkomen. 
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Kort overzicht Hurlingham Racquet Centre-project: 

- Het Racquet Centre beslaat een oppervlakte van 35 x 55 meter en bestaat uit vier 

tennisbanen en vier squashbanen. 

- Het dak omvat 140 Kerto-Ripa®-elementen in vier breedtes (van 550 mm tot 1200 

mm). 

- In de Kerto-Ripa®-elementen zijn akoestische Kerto LVL SONANS-panelen 

geïntegreerd. 

- De probleemloze montage was het resultaat van zorgvuldig ontworpen verbindingen 

met behulp van BIM-technologie.  

 

Bekijk de bouw van het Hurlingham Racquet Centre op www.metsawood.com/references 

Beeldmateriaal: http://databank.metsagroup.com/l/wvSdncKTw_Cs 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Virpi Koskimies 

Communications specialist, Metsä Wood 

+358 (0) 50 4522203 

virpi.koskimies@metsagroup.com 

Bas Meeuwissen 

Sales Manager 

+31 555 3866 10 

bas.meeuwissen@metsagroup.com 

www.metsawood.nl 

Metsä Wood biedt uitstekende en milieuvriendelijke houtproducten voor de bouwsector, 

industrie en distributiepartners. Wij fabriceren producten van Scandinavisch hout, een 

duurzame grondstof van topkwaliteit. Onze verkoop in 2015 bedroeg € 0,9 miljard en we 

hebben zo'n 2.000 mensen in dienst. Metsä Wood maakt deel uit van de Metsä Group. 
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